
Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

9.8.2007 24.8.2007 Obec Chlebičov

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

20.9.2007 8.10.2007 Obec Dolní Životice

Úřad městyse Litultovice-stavební úřad

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

21.11.2007 28.12.2007 Obec Štítina

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

21.5.2008 5.6.2008 Obec Pustá Polom

Obecní úřad Pustá Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

9.6.2008 25.6.2008 Obec Velké Hoštice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

10.10.2008 29.10.2008 Obec Hlubočec

Obecní úřad Pustá Polom-stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

Územní plán obce Pustá Polom - Změna č. 3

NEPLATNÉ                                                               

Vydán Územní plán Pustá Polom

Vymezuje nové plochy bydlení včetně zásobování energiemi.

Aktualizuje zakreslení STL plynovodu. Upravuje regulativy.

Obsah územně plánovací dokumentace 

Zastupitelstvo obce 

Velké Hoštice

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Zastupitelstvo obce 

Pustá Polom

ÚPD řeší úpravu a návrh nových ploch bydlení,

podnikatelských aktivit, občanského vybavení v Herticích,

jezdeckého areálu. Dále je řešeno zásobování těchto ploch

inženýrskými sítěmi. Jsou zde upraveny regulativy.   

Zastupitelstvo obce 

Dolní Životice

Zastupitelstvo obce 

Hlubočec

V ÚPD je řešen návrh nových ploch bydlení, parkoviště u ZS, 

plocha suché nádrže a plocha sportu u koupaliště včetně 

zásobování energiemi. Dále je řešena cyklostezka. Je řešena 

změna umístění ČOV, trafostanice a vedení NN.V okolí 

skládky řeší krajinářské úpravy, zalesnění. Jsou upraveny 

regulativy.

ÚPD řeší návrh a úpravu nových ploch bydlení včetně

zásobování energiemi. Navrhuje cyklistické trasy. Mění

koncepci odkanalizování obce. Vymezuje stanovené

záplavové území řeky Opavy. Jsou změněny regulativy.

Je řešena úprava ploch bydlení, občanské vybavenosti u

hřbitova. Je zapracována studie na změnu umístění ČOV a

odkanalizování obce.

Návrh a úprava ploch bydlení, parku, sportu a rekreace, 

podnikání rušivého a nerušivého charakteru. Návrh plochy 

suché nádrže. Je řešena cyklistická stezka. Dále je 

zapracována změna průběhu protipovodňové hráze včetně 

hranice záplavového území. Změna umístění ČOV a 

rozšíření plochy golfového hřiště z k.ú.Kravaře.

Zastupitelstvo obce 

Chlebičov

Zastupitelstvo obce 

Štítina

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Územní plán obce Chlebičov - Změna č. 1

NEPLATNÉ                                                         

Vydán Územní plán Chlebičov

Územní plán obce Štítina - Změna č. 1

NEPLATNÉ                                                      

Vydán Územní plán Štitina

Územní plán obce Velké Hoštice - Změna č. 3

NEPLATNÉ                                                                             

Vydán Územní plán Velké Hoštice

Územní plán obce Hlubočec - Změna č. 1

NEPLATNÉ                                                               

Vydán Územní plán Hlubočec

Územní plán obce Dolní Životice - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                          

Vydán Územní plán Dolní Životice
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

16.10.2008 22.10.2008 Obec Jezdkovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

23.2.2009 12.3.2009 Obec Skřipov

Městský úřad Hradec nad Moravicí, odbor 

výstavby a ÚP

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

19.3.2009 18.4.2009 Obec Jakartovice

Úřad městyse Litultovice-stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

19.5.2009 15.7.2009 Obec Brumovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

3.6.2009 19.6.2009 Obec Otice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

18.6.2009 3.7.2009 Obec Slavkov

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

Územní plán obce Skřipov - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                          

Vydán Územní plán Skřipov

Územní plán obce Slavkov - Změna č. 4

NEPLATNÉ                                                                 

Vydán Územní plán Slavkov

Zastupitelstvo obce 

Skřipov

Zastupitelstvo obce 

Jakartovice

Zastupitelstvo obce 

Brumovice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Zastupitelstvo obce 

Slavkov

Zapracování několika místních komunikací, vymezení 

cyklotrasy Velké Hoštice - Opava - Krnov. Dále je vymezena 

trasa přeložky VTL plynovodu. Změnou je do ÚPD zahrnuto 

záplavové území včetně aktívní zóny na vodním toku Opava 

a Čížina. Je upraven rozsah nadregionálního biocentra.

