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ÚVOD
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále ZÚR OK), které byly pořízeny podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon), vydalo formou opatření obecné povahy (OOP) dne
22. 2. 2008 Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále ZOK); aktualizaci č. 1 ZOK vydalo
formou OOP č.j. KUOK 28400/2011 dne 22. 4. 2011. Po nabytí účinnosti aktualizace
(14. 7. 2011) pořídil pořizovatel Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního
plánu a stavebního řádu, Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK), právní stav
ZÚR OK po 1. aktualizaci, který vydal ke dni 30. listopadu 2011.
Podle ustanovení § 42 odst. 3 stavebního zákona má pořizovatel za povinnost nejpozději
do 4 let, po vydání poslední aktualizace, předložit ZOK ke schválení návrh zprávy o
uplatňování ZÚR OK za uplynulé období (dále jen „zpráva“) upravený dle výsledků jeho
projednání. Obsahové náležitosti zprávy jsou upraveny v ustanovení § 9
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále též jen vyhláška), který tato zpráva naplňuje, když obsahuje následující
body:
A) vyhodnocení uplatňování ZÚR OK včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě
kterých byly ZÚR OK vydány (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
(dále URÚ);
B) problémy k řešení v ZÚR OK vyplývající z územně analytických podkladů (dále
ÚAP) kraje;
C) vyhodnocení souladu ZÚR OK s politikou územního rozvoje (dále též PÚR);
D) vyhodnocení návrhu obcí na aktualizaci ZÚR OK;
E) požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR OK, včetně
požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li vyžadováno, nebo
požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových ZÚR OK, včetně požadavků
na vyhodnocení udržitelného rozvoje území;
F) požadavky na zpracování variant řešení;
G) návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na URÚ,
pokud byly zjištěny;
H) návrhy na aktualizaci PÚR.

Právní stav územně plánovací dokumentace ZÚR OK, jak byl vyhotoven po aktualizaci
č. 1, sestává z textové a grafické části – výroková část a odůvodnění, které však obsahuje
pouze skutečnosti související s vydáváním právního stavu. Odůvodnění řešení ZÚR OK a
jejich aktualizace č. 1 není součástí právního stavu a je obsaženo v jednotlivých OOP,
kterými byly ZÚR OK a aktualizace č. 1 vydány. Pro ZÚR OK i aktualizaci č. 1 bylo
zpracováno Vyhodnocení vlivů ZÚR OK na URÚ, které tvoří přílohu č. 2 uváděných OOP.

Text OOP stávající dokumentace ZÚR OK (ve výroku) obsahuje celkem 13 kapitol, které
se dále člení do odstavců s formulací základních požadavků, nároků a úkolů. Grafická část
obsahuje 10 výkresů, z nichž výkresy ploch a koridorů nadmístního významu, územní
systém ekologické stability (ÚSES), veřejně prospěšných staveb a opatření jsou v měřítku
1 : 100 000, ostatní jsou v měřítku 1 : 200 000. V dokumentaci je vymezeno celkem 130
veřejně prospěšných staveb a 7 veřejně prospěšných opatření. K upřesnění záměrů bylo
stanoveno pořídit 9 územních studií (doprava, energetika, vodní hospodářství).
Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj (dále též MMR) ze dne 23. 9. 2013 byl
v přezkumném řízení zrušen odstavec 92.13., který směřoval do úkolů při pořizování
územních plánů obcí – ZOK po projednání rozhodlo nápravu řešit v rámci pořízení
aktualizace č. 2 ZÚR OK.
Příslušné odůvodnění OOP aktualizace č. 1 ZÚR OK zdůvodňuje řešení obsažené ve
výroku, obsahuje způsob zohlednění Stanoviska Ministerstva životního prostředí (dále těž
MŽP) k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí ze dne 10. 1. 2011 a v příloze č. 2
obsahuje rovněž i Vyhodnocení vlivů na URÚ.
Poté co OOP, jímž ZOK vydalo aktualizaci č. 1 ZÚR OK, nabylo účinnosti, poskytl
pořizovatel, v souladu s ust. § 164 odst. 1 stavebního zákona, tuto dokumentaci všem
dotčeným orgánům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům v Olomouckém
kraji, krajským úřadům sousedních krajů, příslušným Polským orgánům – vojvodstvím,
MMR a MŽP. Následně potom pořizovatel zajistil zpracování právního stavu takto
aktualizovaných ZÚR OK. Tuto dokumentaci zaslal všem výše uvedeným subjektům a
navíc i všem obcím v Olomouckém kraji. Aktualizace i právní stav ZÚR OK (po aktualizaci)
jsou umístěny na webových stránkách Olomouckého kraje (dále též OK) a je tak zajištěn,
v souladu s odst. 2 citovaného ustanovení zákona, i potřebný dálkový přístup.
Pořizovatel při hodnocení uplatňování ZÚR OK po aktualizaci č. 1 vycházel
z aktualizovaných Územně analytických podkladů Olomouckého kraje (dále též ÚAP OK),
z každodenních poznatků získávaných při využívání této dokumentace, z podnětů
obdržených v přípravné fázi, provedené nad rámec stavebního zákona na základě
oslovení obcí, dotčených orgánů (dále též DO) a dalších subjektů k uplatnění podnětů do
aktualizace č. 2 ZÚR OK, a rovněž z konzultací a jednání v této věci učiněných:
-

-

vedenými s obcemi a veřejností při navrhování změn na využití území individuálně nebo v širších souvislostech např. při řešení územních studií;
s obecními úřady a úřady územního plánování při řešení územních plánů obcí a
při sestavování územně plánovacích podkladů jako nadřízený orgán územního
plánování – vydávání stanovisek, ale i při řešení širších vazeb a návazností;
se sousedními krajskými úřady především při prověřování územních návazností;
s dotčenými orgány při upřesňování řešení obsažených v ZÚR OK, resp.
navrhovaných v řešení pořizovaných územních studií;
s Ministerstvem pro místní rozvoj v souvislosti s PÚR, ale také při osobních
jednáních k problematice územního plánování a při přezkoumávání ZÚR OK;
s obcemi, úřady územního plánování a DO v souvislosti s upřesňováním
podnětů, které byly předloženy v přípravné fázi.

Požadavky na prověření řešení v aktualizaci č. 2 ZÚR OK vyplývající z uplatňování
ZÚR OK, jsou uvedeny v následujících bodech této zprávy.

A. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROVOJE
OLOMOUCKÉHO
KRAJE
VČETNĚ
VYHODNOCENÍ
ZMĚN
PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYLY ZÚR OK VYDÁNY, A
VYHODNOCENÍ
PŘÍPADNÝCH
NEPŘEDPOKLÁNANÝCH
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
1.

