
Usnesení  ke schválení závazné části změny a doplňku č. 3  
ÚPN SÚ Halenkovice 

 
Část I. 

Výrok schvalujícího orgánu 
Článek 1 

 
Obecní zastupitelstvo v Halenkovicích schválilo na veřejném zasedání dne 26.3.1998 
v souladu s ustanovením § 36, odst. 1, písm. a) zákona číslo 367/1990 Sb. o obcích a 
obecním zařízení, ve znění pozdějších předpisů, změnu a doplněk č. 3 územního plánu 
obce Halenkovice – „Řešení zásobování plynem“. 
 

Článek 2 
 
Schválené dokumenty: 
Územní plán obsahuje v souladu s § 29 zákona číslo 50/1976 Sb. (stavební zákon) a 
ve znění pozdějších předpisů závazné a směrné části řešení. 
 
1. Závazná část: 
Územní plán navrhuje zásobování obce Halenkovice zemním plynem a to v souladu 
s vypracovaným „Generelem gazifikace obce Halenkovice“. 
Do obce bude zemní plyn dopravován i nadále VTL plynovodem DN 150/PN 40. 
Stávající regulační stanice plynu VTL/STL – 500/1/1 – 440, která je situována 
v blízkosti farmy Bábolná, bude nahrazena regulační stanicí VTL/STL – 1200/2/1 – 
440 a bude provozována pod tlakem 0,30 MPa. 
Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti obce budou 
zásobovány zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí průměrů 160, 110,90, 
63.Výstavba plynofikace obce bude prováděna v etapách. I. etapa výstavby je 
navrhována v rozsahu plynofikace, řešené „Generelem gazifikace obce Halenkovice“, 
tzn. Centrální část obce a místní část Zádřinové. V dalších etapách budou 
plynofikovány i místní části Lipové, Dolina a U svatých. 
 
Regulativy závazné: 
VTL plynovod DN 150/PN 40 je chráněn ochranným pásmem – 4 m a bezpečnostním 
pásmem – 20 m. Bezpečnostní a ochranné pásmo je vymezeno oboustranně a to od 
vnějšího líce plynovodního potrubí. Bezpečnostní pásmo regulační stanice VTL/STL 
je stanoveno 10 m. 
 
2. Směrná část 
Trasa vedení plynovodního řádu. 
 

Část II. 
 
s o u h l a s í 
- s průběhem projednání a způsobem vyřízení připomínek orgánu státní správy, 

správců inženýrských sítí, organizací hájící veřejný zájem a právnických či 
fyzických osob tak, jak je uvedeno v příloze č. 1. 

 
 



 
Část III. 

 
u k l á d á 
- Radě obce Halenkovice vyhlásit závaznou část schválené změny a doplňku č. 3 

obecně závaznou vyhláškou dle § 45, písm. 1, a v souladu s ustanovením § 16 
zákona ČNR o obcích v úplném znění zákona číslo 410/1992 Sb. plánu jako 
obecně závazný právní předpis pro řízení a regulaci činností rozvoje 
v Halenkovicích 

 
- předat schválenou změnu a doplněk č. 3 územního plánu obce Halenkovice 

stavebnímu úřadu Městského úřadu v Napajedlích, který ho bude respektovat 
v plném rozsahu při územním a stavebním řízení a vydá příslušná opatření 
k zamezení nežádoucích činností, které by byly s touto dokumentací v rozporu. 

 
Pořizovatel územně plánovací dokumentace opatří hlavní výkresy a textové části 
včetně závazných a směrných částí schvalovací doložkou podle § 31 vyhlášky číslo 
84/1976 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci ve 
znění pozdějších předpisů. Provede záznam změn do hlavního výkresu schváleného 
ÚPN SÚ Halenkovice. 
 
 

Část IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Uložení změny a doplňku č. 3 územního plánu obce Halenkovice. Schválená změna a 
doplněk č. 3 územního plánu obce Halenkovice, včetně všech dokladů, bude uložena 
na příslušném stavebním úřadě v Napajedlích a na Okresním úřadě ve Zlíně – referátu 
regionálního rozvoje. 
 
 
 
 
 
 
V Halenkovicích dne 26.3.1998 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaroslav Ulica, v.r.                    Josef Janeček, v.r.   
       starosta                          místostarosta  

 
 
 



Obecně závazná vyhláška č. 16/1998  
 
 
Na základě schválené změny a doplňku č. 3 k ÚPN SÚ Halenkovice obecním 
zastupitelstvem dne 26.3.1998  vydává Obecní zastupitelstvo obce Halenkovice podle 
ustanovení § 45, písm. a) a § 16 zákona o obcích číslo 367/1990 Sb, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 29, odst. 2, zákona číslo 50/1976 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

 
Část první 
Článek 1 

Účel vyhlášky 
 

Obecně závazná vyhláška vymezuje závazné části změny a doplňku č. 3 ÚPN SÚ 
Halenkovice – funkční využití ploch a závazné regulativy. 
 

Článek 2 
Rozsah platnosti 

 
Tato vyhláška platí pro správní území Obce Halenkovice, které je vymezeno 
katastrem Halenkovice. 
 

Část druhá 
Článek 3 

Závazná část změny a doplňku č. 3 k ÚPN SÚ Halenkovice  
- „Řešení zásobování plynem“ 

 
1. Funkční vymezení ploch – plocha pro technickou infrastrukturu  - plyn. 
Územní plán navrhuje zásobování obce Halenkovice zemním plynem, a to v souladu 
s vypracovaným „Generelem gazifikace obce Halenkovice“. 
Do obce bude zemní plyn dopravován i nadále VTL plynovodem DN 150/PN 40. 
Stávající regulační stanice plynu VTL/STL – 500/1/1 – 440, která je situována 
v blízkosti farmy Bábolná, bude nahrazena regulační stanicí VTL/STL – 1200/2/1 – 
440 a bude provozována pod tlakem 0,30 Mpa. 
Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti obce budou 
zásobovány zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí o průměrech 160, 110, 
90 a 63. Výstavba plynofikace obce bude prováděna v etapách. I. etapa výstavby je 
navrhována v rozsahu plynofikace, řešené „Generelem gazifikace obce Halenkovice“, 
tzn. Centrální část obce a místní část Zádřinové. V dalších etapách budou  
plynofikovány i místní části Lipové, Dolina a U svatých. 
 
2. Závazné regulativy: 
VTL plynovod DN 150/PN 40 je chráněn ochranným pásmem – 4 m a bezpečnostním 
pásmem – 20 m. Bezpečnostní a ochranné pásmo je vymezeno oboustranně a to od 
vnějšího líce plynovodního potrubí. Bezpečnostní pásmo regulační stanice VTL/STL 
je stanoveno 10 m. 
 
 



Část třetí 
Článek 4 

Platnost změny a doplňku č. 3 – „Řešení zásobování plynem“ 
 
Změna a doplněk č. 3 k ÚPN SÚ Halenkovice platí po dobu platnosti ÚPN SÚ 
Halenkovice. 
 
 

Část čtvrtá 
Závěrečná ustanovení 

 
Změna a doplněk č. 3 – „Řešení zásobování plynem“ ÚPN SÚ Halenkovice je uložen 
na stavebním úřadě Městského úřadu v Napajedlích a na Okresním úřadě Zlín – 
referátu regionálního rozvoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Halenkovicích 26.3.1998  
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaroslav Ulica, v.r.                    Josef Janeček, v.r.   
       starosta                          místostarosta  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


