
 

 

tel.: 566 789 111, e-mail: mu@vbites.cz, 
ID datové schránky: 67zb7hf, internet: www.velkabites.cz 
IČ: 002 95 647, DIČ: CZ00295647, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-1726751/0100 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ 

Odbor výstavby a životního prostředí 
Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš 

 

   
 
Obdrží adresáti dle rozdělovníku 
 
 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY | ZE DNE 
 

 
 
  

 

ČÍSLO JEDNACÍ | SP.ZN. 
 

MÚVB/8014/16/VÝST/HOM 
VÝST/327/2015/HOM/35 
  

VYŘIZUJE | TELEFON | E-MAIL 
 

Ing. Ladislav Homola 
566 789 140 
ladislav.homola@vbites.cz 
 

 

VE VELKÉ BÍTEŠI 
 

31.10.2016 
 

 

 

Oznámení  
 
 

          Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný pořizovatel 
územně plánovací dokumentace města Velká Bíteš dle § 6 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb.,o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),  

oznamuje 
v souladu s ust.§165, odst.3) stavebního  zákona   vydání   

Změny č.7 Územního plánu města Velká Bíteš. 
 

Změnu č.7 Územního plánu města Velká Bíteš vydalo Zastupitelstvo města Velká Bíteš, jako 
příslušný správní orgán ve smyslu  § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona 

opatřením obecné povahy  č. 1/2015 ze dne 19.srpna 2015, které nabylo účinnosti dne 
05.09.2015. 

Do výše uvedené územně plánovací dokumentace je možné  nahlédnout   
a) na MěÚ Velká Bíteš ,odboru výstavby a životního prostředí,  
kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č.4, tel. 566 789 140, e-mail: 
ladislav.homola@vbites.cz,  ve dnech Po,St: 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hod., Út,Čt: 8,00-11,30 a 
12,30-14,30 hod. a  Pá: 8,00-11,30 a 12,30-13,30 hod. Zde jsou v souladu s ust. § 165 odst.1 
stavebního zákona uloženy doklady o pořizování předmětné územně plánovací dokumentace. 

b) na internetové adrese   www.velkabites.cz  (v sekci Městský úřad a samospráva,Povinně 

zveřejňované údaje,8.Dokumenty,8.1.Územní plán města, Právní stav po Změně č. 7 ÚP města 
Velká Bíteš). 
 
Změna č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš včetně právního stavu po Změně č. 7 ÚP města 
Velká Bíteš je dále pořizovatelem poskytnuta  Městskému úřadu Velké Meziříčí , odboru výstavby 
a RR, jako úřadu územního plánování, Krajskému úřadu Kraje Vysočina , odboru územního 
plánování a stavebního řádu a Stavebnímu úřadu Městského úřadu Velká Bíteš. 
 

Toto oznámení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup  na internetové 
adrese  www.velkabites.cz  (v sekci Městský úřad a samospráva/městský úřad/odbor výstavby 

a ŽP).  
 
 
 
Ing. Ladislav Homola v.r.                                           „otisk úředního razítka“ 
vedoucí odboru výstavby a  ŽP 
Městského  úřadu  Velká  Bíteš 
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