
Roãník 2003

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

âástka 4 Rozesláno dne 30. prosince 2003

O B S A H

3. Obecnû závazná vyhlá‰ka Olomouckého kraje, kterou se mûní obecnû závazná vyhlá‰ka Olomouckého kraje
ã. 2/2002, kterou se vyhla‰uje 1. zmûna závazné ãásti územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglo-
merace

Strana 697 Vûstník právních pfiedpisÛ PlzeÀského kraje âástka 1/2001



âástka 4/2003 Vûstník právních pfiedpisÛ Olomouckého kraje Strana 698

3
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Olomouckého kraje ã. 3/2003
ze dne 18. prosince 2003,

kterou se mûní obecnû závazná vyhlá‰ka Olomouckého kraje ã. 2/2002, kterou se vyhla‰uje 1. zmûna 
závazné ãásti územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydává sv˘m
usnesením ã. UZ/20/38/2003 ze dne 18. 12. 2003 podle
§ 35 odst. 2 písm. c) a písm. e) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a podle § 29 odst. 3 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plá-
nování a stavebním fiádu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

âl. I

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2002, kterou se vy-
hla‰uje 1. zmûna závazné ãásti územního plánu velké-
ho územního celku Olomoucké aglomerace, se mûní
takto:

1. V ãl. 2 se slova „okresních úfiadech Olomouc,
Prostûjov a Pfierov“ nahrazují slovy „obecních
úfiadech obcí s roz‰ífienou pÛsobností Olomouc,
Pfierov, Prostûjov, ·ternberk, Uniãov, Litovel,
Hranice, Lipník nad Beãvou a Konice“.

2. Obsah pfiílohy ã. 1 se nahrazuje obsahem pfiílohy
ã. I této obecnû závazné vyhlá‰ky.

3. V pfiíloze ã. 2 bodu 1 písm. a) se slova „v úseku“
zru‰ují a za slova „na D1“ se vkládají slova „v úse-
ku nacházejícím se na území Olomouckého kraje“.

4. V pfiíloze ã. 2 bodu 1 písm. c) první odráÏce se slo-
va „v úseku“ zru‰ují a za slovo „objektÛ“ se vklá-
dají slova „v úseku nacházejícím se na území Olo-
mouckého kraje“.

5. V pfiíloze ã. 2 bodu 2 písm. a) se nahrazuje slovo
„Drahotu‰e“ slovy „Hranice – ãást Hranice IV –
Drahotu‰e“, slovo „Hynkov“ slovy „Pfiíkazy –
ãást Hynkov“, slovo „Chomoutov“ slovy „Olo-
mouc – ãást Chomoutov“, slovo „Nové Dvory“
slovy „Lipník nad Beãvou – ãást Nové Dvory“.

6. V pfiíloze ã. 2 bodu 2 písmeno b) zní: „ohrázování
Litovle a severní odlehãení Litovle obtokov˘m
korytem,“.

âl. II

Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti pat-
náct˘m dnem následujícím po dni jejího vyhlá‰ení ve
Vûstníku právních pfiedpisÛ Olomouckého kraje.

Ing. Jan Bfiezina v. r.
hejtman

Ing. Vladimír Válek v. r.
námûstek hejtmana
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