
 

 

OBEC HAŇOVICE 
Haňovice 62 

783 21 

 

Č.J.:   VYS 793/2014/JVy                                           Datum: 20.7.2016  
 

Opatření obecné povahy č. 1/2016 

 

Zastupitelstvo obce Haňovice, 
 

 
jako příslušný správní orgán podle stanovení § 6 odstavce 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení 

§ 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovení § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“),  
 

formou opatření obecné povahy 

vydává  
 

Změnu č. 5 Územního plánu obce Haňovice  
 

 

I.  

ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HAŇOVICE (výroková část), 

 
obsahuje tyto části: 

I. / 1.  Textová část s názvem „Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice“ (výrok),  

-  zpracovatel - Architektonická kancelář AKC, Ing. arch. Vanda Ciznerová, Labská 25, 625 00 Brno 

-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje:  

 

  1.  Úvod 
  2.  Zásady urbanistické koncepce 

  3.  Zásady funkčního uspořádání území 

  4. Funkční a prostorová regulace 
4.2. Nezastavitelné území 

  5. Zásady uspořádání dopravy 

  6. Zásady řešení technické infrastruktury 

6. 1. Vodní hospodářství 
6. 2. Energetika, telekomunikace 

6. 3. Nakládání s odpady 

  7. Limity využití území a ochrana území 
  8. Územní systém ekologické stability 

  9. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb   a asanačních úprav 

10. Koncept lhůt aktualizace 
11. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona 

12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)  

13. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření 
14. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 

pro rozhodování 

15. Údaje o počtu listů územ. plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
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I. / 2.  Grafická část s názvem „Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice“,  
-  zpracovatel - Architektonická kancelář AKC, Ing. arch. Vanda Ciznerová, Labská 25, 625 00 Brno 

-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  

-  obsahuje: 

  
  1.   Výkres základního členění  

  2.   Hlavní výkres 

  3.   Výkres veřejně prospěšných staveb  
  Dále výkresy:    

       Výkres širších vztahů        

        Funkčního využití území, doprava 
        Energetika, telekomunikace 

        Zábor ZPF a PUPFL 

        Koordinační výkres  

 
 

II.  

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HAŇOVICE  
 

Obsahuje: 
II. / 1.  Textová část „Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice“,  

-  zpracovatel - Architektonická kancelář AKC, Ing. arch. Vanda Ciznerová, Labská 25, 625 00 Brno  

-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje: 

 

1. Postup při pořízení změny 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, vyhodnocení souladu s ÚPD vydanou krajem, 
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
6. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 

tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
9. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty 
11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 

ploch 

12. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 
13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 

odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) 

a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 
15. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

16. Vypořádání připomínek 

17. Textová část ÚPO Haňovice (vč. změny Z1 – Z4) s vyznačením změn  
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II. / 2. Grafická část „Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice“, 

-  zpracovatel - Architektonická kancelář AKC, Ing. arch. Vanda Ciznerová, Labská 25, 625 00 Brno 

-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  

-  obsahuje tyto výkresy: 
 

  1.   Výkres širších vztahů     

  2.   Výkres záborů ZPF a PUPFL     
  3.   Koordinační výkres  

               Dále výkresy:              

                     Hlavní výkres  
                     Funkční využití území, doprava  

        Energetika, telekomunikace   

        Veřejně prospěšné stavby   

         Výkres základního členění území 
 

 

III. 

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HAŇOVICE  

ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 

 

Obsahuje: 
1. Postup pořízení územního plánu  

1.1  Pořízení územního plánu v souladu s § 44 stavebního zákona 

1.2. Zadání územního plánu v souladu s § 47 stavebního zákona 
1.3  Návrh územního plánu – projednání dle § 50 a § 51 stavebního zákona 

1.4  Řízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona  

1.5  Řízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona  
1.6  Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona  

2. Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ČR) a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 

3. Soulad návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území  

4. Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

5. Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, příp. s výsledkem řešení rozporů 

5.1 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněné ve společném jednání dle § 50 stavebního 

zákona o návrhu Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice  
5.2  Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněné ve veřejném projednání dle § 52 

stavebního zákona o návrhu Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice  

5.3  Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněné k návrhu rozhodnutí o námitkách a k 

návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu Změna č. 5 Územního plánu obce 
Haňovice, dle ust. § 53 stavebního zákona 

6. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  

7. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, 
s uvedením důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

8. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

9. Vyhodnocení připomínek 

9.1   Připomínky uplatněné ve společného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu Změna č. 5 
Územního plánu obce Haňovice  

9.2   Připomínky uplatněné ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu Změna č. 5 

Územního plánu obce Haňovice  
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1.  Postup při pořízení změny územního plánu  

