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VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA 

 
Oznámení o projednávání návrhu zadání zm ěny č. 3 Územního plánu obce B ělov 

 
 
Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje a správy majetku, oddělení rozvoje a územního plánování, jako 
příslušný orgán obce – úřad územního plánování (pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
 

       oznamuje 
 
v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 47 odst. 2 stavebního zákona projednání 
návrhu zadání zm ěny č. 3 Územního plánu obce B ělov . 
 
Předmětem návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Bělov je prověření možnosti změny ploch 
s rozdílným způsobem využití sady a zahrady (Z), krajinná zeleň (Bzk) a těžby nerostů (T) – návrh na plochu 
bydlení v rodinných domech (Bv) v lokalitě Kopce.  
 
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení  
na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a na úřední desce Obecního úřadu Bělov a to na těchto 
místech: 

− na Městském úřadu Otrokovice, odboru rozvoje a správy majetku, kancelář č. 402B 
− na Obecním úřadu Bělov, v kanceláři starosty,  
− na www.otrokovice.cz (v sekci Dokumenty města – územní plánování – projednávaná 

dokumentace).  
 
V uvedené lhůtě může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky, k později uplatněným připomínkám se 
nepřihlíží. 
 
Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte je Městskému úřadu Otrokovice, odboru rozvoje a 
správy majetku, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Anna Liberová 
referent odboru                         
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Lhůta pro vyv ěšení:  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a 
Obecního úřadu Bělov a zároveň bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 

 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení včetně zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

 

 

Doručí se:   

MěÚ Otrokovice - odbor evidenčně - správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 p. Kvasice 


