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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 plánování a stavebním ﬁádu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

âl. I
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2002, kterou se vyhla‰uje 1. zmûna závazné ãásti územního plánu velkého 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 úseku nacházejícím se na území Olomouckého kraje“.
4. V pﬁíloze ã. 2 bodu 1 písm. c) první odráÏce se slova „v úseku“ zru‰ují a za slovo „objektÛ“ se vkládají slova „v úseku nacházejícím se na území Olomouckého 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 „Olomouc – 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 patnáct˘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

