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Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Bouzov dle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

 
a) Úvod 

 
b) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých 

byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,  
 

c) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,  
 

d) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, 
 

e) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,  
 

f) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny,  
 

g) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj 
území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,  
 

h) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 
vyžadováno,  
 

i) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny b) až e) 
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,  

 
j) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,  
 

k) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje,  
 

l) Závěr. 
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a) Úvod  
 

Územní plán Bouzov byl vydán Zastupitelstvem obce Bouzov dne 30.6.2010, účinnosti nabyl dne 
28.7.2010. Pořizovatelem byl Městský úřad Litovel, odbor výstavby. 

Od roku 2012 probíhá projednávání změny č. 1 územního plánu, které je ve fázi opakovaného veřejného 
projednání. 

Tato zpráva byla pořizována na základě ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle kterého musí pořizovatel 
předložit zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně jednou za 4 
roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Náležitosti této zprávy jsou dány ust. § 15 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Územní plán Bouzov řeší celé správní obce Bouzov, které se sestává z následujících katastrálních území  -  
Bouzov, Bezděkov nad Třebůvkou, Doly u Bouzova, Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov u Bouzova, 
Kozov, Obectov, Olešnice u Bouzova, Podolí u Bouzova, Svojanov u Bouzova. 

Tato zpráva byla před předložením ke schválení Zastupitelstvem obce Bouzov projednána s dotčenými 
orgány a nadřízeným orgánem územního plánování, tj. Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

 

b) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území  

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 1.7.2008.  

Územní plán Bouzov (ÚP Bouzov) vymezil plochy stabilizované (stav) a plochy změn. Plochy přestavby 
vymezeny nejsou. V návaznosti na nadřazenou územně plánovací dokumentaci je vymezena jedna plocha 
územní rezervy.   

V ÚP Bouzov jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: 
R  - plochy rekreace 
OV,OS - plochy občanského vybavení a sportu 
SO  - plochy smíšené obytné  
SV  - plochy smíšené výrobní 
D  - plochy dopravní infrastruktury 
TV  - plochy technické infrastruktury 

Na základě charakteristiky jednotlivých zastavitelných funkčních ploch byl územní plán od jeho vydání 
naplňován takto: 

TABULKA ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

označení plochy výměra výhled využití 

PLOCHY BYDLENÍ 

SO/1 , Bouzov 4,6561 22  RD 
19 RD + občanská  
vybavenost  
(pouze povoleno) 

SO/2, Bouzov  0,3923 
2 RD 

- 

SO/3, Bouzov 3,7066 
12 RD 

1 

SO/4, Bouzov 0,7311 
1 RD 

- 
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SO/6, Bouzov 0,1436 
2 RD 

- 

SO/8, Bouzov 2,9557 
21 RD 

1 

SO/9, Bouzov 0,7570 
6 RD 

- 

SO/10, Bouzov 0,0900 
1 RD 

- 

SO/11, Doly 0,5750 
2 RD 

- 

SO/12, Bezděkov 0,5446 
3 RD 

- 

SO/13, Bezděkov 0,2168 
1 RD 

1 (pouze povoleno) 