UPLATŇOVÁNÍ ZÚR OK

bylo v období 2011 až 2014 průběžně sledováno při:
- zapracovávání řešení ZÚR OK do územních plánů jednotlivých měst a obcí na
území Olomouckého kraje v procesu pořizování územních plánů
- naplňování jednotlivých záměrů, úkolů a požadavků v uplynulém období a
sledování jejich aktuálnosti
1.1. ZAPRACOVÁVÁNÍ DO ÚZEMNÍCH PLÁNŮ
ZÚR OK jsou postupně zapracovávány do územních plánů jednotlivých měst a obcí na
území Olomouckého kraje. Odbor strategického rozvoje kraje (dále též OSR) KÚOK, jako
nadřízený orgán, z hlediska územního plánování sleduje v rámci uplatňování stanovisek
v procesu pořizování územních plánů soulad řešení ÚP se ZÚR OK.
1.2. NAPLŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁMĚRŮ, AKTUÁLNOST ZÁMĚRŮ
Obsah ZÚR OK byl prověřen a posouzen z hlediska naplňování jednotlivých záměrů,
úkolů a požadavků v uplynulém období a jejich aktuálnosti. Většina požadavků a úkolů má
obecnou platnost, jsou naplňovány průběžně a nadále zůstávají dle řešení ve vydané
ZÚR. Z konkrétních záměrů ZÚR OK byly v období 2011 až 2014 již realizovány a budou
z návrhu vypuštěny záměry:
- II/438 Hranice – (Bystřice p. H.), rekonstrukce a přeložka na komunikaci II/438
v Býškovicích a Opatovicích;
- část komunikace II/366 Prostějov – Konice – (Jevíčko), a to v části obchodní
zóny při napojení na komunikaci I/46 v Prostějově;
- napojení Potštátska na skupinový vodovod Hranice;
- komunikace I/60 Jeseník – Bílý Potok, realizovaná část úseku Javorník - Lipová
Lázně (přeložka a obchvat Javorníka).
Dále budou ze ZÚR OK - na základě změněných skutečností – vypuštěny popř.
přehodnoceny následující limity využití území:
- vypuštění OP jímacího zdroje Potštátsko (z koordinačního výkresu);
- přehodnocení OP vodního zdroje Nemilka (z koordinačního výkresu);
- vypuštění VVTL plynovodu Konice – Haňovice ve výkrese Koncepce zásobování
elektrickou energií a plynem.
Z hlediska aktuálnosti záměrů bude řešením aktualizace č. 2 ZÚR OK prověřeno:
- vypuštění navrhované místní přeložky stávající silnice I/43 na území obce Štíty;
- případné vypuštění navrhované přeložky na komunikaci I/11 ve správním území
obce Sobotín;

-

vypuštění navrhované dostavby letiště Přerov;
vypuštění navrhované přeložky - obchvatu komunikace II/150 Prostějov - Přerov
na území Přerova;
vypuštění navrhovaného napájecího venkovního vedení VVN 110kV Konice –
Rozstání (se zachováním transformační stanice TR 110/22 kV Rozstání).

Dosud zjištěné dokončené či naplněné záměry, rovněž neaktuální a již nyní nesledované
záměry jsou dále obsaženy i v kapitole E) této zprávy. Rozestavěné záměry budou
průběžně sledovány a v případě ukončení jejich realizace do doby vypracování návrhu
aktualizace č. 2 ZÚR OK budou z obsahu řešení ZÚR OK vypuštěny (nutno zajistit
skutečný stav území a z toho vycházet). V případě zjištění dalších změn v aktuálnosti již
obsažených záměrů v procesu vypracovávání návrhu aktualizace ZÚR OK bude toto
zahrnuto do předmětu řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK.
1.3. ZRUŠENÍ ODSTAVCE (BODU) 92.13 AKTUALIZACE Č. 1 ZÚR OK
Uplatňování ZÚR OK ovlivnilo rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ze dne
23. 9. 2013, č.j. 25574/2013-81-2, kterým byl v přezkumném řízení zrušen bod (správné
označení odstave c) 92.13 aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.
Odstavec 92.13 zněl „pro ochranu historických panoramat je nutné výškově omezit novou
zástavbu, přitom výška a objem musí v řešené lokalitě respektovat hmotovou skladbu
stávající většinové zástavby. Velké komerční plochy nákupních a zábavných center je
nutno umisťovat mimo památkově chráněná území a mimo pohledově exponovaná místa
z hlediska dálkových panoramatických pohledů“.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 22. 11 2013 usnesením
č. UZ/7/18/2013 rozhodlo nepořizovat k citovanému bodu (odstavci) samostatnou
aktualizaci ZÚR OK postupem dle ust. § 42 odst. 6 stavebního zákona a rozhodlo o řešení
zrušené části ZÚR OK (92.13) v rámci pořizování řádné aktualizace č. 2 ZÚR OK.
Ve vztahu na § 18 a 19 stavebního zákona – cíle a úkoly územního plánování budou úkoly
pro ÚP zapracovány ve smyslu upřesnění požadavku na ochranu ve veřejném zájmu
kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví.

Pozn.: označení bod ve výše uvedeném textu je z důvodů dodržení kontinuity s textem
v rozhodnutí MMR a textem usnesení ZOK
1.4. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z UPLATŇOVÁNÍ ZÚR
V průběhu uplatňování ZÚR OK se ukázala potřeba aktualizovat některé části ZÚR OK,
potřeba zpřesnit řešení, popř. upravit textovou či grafickou část, zejména:
- prověřit a dořešit překryv rozvojových a specifických oblastí, zejména RO5
Jeseník, RO2 Šumperk – Zábřeh – Mohelnice v části severně od Mohelnice,
RO1 Olomouc v severní části Šternberska, RO3 Lipník nad Bečvou – Hranice
v části Lipníku nad Bečvou,
- prověřit označení rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity,

-

-

-

ÚSES – doplnit podmínky stanovené ZÚR OK pro zpřesňování vymezení
nadregionálního a regionálního ÚSES v územních plánech (ÚP), opravit značení
prvků ÚSES, zpřesnit vymezení ÚSES na základě posouzení (viz dále),
prověřit a upravit návaznost průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) na
hranicích s Pardubickým krajem (PK) - správní území obce Pavlov,
prověřit a zpřesnit vymezení hráze poldru Teplice a vymezení LAPV (zejména
Spálov, Dlouhá Loučka, Radkovy, Podlesný Mlýn) – dle Generelu lokalit pro
akumulaci povrchových vod (LAPV) pořízeného MZe a MŽP,
dopracovat princip zpřesňování záměrů převzatých ze ZÚR OK (poldrů, LAPV,
trafostanic apod.) v řešení územních plánů, upřesnit definici koridoru,
dopracovat podmíněně přípustnou možnost v řešení územních plánů
-zpřesňovat šířku koridorů ze ZÚR OK i pro územní rezervy,
prověřit a opravit polohu rozvodny v Hranicích,
prověřit a případně doplnit vymezení rekreačních krajinných celků (RKC) do
řešení ZÚR OK na základě pořízené aktualizované územní studie (viz dále),
prověřit dopravní řešení v okolí Úsova, zapracovat na základě zpracovaného
posouzení (viz dále),
v železniční dopravě prověřit řešení modernizace/zkapacitnění trati Nezamyslice
– Olomouc (včetně návrhů na Grygovskou spojku, napojení ŽST Němčice),
opravit č. železniční tratě 300 u veřejně prospěšné stavby (VPS) D47 a doplnit o
větev směrem na Kroměříž-Otrokovice-Zlín-Vizovice,
prověřit a opravit polohu stávajících vodovodů na území obcí Petrov nad
Desnou a Velké Losiny,
v kapitole A.7. prověřit výčet VPS a související navazující VPS sjednotit do
jednoho záměru,
prověřit možnost grafického vyznačení koridorů navrhovaných záměrů TI a DI v
ploše (obalová křivka koridoru)

2.

