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Záznam o účinnosti 
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ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MORKOVICE - SLÍŽANY 

PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 2 

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad 

územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný na základě 

 ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zajistil v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona vyhotovení 

Územního plánu Morkovice - Slížany úplné znění po vydání změny č. 2, přičemž Územní plán 

Morkovice - Slížany vydalo Zastupitelstvo města Morkovice - Slížany usnesením č.j. 2/IV/1 ze dne 

16.12.2014 s nabytím účinnosti dne 01.01.2015, Změnu č. 1 Územního plánu  Morkovice - Slížany 

vydalo Zastupitelstvo města Morkovice - Slížany usnesením č. 06/06/19 ze dne 26.06.2019 s nabytím 

účinnosti dne 17.07.2019, Změnu č. 2 Územního plánu  Morkovice - Slížany vydalo Zastupitelstvo města 

Morkovice - Slížany dne 22.06.2022 s nabytím účinnosti dne .. .. …. 

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Morkovice - Slížany po vydání změny č. 2 obsahuje 

náležitosti dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, tj. 

textovou a grafickou část územně plánovací dokumentace, ve znění platném po změně územního plánu  

a z odůvodnění koordinační výkres, a zní: 

       ***** 

Zastupitelstvo města Morkovice - Slížany jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení  

§ 6 odstavec 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 54 odstavec 2 stavebního zákona, za 

použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a dle § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb.,  

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, 

v y d á v á 

Územní plán Morkovice - Slížany 

 (dále jen „ÚP Morkovice - Slížany“) 

 

Textová část ÚP Morkovice - Slížany, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy – příloha č. 1 

  

Grafická část, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy – příloha č. 2 
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Seznam příloh úplného znění Územního plánu Morkovice - Slížany po vydání změny č. 2: 

 

Příloha č. 1: Textová část úplného znění ÚP Morkovice - Slížany po vydání změny č. 2 

Příloha č. 2: Grafická část úplného znění ÚP Morkovice - Slížany po vydání změny č. 2 

                     P2_1 Výkres základního členění území                                                            

                     P2_2 Hlavní výkres                                                                                           

                     P2_3 Výkres VPS, VPO a asanací                                                                    

        P4_1  Koordinační výkres 

         

 

 

 

 

 

Vyhotovila: 

 

Ing. Pavla Litvinová 

referentka oddělení územního plánování 

 

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
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