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Město Bohumín 
Změna č.3 obecně závazné 

 VYHLÁŠKY 
 kterou se stanoví závazná část územního plánu sídelního útvaru 

Bohumín 
Zastupitelstvo města vydalo dne 14.12.2000 obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví závazná část 
územního plánu sídelního útvaru Bohumín, jejíž znění bylo upraveno dne 28.6.2001 a dne 8.11.2001. 
Na základě ustanovení § 29 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
[Stavební zákon] ve znění  pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích [obecní zřízení], ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo města schválilo 
dne 17.12.2003 změnu č.3 obecně závazné vyhlášky o závazné části schválené územně plánovací 
dokumentace takto: 

V článku 3. Stanovení směrné a závazné části územního plánu se doplňuje text: 
Ve znění změny č.3, která obsahuje: 
 A. Doplnění textové části 

B.  Grafická část : 
B.1. Komplexní urbanistický návrh 1 : 5 000 (mapové sekce 4-6, 5-6, 6-6) 
B.1.1.  Návrh zónace území a stanovení hlavních zásad regulace funkčního a prostorového 

využití území  1 : 5 000 (mapová sekce 5-6) 
B. 2. Návrh dopravy 1: 5 000 (mapové sekce 4-6, 5-6, 6-6) 
B.3.1. Návrh technického vybavení - vodní hospodářství 1 : 5 000 (mapové sekce 5-6, 5-7) 
B.3.2. Návrh technického vybavení - energetika,spoje 1 : 5 000 (mapová sekce 5-6) 
B.6. Veřejně prospěšné stavby 1:5 000 (mapové sekce 5-6, 6-6) 
B.7. Vyhodnocení záboru zemědělské a lesní půdy 1 : 5 000 (mapové sekce 5-6, 6-6) 

V článku 4. Přílohy vyhlášky se za slovy „……….ploch zatížených břemenem“ se doplňuje text: „s 
doplněním staveb vyplývajících ze změny č.3“ 

V článku 7. Veřejně prospěšné stavby se na konci věty v odstavci 2. tečka nahrazuje čárkou a je 
doplněn text „s doplněním staveb vyplývajících ze změny č.3.“ 

V části IV. Závěrečná ustanovení v odstavci 3 se text v bodě c) nahrazuje textem: „Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.“ 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. 

V Bohumíně dne 17.12.2003 

                    
_________________________      _________________________ 

ing.Petr Vícha                Mgr. Věra Palková 
starosta města        místostarostka 

 
 
Vyvěšeno dne:        Sejmuto dne : 
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VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB   

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ  
STAVBA 

OZNA
ČE-NÍ 
PLOC

H 

 
 
ZDŮVODNĚNÍ K ZA ŘAZENÍ 

STAVBY PRO ZABEZPEČENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ A P ŘEVEDENÍ TRANSITNÍ DOPRAVY 
propojovací komunikace mezi ul. Ovocnou a ul. 
Slezskou 

Pozn.č.2 obecný zájem na zlepšení dopravního napojení průmyslové zóny v Dolní Lutyni v rámci její 
výstavby (změna č.3) 

Doplnění okružní křižovatky a dopravní napojení 
průmyslové zóny v Dolní Lutyni 

Pozn.č.2 obecný zájem na napojení průmyslové zóny na dálnici D 47 (změna č.3) 

Doplnění cyklistické trasy Pozn.č.2 obecný zájem na zachování mezinárodní cyklistické trasy (změna č.3) 
Rekonstrukce silničního mostu v Nové Vsi Pozn.č.2 obecný zájem na zlepšení dopravního napojení průmyslové zóny v Dolní Lutyni v rámci její 

výstavby (změna č.3) 
Železniční vlečka pro průmyslovou zónu v Dolní 
Lutyni 

Pozn.č.2 obecný zájem na železničním napojení průmyslové zóny (změna č.3) 

Zrušení stavby mimoúrovňového křížení ul. 
Opletalovy přes D 47 

Pozn.č.1 
 

vypuštění vlivem výstavby dopravního napojení průmyslové zóny v Dolní Lutyni (změna č.3) 

STAVBY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Napojení průmyslové zóny v Dolní Lutyni na ČOV Pozn.č.3 obecný zájem na zlepšení kvality životního prostředí-zlepšení čistoty povrchových a spodních vod 

(změna č.3) 
Napojení průmyslové zóny v Dolní Lutyni na vodovod Pozn.č.3 obecný zájem na zabezpečení pitné vody pro průmyslovou zónu (změna č.3) 
Napojení průmyslové zóny v Dolní Lutyni na přivedení 
užitkové vody 

Pozn.č.3 obecný zájem na zabezpečení užitkové vody pro průmyslovou zónu (změna č.3) 

STAVBY PRO ENERGETIKU A SPOJE 
Rekonstrukce regulační stanice Šunychelská a STL 
plynovodu v Šunychlu 

Pozn.č.4 zajištění napojení průmyslové zóny v Dolní Lutyni na plyn (změna č.3) 

Výstavba VTL plynovodu pro napojení průmyslové 
zóny v Dolní Lutyni 

Pozn.č.4 zajištění napojení průmyslové zóny v Dolní Lutyni na plyn (změna č.3) 
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Vysvětlivky : 
Pozn.1 - v rozsahu zobrazeném ve výkrese B.1. (mapová sekce 5-6) 
Pozn.2 - v rozsahu zobrazeném ve výkrese B.2. (mapové sekce 4-6, 5-6, 5-7) 
Pozn.3 - v rozsahu zobrazeném ve výkrese B.3.1. (mapové sekce 5-6,. 5-7) 
Pozn.4 - v rozsahu zobrazeném ve výkrese B.3.2. (mapová sekce 5-6) 
 
 
 
 
 
 
Změnu č.3 obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví závazná část územního plánu sídelního útvaru Bohumín schválilo zastupitelstvo města dne 17.12.2003. 
 
_____________________                 _____________________ 
        ing.Petr Vícha            Mgr.Věra Palková 
        starosta města                   místostarostka 