1.1. Pořízení územního plánu v souladu s § 44 stavebního zákona 

 

Předchozí platnou územně plánovací dokumentací obce Haňovice je: 
Územní plán obce Haňovice, který schválilo Zastupitelstvo obce Haňovice usnesením  

č. 6/2004 ze dne 27. 10. 2004 jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Haňovice 

č. 3/2004 s účinností ode dne 13. 11. 2004 ve znění Změny č. 1, schválené Zastupitelstvem obce Haňovice 
usnesením č. 4/2006 ze dne 3. 7. 2006 jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce 

Haňovice č.1/2006 s účinností ode dne 20. 7. 2006, Změny č. 2, schválené Zastupitelstvem obce Haňovice 

usnesením č. 7/2008 ze dne 30. 9. 2008 a vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2008 s účinností ode dne 
29. 10. 2008, Změny č. 3, schválené Zastupitelstvem obce Haňovice usnesením č. 9/2010 ze dne 21. 12. 

2010 a vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2010 s účinností ode dne 6. 1. 2011, Změny č. 4, schválené 

Zastupitelstvem obce Haňovice usnesením č. 3/2011 ze dne 3. 5. 2011 a vydané Opatřením obecné povahy 

č. 1/2011 s účinností ode dne 18. 5. 2011.  

Zastupitelstvo obce Haňovice rozhodlo na svém zasedání dne 25. 6. 2014 na základě ustanovení § 6 odst. 
5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořídit Změnu č. 5 Územního plánu obce 

Haňovice (dále jen "změna č. 5"). 

Důvodem pro pořízení byl požadavek, který se týká požadavku na novou plochu bydlení v k. ú. Haňovice, 

na pozemcích parcela číslo 124/1- 3. Změnou č. 5 dojde k rozšíření ploch bydlení na plochách zahrad a 

drobné držby 

Určeným zastupitelem byl zvolen starosta obce – Arnošt Vogel. Po volbách do obecních zastupitelstev byl 
dne 20. 11. 2014 na veřejném zasedání č. 9/2014 zvolen usnesením č. UZ 09/2014/9 určeným zastupitelem 

opět starosta obce pan Arnošt Vogel.  

Zpracováním územního plánu byla pověřena Ing. arch. Vanda Ciznerová, IČ 18824463, ČKA 01 013 – 

Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.   

Přípravné práce. Jako podklad pro vypracování návrhu zadání byly zpracovány doplňující průzkumy a 

rozbory. V těchto podkladech byly zahrnuty záměry obce i zjištěné podněty občanů. 

Pořizování územního plánu bylo vedeno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění později vydaných předpisů. 

 

 

1.2.    Zadání územního plánu v souladu s § 47 stavebního zákona 
 

Na základě doplňujících průzkumů a rozborů a územně analytických podkladů ORP byl zpracován Návrh 

Zadání územního plánu obce Haňovice, který byl projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního 
zákona. Oznámení o projednání společně s návrhem zadání bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu, 

dotčeným orgánům a sousedním obcím. Veřejnosti bylo projednání návrhu zadání včetně poučení o lhůtách, 

ve kterých je možné podávat k návrhu zadání připomínky, oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na 

úřední desce obce a pořizovatele. Návrh Zadání změny č. 5 byl vystaven k veřejnému nahlížení po dobu 30 
dnů (od 20.10.2014. do 21.11.2014), v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Litovel, odboru 

výstavby, úřadu územního plánování dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových 

stránkách obce a pořizovatele. Lhůta pro uplatnění připomínek, podnětů, požadavků a stanovisek k návrhu 
zadání byla stanovena v souladu se stavebním zákonem – pro veřejnost („každý“) 15 dnů ode dne vyvěšení 

oznámení o projednání zadání na úřední desce, pro dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad do 30 dnů 

ode dne obdržení návrhu zadání. V této lhůtě bylo k návrhu Zadání změny č. 5 uplatněno 6 vyjádření 
dotčených orgánů s požadavky.  



Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice, vydaná opatřením obecné povahy 

 
 

 - 5 - 

 

Dne 3.12.2014 podala Obec Haňovice žádost o dopracování Návrhu zadání změny č. 5 z důvodu nových 

požadavků občanů týkající se jejich potřeby vytvoření nových ploch bydlení. Pořizovatel dopracoval Návrh 
zadání změny č. 5, který jako nový návrh zadání zveřejnil na úředních deskách od 30.12.2014 do 2.2.2015 

k veřejnému nahlédnutí a prostřednictvím elektronické úřední desky. Lhůta pro uplatnění připomínek, 

podnětů, požadavků a stanovisek k návrhu zadání byla stanovena v souladu se stavebním zákonem – pro 

veřejnost („každý“) 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání zadání na úřední desce, pro dotčené 
orgány, sousední obce a krajský úřad do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání. V této lhůtě bylo k návrhu 

Zadání změny č. 5 uplatněno 9 vyjádření dotčených orgánů s požadavky, včetně stanoviska Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a nebyly vzneseny připomínky ostatních subjektů a 
občanů.  

