
Roãník 2003

VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  M o r a v s k o s l e z s k é h o  k r a j e

âástka 1 Rozesláno dne 28. února 2003

O B S A H

1. Obecnû závazná vyhlá‰ka, kterou se vyhla‰uje závazná ãást územního plánu velkého územního celku 
okresu Opava
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1/VS/2003 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Opava a mûstem Vítkov
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku státní památkové péãe

2/VS/2003 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Opava a mûstem Vítkov
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku civilní sluÏby
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1
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Moravskoslezského kraje
ze dne 6. 2. 2003,

kterou se vyhla‰uje závazná ãást 
územního plánu velkého územního celku okresu Opava

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje se dne 6. 2. 2003 usneslo vydat na základû ustanovení § 29 odst. 3 zákona
ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „sta-
vební zákon“), a v souladu s ustanovením § 6 a § 35 odst. 2 písm. c) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o krajích“), tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

âl. 1
Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo kraje na svém 14. zasedání, konaném dne 6. 2. 2003, schválilo dle ustanovení § 26 odst. 1 stavebního
zákona usnesením ã. 14/385/1, bod 1), územní plán velkého územního celku okresu Opava a dle ustanovení § 29
odst. 2 stavebního zákona vymezilo usnesením ã. 14/385/1, bod 2), jeho závaznou ãást vãetnû vefiejnû prospû‰n˘ch sta-
veb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit [§ 108 odst. 2 písm. a) a odst. 3].

âl. 2

(1) Zastupitelstvo kraje vyhla‰uje závaznou ãást územního plánu velkého územního celku okresu Opava vyjádfie-
nou v regulativech, které jsou pfiílohou této obecnû závazné vyhlá‰ky a tvofií její nedílnou souãást.

(2) Závazná ãást územního plánu velkého územního celku okresu Opava, vyjádfiená v regulativech, obsahuje ve
smyslu ustanovení § 29 odst. 1 stavebního zákona základní zásady uspofiádání území a limity jeho vyuÏití. V souladu
s ustanovením § 18 odst. 1 a odst. 2 vyhlá‰ky ã. 135/2001 Sb., o územnû plánovacích podkladech a územnû plánovací
dokumentaci, ve znûní vyhlá‰ky ã. 570/2002 Sb., obsahuje téÏ hlavní koridory a plochy umoÏÀující umístûní staveb do-
pravní a technické infrastruktury nadmístního v˘znamu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémÛ
ekologické stability, limity vyuÏití nadmístního v˘znamu, vymezení koridorÛ a ploch pro vefiejnû prospû‰né stavby.