ZMĚNA PODMÍNEK
které nastaly, případně byly zjištěny po vydání ZÚR OK a které mohou mít vliv na řešení:
- změny relevantních právních předpisů a výkladů právních předpisů, rozsudků
soudů,
- prověření území prostřednictvím územních studií, posouzení, odborných studií
na území OK,
- schválení aktualizace Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
(PRÚOOK) v ZOK v říjnu 2011,
- pořizování Aktualizace č. 1 PÚR ČR (MMR).

2.1.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A VÝKLADŮ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
ROZSUDKŮ SOUDŮ
V průběhu uplatňování ZÚR OK v období 2011 až 2014 se s ohledem na změny
zákonných předpisů, vydání metodických doporučení a výklady právních předpisů,
rozsudky soudů, apod. objevila potřeba prověřit a upřesnit řešení ZÚR OK případně
dopřesnit použité formulace:

- ve vztahu na zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé související zákony
- § 36 odst. 3, který zní: „Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem
územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím“, je nezbytné ZÚR
OK prověřit a upravit,

- ust. čl. II. bodu č. 3, který zní „Část zásad územního rozvoje, ve které bylo
uloženo prověření využití územní studií jako podmínka pro rozhodování o změnách
v jejich využití podle dosavadních právních předpisů, se nepoužije a při nejbližší
aktualizaci musí být z této dokumentace vypuštěna“; je proto nezbytné prověřit a upravit
dokumentaci ZÚR OK tak, aby neobsahovala pořízení územní studie jako podmínku pro
rozhodování v území a rovněž neobsahovala podrobnosti náležející svým obsahem
územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím. Pokud by takové
skutečnosti byly při prověřování zjištěny, budou tyto v rámci aktualizace č. 2 ZÚR OK
z řešení vypuštěny.
Je nezbytné prověřit a upravit zejména:
-

-

-

-

-

obsah ZÚR OK
- v označení kapitoly A.9. vypustit text, že využití ÚS
je podmínkou pro rozhodování – použít nové označení dle novelizované vyhl. č.
500/2006 Sb.;
odst. č. 5.5.1.6.
- upravit text vypuštěním podmínky pro rozhodování,
v té souvislosti upravit i grafiku;
odst. č. 55
- text v aktualizaci č. 2 ZÚR OK upravit – územní studie
VP4 byla již zpracovaná a evidovaná;
odst. č. 75.1.1.1.
- u zásady č. 1 text upravit, aby nepodmiňoval
stanovení zásad pro využití objektu územní studií (takto je to podmínka pro
rozhodování);
odst. č. 79
- text bude upraven, zásady, které je nutno při
rozhodování dodržovat, budou zapracovány do výroku ZÚR;
odst. č. 92.13.
- text zrušeného odstavce bude upraven tak, aby
věcně ZÚR OK nezasahovaly do kompetencí obcí;
odst. č. 93
- text upravit, omezení v území nemohou vyplývat
z rozhodnutí o pořízení územní studie stanovené v ZÚR, dále aktualizovat ve
vztahu na dokončené ÚS;
kapitola A.9.
- název kapitoly upravit (viz první odrážka); text nesmí
obsahovat podmínku pro rozhodování;
odst. č. 94
- text upravit, omezení v území nemohou vyplývat
z rozhodnutí o pořízení územní studie stanovené v ZÚR, dále aktualizovat ve
vztahu na dokončené ÚS;
odst. č. 95
- text upravit, nejedná se sice o podmínku pro
rozhodování, ale text aktualizovat ve vztahu na dokončené ÚS;

- ve vztahu na „Metodickou pomůcku pro vyjasnění kompetencí v problematice
územních systémů ekologické stability“ (ÚSES), vydanou ve Věstníku MŽP, v srpnu
2012, částka 8 je nezbytné v ZÚR OK prověřit a upravit, zejména:
- podmínky stanovené ZÚR OK pro zpřesňování vymezení nadregionálního a
regionálního ÚSES,
- způsob vymezování ÚSES jako veřejně prospěšná opatření (VPO).
- ve vztahu na „Metodické sdělení MMR z 23. 07. 2013 k problematice veřejné
prospěšnosti staveb dopravní infrastruktury“ je nezbytné v ZÚR OK upravit:
- podmínku pro umisťování souvisejících doprovodných staveb k VPS
vymezeným v ZÚR - zapracovat přípustnost umisťování souvisejících
doprovodných staveb k v ZÚR vymezeným VPS i mimo vymezený koridor,
- úkol pro územní plány (ÚP) - řešit podmínku pro umisťování souvisejících
doprovodných staveb k VPS vymezeným v ÚP: zapracovat přípustnost
umisťování souvisejících doprovodných staveb k v ÚP vymezených VPS i mimo
vymezený koridor.
- ve vztahu na závěry rozsudků soudů je třeba v řešení ZÚR OK:
- prověřit a odůvodnit vymezení územních rezerv vymezených v ZÚR OK dle § 36
stavebního zákona.
2.2.

PROVĚŘENÍ ÚZEMÍ PROSTŘEDNICTVÍM ÚZEMNÍCH STUDIÍ, POSOUZENÍ,
ODBORNÝCH STUDIÍ NA ÚZEMÍ OK
V období 2011 až 2014 pořídil OSR KÚOK územní studie, posouzení a odborné studie,
které prověřily určité konkrétní problémy a možnosti, případně podmínky změn v území.
V rámci zpracovávání aktualizace č. 2 ZÚR OK je třeba se řešením z těchto podkladů
zabývat, řešení prověřit a případně po projednání v procesu pořizování následně do
aktualizace č. 2 ZÚR OK zapracovat. Jedná se o:
ZPRACOVANÉ ÚZEMNÍ STUDIE
- ÚS lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti RO1 Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel po aktualizaci č. 1 ZÚR OK - 2012
- ÚS lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech
RO2 Šumperk-Zábřeh-Mohelnice, RO3 Lipník n/B-Hranice, RO5 Jeseník a RO7
Prostějov po aktualizaci č. 1 ZÚR OK včetně úpravy - úprava po aktualizaci č. 1
ZÚR OK v části RO3 Lipník n/B – Hranice – 2013
S ohledem na společensko-ekonomické podmínky OK, s ohledem na § 43 odst. 1
stavebního zákona (řešení záležitostí nadmístního významu v ÚP), využít řešení
územních studií (ÚS) při prověření a při koncipování znění odst. 7. a násl. ZÚR OK,
týkajícího se rozvojových záměrů ve vazbě na vymezení rozvojových oblastí.
-

Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a
cestovní ruch RC1-RC12 na území Olomouckého kraje a rekreačního celku
Jeseníky – doplnění – 2013
Prověřit možnost a rozsah zapracování nových záměrů (golfových hřišť) do ZÚR OK.

