
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
 
ZMĚNA OZV 6/2020 – 14.ZMO DNE 7.12.2020 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  
Č. 2/2019, KTEROU SE MĚNÍ 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  
Č. 4/2015, STATUT STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA OPAVY, VE ZNĚNÍ OBECNĚ 
ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2016, 
Č. 4/2017,Č. 5/2018 A Č. 8/2018  
  

Účinnost od: patnáctým dnem po dni vyhlášení 
    

Schválil: Zastupitelstvo statutárního města Opavy dne 10. 6. 2019,  
č. 150/5/ZM/19  

  

  



 

  2 z 2 

Zastupitelstvo statutárního města Opavy se na svém zasedání dne 10. 6. 2019 usnesením č. 150/5/ZM/19 
usneslo vydat na základě ustanovení § 130 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Článek 1 
 

Touto vyhláškou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2017, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2018 a ve znění obecně závazné vyhlášky  
č. 8/2018 takto: 

a) V příloze č. 2 Statutu statutárního města Opavy s názvem „Seznam nemovitého majetku svěřeného 
městským částem statutárního města Opavy“ se příloha v části označené jako Městská část Malé 
Hoštice, katastrální území Malé Hoštice doplňuje o: “- stavba bez čp./č. ev., jiná stavba na pozemku 
parc. č. 910/2 (stálé těžké opevnění VEČ 211)“. 

b) Se souhlasem městské části Malé Hoštice vysloveným usnesením zastupitelstva dne 29. 4. 2019,  
č. j. 5/6/ZMC/19 se městské části Malé Hoštice odnímá doposud svěřený pozemek parc. č. 592/3 
(orná půda- plocha k zástavbě, orná půda – dopravní hřiště) v katastrálním území Malé Hoštice  
a v příloze č. 2 Statutu statutárního města Opavy s názvem „Seznam nemovitého majetku 
svěřeného městským částem statutárního města Opavy“ se v příloze v části označené jako Městská 
část Malé Hoštice, katastrální území Malé Hoštice zrušují slova „pozemek parc. č. 592/3 (orná půda- 
plocha k zástavbě, orná půda – dopravní hřiště)“. 

  

Článek 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
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