Vymezuje nové plochy bydlení a ruší plochy rezervy pro

výstavbu RD. Návrh ploch pro bytovou výstavbu. Rozšíření

plochy pro rušivé podnikání. Návrh cyklostezky a chodníku

pro pěší. 

Rozšíření ploch bydlení. Návrh plochy k rozšíření hřbitova s

parkovací plochou. Návrh několika ploch sportu a rekreace

Změnu koncepce dopravní a technické infrastruktury v 

některých lokalitách obce. Návrh plochy zahrad, sportu a 

rekreace. Rozšíření ploch rušivého podnikání, dále vymezení 

plochy pro parkoviště. Změnu zastavěného a zastavitelného 

území, úpravu regulativů.

Návrh nových ploch smíšených obytných, ploch technického 

vybavení pro rozšíření ČOV. Je řešena cyklotrasa Slavkov - 

Opava, Opava - Jakartovice a Slavkov - Štáblovice. Je 

zakreslen zásah dopravního koridoru západního obchvatu 

Opavy. Dolňuje se stanovené záplavové území včetně aktívní 

zóny.

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace Datum 

vydání

Zastupitelstvo obce 

Jezdkovice

Územní plán obce Jezdkovice

NEPLATNÉ                                                          

Vydán Územní plán Jezdkovice

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum nabytí 

účinnosti

Územní plán obce Otice - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                      

Vydán Územní plán Otice

Zastupitelstvo obce 

Otice

Územní plán obce Jakartovice - Změna č. 1

NEPLATNÉ                                                             

Vydán Územní plán Jakartovice

Územní plán obce Brumovice - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                        

Vydán Územní plán Brumovice
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

26.6.2009 13.7.2009 Obec Chlebičov

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

20.8.2009 10.9.2009 Obec Branka u Opavy

Městský úřad Hradec nad Moravicí, odbor 

výstavby a ÚP

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

24.8.2009 12.9.2009 Obec Hrabyně

Obecní úřad Velká Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

31.8.2009 16.9.2009 Obec Raduň

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

23.11.2009 10.12.2009 Obec Háj ve Slezsku

Obecní úřad Háj ve Slezsku - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

27.4.2010 14.5.2010 Obec Slavkov u Opavy

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

Územní plán Slavkov - úprava dokumentace Stávající územně plánovací dokumentace byla upravena

podle zákona č. 183/2006 Sb.

Změna koncepce odkanalizování obce Hrabyně-napojení na 

ČOV Háj ve Slezsku. Změna plochy rušivého podnikání na 

podnikání nerušivé. Převedení výhledové plochy bydlení do 

návrhu. Plocha technického vybavení byla převedena na 

plochu pro umístění prodejny stavebnin. Je provedena 

změna regulativů pro vystavbu RD v k.ú. Jilešovice. Návrh 

vodohospodářské plochy.

Územní plán obce Raduň - Změna č. 3

NEPLATNÉ                                                         

Vydán Územní plán Raduň

Zastupitelstvo obce 

Raduň

Změna koncepce odkanalizování obce. Změna dopravního

řešení ve vymezených plochách. Návrh změn funkčního

využití již vymezených zastavitelných ploch. Úprava

regulativů.

Územní plán obce Háj ve Slezsku - Změna č. 4

NEPLATNÉ                                                                    

Vydán Územní plán Háj ve Slezsku

Zastupitelstvo obce 

Háj ve Slezsku

Vydávající orgán

Změna koncepce odkanalizování obce, návrh rozšíření

plochy pro ČOV. Změna funkčního využití plochy sportu a

rekreace na plochy bydlení.