-

VP1 Návrh vodovodu - napojení vodních zdrojů Leština, Hrabová, Zvole a
Lukavice na úpravnu vody Dubicko a propojení úpravny se skupinovým
vodovodem Litovel - 2011
- VP4 Územní rezerva - koridor pro vodovodní přivaděč Hanušovice - Moravičany
přivádějící pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do Litovle – 2011
ÚS upravuje, popř. vymezuje nový koridor pro vedení výše uvedených vodovodů. Po
dopracování studie Vodovod Pomoraví, svazek obcí přehodnotil situaci a požaduje část
vodovodu z Moravičan do Litovle vést v původní trase dle stávající ZÚR OK. V rámci
aktualizace č. 2 ZÚR OK bude řešení této části i celkové řešení z ÚS prověřeno z hlediska
koordinace záměrů v území a na základě výsledků projednání zapracováno do
aktualizace.
-

Suchá nádrž Splav – 2011
Územní studie prověřila potřebnost řešení suchého poldru Splav ve vztahu na
protipovodňovou ochranu a navrhla řešení hráze ve 2 variantách. Na základě projednání
s DO – OŽPZ KÚOK prověřit z hlediska koordinace záměrů v území v procesu pořizování
aktualizace variantu hráze „v profilu 2“ a na základě výsledků projednání zapracovat
upřesnění do aktualizace č. 2 ZÚR OK.
-

ÚS řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně obcí na řece
Desné, Velké Losiny – 2013
ÚS koordinuje vedení nové trasy komunikace I/44 s protipovodňovou ochranou – poldr
Velké Losiny. Řešení ÚS bude prověřeno z hlediska koordinace záměrů v území
v procesu pořizování aktualizace a na základě projednání výsledků pak zapracováno do
aktualizace č. 2 ZÚR OK.
-

ÚS kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO11 na území Olomouckého kraje 2011
- Dopracování KKO1 - KKO11 o oblast KKO Haná – 2013
ÚS řeší podmínky využití území vymezeného jako KKO. Prověřit v procesu pořizování
aktualizace rozšíření KKO již v ZÚR OK vymezených o KKO Svahy Nízkého Jeseníku,
Žulovsko, Rychlebské hory, Haná a výsledky na základě projednání zapracovat do
aktualizace č. 2 ZÚR OK.
-

ÚS D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice
II/449 v úseku Uničov - silnice R35 – 2013
- ÚS D6 modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku Jindřichov – Bohutín
– 2013
- ÚS křížení silnice II/150 s rychlostní silnicí R 46 na území Prostějova a
posouzení polohy koridoru přeložky silnice II/150 v území kolem Prostějova –
2013
- Posouzení problémových úseků v trase sil. II/367 na území obcí Bedihošť,
Čehovice, Čelčice, Klenovice na Hané, Obědkovice – 2011
ÚS se zabývají optimalizací dopravního řešení na příslušných komunikacích. Řešení ÚS
bude prověřeno z hlediska koordinace záměrů v území v procesu pořizování aktualizace a
na základě výsledků projednání zapracováno do aktualizace č. 2 ZÚR OK.

-

ÚS E1 vedení 400 kV Nošovice - Prosenice a napojení velkého energetického
zdroje na území Olomouckého kraje – 2011
ÚS řeší optimalizaci venkovního vedení trasy VVN příslušného shora uvedeného vedení.
Řešení ÚS bude prověřeno z hlediska koordinace záměrů v území v procesu pořizování
aktualizace a na základě výsledků projednání zapracováno do aktualizace č. 2 ZÚR OK.
-

ÚS E3 vedení VTL plynovodu Javorník - Bílá Voda (E 010) a VTL plynovodu
Žulová - Javorník (E15) – 2012
ÚS řeší optimalizaci vedení trasy uváděných plynovodů. Řešení ÚS bude prověřeno z
hlediska koordinace záměrů v území v procesu pořizování aktualizace a na základě
výsledků projednání zapracováno do aktualizace č. 2 ZÚR OK.
ZPRACOVANÉ ODBORNÉ STUDIE
- Studie sídelní struktury Olomouckého kraje – 2012
Řešení studie využít při demografickém vyhodnocení území, zejména pro prověření
vymezení rozvojových a specifických oblastí, pro stanovení priorit OK, příp. pro
vyhodnocení udržitelného rozvoje území.
- Ochranná pásma vodních zdrojů - 2012
Odborná studie aktualizovala ochranná pásma (OP) vodních zdrojů; tato budou
zapracována do koordinačního výkresu jako limity využití území.
ZPRACOVÁVANÁ POSOUZENÍ
- odborné posouzení polohy koridorů pro přeložky silnic I/44 a I/11 (včetně jejich
křížení) na území obce Petrov nad Desnou s minimalizací záborů pro plochy
dopravy, které s vymezením těchto koridorů přímo souvisí - 2014
Posouzení se zabývá optimalizaci vedení trasy příslušných přeložek silnic. Řešení z
posouzení bude prověřeno z hlediska koordinace záměrů v území v procesu pořizování
aktualizace a na základě výsledků projednání do aktualizace č. 2 ZÚR OK zapracováno.
-

odborné posouzení nadregionálního a regionálního územního systému
ekologické stability ve vztahu na pořizování aktualizace č. 2 Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje - 2014
Posouzení se zabývá problematickými částmi vymezení nadregionálního a regionálního
ÚSES. Řešení z posouzení bude prověřeno z hlediska koordinace záměrů v území
v procesu pořizování aktualizace a na základě výsledků projednání zapracováno do
aktualizace č. 2 ZÚR OK.
OSTATNÍ
-

aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK)
– 2014
Řešení využít při zpracovávání aktualizace (vymezení hlavních vodovodních řadů) a na
základě výsledků projednání zapracovat do aktualizace č. 2 ZÚR OK.

2.3.

PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je základním dokumentem
strategického řízení Olomouckého kraje směrem k udržitelnému rozvoji území a jeho
aktualizace byla schválena 22. 9. 2011 usnesením ZOK č. UZ/21/38/2011. V rámci
zpracovávání aktualizace č. 2 ZÚR OK je třeba koordinovat řešení s tímto dokumentem a
využít závěry zejména přílohy č. 2 „Vymezení strukturálně postižených a hospodářsky
slabých regionů“ pro zpřesnění či doplnění základních rozvojových priorit kraje, upřesnění
vymezení specifických oblastí, popř. pro vyhodnocení udržitelného rozvoje území.
ZÚR OK spolu s PRÚOOK plní roli dokumentů, které společně zastřešují strategii resp.
koncepci územního obvodu kraje; musí se proto jako celek respektovat.
Aktualizace PRÚOOK doporučuje na základě vyhodnocení / interpretace územního
průmětu k dalšímu prověření a řešení v aktualizaci č. 2 ZÚR OK následující okruhy:
1. posílení slabých územních vazeb - prověřit možnosti posílení slabých územních
vazeb Olomouc – Konicko – sousední kraje, Šumperk – Jeseník a sever OK –
okolní kraje / Polsko;
2. využití brownfields nadmístního významu - prověřit možnost koordinace využití
území brownfields nadmístního významu a především se zaměřit na jejich dopravní
napojení na komunikační síť, na jejich vliv na strukturu okolního osídlení, krajinu, na
obytné a životní prostředí a na zajištění bezpečnosti obyvatelstva;
3. snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší - prověřit možnost řešení eliminace
znečištění ovzduší ze stacionárních a mobilních zdrojů znečištění na území OK
(nejhorší kvalita ovzduší na území – Olomoucko, Prostějovsko, Přerovsko, Lipnicko
a Hranicko s vazbou na významné dopravní koridory);
4. prevence vzniku sociálně vyloučených lokalit - prověřit řešení prevence jejich
vzniku, především v rámci priorit územního plánování pro zajištění URÚ a v rámci
stanovení úkolů pro územní plánování dotčených obcí;
5. integrovaný záchranný systém, krizové řízení – usilovat o rozvoj bezpečného
prostředí v souladu s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami na území
kraje, zvyšovat připravenost obyvatel, veřejné správy, složek integrovaného
záchranného systémů a orgánů krizového řízení k řešení dopadů globálních a
jiných bezpečnostních hrozeb a rizik;
6. cyklistická doprava na území OK a ve vazbě na okolní území - prověřit spojité
soustavy cyklistických tras regionálního a nadregionálního významu na úrovni
celého OK včetně řešení vazeb na území okolních krajů (zobrazení této soustavy
v rámci grafické části ZÚR OK);
7. zásobování horských oblastí pitnou vodou - prověřit možnost zlepšení
zásobování pitnou vodou v severní části – horských oblastech území OK.
2.4. POŘIZOVÁNÍ AKTUALIZACE Č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR
MMR pořídilo návrh Aktualizace č. 1 PÚR ČR; o zpracování Aktualizace č. 1 PÚR ČR
rozhodla vláda ČR svým usnesením č. 596 ze dne 9. 8. 2013. PÚR ČR 2008, schválená
Usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009, je ve stávající ZÚR OK obsažena.
V současné době probíhá projednávání návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR, předpokládané
předložení projednané dokumentace do vlády je předpokládáno koncem roku 2014/
začátek roku 2015. Takto zřejmě Aktualizace č. 1 PÚR ČR vstoupí v platnost v procesu
pořizování aktualizace č. 2 ZÚR OK. Protože PÚR je pro ZÚR závazná a kraje a obce jsou
povinny uvést jimi vydanou územně plánovací dokumentaci do souladu s následně
schválenou politikou územního rozvoje, je nezbytné v případě schválení Aktualizace č. 1
PÚR ČR vládou před vydáním aktualizace č. 2 ZÚR OK zajistit, aby v této dokumentaci
byly zapracovány a obsaženy i příslušné závěry ze schválené PÚR.

Ve vztahu na potenciální schválení Aktualizace č. 1 PÚR ČR bude v aktualizaci č. 2
ZÚR OK nezbytné pro zajištění souladu s PÚR řešit zejména:
- přehodnocení vymezení rozvojových oblastí a os,
- aktualizaci dopravní a technické infrastruktury,
- zapracování republikových priorit územního plánování pro zajištění URÚ.
Veškeré požadavky na úpravy řešení jsou shrnuty a zapracovány v kapitole E) této
„zprávy“.

3.

VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH
DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

NEGATIVNÍCH

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje byly vyhodnoceny z hlediska jejich vlivů na
udržitelný rozvoj území. Předmětem řešení bylo komplexní vyhodnocení koncepce, tedy
posouzení vlivů řešení na jednotlivé pilíře, tj. na příznivé životní prostředí, hospodářský
rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.
Z využívání a uplatňování samotných ZÚR OK, tedy platného řešení ZÚR OK, nevyplynuly
nově žádné nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území, proto nejsou
stanoveny ani žádné konkrétní návrhy a požadavky na jejich eliminaci, minimalizaci nebo
kompenzaci.
Potřeba posouzení nového řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK na udržitelný rozvoj území
vyplynula z projednávání zprávy o uplatňování ZÚR OK za uplynulé období (07/201105/2014) - ze stanoviska MŽP na posouzení aktualizace č. 2 ZÚR OK z hlediska vlivů na
životní prostředí a požadavku na vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2 ZÚR OK na území
NATURA 2000; vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2 ZÚR OK na území NATURA 2000
vyplývá i ze stanovisek AOPK – Správy CHKO Jeseníky a KÚOK, OŽPZ (§ 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny).

B. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
OLOMOUCKÉHO KRAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADŮ KRAJE
Územně analytické podklady Olomouckého kraje (dále též ÚAP OK) a jejich aktualizace,
které jsou zpracovány dle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, jsou významným podkladem pro pořizování ZÚR OK a pro jejich
aktualizace.
Zastupitelstvo OK kladně projednalo dne 28. 6. 2013 aktualizaci č. 3 ÚAP OK, která
vychází z předchozích aktualizací ÚAP kraje, z aktualizovaných ÚAP obcí, údajů o území
předaných poskytovateli, průzkumů a rozborů zpracovaných KÚOK, územních studií
pořízených KÚOK a dalších podkladů – sčítání dopravy (2011), Studie sídelní struktury OK
(2012), sčítání lidu, domů a bytů (2011), veřejné databáze ČSÚ nebo datového skladu
KÚOK. Úkolem ÚAP není jen soustavné sledování stavu území, ale i zajišťování podkladů
pro územně plánovací dokumentace (ÚPD) a určování problémů k jejich následnému
řešení. Problémy k řešení v ÚPD – ZÚR OK byly zařazeny do tabulky problémů v členění:

a) problémy vyplývající ze SWOT analýzy (slabé stránky a hrozby)
b) problémy vyplývající z RURÚ (rizika související s nevyvážeností pilířů)
c) střety v území vyplývající z analýzy údajů o území (střety s limity území)
d) aktualizace a nesrovnalosti s vazbou na ZÚR OK (nesoulady, technická
náprava)
e) podněty poskytovatelů údajů – podněty ke změně ZÚR OK (i ostatní)