Oprávněné požadavky byly zapracovány do návrhu zadání k dalšímu řešení, případně k dalšímu prověření. 
Dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí, uplatněného k návrhu 

zadání, není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č. 5 z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Po uplynutí lhůt k podání připomínek veřejnosti, požadavků a stanovisek dotčených orgánů a podnětů 

sousedních obcí, byl návrh zadání pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven podle 

výsledku projednání. Upravený návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona předložen 
Zastupitelstvu Obce Haňovice. Projednaný a upravený návrh zadání následně schválilo Zastupitelstvo obce 

Haňovice na svém 2. zasedání dne 17.3.2015 podle § 47 odst. 5 stavebního zákona usnesením č. UZ 

2/2015/11.  

Schválené Zadání Územního plánu obce Haňovice je uloženo u obce a u pořizovatele. 

 

 

1.3.    Návrh územního plánu – projednání dle § 50 a § 51 stavebního zákona 
 

Na základě schváleného Zadání změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice pořizovatel dne 20.3.2015 
informoval zpracovatele o schválení návrhu zadání, jako podkladu pro Návrh Změny č. 5 Územního plánu 

obce Haňovice a bylo zpracovateli zadáno zpracování dokumentace Návrhu Změny č. 5 Územního plánu 

obce Haňovice.  

Vyhotovený Návrh Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice byl pořizovateli doručen od zpracovatele 
dne 17.6.2015. 

 

Společné jednání o návrhu ÚP 

Návrh Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice (dále jen „Návrh Změny č. 5 ÚP“) byl projednán ve 

společném jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 

stavebního zákona. Oznámení o konání společného jednání bylo zasláno jednotlivě obci, sousedním obcím, 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu a zpracovateli. Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona, 

pořizovatel doručil Návrh Zadání č. 5 ÚP veřejnou vyhláškou, vyvěšenou ode dne 25.8.2015 do  

24.9.2015 na úředních deskách obce a pořizovatele. Do 24.9.2015 mohl každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky. 

Návrh Změny č. 5 ÚP obce Haňovice byl vystaven k veřejnému nahlížení od 25.8.2015 do 24.9.2015 , u 
pořizovatele na Městském úřadě Litovel, odboru výstavby, úřadu územního plánování, dále způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách obce a pořizovatele.  

Společné jednání o Návrhu změny č. 5 ÚP se konalo dne 25.8.2015 na Městském úřadě v Litovli lhůta pro 

uplatnění stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí byla 30 dnů ode dne společného 

jednání, tj. do 24.9.2015.  

Stanoviska k návrhu ÚP uplatnilo 7 dotčených orgánů. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání Návrhu změny č. 5 ÚP. 

Stanoviska, připomínky byly zaslány na KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního 
plánu a stavebního řádu dne 30. 11 2015 s žádostí o vydání stanoviska. 
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Stanovisko Krajského úřadu OK, Odboru strategického rozvoje, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7  

stavebního zákona, bylo vydáno dne 6.1.2016 (doručeno pořizovateli dne 15. 1. 2016). pod č.j. KUOK 
1407/2016 k Návrhu Změny č.5 jako souhlasné stanovisko. V tomto vyjádření bylo konstatováno, že Návrh 

Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle 

ustanovení § 52 stavebního zákona.  

V souvislosti s metodickou činností doporučil nadřízený orgán dopracování návrhu. Pořizovatel zaslal 

zpracovateli dopisem ze dne 11.2.2016 požadavky na úpravu Návrhu Změny č. 5 ÚP dle výsledků 
projednání.  

Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů ve společném 

jednání dle § 50 stavebního zákona je uvedeno v části 5.1. 

Vyhodnocení ostatních připomínek je uvedeno v části 16.1. 

 

 

1.4.    Řízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona 
 

Pořizovatel v součinnosti se zpracovatelem zajistil dopracování návrhu. Dne 8. 3. 2016 obdržel pořizovatel 
od zpracovatele opravený návrh.   