Územní plán obce Hrabyně - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                                    

Vydán Územní plán Hrabyně

Zastupitelstvo obce 

Hrabyně

Změna koncepce odvodu odpadních vod. Úprava návrhu 

cyklistické stezky Pod Hanuší. Vymezení nových ploch 

bydlení a převedení ploch rezervních do návrhu. Změny 

funkčního využití ploch bydlení, sportu a rekreace. Úprava 

regulatiů v souladu s platným stavebním zákonem.

Územní plán obce Chlebičov - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                         

Vydán Územní plán Chlebičov

Územní plán obce Branka u Opavy - Změna č. 1

NEPLATNÉ                                                         

Vydán Územní plán Branka u Opavy

Zastupitelstvo obce 

Branka u Opavy

Návrh plochy pro výstavbu FTVE a dále je řešena úprava

rozsahu plochy pro umístění ČOV včetně dočišťovacího

rybníka.

Obsah územně plánovací dokumentace Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Zastupitelstvo obce 

Chlebičov

Název územně plánovací dokumentace

Zastupitelstvo obce 

Slavkov
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

24.5.2010 9.6.2010 Obec Kyjovice

Obecní úřad Pustá Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

31.5.2010 15.6.2010 Obec Litultovice

Úřad městyse Litultovice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

23.6.2010 9.7.2010 Obec Velké Heraltice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

30.6.2010 24.7.2010 Obec Otice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

31.8.2010 16.9.2010 Obec Uhlířov

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního 

plánování

Územní plán obce Kyjovice - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                            

Vydán Územní plán Kyjovice

Zastupitelstvo obce 

Kyjovice

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Vymezení třech nových zastavitelných ploch pro bydlení a

jejich dopravní obsloužení.

Územní plán obce Otice - Změna č. 3

NEPLATNÉ                                                      

Vydán Územní plán Otice

Zastupitelstvo obce

Otice

Obsah územně plánovací dokumentace 

Zastupitelstvo obce 

Velké Heraltice

Vymezení smíšeného koridoru pro dopravní a technickou

infrastrukturu pro realizaci jihozápadního obchvatu města

Opavy

Zastupitelstvo obce

Uhlířov

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Změna koncepce odvádění odpadních vod, umístění ČOV.

Úprava dopravního řešení místní komunikace Pod Lesem.

Změna využití plochy č. 18 (sport a rekreace) na plochu pro

individuální bydlení s plochou pro podnikatelské činnosti

nerušivé.Úprava návrhu cyklistické stezky Pod Hanuší

směrem na Otice. Úprava regulativů. Převedení části plochy

bývalého zahradnictví na pochu pro pro sport a rekreaci.

Zrušení návrhu propojení místní komunikace se silnicí I/57

přes plochu pro podnikání rušivé. Vymezení zastavěného

území a zastavitelných ploch.

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán obce Litultovice - Změna č. 1

NEPLATNÉ                                                                      

Vydán Územní plán Litultovice

Zastupitelstvo 

městyse Litultovice

Územní plán Velké Heraltice

Územní plán Uhlířov

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

16.9.2010 1.10.2010 Obec Vršovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

21.9.2010 7.10.2010 Obec Budišovice

Obecní úřad Velká Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

12.10.2010 27.10.2010 Obec Bratříkovice

Úřad městyse Litultovice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

9.12.2010 27.12.2010 Obec Oldřišov

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

9.2.2011 25.2.2011 Obec Neplachovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

23.2.2011 14.3.2011 Obec Pustá Polom

Obecní úřad Pustá Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

Zastupitelstvo obce

Neplachovice

Úprava koncepce odkanalizování obce.

Územní plán obce Bratříkovice - Změna č. 1 Zastupitelstvo obce

Bratřikovice

Vymezení zastavitelných ploch pro umístění větrných

elektráren včetně potřebné infrastruktury.