Tabulka se všemi těmito problémy tvoří přílohu dokumentace ÚAP OK a je k dispozici na
adrese: http://uap.kr-olomoucky.cz/dokumenty/dokumenty-uap. Byla posouzena a
porovnána s dokumentaci ZÚR OK ve znění aktualizace č. 1 a bylo zjištěno, že zdaleka
ne všechny problémy patří do působnosti ZÚR OK a také, že celá řada jich byla již
vyřešena nebo jinak odpadla. Proto v následujících odstavcích jsou vymezeny jen ty
problémy, které je potřebné skutečně řešit v rámci aktualizace č. 2 ZÚR OK; jedná se o
tyto úkoly:

ad a) vyplývající ze SWOT analýzy


vliv těžby na krajinu - upozornit v úkolech územního plánování při vymezování
ploch pro těžbu na povinnost dbát na ochranu krajiny a obyvatelstva (následné
rekultivace apod.);



nekomplexní posilování retenční schopnosti krajiny - do protipovodňových
opatření zapracovat studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových
opatření především na toku Moravy, Bečvy, ale případně i dalších;



vysokorychlostní trať (VRT) - při upřesňování územní rezervy koridoru pro VRT
a související napojení brát maximální ohled na obce a jejich rozvoj jakož i ochranu
přírodních hodnot v území, a to přestože střety u územní rezervy nejsou ještě
považovány za problém;



provoz sportovního letiště Bohuňovice - aktualizace se bude zabývat požadavky
na úpravu navrhovaného letiště včetně případných směrových úprav;



letiště Přerov a jeho rozšíření - budou ověřeny požadavky na další rozvojové
územní potřeby letiště a dle vyhodnocení navrženy případné korekce;

ad b) vyplývající z rozboru udržitelného rozvoje území


prověřit stávající vymezení rozvojových a specifických oblastí v souvislosti
s vymezením oblastí shluků negativních indikátorů RURÚ:
negativní oblast hospodářského pilíře - Boskovická brázda – Jevíčko, Chornice;
hranice LP – Loštice, Litovel, Náměšť n/H; jižní hranice OK rozhraní ORP Prostějov
a ORP Přerov; oblast Javornického výběžku a Rychlebských hor; oblast horního
toku Moravy a Desné a severní část ORP Šternberk;

negativní oblast přírodního pilíře - jihovýchodní část ORP Prostějov s překryvem
na ORP Přerov; oblast jihovýchodně od Olomouce propojená se Záhořím a
severovýchodní část ORP Hranice (hranice kraje);
negativní oblast sociálního pilíře - oblast západního výběžku ORP Prostějov –
Lipová, Malé Hradisko, Otinoves; severozápadní část OK, západně od Zábřehu a
jižně od Štítů;

ad c) střety v území vyplývající z analýzy údajů o území (střety s limity území)


veřejná infrastruktura (DI a TI) - při řešení úprav koridorů pro komunikace a
vedení sítí TI především v souvislosti s vkládáním závěrů z ÚS do řešení ZÚR OK
minimalizovat nové střety s již vymezenou ochranou území (dosavadní střety byly
v úrovni ZÚR OK vyřešeny); týká se především úprav na distribuční síti VVN 110 kV
včetně rozvoden a doplnění i zákresů do výkresu koncepce B5 (Hranice, Konice,
Velké Opatovice, Rozstání, Moravský Beroun, Šternberk, Prostějov, Šumperk,
Heroltice, Nemilany, Protivanov) a na silnicích I/11, I/44 (včetně změny šířkového
uspořádání od Šumperka po Petrov n/D), II/150, II/369, II/444 a II/449;



vodní nádrže Radkovy, Spálov, Dlouhá Loučka, Hanušovice, Podlesný Mlýn,
Hoštejn, Šternberk, Otaslavice a Úsobrno při řešení aktualizace upřesnit rozsah
těchto nádrží dle generelu LAPV a přitom prověřit zábory a střety nádrží s již
vymezenou ochranou území a stávající DI a TI, a to přestože případné střety
územní rezervy nejsou ještě považovány za problém;

ad d) aktualizace a nesrovnalosti s vazbou na ZÚR OK (nesoulady, technická
náprava)


silnice II/448 – na základě řešení v návrhu ÚP Olomouce prověřit řešení průchodu
silnice městem Olomouc;



silnice II/449 - s využitím ÚS stabilizovat koridor silnice mezi obcemi Náměšť na
Hané a Loučany; nad rámec ÚS se rovněž zabývat převedením záměrů z územních
rezerv do návrhů;



vodovod Pomoraví VP1 a dálkový vodovod VP4 z Ramzovského nasunutí - s
využitím ÚS prověřit a stabilizovat polohy koridorů (včetně šířky) pro oba vodovodní
řady;



VTL plynovody - dořešit s využitím pořízené ÚS E3 polohu koridorů pro VTL
plynovody Bílá Voda – Javorník a Javorník – Žulová; do textu ZÚR OK doplnit
záměr E13 VTL plynovod DN 200 Senice – Unčovice;



vedení VVN 400 kV - upravit s využitím ÚS polohu koridoru pro zdvojení vedení
400 kV Prosenice – Nošovice, ověřit zdvojení vedení V402 Krasíkov – Prosenice;



silnice II/369 - podle ÚS upravit řešení přeložek na této silnici včetně prověření
vypuštění přeložky Jindřichov a Hanušovice;



silnice I/44 - dle ÚS doplnit na úseku Jeseník – Mikulovice nový návrh na
napojení města Jeseníku a v úseku Petrov n/D – Kouty s využitím ÚS prověřit
řešení přeložky u Velkých Losin včetně koordinace s řešením 2 suchých poldrů;



nesoulad koncepce - uvést do souladu výkres koncepce B.5. a hlavní výkres
B.6.;



veřejně prospěšné stavby VPS - ze seznamu VPS vypustit již dokončené stavby
silnic D29 (II/438 Opatovice) a D07 (I/60 obchvat Javorníka); vypustit plynovod
Litovel – Konice; odstranit případy dvou rozdílných označení pro jednu VPS ;



nadregionální a regionální ÚSES - nesoulady (včetně nesouladu na hranici krajů)
u NRBC, NRBK, RBC a RBK budou předmětem řešení v rámci aktualizace č. 2
ZÚR OK na základě zpracovaného odborného posouzení;



silniční tunely - navrhované tunely pod Červenohorským sedlem, Zlatým
chlumem a Křížovým vrchem jsou určeny pro silnici I/44, což bude doplněno i do
grafické části;