SO/15, Bezděkov 1,0330 
1 RD 

1 

SO/16, Blažov 0,1823 
1 RD 

- 

SO/17, Blažov 
0,1960 

1 RD 
- 

SO/18, Blažov 
0,2048 

1 RD 
- 

SO/19, Blažov 
0,1460 

1 RD 
- 

SO/20, Blažov 
0,2522 

1 RD 
- 

SO/21, Hvozdečko 
0,4519 

2 RD 
- 

SO/22, Hvozdečko 
0,2204 

2 RD 
- 

SO/23, Hvozdečko 
0,2996 

3 RD 
- 

SO/24, Hvozdečko 
0,0672 

1 RD 
- 

SO/25, Jeřmaň 
0,1450 

1 RD 
- 

SO/26, Jeřmaň 
0,0498 

1 RD 
- 

SO/27, Jeřmaň 
0,1630 

1 RD 
- 

SO/28, Jeřmaň 
0,5717 

3 RD 
- 

SO/29, Kadeřín 
0,1164 

1 RD 
1 

SO/30, Kadeřín 
0,3331 

4 RD 
- 

SO/31, Kadeřín 
0,5379 

7 RD 
- 

SO/32, Kadeřín 
0,9645 

7 RD 
- 

SO/33, Kadeřín 
0,1318 

2 RD 
- 

SO/34, Kovářov 
0,5523 

2 RD 
- 

SO/35, Kovářov 
0,3174 

2 RD 
- 

SO/36, Kovářov 
0,6103 

2 RD 
- 

SO/37, Kozov 
0,1748 

1 RD 
- 

SO/38, Obectov 
0,1860 

2 RD 
- 

SO/39, Obectov 
0,4176 

1 RD 
- 

SO/40, Obectov 
0,8332 

3 RD 
- 

SO/41, Obectov 
0,3166 

2 RD 
- 

SO/42, Obectov 
0,1646 

1 RD 
- 

SO/43, Olešnice 
1,0355 

6 RD 
- 

SO/44, Olešnice 
0,1308 

2 RD 
- 



5 
 

SO/45, Olešnice 
0,6538 

2 RD 
1 

SO/46, Podolí 
0,4578 

4 RD 
- 

SO/48, Podolí 
0,4376 

3 RD 
- 

SO/49, Podolí 
1,1197 

4 RD 
- 

SO/50, Svojanov 
0,4995 

1 RD 
- 

PLOCHY REKREACE  

R/1, Bezděkov 0,4057 
- 

- 

R/2, Bezděkov 0,0437 
- 

- 

R/3, Bezděkov 0,5881 
- 

- 

R/4, Blažov 0,6278 
- 

- 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

OV/1, Bouzov 0,0944 
rozšíření mateřské školy 

- 

OV/2, Bouzov 0,0560 
rozhledna na kopci Bakule 

- 

OS/2, Bouzov 1,0763 
sportovní areál 

- 

OS/3, Bouzov 0,3314 
rozšíření sportoviště 

- 

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

SV/1, Hvozdečko 20,6572 
- 

- 

SV/2, Kadeřín 0,6035 
- 

- 

SV/3, Kozov 0,2163 
rozšíření zahradnictví 

- 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

D1, Bouzov 0,5243 
parkoviště u hřbitova  

- 

D2, Bouzov 0,0655 
malá čerpací stanice 

- 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

TV4, Jeřmaň 0,2540 
ČOV 

- 

 
 

TABULKA ÚZEMNÍCH REZERV 

Popis: Zdroj:  Návrh řešení: 

plocha pro akumulaci 
povrchových vod na Třebůvce - 
Jeřmaň 

Zásady územního rozvoje 
Olomoucké kraje (ZÚR OK) 

V současné době projednávaná 
změna č.1 ÚP Bouzov  v souladu s  
Aktualizací č.1 ZÚR OK plochu ruší. 
Plocha bude nadále chráněna již jen 
v souvislosti s vazbou na Labskou 
větev průplavního spojení D-O-L 
(bez konkrétního územního 
vymezení), tj. územní rezerva 2 x 
100m na obě strany od osy 
průplavu. 

 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že i po realizaci záměrů v plochách k tomu určených, zůstávají nadále 
dostatečné plochy při případnou další výstavbu, a není třeba vymezovat další zastavitelné plochy.  



6 
 

Platný územní plán vytváří územně technické předpoklady pro realizaci rozvojových záměrů v obci 
v dostatečné míře. 

V uplynulém období nebyly realizovány veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšná opatření 
vymezená územním plánem. 

Od vydání územního plánu do vyhotovení této zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány negativní dopady na 
udržitelný rozvoj území.  

 
c) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů  
 
Územně analytické podklady pro ORP Litovel (dále jen „ÚAP“), jejíhož správního území je obec Bouzov 
součástí, byly pořízeny v souladu s ustanoveními § 25–29 stavebního zákona v roce 2008. ÚAP byly 
aktualizovány v letech 2010, 2012 a 2014.  

Z aktualizovaných ÚAP ORP Litovel vyplývají pro obec tyto problémy k řešení: 

 řešit problematiku likvidace odpadních vod – respektovat zpracovanou dokumentaci, vymezit plochy 
a koridory 

 řešit problematiku zásobování vodou v místních částech – vymezit koridory a plochy 

 řešit problematiku areálu brownfields  - bývalé ZD 

 prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 
 

 
d) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  
 
Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR):  
Územní plán Bouzov obecně respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území obsažené v Politice územního rozvoje České republiky 2008 (schválené 
usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009).  Ve vztahu k PÚR se ve sledovaném období 
nic nemění. 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK):  
Ve sledovaném období, 22.4.2011, byla vydána aktualizace č. 1 ZÚR OK. Tato aktualizace přinesla pro 
území obce Bouzov, v oblasti územního plánování, následující změnu: bylo upuštěno od ochrany území 
v lokalitě Mohelnice v souladu se studií „Posouzení lokalit suchých nádrží Jeřmaň VP2 a Mohelnice VP3“, 
dle které již není třeba tyto lokality chránit pro protipovodňovou ochranu v povodí Horní Moravy. Plocha 
suché nádrže Jeřmaň je nadále chráněna již jen v souvislosti s vazbou na Labskou větev průplavního 
spojení D-O-L (bez konkrétního územního vymezení), tj. územní rezerva 2 x 100m na obě strany od osy 
průplavu. 
 

e) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona 

 
Jak je uvedeno v bodě b), současně vymezené zastavitelné plochy doposud nejsou využity a proto není 
potřeba vymezovat nové zastavitelné plochy. 

 
f) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny  
 

 Od roku 2012 probíhá projednávání změny č. 1 územního plánu. Na základě uvedených skutečností není 
třeba pořizovat další změnu územního plánu. 
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g) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní 
vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  
 
Na území obce Bouzov se nachází Evropsky významná lokalita Špraněk svou částí kolem vrchu Homole. 
Ptačí oblast se na území obce nenachází.   
Vzhledem k tomu, že Zpráva o uplatňování územního plánu Bouzov neobsahuje Pokyny pro zpracování 
návrhu zadání změny územního plánu, nevyžaduje se zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů 
změny územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 
h) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno  
 
Varianty řešení návrhu změny územního plánu se nepožadují.  
 

 
i) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených 
pod písmeny b) až e) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 
územního plánu  
 
Pořízení nového územního plánu se nepožaduje.  
 

 
j) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny  
 
Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 
nejsou. 
 

 
k) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje  
 
Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje nejsou.   
 

 
l) Závěr  
 
 
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Bouzov za uplynulé období červen 2010 – leden 2015 byl ve 
smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona a podle § 47 stavebního zákona před jeho předložením k 
projednávání Zastupitelstvem obce Bouzov, zaslán dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním 
obcím a obci, pro kterou je zpráva pořizována.   

Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Bouzov mohli dotčené orgány a 
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit své požadavky na obsah zprávy vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů a územně plánovacích podkladů – přehled obdržených vyjádření je uveden níže. Ve 
stejné lhůtě mohli uplatnit své podněty sousední obce - žádná ze sousedních obcí tak neučinila. Do 15 dnů 
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ode dne doručení mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky – byla podána jedna 
připomínka (opět viz. níže).  

Z výsledků získaných po projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bouzov vyplývá, že 
Obec Bouzov nebude na základě této zprávy pořizovat nový územní plán ani další změnu územního 
plánu. Obec Bouzov disponuje díky platné územně plánovací dokumentaci množstvím doposud 
nevyužitých návrhových ploch s rozdílným způsobem využití.  

Návrh zprávy doplněný a upravený na základě projednávání, bude předložen Zastupitelstvu obce 
Bouzov k projednání podle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona. Po schválení zprávy bude tato v 
souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, a to na adrese pořizovatele zprávy, kterým je Městský úřad Litovel, odbor výstavby:  
www.litovel.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.litovel.eu/
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Vyjádření krajského úřadu a dotčených orgánů zaslaná ve stanovené lhůtě k návrhu zprávy o uplatňování  
územního plánu Bouzov: 
 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního 
hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, vyjádření pod č. j. KUOK 21186/2015 ze dne 
26.2.2015:  nebyly uplatněny žádné požadavky. 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánu a 
stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, vyjádření pod č. j. KUOK 21550/2015 ze dne 
26.2.2015:  byly uplatněny 2 připomínky: 
Nové rozvojové plochy pro bydlení SO/51 a ž SO/61 a plocha výroby SV/4 prověřované změnou č.1 ÚP 
Bouzov, kterou MěÚ Litovel pořizuje od r.2012, jsou v rozporu s § 55 odst. 4 stavebního zákona. Ze 
zprávy vyplývá, že zastavitelné plochy vymezené platným územním plánem nejsou dosud využity, 
proto není třeba vymezovat nové zastavitelné plochy. 
Připomínka nebyla akceptována. 
Změna č.1 ÚP Bouzov je pořizována na základě žádostí fyzických  osob, které vlastní na území obce 
pozemky. Plochy navržené v územním plánu k zastavění jsou rovněž ve vlastnictví fyzických osob a 
nikoliv obce, což brání jejich případnému prodeji a následnímu využití. Rozpracovaná změnač.1 
územního plánu bude dokončena  s řádným odůvodněním. Další změny územního plánu buď nebudou 
pořizovány (pokud nadále nebudou využity plochy vymezené územním plánem), anebo se dlouhodobě 
nevyužité  plochy vymezené územním plánem zruší. 
 