Pořizovatel zahájil veřejné projednání Návrhu změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice dle ustanovení 
§ 52 stavebního zákona, které oznámil veřejnou vyhláškou vyvěšením od 22.3.2016 do 10.5.2016 na úřední 

desce OÚ Haňovice a MěÚ Litovel a dále oznámil zahájení řízení jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním 

obcím, Krajskému úřadu Olomouckého kraje a obci Haňovice. Upravená dokumentace návrhu ÚP byla 
vystavena k veřejnému nahlédnutí od 22.3.2016 do 10.5.2016 v tištěné podobě  u pořizovatele na Městském 

úřadě Litovel, odboru výstavby, úřadu územního plánování, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na internetových stránkách pořizovatele – MěÚ Litovel. Veřejné projednání upraveného Návrhu Změny č. 
5 ÚP se konalo dne 3.5.2016 v 10:00 v kanceláři úřadu územního plánování MěÚ Litovel. Nejpozději do 7 

dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 10.5.2016) mohli uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako 

nadřízený orgán stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle § 50 stavebního zákona 
změněny, a každý své připomínky. 

Veřejné projednání posouzeného návrhu změny č. 5 podle § 52 odst. 1 stavebního zákona, se konalo 

v kanceláři MěÚ Litovel úřadu územního plánování. Jednání probíhalo dle zásad stanovených pro jeho 

řádný průběh, pořizovatel zajistil výklad. Pořizovatel byl předem obeznámen o neúčasti zpracovatele 

projektanta ÚPD a z důvodu jeho neúčasti, kdy Ing. arch. Vanda Ciznerová se musela účastnit na 
projednávání nadřazené dokumentace kraje, projektanta omluvil. K veřejnému jednání se dostavily osoby 

dle prezenční listiny a v rámci jednání nebyly, jak je uvedeno v záznamu z jednání, vzneseny žádné námitky 

a připomínky. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. 

Stanoviska k upravenému návrhu ÚP uplatnil 1 dotčený orgán. V rámci veřejného projednání Návrhu 

Změny č. 5 ÚP obce Haňovice nebyla vznesena žádná námitka. 

Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů ve veřejném 

projednání dle § 52 stavebního zákona je uvedeno dále v textu v tabulkové podobě. Vyhodnocení ostatních 
připomínek nebylo vzhledem ke skutečnosti, že nebyly vzneseny.  

 

 

1.5.    Řízení o územním plánu – projednávání dle § 53 stavebního zákona  

 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona vyhodnotil 

výsledky projednání a dne 25.5.2016 zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 

připomínek, uplatněných k návrhu ÚP. Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 5 

pořizovatel zaslal dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu dne 25.5.2016 a vyzval 
je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. 

Svá stanoviska uplatnil 1 dotčený orgán, bez připomínky. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako 

nadřízený orgán neuplatní své stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
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Dne 14.6.2016 se vyjádřil souhlasným stanoviskem č. KUOPK 59353/2016 vyjádřil KÚOK, Odbor 

strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánování, že souhlasí s předloženým návrhem 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 5 z hledisek zajištění koordinace využívání území 

s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem.  

Ve svém stanovisku k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek KÚOK, Odbor 
strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánování, upozorňuje na nedostatky v souvislosti 

s výkonem metodické činnosti: 

Připomínky musí být vyhodnoceny jednotlivě, po částech a zcela konkrétně. Vyhodnocení (každé)  
připomínky musí konkretizovat, jak bylo (lze i odkazem do textových a graf. částí dokumentace) územním 

plánem připomínce vyhověno; v případě nevyhovění se zdůvodní, proč vyhověno nebylo.  

Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů je v části 5.1 a 5.2 
Vyhodnocení připomínek a požadavků dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu 

vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu ÚP, dle ustanovení § 53 stavebního zákona, je uvedeno 
v části 5.3.  

 

 

1.6. Vydání územního plánu – podle § 54 stavebního zákona  

 
Na základě kladného výsledku projednání návrhu pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Haňovice návrh 

na vydání Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice, který v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 

stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 novely vyhl. č. 500/2006 Sb. a přílohy č. 7 k této novele 

vyhl. č. 500/2006 Sb. obsahuje tyto části: 

 

I./1.  Textová část „Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice“, zpracovaná projektantem (samostatná 

příloha) 
I./2. Grafická část „Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice“, zpracovaná projektantem (samostatná  

příloha) 

II./1. Textová část „Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice“, zpracovaná projektantem 
(samostatná příloha) 

II./2. Grafická část „Odůvodněn Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice“, zpracovaná projektantem 

(samostatná příloha) 

III. Textová část „Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice zpracované pořizovatelem“ 
(tento dokument).  

 

 

2.  Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ČR) a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR 

OK) 
 

Pořizovatel přezkoumal stanovené požadavky PÚR ČR 2008 a jejich zohlednění v řešení návrhu Změna  
č. 5 Územního plánu obce Haňovice (viz B/I. Textová část odůvodnění ÚP - kapitola B/I.1a) a konstatuje, 

že návrh Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice je v souladu s PÚR ČR 2008.  

