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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci – OOP č. 01/2018  
Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva  

 
 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního 
plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") podle ustanovení § 165 
odst. 3 stavebního zákona  

 
 

zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 
 
 

údaje o vydané územně plánovací dokumentaci – změně č. 1 územního plánu Dolní Bečva, 
který byl vydán opatřením obecné povahy č. 01/2018 : 
 
1.  Datum zasedání zastupitelstva obce a číslo usnesení Zastupitelstva obce Dolní Bečva o 

vydání změny č. 1 územního plánu : 24.9.2018, č. usnesení 20/09/2018-ZO-U 
 
2.  Datum vydání územního plánu (vyvěšení na úřední desce) : 26.9.2018 
 
3.  Datum nabytí účinnosti : 11.10.2018 
 
4.  Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva v tištěné podobě je uložena na těchto institucích, kde 

je možné do ní nahlížet:  
 

- Obec dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva (zde je uložena i dokladová 
část) 

 
5.  Úplné znění územního plánu Dolní Bečva po vydání změny č. 1 územního plánu Dolní Bečva 

v tištěné podobě je uloženo na těchto institucích, kde je možné do něj nahlížet:  
 
 -  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování,  
  Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm – úřad územního plánování a stavební  
  úřad 
 
 -  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,   
  Tř. Tomáše Bati 21 
 
6.  Změna č. 1 územního plánu a úplné znění po vydání změny č. 1 ÚP Dolní Bečva 

v elektronické podobě - textová i grafická část ve formátu pdf. - je k nahlédnutí na stránkách 
www.roznov.cz (Městský úřad – odbory a oddělení - odbor výstavby a ÚP – Územní plánování 
- Územní plán obce Dolní Bečva – dokumenty vydané).  

 
 
V Rožnově pod Radhoštěm  
19.10.2018 
 
Ing. Věra Štěpánová  
samostatná odborná referentka územního plánování 

http://www.roznov.cz/