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán

Územní plán Budišovice Zastupitelstvo obce

Budišovice

Územní plán obce Vršovice - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                                   

Vydán Územní plán Vršovice

Územní plán obce Oldřišov - Změna č. 4

NEPLATNÉ                                                                    

Vydán Územní plán Oldřišov

Rozšíření ploch pro bydlení. Navrh nové plochy obč.

vybavení. Návrh plochy veřejné zeleně.

Zastupitelstvo obce

Oldřišov

Územní plán obce Neplachovice - Změna č. 3

NEPLATNÉ                                                     

Vydán Územní plán Neplachovice

Úprava způsobu odkanalizování obce. navýšení plochy pro

zemědělské družstvo. Vymezení plochy rybníka. Napojení

místní části Zadky na skupinový vodovod Holasovice.

Zastupitelstvo obce

Vršovice

Datum nabytí 

účinnosti

Datum 

vydání

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Územní plán Pustá Polom Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Zastupitelstvo obce

Pustá Polom

Obsah územně plánovací dokumentace 

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

28.3.2011 13.4.2011 Obec Stěbořice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

22.8.2011 8.9.2011 Obec Otice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

22.9.2011 7.10.2011 Obec Oldřišov

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

15.11.2011 2.12.2011 Obec Hlubočec

Obecní úřad Pustá Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

5.12.2011 20.12.2011 Obec Mokré Lazce

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

15.12.2011 24.2.2012 Obec Jakartovice

Úřad městyse Litultovice-stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán obce Mokré Lazce - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                         

Vydán Územní plán Mokré Lazce

Zastupitelstvo obce

Mokré Lazce

Rozšíření plochy bydlení. Změna návrhu ploch pro sport a

rekreaci. Úprava tras pozemních komunikací včetně návrhu

okružní křižovatky silnic III/4673 a 4664. Zapracování oddílné

kanalizace a napojení na kanalizaci Štítina-Háj ve Slezsku.

Úprava trasy vodního toku Kaplice a zařazení mezi VPS.

Úprava průběhu koridoru pro silnici I/11. Změna regulativů v

zastavitelných plochách.

Územní plán obce Jakartovice - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                                    

Vydán Územní plán Jakartovice

Zastupitelstvo obce

Jakartovice

Rozšíření ploch pro rekreaci a bydlení.

Územní plán obce Otice - Změna č. 4

NEPLATNÉ                                                    

Vydán Územní plán Otice

Zastupitelstvo obce

Otice

Návrh dopravního koridoru - přeložka silnice II/443.

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace 

Územní plán Stěbořice Zastupitelstvo obce

Stěbořice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Územní plán obce Odřišov - Změna č. 5

NEPLATNÉ                                                                          

Vydán Územní plán Oldřišov

Zastupitelstvo obce

Oldřišov

Návrh plochy pro větrnou elektrárnu.

Územní plán Hlubočec Zastupitelstvo obce

Hlubočec
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

15.12.2011 5.1.2012 Obec Chlebičov

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

23.1.2012 7.2.2012 Obec Holasovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

25.6.2012 13.7.2012 Obec Služovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

10.9.2012 1.10.2012 Obec Dolní Životice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

13.9.2012 1.10.2012 Obec Oldřišov

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

Územní plán obce Dolní Životice - Změna č. 3

NEPLATNÉ                                                           

Vydán Územní plán Dolní Životice

Zastupitelstvo obce

Dolní Životice

Úprava zastavitelné plochy - vnitřní členění.

Územní plán obce Oldřišov - Změna č. 6

NEPLATNÉ                                                                    

Vydán Územní plán Oldřišov

Zastupitelstvo obce

Oldřišov

Vyhodnocení návrhových ploch bydlení a jejich úprava.

Změna funkčního využití ploch podnikání na bydlení jižně od

zámku.

Vydávající orgán

Územní plán obce Služovice - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                                    

Vydán Územní plán Služovice

Zastupitelstvo obce

Služovice

Rozšíření ploch bydlení, úprava trasy obslužné komunikace

podél silnice I/46 pro plochy bydlení. Plocha ČOV. Úprava

regulativů.

Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Název územně plánovací dokumentace

Územní plán obce Holasovice - Změna č. 1

NEPLATNÉ                                                                    

Vydán Územní plán Holasovice

Zastupitelstvo obce

Holasovice

Úprava protipovodňových opatření navržených v ÚP.

Rozšíření plochy zemědělského družstva v k. ú. Loděnice.

Doplnění ploch bydlení v k. ú. Štemplovec. Úprava inž. sítí v

k. ú. Loděnice.

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace 

Územní plán obce Chlebičov - Změna č. 3

NEPLATNÉ                                                         

Vydán Územní plán Chlebičov

Zastupitelstvo obce

Chlebičov

Rozšíření plochy skládky. Návrh plochy obecní zeleně a parku. Zrušení vnitřního členění v ploše bydlení.
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

10.12.2012 27.12.2012 Obec Hněvošice

Obecní úřad Kobeřice-stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

Územní plán Slavkov - Změna č. 1 26.3.2014 15.4.2014 Obec Slavkov

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Právní stav územního plánu zahrnující řešení

Změny č. 1 je k nahlédnutí na stejných místech

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

20.8.2014 5.9.2014 Obec Štítina

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

29.9.2014 16.10.2014 Obec Dolní Životice

Úřad městyse Litultovice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

18.11.2014 5.12.2014 Obec Chavlíkovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

Územní plán obce Hněvošice - Změna č. 2

NEPLATNÉ                                                                    

Vydán Územní plán Hněvošice

Zastupitelstvo obce

Hněvošice

Posunutí plochy pro ČOV, sjednocení termínů v textové a

grafické části. Rozšíření plochy pro podnikání.

Zastupitelstvo obce

Slavkov

Aktualizace stávajícího stavu, úprava plochy sportovního

areálu u Hvozdnice, dopravní obsluha území, aktualizace a

návrh zásobování el. Energií, úprava ÚP dle nové legislativy

(novela stavebního zákona).

Územní plán Chvalíkovice Zastupitelstvo obce

Chavlíkovice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Štítina Zastupitelstvo obce

Štítina

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Dolní Životice Zastupitelstvo obce

Dolní Životice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace 
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

22.12.2014 10.2.2015 Obec Vršovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

9.2.2015 25.2.2015 Městys Litultovice

Úřad městyse Litultovice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

26.2.2015 9.4.2015 Obec Oldřišov

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

13.8.2015 31.8.2015 Obec Velké Hoštice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

7.12.2015 23.12.2015 Obec Raduň

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Datum nabytí 

účinnosti

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum 

vydání

Územní plán Litultovice Zastupitelstvo obce

Litultovice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Oldřišov Zastupitelstvo obce

Oldřišov

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Vršovice Zastupitelstvo obce

Vršovice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Velké Hoštice Zastupitelstvo obce

Velké Hoštice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Raduň Zastupitelstvo obce

Raduň

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Pořizovatel Magistrát města Opavy, oddělení územního plánování 9



Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

8.12.2015 28.12.2015 Obec Budišovice

Obecní úřad Velká Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

31.8.2016 16.9.2016 Obec Skřipov

Městský úřad Hradec nad Moravicí - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Územní plán Hlubočec - Změna č. 1 19.9.2016 5.10.2016 Obec Hlubočec

Obecní úřad Pustá Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - odbor hlravního

architekta a územního plánu

12.12.2016 28.12.2016 Obec Otice

Magistrát města Opavy - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

6.3.2017 19.4.2017 Obec Neplachovice

Magistrát města Opavy - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

26.4.2017 12.5.2017 Obec Štáblovice

Magistrát města Opavy - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního

plánování

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Zastupitelstvo obce

Hlubočec

Změna koncepce odkanalizování obce.