Pořizovatel přezkoumal a prověřil návrh Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice z hlediska souladu 
s územně plánovací dokumentací kraje -  ZÚR OK a konstatuje, že návrh Změna č. 5 Územního plánu obce 

Haňovice (viz B/I. Textová část odůvodnění ÚP - kapitola B/I.1b) je v souladu s vydanými ZÚR OK 

ve znění Aktualizace č. 1 z r. 2011. 
Pořizovatel přezkoumal stanovené požadavky PÚR ČR 2008 a jejich zohlednění v řešení ve změně 

územního plánu a konstatuje, že návrh změny č. 5 je v souladu s PÚR ČR 2008.  

 

Pořizovatel přezkoumal a prověřil návrh změny č. 5 z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací 
kraje -  ZÚR OK a konstatuje, že návrh změny č. 5 je v souladu s vydanými ZÚR OK ve znění Aktualizace 

č. 1 z r. 2011. 
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3.  Soulad návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 

nezastavěného území  

 
 

Řešení ÚP vychází ze základních cílů a úkolů územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19 

stavebního zákona. Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice je zpracován v návaznosti na stávající 

urbanistickou strukturu obce. Vymezení zastavitelných ploch bylo koordinováno jak s ochranou půdního 
fondu, tak i s ostatními veřejnými a soukromými zájmy v území. Byly zohledňovány předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro přírodní prostředí, 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování a konstatuje, že 

návrh Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice je s nimi v souladu (vyhodnocení zpracováno 
projektantem v textové část odůvodnění změny.  

 

 

4.  Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

 

Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění novely č. 350/2012 Sb., účinnou od 01. 

01. 2013. Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice je rovněž zpracován v souladu s vyhláškou  500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území, ve znění vyhlášky č.  431/2012 Sb. 

Pořizovatel konstatuje, že návrh Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice je v souladu s požadavky 

stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy v platném znění. 

 

 

5.     Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, příp. s výsledkem řešení rozporů 

 

Pořizovatel konstatuje, že návrh Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice je v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

Pořizovatel výsledky projednání návrhu vyhodnotil s určeným zastupitelem obce a dohodl s dotčenými 
orgány. Dokumentace územního plánu byla upravena dle výsledků projednání.  

Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společného jednání dle § 50 stavebního zákona o 
návrhu Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice jsou uvedeny v kapitole C. 5.1 tohoto dokumentu, 

připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona 

o návrhu Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice jsou uvedeny v kapitole C. 5.2 tohoto dokumentu.  

 

 

 

5.1   Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněné ve společného jednání dle § 50 stavebního 

 zákona o návrhu Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice 
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Vyhodnocení společného jednání  
 

 

Dotčené orgány  Obsah stanoviska/podnětu Způsob řešení 

KÚOK, Odbor 

strategického rozvoje 

kraje, územního 

plánování a stavebního 

řádu, Oddělení 

územního plánování a 

stavebního řádu 

 

1. Není prokázána nemožnost využít vymezené 
zastavitelné plochy pro bydlení (B1, B7, B8) podle § 

55 odst. 4 stavebního zákona. 

2. V důsledku nečinnosti dle §55 odst. 1 stavebního 

zákona chybí zdůvodnění ve smyslu §15 odst. a)  
vyhl. č. 500/2006 Sb. v platném znění k záměru 

prodloužit platnost územně plánovací dokumentace 

obce Haňovice, zejména pro pokračování blokace 
území návrhovými plochami pro bydlení B1 (2.26 ha) 

a B8 (1,99ha) na půdách I. a II. třídy ochrany ZPF a 

návrhovou plochou zemědělské výroby VZ1 (9,96 ha) 
na půdách I. třídy ochrany ZPF. 

3. Grafická část odůvodnění změny ÚPO musí 

obsahovat kromě výkresů širších vztahů a záborů 

půdního fondu (z ÚPO) i koordinační výkres (nový). 

V souladu 

s zákonem Bude 

respektováno. 
Projektant upraví 

dokumentaci.  

 
 

 

Po veřejném 
projednání bylo 

upraveno. 

KÚOK, Odbor 

životního prostředí a 

zemědělství 

Ochrana ZPF: bez připomínek. 

Ochrana přírody: bez připomínek. 

Posuzování vlivů na ŽP: bez připomínek. 

Lesní hospodářství: bez připomínek. 
Ochrana ovzduší: bez připomínek. 

Lesní hospodářství: bez připomínek. 

Bez opatření. 