Zpráva ignoruje problémy k řešení, které vyplývají z aktualizovaných ÚAP ORP Litovel, zejména není 
řešena problematika brownfields (bývalé ZD);  v konfrontaci s tím navrhuje ÚP Bouzov zastavitelnou 
plochu smíšenou výrobní SV/1 (Hvozdečko) o rozloze 20,6572 ha, z toho 16,7084 ha na ZPF ve třídě 
ochrany II. 
Připomínka nebyla akceptována. 
Navržená zastavitelná plocha SV/1 byla vymezena Územním plánem Bouzov, jako plocha pro rozšíření 
prosperujícího zahradnictví ve Hvozdečku. Jedná se o specifický druh zemědělské produkce. Navržený 
zábor zemědělské půdy třídy ochrany II. byl v rámci pořizování ÚP Bouzov kladně projednán 
s příslušným dotčeným orgánem. 
Dle sdělení zástupce obce je areál bývalého ZD v současné době až na jeden objekt zcela využitý a jeho 
označení jako „brownfields“ dnešnímu stavu neodpovídá.  Tato aktuální informace se však již 
neprojevila v poslední aktualizaci ÚAP ORP Litovel, kdy obec při revizi ÚAP na tuto skutečnost 
nepoukázala. V následující aktualizaci ÚAP bude tato skutečnost uvedena na pravou míru (za 
předpokladu, že nedojde k další změně). 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 
11 Olomouc, vyjádření pod č. j. KUOK 25530/2015 ze dne 11.3.2015:  
Ochrana přírody: nebyly vzneseny žádné připomínky. Zájmy ochrany přírody nejsou předmětným 
záměrem negativně dotčeny.  
Posuzování vlivu na životní prostředí: nebyly vzneseny připomínky. Zpráva o uplatňování územního 
plánu Bouzov neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu. Krajský úřad 
neuplatnil požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí, vyloučil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu i ptačí oblast.  
Ochrana zemědělského půdního fondu: nebyly vzneseny připomínky.  
Lesní hospodářství: bez připomínek. Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nejsou předmětným záměrem dotčeny.  
Ochrana ovzduší: k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bouzov nebyly uplatněny 
připomínky. 

 Ministerstvo dopravy, Nábř. L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, vyjádření pod č.j. 113/2015-910-
UPR/2 ze dne 26.2.2015:  Z hlediska silniční, železniční a letecké dopravy bez připomínek. Vodní 
doprava – požadujeme respektovat koridor územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe. 
Připomínka nebyla akceptována. 
Uvedený koridor je v platné ÚPD respektován a v souladu se zákonem tak bude i nadále. 
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 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha1, vyjádření pod č.j. MPO 
9834/2015 ze dne 17.2.2015: nebyly uplatněny připomínky. 

 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11  
Olomouc, vyjádření pod č. j. KHSOC/03512/2015/OC/HOK ze dne 18.2.2015:  nebyly uplatněny 
připomínky. 

 Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, vyjádření pod č.j. 000994-15-701 ze dne 
16.2.2015: nejsou připomínky.  

 Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, 702 00  Ostrava, vyjádření pod č.j. SBS 04694/2015/OBÚ-05 
ze dne 25.2.2015: nejsou námitky za předpokladu, že bude nadále respektován DP Hvozdečko evid.č. 

60379 a bude nadále zajištěna jeho ochrana. 
Připomínka nebyla akceptována. 
Skutečnosti, že v uplynulém období platnosti územního plánu byl nově v území vymezen DP Hvozdečko, 
si je pořizovatel vědom. Jedná se o nový limit v území, který bude v souladu se stavebním zákonem v 
rámci další případné pořizovatelské činnosti respektován. 

 ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký kraj, třída Míru 273/99, 779 
00 Olomouc,tř. Míru 273/99, 779 00  Olomouc, vyjádření pod č. j. 232/15/71.104/Št ze dne 
26.2.2015: s návrhem zprávy o uplatňování územního plánu Bouzov souhlasí, nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 

 ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programu nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84, 615 00  Brno, vyjádření pod č. j. 53222/2015-
8201-OÚZ-BR ze dne 24.2.2015: K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Bouzov nebyly vzneseny připomínky.  

 
Písemné podněty sousedních obcí, které byly ve stanovené lhůtě zaslány pořizovateli k návrhu zprávy o   
uplatňování územního plánu Bouzov: 

Pořizovatel této zprávy rozeslal oznámení o projednání návrhu zprávy spolu se zprávou i sousedním 
obcím, kterými byly  - obec Pavlov, město Loštice, obec Palonín, obec Bílá Lhota, obec Slavětín, obec 
Luká, obec Hvozd, obec Ludmírov, obec Vysoká, obec Hartinkov a obec Vranová Lhota. 
Žádná z obeslaných obcí ve stanovené lhůtě neuplatnila písemný podnět.  

 
Písemné připomínky, jež mohl ve stanovené lhůtě k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bouzov  
uplatnit každý:  

 Ředitelství silnic a dálnic, Odd. koncepce a územního plánu Morava, Šumavská 33, 612 54  Brno, 
vyjádření pod č. j. 004115/11300/2015 ze dne 10.3.2015:  nebyly uplatněny žádné požadavky ani 
připomínky. 

 
 
 