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Zastupitelstvo obce

Otice

Územní plán Otice

Územní plán Neplachovice Zastupitelstvo obce

Neplachovice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Štáblovice Zastupitelstvo obce

Štáblovice

Právní stav územního plánu zahrnující řešení

Změny č. 1 je k nahlédnutí na stejných místech

Územní plán Skřipov Zastupitelstvo obce

Skřipov

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Název územně plánovací dokumentace Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace 

Územní plán Budišovice - Změna č. 1 Zastupitelstvo obce

Budišovice

Vydávající orgán

Pořizovatel Magistrát města Opavy, oddělení územního plánování 10



Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

30.10.2017 21.11.2017 Obec Mokré Lazce

Magistrát města Opavy - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

8.11.2017 28.11.2017 Obec Sosnová

Magistrát města Opava - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

7.12.2017 27.12.2017 Obec Brumovice

Magistrát města Opava - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

12.12.2017 27.12.2017 Obec Pustá Polom

Obecní úřad Pustá Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

13.12.2017 2.1.2018 Obec Štítina

Magistrát města Opava - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - odbor hlravního

architekta a územního plánu

21.12.2017 6.1.2018 Obec Chlebičov

Magistrát města Opavy - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Územní plán Pustá Polom - Změna č. 1

Právní stav územního plánu zahrnující řešení

Změny č. 1 je k nahlédnutí na stejných místech

Zastupitelstvo obce

Pustá Polom

Aktualizováno zastavěné území, aktualizace dle PÚR, ZÚR a

ÚAP. Rozšíření plochy rekreace u vleku, změna plochy

zeleně na bydlení.

Územní plán Mokré Lazce Zastupitelstvo obce

Mokré Lazce

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Sosnová

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Zastupitelstvo obce

Chlebičov

Územní plán Chlebičov

Územní plán Štítina - Změna č. 1 Právní

stav územního plánu zahrnující řešení Změny č. 1

je k nahlédnutí na stejných místech

Zastupitelstvo obce

Štítina

Aktualizace zastavěného území. Změna koncepce

odkanalizování obce. Stezka pro cyklisty a pěší.

Územní plán obce Brumovice - Změna č. 3

NEPLATNÉ                                                            

Vydán Územní plán Brumovice

Zatsupitelstvo obce

Sosnová

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace 

Zastupitelstvo obce

Brumovice

Aktualizace zastavěného území. Aktualizace dle PÚR, ZÚR a

ÚAP. Rozšíření ploch pro bydlení. Návrh koridoru pro ochvat

obce.
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

29.3.2018 13.4.2018 Obec Jakartovice

Úřad městyse Litultovice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

10.5.2018 28.5.2018 Obec Jezdkovice

Magistrát města Opava - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

20.6.2018 19.10.2018 Obec Slavkov

Magistrát města Opava - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

1.8.2018 19.10.2018 Obec Uhlířov

Magistrát města Opava - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

11.9.2018 27.9.2018 Obec Hlavnice

Úřad městyse Litultovice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - odbor hlravního

architekta a územního plánu

3.9.2018 19.9.2018 Obec Služovice

Magistrát města Opavy - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Územní plán Jakartovice Zastupitelstvo obce

Jakartovice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Jezdkovice - Změna č. 1 Právní

stav územního plánu zahrnující řešení Změny č. 1

je k nahlédnutí na stejných místech NEPLATNÉ   

Vydán nový Územní plán Jezdkovice

Zastupitelstvo obce

Jezdkovice

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace 

Územní plán Hlavnice Zastupitelstvo obce

Hlavnice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Služovice Zastupitelstvo obce

Služovice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Slavkov - Změna č. 2

Právní stav územního plánu zahrnující řešení

Změny č. 2 je k nahlédnutí na stejných místech

Zastupitelstvo obce

Slavkov

Aktualizace zastavěného území. Aktualizace dle PÚR, ZÚR a

ÚAP. Úprava zastavitelných ploch.