KÚOK, Odbor 

dopravy a silničního 

hospodářství, Oddělení 

silničního hospodářství. 

Bez připomínek. Bez opatření. 

Obvodní báňský úřad 

v Ostravě 

Požadavek na zajištění ochrany dobývacího prostoru 
(dále jen „DP“) stanoveného dle ustanovení § 27 odst. 

1 horního zákona a vedeného v evidenci OBÚ 

v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 téhož zákona 
s názvem Haňovice II – ev. Č. 7 1150, stanoveného pro 

výhradní ložisko cihlářské suroviny (s dřívější 

povrchovou těžbou) organizaci ŠVARC s.r.o. se sídlem 

v Lipníku nad Bečvou, která je současně správcem 
dobývacího prostoru (dále jen “DP“). Proto je třeba 

v návrhu změny územního plánu požadovat ochranu 

DP, neboť stanovení DP dle ustanovení § 27 odst. 6 
horního zákona je i rozhodnutím o využití území 

v rozsahu jeho vymezení na povrchu. DP je nutno 

vyznačit v mapových přílohách návrh změny územního 
plánu v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 horního 

zákona a zajistit jeho ochranu. Podle ustanovení § 43 

odst. 4 horního zákona v případech, kdy nebylo 

stanoveno chráněné ložiskové území, se DP stanovený 
podle dosavadních předpisů považuje též za chráněné 

ložiskové území stanovené podle cit. horního zákona.  

Kontrolou zpřístupněné dokumentace – textové části 
návrhu změny územního plánu na internetových 

stránkách obce bylo zjištěno v kap. 4 Funkčnost a 

Bude respektováno  
– je v kompetenci 

projektanta, 

uvedené zapracuje 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

V řízení o změně 

územního  plánu 
bylo zapracováno 
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prostorová regulace, podkapitola 4.2.5 – Plochy těžby 

(VT), že se ruší poslední věta ve znění:  V území se 

nachází dobývací prostor – DP Nasobůrky, evid. č. 7 
0687 a Haňovice II, evid. č.7 1155 (OBÚ Brno, 2686/00 

z 19.9.2000). Ke zrušení znění první části této věty 

týkající se dobývacího prostoru Nasobůrky evid. č. 7 
0687 OBÚ nemá námitek. Předmětný dobývací prostor 

Nasobůrky byl zrušen rozhodnutím OBÚ č.j. 3643/05 

ze dne  
9.6.2005 a vyřazen z evidence OBÚ dne 12.7.2005. 

Dobývací prostor Haňovice II, evid. č. 7 1155 

stanovený rozhodnutím OÚ Brno č.j. 2686/00 ze dne 

19.9.2000, které nabylo právní moci  16.10.2000, dosud 
zrušen nebyl. Proto OBÚ žádá vypuštění znění druhé 

části věty týkající se zrušení tohoto dobývacího 

prostoru Haňovice II, zajištění jeho požadované 
ochrany a zakreslení do mapové dokumentace návrhu 

změny územního plánu.  

 

 

 

 
 

 

 
 

.  

Státní pozemkový úřad Bez vyjádření. Bez opatření. 

MO – Sekce 

ekonomická  

a majetková, Odbor 

ochrany územních 

zájmů a řízení 

programů nem. Inr.  

Bez připomínek. Bez opatření.  

HZS OK, ÚP Olomouc Bez vyjádření. Bez opatření. 

MěÚ Litovel, odbor ŽP Bez vyjádření. Bez opatření. 

MěÚ Litovel, odbor 

dopravy 

Bez vyjádření. Bez opatření. 

Krajská hygienická 

stanice Olomouckého 

kraje  

 

 

 

 

 

 

 

1. Plocha změny Z5/1 nacházející se na pozemcích 

s parc. č. 124/1, 124/2  124/3 je podmíněně přípustná 

jako plocha pro bydlení. Chráněný venkovní a vnitřní 
prostor navržené bytové jednotky nesmí být negativně 

ovlivněn stávajícím provozem na ploše Vz, a to 

v souladu s § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.  
2.    Plocha změny Z5/3 – parc. č. 69/1, k.ú. Haňovice, 

orgán ochrany veřejného zdraví považuje lokalitu za 

podmíněně přípustnou jako lokalitu pro bydlení. 

Přípustnost bude posouzena v rámci následného řízení 
dle stavebního zákona průkazem splnění hygienických 

limitů hluku z dopravy na dráze na trati ve směru 

Senice na Hané - Červenka, v denní a noční době, pro 
chráněný venkovní prostor stavby (§82 odst. 2 písm. j) 

zákona č. 258/2000 Sb.).  

 

Vyhovět - podmínky 

budou zapracovány 

do textu výroku. 
 