âl. 3
Územní rozsah platnosti

(1) Platnost vymezené závazné ãásti územního plánu velkého územního celku okresu Opava se vztahuje na tímto
územním plánem fie‰ené administrativní území okresu Opava, jehoÏ správní obvod se vymezuje územím obcí Bûlá
(k. ú. Bûlá ve Slezsku), Bohuslavice (k. ú. Bohuslavice u Hluãína), Bolatice (k. ú. Bolatice), Branka u Opavy (k. ú. Bran-
ka), Bratfiíkovice (k. ú. Bratfiíkovice), Brumovice (k. ú. Brumovice u Opavy, Skrochovice, Úblo), Bfiezová (k. ú. Bfie-
zová u Vítkova, Gruãovice, Janãí, Leskovec u Vítkova, Lesní Albrechtice), Budi‰ov nad Budi‰ovkou (k. ú. Budi‰ov
nad Budi‰ovkou, ãást k. ú. Nové OldfiÛvky, Lesy, Guntramovice, ãást k. ú. Podlesí nad Odrou, ãást k. ú. Staré OldfiÛv-
ky), Budi‰ovice (k. ú. Budi‰ovice), âavisov (k. ú. âavisov), âermná ve Slezsku (k. ú. âermná ve Slezsku), Darkovice
(k. ú. Darkovice), Dûhylov (k. ú. Dûhylov), Dobroslavice (k. ú. Dobroslavice), Dolní Bene‰ov (k. ú. Dolní Bene‰ov,
Zábfieh u Hluãína), Dolní Lhota (k. ú. Dolní Lhota u Ostravy), Dolní Îivotice (k. ú. Dolní Îivotice), Háj ve Slezsku
(k. ú. Chabiãov ve Slezsku, Jile‰ovice, Lhota u Opavy, Smolkov), HaÈ (k. ú. HaÈ), Hlavnice (k. ú. Hlavnice), Hluboãec
(k. ú. Hluboãec), Hluãín (k. ú. Hluãín, Bobrovníky, Darkoviãky), Hnûvo‰ice (k. ú. Hnûvo‰ice), Holasovice (k. ú. Hola-
sovice, Kamenec, Lodûnice, ·templovec), Horní Lhota (k. ú. Horní Lhota u Ostravy), Hrabynû (k. ú. Hrabynû), Hra-
dec nad Moravicí (k. ú. Hradec nad Moravicí, Benkovice, Bohuãovice, Domoradovice, Filipovice, Jakubãovice, Kajlo-
vec, Îimrovice), Chlebiãov (k. ú. Chlebiãov), Chuchelná (k. ú. Chuchelná), Chvalíkovice (k. ú. Chvalíkovice),
Jakartovice (k. ú. Jakartovice, Bohdanovice, De‰tné, Hofiej‰í Kunãice, Kerhartice u Budi‰ova nad Budi‰ovkou, Med-
lice u Budi‰ova nad Budi‰ovkou), Jezdkovice (k. ú. Jezdkovice), Kobefiice (k. ú. Kobefiice ve Slezsku), Kozmice
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(k. ú. Kozmice), Kravafie (k. ú. Kravafie ve Slezsku), KruÏberk (k. ú. KruÏberk, Staré Lublice), Kyjovice (k. ú. Kyjovice
ve Slezsku), Lhotka u Litultovic (k. ú. Lhotka u Litultovic), Litultovice (k. ú. Litultovice), Ludgefiovice (k. ú. Ludgefio-
vice), Markvartovice (k. ú. Markvartovice), Melã (k. ú. Melã), Mikolajice (k. ú. Mikolajice), Mladecko (k. ú. Mladecko),
Mokré Lazce (k. ú. Mokré Lazce), Moravice (k. ú. Moravice), Neplachovice (k. ú. Neplachovice), Nové Lublice
(k. ú. Nové Lublice), Nové Sedlice (k. ú. Nové Sedlice), Oldfii‰ov (k. ú. Oldfii‰ov), Opava (k. ú. Opava-mûsto, Opava-
pfiedmûstí, Jaktafi, Vávrovice, Palhanec, DrÏkovice, Katefiinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kyle‰ovice, Malé Ho‰tice,
Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Jarkovice,Vla‰toviãky, Zlatníky u Opavy), Otice (k. ú. Otice), Pí‰È (k. ú. Pí‰È), Pustá
Polom (k. ú. Pustá Polom), Radkov (k. ú. Radkov u Vítkova), RaduÀ (k. ú. RaduÀ), Rohov (k. ú. Rohov), Skfiipov (k. ú.
Skfiipov, Hrabství), Slavkov (k. ú. Slavkov u Opavy), SluÏovice (k. ú. SluÏovice, Vrbka u Opavy), Staré Tûchanovice
(k. ú. Staré Tûchanovice), Stûbofiice (k. ú. Stûbofiice, Jamnice, Nov˘ DvÛr u Opavy), Strahovice (k. ú. Strahovice), Sudi-
ce (k. ú. Sudice), SvatoÀovice (k. ú. SvatoÀovice), ·ilhefiovice (k. ú. ·ilhefiovice), ·táblovice (k. ú. ·táblovice, Lipina
u Opavy), ·tûpánkovice (k. ú. ·tûpánkovice), ·títina (k. ú. ·títina), Tû‰kovice (k. ú. Tû‰kovice), Tfiebom (k. ú. Tfiebom),
Uhlífiov (k. ú. Uhlífiov), Velká Polom (k. ú. Velká Polom), Velké Heraltice (k. ú. Velké Heraltice, Ko‰etice ve Slezsku,
Malé Heraltice, Sádek u Opavy, Tábor ve Slezsku), Velké Ho‰tice (k. ú. Velké Ho‰tice), Vûtfikovice (k. ú. Vûtfikovice
u Vítkova, Nové Vrbno), Vítkov (k. ú. Vítkov, Jelenice, Klokoãov u Vítkova, Lhotka u Vítkova, Nové Tûchanovice),
Vr‰ovice (k. ú. Vr‰ovice u Opavy), Vfiesina (k. ú. Vfiesina u Opavy), Závada (k. ú. Závada u Hluãína).