Územní plán Uhlířov - Změna č. 1

Právní stav územního plánu zahrnující řešení

Změny č. 1 je k nahlédnutí na stejných místech

Zastupitelstvo obce

Uhlířov

Aktualizováno zastavěné území, aktualizace dle PÚR, ZÚR a

ÚAP. Protipovodňová opatření.
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

21.12.2018 11.1.2019 Obec Těškovice

Obecní úřad obce Pustá Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Obec Hrabyně

Obecní úřad obce Velká Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

24.6.2019 8.8.2019 Obec Hněvošice

Obecní úřad obce Kobeřice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

23.7.2019 8.8.2019 Obec Stěbořice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního plán.

Územní plán Holasovice 13.12.2019 12.2.2020 Obec Holasovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Územní plán Háj ve Slezsku 16.12.2019 31.12.2019 Obec Háj ve Slezsku

Obecní úřad obce Háj ve Slezsku - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Zastupitelstvo obce

Holasovice

Zastupitelstvo obce

Háj ve Slezsku

Územní plán Těškovice Zastupitelstvo obce

Těškovice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Hněvošice Zastupitelstvo obce

Hněvošice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace 

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Hrabyně Zastupitelstvo obce

Hrabyně

25.3.2019 11.4.2019 Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Aktualizace zastavěného území. Aktualizace dle PÚR, ZÚR a

ÚAP. Změna koncepce veřejné infrastruktury, koncepce

odkanalizování území. Aktualizace zastavitelných ploch -

doplnění dvou ploch pro bydlení individuální a jedna pro

bydlení smíšené venkovské. Zapracování komplexních

pozemkových úprav.

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Stěbořice - Změna č. 1

Právní stav územního plánu zahrnující řešení

Změny č. 1 je k nahlédnutí na stejných místech

Zastupitelstvo obce

Stěbořice
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

27.4.2020 8.6.2020 Obec Dolní Životice

Úřad městyse Litultovice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Obec Mokré Lazce

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

21.9.2020 31.12.2020 Obec Háj ve Slezsku

Obecní úřad obce Háj ve Slezsku - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

23.2.2021 11.3.2021 Obec Brumovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy-oddělení územního plán.

Územní plán Neplachovice - Změna č. 1 17.3.2021 4.5.2021 Obec Neplachovice

Magistrát města Opavy-odbor výstavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Územní plán Litultovice - Změna č. 1 22.3.2021 4.6.2021 Městys Litultovice

Úřad městyse Litultovice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Úprava ploch VZ1 a VZ1.

Územní plán Mokré Lazce - Změna č. 1 Zastupitelstvo obce

Mokré Lazce

13.5.2020 10.6.2020 Vymezení koridoru KD-08. Změna zastavitelných ploch BI-Z1

a BI-Z4. Vymezení zastavitelných ploch V-Z2, DS-Z2, BI-Z10.

Vymezení rezervy BI-R4.

Zastupitelstvo obce

Neplachovice

Vymezení nových zastavitelných ploch Bs8, Bs9 a úprava

plochy Vd1.

Zastupitelstvo 

městyse Litultovice

Změna koncepce odkanalizování obce.

Územní plán Háj ve Slezsku - Změna č. 1 Zastupitelstvo obce

Háj ve Slezsku

Změna plochy BI-69 v Jilešovicích.

Územní plán Brumovice Zastupitelstvo obce

Brumovice

Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace 

Územní plán Dolní Životice - Změna č. 1 Zastupitelstvo obce

Dolní Životice
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

6.4.2021 23.4.2021 Obec Uhlířov

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a

územního plánování

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Obec Jezdkovice

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a

územního plánování

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Obec Budišovice

Obecní úřad Velká Polom - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování, stavebního řádu a kultury

Magistrát města Opavy - oddělení územního

plánování

Obec Skřipov

Městský úřad Hradec nad Moravicí - stav. úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování a stavebního řádu

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a

územního plánování

Obec Štítina

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a

územního plánování (stavební úřad a úřad

územního plánování)

Obec Sosnová

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a

územního plánování (stavební úřad a úřad

územního plánování)

Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování a stavebního řádu

Územní plán Uhlířov - Změna č. 2 Zastupitelstvo obce

Uhlířov

18.10.2021

Pořízení na základě zprávy o uplatňování.