 

V řízení o územním 
plánu zapracoval 

projektant. 

Ministerstvo životního 

prostředí  

Odbor výkonu státní 

správy VIII 

Na úseku státní správy geologie, odbor MŽP sděluji, že 
v řešeném území bylo geologickými pracemi ověřeno 

výhradní ložisko cihlářské suroviny Nasobůrky ( číslo 

ložiska B3 131 000). Ložisko je evidováno v Bilanci  
zásob výhradních ložisek nerostů ČR jako ložisko ve 

vlastnictví ČR.  K zajištění územní ochrany bloků 

zásob ložiska cihlářské suroviny byla stanovena 
chráněná ložisková území Nasobůrky a Haňovice I 

Bude respektováno. 
Předmětná změna 

neřeší plochy nad 10 

ha.  
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Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona: 

 

V zadání změny č. 5 nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Pořizovatel konstatuje, že ve fázi návrhu zadání změny č. 5 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 
životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence (dále jen „krajský úřad“) jako dotčený 

orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA), 
Stanoviska dotčených orgánů, kterým bylo vyhověno byly zapracovány do Návrhu Změny č. 5 Územního 

plánu obce Haňovice.  

 
 

Stanovisko krajského úřadu – stanovisko nadřízeného úřadu dle § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona: 

 

Návrh Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice  lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle 
ustanovení § 52 stavebního zákona. 
 

 

 

 

5.2. Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněné ve veřejném projednání dle § 52 

stavebního zákona o návrhu Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice 

 

Vyhodnocení veřejného jednání  
 

 

Dotčené orgány  Obsah stanoviska/podnětu Způsob řešení 

KÚOK, Odbor 

životního prostředí a 

zemědělství 

Ochrana ZPF: bez připomínek. 

Ochrana přírody: bez připomínek. 
Posuzování vlivů na ŽP: bez připomínek. 

Lesní hospodářství: bez připomínek. 

Ochrana ovzduší: bez připomínek. 

Lesní hospodářství: bez připomínek. 

Bez opatření. 

MŽP -Odbor výkonu 

státní správy VIII 

Bez připomínek Bez opatření 

 

 

 

 

a II.  Řešená lokalita pro výstavbu se nachází mimo 

prostor výhradního ložiska Nasobůrky. 

 
 K projednávání této změny ÚP nemáme na tomto 

úseku státní správy připomínky.  

Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným 
orgánem ochrany ZPF ( dále jen „ZPF“) k řízení podle 

§ 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, 

v platném zněn, Krajský úřad Ol. kraje. Pokud je 
předmětem řešení plocha nad 10 ha , je třeba postupovat 

podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. 

OOLP/1067/96.  
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KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, Oddělení 
územního plánování a stavebního řádu, se vyjádřilo v rámci metodického vedení. Jeho stanovisko 

bylo v rámci veřejného projednání vyřízeno následovně : 

 

1. Není prokázána nemožnost využít vymezené zastavitelné plochy pro bydlení (B1, B7, B8) podle  

    § 55 odst. 4 stavebního zákona . 

 
Vyřízení: Projektant byl pověřen, aby ve spolupráci s obcí upravil dokumentaci ve smyslu respektování  

§ 55 odst. 4 stavebního zákona a doplnil relevantní zdůvodnění. Zpracovatel provedl revizi rozvojových 

ploch bydlení viz. kapitola Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch, vypracoval odůvodnění, zdůvodnil nevyužitelnost rozvojových ploch  
 navrhl zrušení plochy bydlení B8(Z5/7). 

Dále viz. výroková část Změny č. 5 ÚP – Zásady urbanistické koncepce. Plochy bydlení; V prvním odstavci 

se ruší pátá věta ve znění: Navrhovaná plocha B8 se nachází v jižní části obce mimo současně zastavěné 
území.  

Lokalita B8 je vypuštěna. V Lokalitě B1 již probíhá výstavba. U lokality B7 bude  bezprostředně po vydání 

změny podána žádost o možnost realizace stavby. Uvedené lokality pro výstavbu jsou a budou využity. 
K jejich plné využitelnosti probíhá kupní proces a proces dle stavebního zákona.  

 

 

2. V důsledku nečinnosti dle §55 odst. 1 stavebního zákona chybí zdůvodnění ve smyslu §15 odst. a) 

vyhl. č. 500/2006 Sb. v platném znění k záměru prodloužit platnost územně plánovací dokumentace 

obce Haňovice , zejména pro pokračování blokace území návrhovými plochami pro bydlení B1 (2.26 

ha) a B8 (1,99ha) na půdách I. a II. třídy ochrany ZPF a návrhovou plochou zemědělské výroby 

VZ1(9,96 ha) na půdách I. třídy ochrany ZPF. 

