
              Obec Ludkovice 
Ludkovice č. 44, 763 41 Biskupice u Luhačovic 

                      IČ. 00284157 

 
 

                  Veřejná vyhláška 
 
Obec Ludkovice v souladu s ust. § 55c  zákona č. zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) 

doručuje  

Změnu č. 1 Územního plánu Ludkovice a úplné znění Územního plánu Ludkovice po vydání změny č. 1 

Zastupitelstvo obce Ludkovice  jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití  ust. § 
43 odst. 4 a § 55 odst. 1 stavebního zákona, v souladu § 171 až 174 správního řádu a ust. § 11 a 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č . 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání dne 10. 12. 2021 pod č. usnesení 10/Z7/2021 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu 
Ludkovice, kterou se mění Územní plán Ludkovice, vydaný zastupitelstvem obce usnesením č. 8/Z4/2014 ze dne 25. 4. 2014 
s účinností od 13. 5. 2014. 
 
Do opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Ludkovice a jeho odůvodnění a dokladové dokumentace, může každý dle 
ust. § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. § 165 stavebního zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné 
povahy vydal. Do opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Ludkovice je dále možno nahlédnout v listinné podobě na 
MěÚ Luhačovice, odboru stavebním (u pořizovatele) a na webových stránkách Města Luhačovice: www.luhačovice.eu 
 
V souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona pořizovatel – MěÚ Luhačovice, odbor stavební zajistil vyhotovení úplného znění 
Územního plánu Ludkovice po vydání změny č. 1. 
 
Vydaný ÚP Ludkovice, změna č. 1 a úplné znění územního plánu Ludkovice po vydání změny č. 1 jsou v souladu s ust. § 165 odst. 
2 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Luhačovice na adrese:  
https://www.mesto.luhacovice.eu/23438-uzemni-plany-obci-ve-spravnim-obvodu-orp-luhacovice 
Změna č. 1 a úplné znění Územního plánu Ludkovice po vydání změny č. 1 jsou v souladu s ust. § 55c stavebního zákona 
doručovány veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Ludkovice. V souladu s ust. § 25 odst. 2 a 
3 správního řádu se změna č. 1 ÚP a úplné znění Územního plánu Ludkovice považují za doručené patnáctým dnem po vyvěšení 
veřejné vyhlášky. Tímto dnem nabývá změna č. 1 ÚP účinnosti. 
 
Úplné znění ÚP Ludkovice po vydání změny č. 1 bude poskytnuto MěÚ Luhačovice, stavebnímu úřadu, obecnímu úřadu Ludkovice 
a Krajskému úřadu Zlínského kraje – odboru územního plánování a stavebního řádu. 
 
 

…………………………………… 
          Stanislav Bartoš, starosta obce  
         
 
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena 15 dní na úřední desce obecním úřadě v Ludkovicích a zveřejněna způsobem umožňující 
dálkový přístup. 
                                                                                     
Vyvěšeno dne: ………………………   Sejmuto dne:   ……………………… 
Vyvěšení a sejmutí, zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl:   
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