Územní plán Jezdkovice Zastupitelstvo obce

Jezdkovice

5.8.2021 26.8.2021 Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Územní plán Štítina - změna č. 2

Územní plán Budišovice - změna č. 2 Změna koncepce zásobování oblasti Zátiší vodou a změny

funkčních využití některých pozemků.

Územní plán Skřipov - změna č. 1 Zastupitelstvo obce

Skřipov

Změna koncepce veřejné infrastruktury - koncepce likvodace

odpadních vod v místní části Hrabství včetně úpravy ČOV.

Aktualizace zastavěného území a vymezení zastavitelných

ploch pro bydlení a tělovýchovu a sport.

Zastupitelstvo obce

Budišovice

6.9.2021 19.10.2021

3.11.2021

28.3.202216.2.2022Zastupitelstvo obe

Štítina

Změna plochy veřejných prostranství P1 na plochu výrobních

služeb VD. Úprava katastrálních hranic mezi obcí Štítina a

Mokré Lazce. Rozšíření plochy ČOV a návrh zastavitelných

ploch bydlení.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování a stavebního řádu

Územní plán Sosnová - změna č. 2 Zastupitelstvo obce

Sosnová

16.2.2022 10.5.2022 Vymezení zastavitelné plochy bydlení Z16 a aktualizace

zastavěného území včetně zajištění souladu s nadřazenou

dokumentací.
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Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2023  - aktualizace 2023

Obec Uhlířov

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a

územního plánování (stavební úřad a úřad

územního plánování)

Obec Dolní Životice

Úřad městyse Litultovice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování a stavebního řádu

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a

územního plánování

Obec Jakartovice

Úřad městyse Litultovice - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování a stavebního řádu

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a

územního plánování

Obec Branka u Opavy

Městský úřad Hradec nad Moravicí - stavební úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování a stavebního řádu

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a

územního plánování

Obec Vršovice

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování a stavebního řádu

Územní plán Vršovice - změna č. 1 Zastupitelstvo obce

Vršovice

5.9.2022 15.11.2022 Úprava koncepce dopravní infrastruktury, zastavitelných

ploch, vymezení nových zastavitelných ploch a ploch v

krajině. Aktualizace zastavěného území a zohlednění

požadavků vyplývajících z nadřazené dokumentace a změn

právních předpisů.

Magistrát města Opavy - odbor výstavby a

územního plánování (stavební úřad a úřad

územního plánování)

Územní plán Branka u Opavy Zastupitelstvo obce

Branka u Opavy

2.5.2022 19.5.2022 Nový územní plán obsahuje kompletní urbanistickou

koncepci obce.

Název územně plánovací dokumentace

Územní plán Uhlířov - změna č. 3

Datum 

vydání

Datum nabytí 

účinnosti

Místa, kde je možno do územně plánovací 

dokumentace nahlédnout

Obsah územně plánovací dokumentace 

28.2.2022 27.4.2022Zastupitelstvo obce

Uhlířov

Změna plochy tech. zabezpečení obce TO-Z23 a plochy

zeleně ZX na plochu smíšenou obytnou SO.

Vydávající orgán

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

územního plánování a stavebního řádu

19.4.2022

Územní plán Jakartovice - změna č. 1 Zastupitelstvo obce

Jakartovice

28.4.2022 16.5.2022 Úprava koncepce dopravní infrastruktury a vymezení nových

zastavitelných ploch. Aktualizace zastavěného území a

zohlednění požadavků vyplývajících z nadřazené

dokumentace a změn právních předpisů.

Územní plán Dolní Životice - změna č. 2 Úprava odkanalizování obce. Změna plochy zemědělské na

plochu zemědělské a lesnické výroby VZ a plochy smíšené

obytné. Změna plochy DZ-1 na technický dvůr.

Zastupitelstvo obce

Dolní Životice

30.3.2022
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