grafické návaznosti a textové chyby - v textu bude opraven název u obce
Čechovice (Čehovice) a odstraněny všechny nenávaznosti, které však nejsou
změnou v řešení ZÚR OK; předmětem aktualizace č. 2 ZÚR OK bude dořešení
návazností u oblastí a os s kraji Pardubickým a Jihomoravským;



oblasti a osy - dořešit nepokračující rozvojovou osu OR1 v MSK (Moravský
Beroun – Dvorce), nepokračující specifickou oblast u Zábřehu do PK a ověřit si i
ostatní návaznosti u oblastí a os;



dopravní návaznosti - při řešení 2. aktualizace ZÚR OK budou dořešeny i
návaznosti v dopravě a energetice, což se týká jednání a koordinace řešení s MSK
(Blahutovice, Kletné a Nošovice, Rýžoviště, Dětřichov n/B, Starý Jičín), ZK (ŽD1,
Palačovská spojka, Bezměrov) PK (Vranová Lhota, Lanškroun);



vymezení koridorů - koridory budou vymezovány stejně jako doposud, ale
prostorově, tedy od vyznačené osy nejen do boku, ale vpřed i vzad; tedy na
všechny strany;



optimalizace VVP Libavá - bude předmětem aktualizace č. 2 ZÚR OK, pokud
v přiměřené lhůtě bude přijat příslušný zákon, který bude zmenšení VVP řešit;



kulturní krajinné oblasti KKO - koncepce kulturních a civilizačních hodnot bude
doplněna o další čtyři KKO, pro které byla již zpracována i ÚS;

ad e) podněty poskytovatelů údajů – podněty ke změně ZÚR OK (i ostatní)


koridorová trať VPS D47 - špatné označení železniční tratě Brno – Přerov č. 331,
bude opraveno na správné označení koridorové tratě č. 300;



rekreační celky, golfová hřiště - podle doplněné ÚS bude dokumentace ZÚR OK
doplněna u některých RC i o návrh golfových hřišť;



obchvat Prostějova - bude upřesněn podle ÚS s tím, že bude upřednostněno
řešení v severní poloze s napojením na R46;



obchvat Sobotína - na silnici I/11 bude obchvat u Sobotína vypuštěn, pokud bude
navrženo náhradní řešení dopravní závady (lze řešit v rámci ÚP obce);



terminál kombinované dopravy - bude zavedeno jednotné označení dle
Aktualizace č. 1 PÚR ČR, tedy „terminál nákladní dopravy Přerov“ (silnice,
železnice);



plochy pro podnikatelské aktivity - požadavek na přečíslování; v aktualizaci
č. 2 ZÚR OK bude upraven návrh na zabezpečování rozvojových ploch pro
nadmístní podnikatelské aktivity;



obchvat města Úsov - při řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK bude s využitím
zpracovaného posouzení prověřen záměr města na odsunutí přeložky silnice II/444
dále od zastavěného území;



dominanty, hodnoty v území - ve vztahu na § 18 a 19 stavebního zákona – cíle
a úkoly územního plánování, budou zapracovány úkoly pro ÚP ve smyslu
upřesnění požadavku ve veřejném zájmu na ochranu kulturních a civilizačních
hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

C. VYHODNOCENÍ SOULADU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
OLOMOUCKÉHO KRAJE S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ZÚR OK, vydané opatřením obecné povahy dne 22. 2. 2008, respektovaly Politiku
územního rozvoje ČR z roku 2006, schválenou usnesením vlády ČR č. 561/2006 ze dne
17. 5. 2006. Aktualizace č. 1 ZÚR OK upřesnila a zapracovala řešení Politiky územního
rozvoje ČR 2008, schválené vládou ČR dne 20. 7. 2009 pod usnesením č. 929 a
zveřejněné na stránkách MMR na adrese http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytovapolitika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvojeCeske-republiky. Soulad ZÚR OK s tímto dokumentem je uveden ve vyhodnocení
provedeném dle jednotlivých kapitol PÚR ČR, a to:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
rozvojové oblasti a rozvojové osy,
specifické oblasti,
koridory a plochy dopravní infrastruktury,
koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů,
další úkoly pro územní plánování.

Při řešení ZÚR OK a jejich aktualizace č. 1 byly zohledněny nároky územního rozvoje
nadmístního významu na území Olomouckého kraje následovně:

ad 1) republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území
V řešení ZÚR OK a aktualizaci č. 1 byly respektovány, dále upřesněny a podrobně
rozpracovány republikové priority územního plánování obsažené v PÚR ČR 2008, které
směřují k zajištění udržitelného rozvoje území. Zhodnocení je podrobně obsaženo v části
C – F ZÚR OK, jakož i v aktualizaci č. 1 ZÚR OK – Vyhodnocení vlivů zásad územního
rozvoje na udržitelný rozvoj území, v kapitole E. Vyhodnocení přínosu Zásad územního
rozvoje k naplnění priorit územního plánování (příloha č. 2 dokumentace ZÚR OK).
ad 2) rozvojové oblasti a rozvojové osy
V dokumentaci ZÚR OK a následně v jejich aktualizaci č. 1 bylo upřesněno vymezení
rozvojových oblastí a os stanovených v PÚR, a to jako území se zvýšenými požadavky na
změny pro umístění aktivit republikového a nadmístního významu v území takto:
-

-

OB 8 – rozvojová oblast Olomouc – upřesněná a zapracovaná v ZÚR OK jako
rozvojová oblast RO 1 Olomouc, která byla v aktualizaci č. 1 rozšířena o regionální
rozvojovou oblast RO 4 Uničov – Litovel a o území Šternberka;
OS 8 - rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice - Moravská Třebová – Mohelnice –
Olomouc – Přerov, upřesněná a zapracovaná v aktualizaci č. 1 ZÚR OK jako
rozvojová osa OS 8 (v původní řešení označená jako OS 9);
OS 10 – rozvojová osa (Katowice-) hranice Polsko/ČR – Ostrava Lipník nad Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav - hranice ČR/Slovensko
(- Bratislava) - upřesněná a zapracovaná v aktualizaci č. 1 ZÚR OK jako rozvojová
osa OS 10 (původně označena OS 5 a OS 6);
OS 11 – rozvojová osa Lipník nad Bečvou – Přerov - Uherské Hradiště – Břeclav
-hranice ČR/Rakousko, upřesněná a zapracovaná v aktualizaci č. 1 ZÚR OK jako
rozvojová osa OS 11 (původně označena jako OS 5 varianta);

ad 3) specifické oblasti
-

je upřesněno vymezení specifické oblasti republikového významu (podle území
jednotlivých obcí) obsažené v PÚR pod označením SOB 3 – specifická oblast
Jeseníky - Králický Sněžník (dříve ozn. SOB 4); nebylo provedeno vypuštění
severní části oblasti (od Javornicka po Zlatohorsko), a to s ohledem na kritické
hospodářské podmínky území (velká míra nezaměstnanosti, problematická
dostupnost);

ad 4) koridory a plochy dopravní infrastruktury
Jsou upřesněny koridory a plochy dopravy řešené v PÚR při respektování důvodů
vymezení a přitom jsou řešeny územní souvislosti vymezených koridorů a ploch, a to:
- koridory vysokorychlostní dopravy:
VR1 Brno – Ostrava - hranice ČR/Polsko (Katowice) – koridor je v ZÚR OK
zapracován jako územní rezerva, v rámci aktualizace č. 1 ZÚR OK byl koridor

