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Statutární město Brno 

Magistrát města Brna 

Odbor územního plánování a rozvoje 

___________________________________________________________________________________ 
č.j. MMB/0021331/2020 

 
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje 

 
oznamuje 

 
dle ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
vydání 

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2020, 

Změna Územního plánu města Brna B5/18-CM, MČ Brno-Vinohrady,  
MČ Brno-Židenice, k.ú. Židenice, lokalita Viniční – Šedova 

 
Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů k vydávání změn platného 

Územního plánu města Brna (schválen usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3. 11. 1994, ve znění 

pozdějších změn - dále též „Územní plán města Brna“, popř. „ÚPmB“), na svém Z8/12. zasedání konaném dne 

10.12. 2019 v souladu s § 188 odst. 3, § 55b odst. 7, § 54 odst. 2 a § 55 odst. 6 stavebního zákona, § 13 a 

přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, vydalo Změnu Územního plánu města Brna B5/18-CM, MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, 

k.ú. Židenice, lokalita Viniční – Šedova. 

 

Podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabývá opatření obecné 

povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

 

Opatření obecné povahy statutárního města Brna č. 2/2020 je k nahlédnutí na internetové adrese: 

https://upmb.brno.cz/platny-uzemni-plan/zmeny-uzemniho-planu/vydane-zmeny-upmb-formou-opatreni-obecne-

povahy/ 

 

Opatření obecné povahy statutárního města Brna č. 2/2020 včetně dokladů o jeho pořízení bude po nabytí 

účinnosti v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. k nahlédnutí na Magistrátu města Brna, Odboru 

územního plánování a rozvoje, Kounicova 67 a dále na webových stránkách města Brna. 

 

Pro počítání lhůt dle § 173 odst. 1 a § 25 odst. 2 správního řádu je relevantní pouze vyvěšení této veřejné 

vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Brna. Vyvěšení na úředních deskách městských částí má pouze 

doplňující informační charakter. 

 
 

 

 

Ing. arch.  Pavla Pannová  

vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB 

https://upmb.brno.cz/platny-uzemni-plan/zmeny-uzemniho-planu/vydane-zmeny-upmb-formou-opatreni-obecne-povahy/
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V Brně dne 14.01. 2020 
Vyřizuje: Ing. arch. Jašková, tel. +420 542 174 143 
 
 
Vyvěšeno:       Sňato: 
Vyvěsit od 14.01.2020 a sejmout 31.01.2020 
 
Současně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (potvrdit). 
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