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Úplné znění Územního plánu Horní Lapač 
 
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, útvar územního plánování (dále jen 
„pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zajistil 
v souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona vyhotovení Územního plánu Horní Lapač zahrnujícího úplné znění po 
vydání změny č. 1 Územního plánu Horní Lapač. 
 
Vyhotovení úplného znění Územního plánu Horní Lapač obsahuje 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 textovou a grafickou část územně plánovací dokumentace ve znění 
platném po změně územního plánu. 
 
Na základě požadavku plynoucího z metodiky Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování 
a stavebního řádu, útvaru územního plánování, pořizovatel vypracoval toto znění vyhotovení Územního 
plánu Horní Lapač a opatřil jej záznamem o účinnosti: 
 

* * * * * 
 

Zastupitelstvo obce Horní Lapač příslušné dle 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“), ve spojení s částí šestou – § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 
stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně  
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
 
 

vydává 
 

Územní plán Horní Lapač 
(dále jen „ÚP Horní Lapač“) 

 
obsahující: 
- textovou část ÚP Horní Lapač, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1, 
- grafickou část ÚP Horní Lapač, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2. 
 

* * * * * 
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Seznam příloh úplného znění Územního plánu Horní Lapač po vydání změny č. 1 Územního plánu Horní Lapač: 
 
 
PŘÍLOHA Č. 1  A.1     Textová část úplného znění ÚP Horní Lapač po vydání změny č. 1 
PŘÍLOHA Č. 2  I.1      Výkres základního členění území 

 I.2      Hlavní výkres 
 I.3      Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    

  II.B1   Koordinační výkres  
  
 
 
 
 
 
 
Vyhotovil: 

Ing. Petr Klenner 
referent útvaru územního plánování 
 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
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