(2) Územním plánem velkého územního celku okresu Opava není fie‰ena ãást území okresu Opava zasahující do
území vojenského újezdu Libavá:

– ãást k. ú. místních ãástí obce Budi‰ov nad Budi‰ovkou – Podlesí, Staré OldfiÛvky, Nové OldfiÛvky.1)

âl. 4
LhÛty aktualizace

Ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) vyhlá‰ky ã. 135/2001 Sb., o územnû plánovacích podkladech a územnû plánovací do-
kumentaci, ve znûní vyhlá‰ky ã. 570/2002 Sb., se stanovují maximálnû ãtyfiletá období, ve kter˘ch budou provedena
vyhodnocení územního plánu velkého územního celku okresu Opava, zda se nezmûnily podmínky, na základû kte-
r˘ch byl schválen.

âl. 5
UloÏení územního plánu

Územní plán velkého územního celku okresu Opava je uloÏen na Krajském úfiadû Moravskoslezského kraje, Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj a u obecních úfiadÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností, tj. mûstsk˘ch úfiadÛ mûst Hluãín, Kra-
vafie a Vítkov a Magistrátu mûsta Opava. Regulativy vyjadfiující závaznou ãást územního plánu velkého územního
celku okresu Opava vãetnû vymezení vefiejnû prospû‰n˘ch staveb jsou uloÏeny téÏ u obecních úfiadÛ v‰ech obcí na-
cházejících se v fie‰eném území.

âl. 6
Závûreãná ustanovení

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jejího vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfied-
pisÛ Moravskoslezského kraje.

Ing. EvÏen To‰enovsk˘, v. r.
hejtman kraje

Ing. Josef JalÛvka, v. r.
námûstek hejtmana kraje
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1) Zákon ã. 222/1999 Sb., o zaji‰Èování obrany âeské republiky, ve znûní zákona ã. 320/2002 Sb.
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1/VS/2003
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Opava a mûstem Vítkov 

– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku státní památkové péãe

Rozhodnutí, ã. j. MS-3263/1-2002, kter˘m Ministerstvo vnitra vyslovilo souhlas s uzavfiením této smlouvy,
nabylo právní moci dne 14. 1. 2003.
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V Opavû dne 20. 12. 2002 Ve Vítkovû dne 20. 12. 2002

Ing. Zbynûk Stanjura, v. r. Ing. Pavel Smolka, v. r.
primátor starosta

Statutárního mûsta Opavy Mûsta Vítkova
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2/VS/2003
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi statutárním mûstem Opava a mûstem Vítkov 

– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku civilní sluÏby

Rozhodnutí, ã. j. MS-3264/1-2002, kter˘m Ministerstvo vnitra vyslovilo souhlas s uzavfiením této smlouvy,
nabylo právní moci dne 14. 1. 2003.
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V Opavû dne 20. 12. 2002 Ve Vítkovû dne 20. 12. 2002

Ing. Zbynûk Stanjura, v. r. Ing. Pavel Smolka, v. r.
primátor starosta

Statutárního mûsta Opavy Mûsta Vítkova
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