 

Vyřízení: Viz. výroková část změny ÚP – Zásady urbanistické koncepce. Plochy bydlení; V prvním 

odstavci se ruší pátá věta ve znění: Navrhovaná plocha B8 se nachází v jižní části obce mimo současně 
zastavěné území.  Uvedená plocha se tedy vypouští. 

Dále viz výroková část ve znění: kap. 4.1.1. Plochy bydlení B, BN – Bytová nízkopodlažní výstavba; ruší 

se text ve znění: Lokalita B2 je vymezena jako Bo a Bn – bydlení obecné a bytová nízkopodlažní zástavba. 
Popis viz. odstavec Bo- bydlení obecné. Je nahrazen textem: Nejsou navrhovány nové plochy.  

Následně potom viz výroková část: kap. 10 Koncept lhůt aktualizace. 

Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2018. Časový horizont návrhového období nemusí 
nutně znamenat realizaci všech navržených záměrů, ale hájení ploch pro účel daný navrženým funkčním 

využitím včetně regulativů a limitů využití území. 

Pokud při posouzení prováděném v rámci aktualizace bude konstatováno, že došlo k vyčerpání všech 

návrhových ploch nebo došlo k zásadní změně celkové koncepce územního plánu, rozhodne orgán, který 
územní plán obce schválil, o nutnosti pořízení nové územně plánovací dokumentace. 

Naopak, pokud plochy navržené územním plánem nebudou vyčerpány a celková koncepce se ukáže jako 

vyhovující i pro další období, může dojít k prodloužení návrhového obdob 
Návrhová plocha zemědělské výroby VZ1(9,96 ha) na půdách I. třídy ochrany ZPF- uvedená lokalita je 

zájmovou plochou pro realizaci stavby „Skleník Haňovice II“ na kterou byl podána u stavebního úřadu 

MěÚ Litovel žádost o vydání povolení stavby po vydání kladného vyjádření k záměru výstavby úřadem 
územního plánování. 

 

 

3. Grafická část odůvodnění změny ÚPO musí obsahovat kromě výkresů širších vztahů a záborů 

půdního fondu (z ÚPO) i koordinační výkres (nový). 

 

Vyřízení: Grafická část změny č. 5 byla doplněna o „Koordinační výkres“, který byl vypracován dle 
projednávaného.  
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5.3.  Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněné k návrhu rozhodnutí o námitkách 

a k návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu ÚP, dle ustanovení § 53 

stavebního zákona  

 
Návrh rozhodnutí o námitkách nebyl vzhledem k nepodaným námitkám vyhotoven. 

Návrh vyhodnocení připomínky byly zapracovány.  
 

 

6.   Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 

Ve fázi návrhu zadání Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 

životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence (dále jen „krajský úřad“) jako dotčený 

orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA).  

 

7.  Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

zohledněno, s uvedením důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 

nebyly. 
 

Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáváno. 
 

 

 

8.  Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

 
K návrhu územního plánu nebyly předloženy žádné námitky. 
 

 

9.  Vyhodnocení připomínek 

 
9.1  Připomínky uplatněné ve společném jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu 

Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice  

 

Vypořádání připomínek je uvedeno v kap. C. 5.1.    
 
 

9.2  Připomínky uplatněné ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu 

Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice  

 
Vypořádání připomínek je uvedeno v kap. C. 5.2. 
 

 

 

 

Závěr: 

 
Pořizovatel územního plánu, Městský úřad Litovel, odbor výstavby, úřad územního plánování, ověřil, že 

dokumentace návrhu Změny č. 5 Územního plánu obce Haňovice obsahově splňuje požadavky stanovené 

ve stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách v platném znění.  

Zastupitelstvo obce Haňovice ověřilo, že Změna č. 5 Územního plánu obce Haňovice není v rozporu 
s politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledky řešení 

rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 
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S ohledem na to, že při pořizování a projednávání byly splněny všechny podmínky a požadavky, které 

stanovuje stavební zákon a další právní předpisy, rozhodlo Zastupitelstvo obce Haňovice tímto opatřením 
obecné povahy vydat Změnu č. 5 Územního plánu Haňovice. 

 

 

 

Poučení: 
 
Proti Změně č. 5 Územního plánu obce Haňovice, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat 

opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů).  

 
 

 

 
 

     ___________________________            ___________________________ 

      Arnošt Vogel                                                   Jaromír Damovský  
      Starosta obce             Místostarosta obce 

 

 

 
 

 

 
Vyvěšeno dne:                                                                                                  Sejmuto dne:     

 

 

 
 

 

Záznam o nabytí účinnosti: 
 

 

 
 


