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Oznámení o uložení územní studie  

dle § 166 odst.3 zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako  úřad územního 

plánování příslušný podle § 6  odst. 1 písm. b/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“) sděluje, že na území obce Horní Bečva 

byla pořízena územní studie NA LUKÁCH.  

Zpracovatel: zodpovědný projektant Ing. arch. Jaroslav Kunetek,  ČKA 02673  

Pořizovatel schválil možnost využití uvedené územní studie dle § 25 stavebního zákona a vložil data o 

studiích do evidence územně plánovací činnosti.  

Územní studie je dle § 166 odst.3 stavebního zákona uložena na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm-stavební 

úřad, na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm -úřad územního plánování, oba úřady na adrese  Letenská 1918, 

Rožnov pod Radhoštěm. Dále je uložena na Krajském úřadě Zlínského kraje, Odboru územního 

plánování a stavebního řádu, Třída Tomáše Bati 21, Zlín. Na těchto místech je možno do územní studie 

nahlížet. 

V elektronické podobě je zveřejněna na www.roznov.cz/městský úřad/ územní plán Horní Bečva /územní 

studie.   

 
Otisk úředního razítka 

 

  

Ing. Hana Žatková, v.r. 

vedoucí oddělení územního plánování 

 

 

Obdrží: 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 

KÚ Zlínského kraje : 

- Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: scsbwku 

-Odbor životního prostředí a zemědělství 

-Odbor dopravy 

Městský úřad, odbor výstavby a ÚP - památková péče, Letenská č.p. 1918, Rožnov p.R., 756 61  Rožnov 

pod Radhoštěm 1 

MěÚ Rožnov p.R. odbor dopravy, silniční správní úřad, Letenská č.p. 1918, 756 61  Rožnov pod 

Radhoštěm 1 

MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 

Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: rn6aas6 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk 

 

http://www.roznov.cz/městský%20úřad/