-

upraven v oblasti Hranic a Bělotína a bylo doplněno napojení VRT na koridorové
železniční tratě u Přerova;
koridory konvenční železniční dopravy:
ŽD1 Brno – Přerov (stávající trať č. 300), koridor pro rychlou kapacitní dopravní
cestu s očekávanou intenzitou osobní dopravy, s větví na Kroměříž – Otrokovice –
Zlín - Vizovice, stávající trať č. 280 (Hranice na Moravě - Horní Lideč - hranice
ČR/SR - Púchov);

-

koridory kapacitních silnic:
R35a úsek Sedlice (Hradec Králové) - Vysoké Mýto - Moravská Třebová Mohelnice (E442), paralelní trasa odlehčující dálnici D1, je součásti TEN-T;
R55 úsek Olomouc - Přerov a dále Napajedla – Břeclav – hranice ČR, kvalitativně
vyšší úroveň obsluhy území, součást TEN-T;
S1 Mohelnice – Mikulovice – hranice ČR/Polsko, dostupnost Hrubého Jeseníku jako
významného celostátního centra rekreace a cestovního ruchu a lázeňského města
Jeseník;
S2 (R48) Palačov – Lešná - Valašské Meziříčí – Vsetín - Pozděchov (R49),
přednostně vytvářet podmínky pro převedení dopravy ve směru na Valašské
Meziříčí a pro odlehčení lázeňskému území Teplice n/B (min. dopad na životní
prostředí);

-

kombinovaná doprava:
veřejné logistické centrum Olomouc - Přerov, záměr upřesněn v aktualizaci č. 1
ZÚR OK velikostně i polohou v návaznosti na koridor dálnice D1 a napojení na
železnici;

ad 5) koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových
záměrů
Byly zpřesněny koridory a plochy technické infrastruktury, přitom se řešily i územní
souvislosti vymezených koridorů a ploch, a to:
-

elektroenergetika:
E3 koridor pro zdvojení venkovního vedení V403 Prosenice – Nošovice, zdvojení
stávajícího venkovního vedení č. 403 ve stejné trase pro umožnění zvýšení
přenosové schopnosti profilu sever - jih na Moravě;
E4b plocha pro Blahutovice včetně koridoru pro vyvedení elektrického výkonu a
potřebné vodní nádrže, jako územní rezerva byla v ZÚR OK upřesněna poloha
koridoru pro vyvedení výkonu; zatím je nedořešena otázka vodní nádrže;
E6 koridor venkovního vedení V458 Krasíkov - Horní Životice, pro zvýšení
spolehlivosti a přenosové schopnosti; upřesněna poloha koridoru u Oskavy;

-

plynárenství:
P10 koridor pro VVTL plynovod DN 700 PN63 vedoucí z okolí obce Kralice nad
Oslavou v kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji, prochází územím více
krajů, na území OK provedeno upřesnění polohy od Horního Štěpánova po Kojetín;

-

vodní hospodářství:
LAPV (plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod) a VKPV (plochy a koridory
vhodné pro provozně samostatné soubory staveb a zařízení vodovodů a kanalizací

pro veřejnou potřebu, jejichž lokalizace vyplyne z Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací České republiky); dle generelu LAPV jsou v ZÚR OK jako územní
rezervy vymezeny plochy: Spálov, Hanušovice, Hoštejn, Dlouhá Loučka, Úsobrno,
Otaslavice, Radkovy, Podlesný Mlýn a Šternberk;
ad 6) další úkoly pro územní plánování
Jako nadmístní specifickou oblast zvláštního účelu, významnou pro obranu státu,
vymezily ZÚR OK Vojenský újezd Libavá; využití vlastního území újezdu a
možnosti změn v oblasti a v území bezprostředně navazujícím upravují zvláštní
předpisy.
Vyhodnocení souladu s PÚR je obsaženo v II. kapitole v odůvodnění OOP, jímž byly
vydány ZÚR OK a jejich aktualizace č. 1.
Pozn.:
Dokument PÚR ČR 2008 bude v průběhu roku 2014 (2015) nahrazen dokumentem
Aktualizace č. 1 PÚR ČR, jehož závěry bude nutné v aktualizaci č. 2 ZÚR OK zohlednit a
dále rozpracovat.

D. VYHODNOCENÍ NÁVRHU OBCÍ NA AKTUALIZACI
ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

ZÁSAD

V průběhu doby od vydání aktualizace č. 1 ZÚR OK (duben 2011) a v průběhu přípravné
fáze pro zpracování zprávy o jejich uplatňování v uplynulém období byly ze strany
některých obcí vzneseny požadavky na aktualizaci ZÚR OK. Všechny takto doručené
podněty byly předběžně konzultovány s dotčenými orgány a po jejich vyhodnocení
pořizovatelem (tabulka vyhodnocení všech obdržených podnětů obcí je přílohou č. 1 této
zprávy), jsou do řešení v rámci aktualizace č. 2 ZÚR OK navrhovány k prověření
především tyto záměry:

1. silniční doprava


Rokytnice - silnice R55; prověření možnosti posunutí koridoru severněji od obce;



Dolní Studénky, Olšany, Petrov nad Desnou - silnice I/11 a I/44; vypuštění
záměru přeložky silnic I/11 a I/44 v k.ú. Dolní Studénky a I/11 v části Olšan směrem
k Bušínu, nesouhlas s návrhem na rozsah zastavitelné plochy pro přeložky těchto
silnic v Petrově n/D;



Loučná nad Desnou - silnice I/44; vypuštění obchvatu obce;



Horní Loděnice - silnice I/46; posunutí navržené trasy od zastavěného území
obce;



Štíty - silnice I/43; úprava v poloze kopírující železniční koridor a zrušení přeložky
ve směru Štíty – Březná;



Litovel, Červenka, Náměšť na Hané, Loučany, Čelechovice na Hané - silnice
II/449; řešit převedení přeložky silnice u Litovle a Červenky z rezervy do návrhu,
řešit vypuštění (nebo ponechání ve stávající stopě) přeložky na hranici Loučan a
Náměšti n/H, změna přeložky v Čelechovicích n/H v místní části Kaple za
železniční trať;



Hanušovice, Jindřichov - silnice II/369; vypuštění plánovaných přeložek na silnici
v Hanušovicích i Jindřichově;



Medlov, Úsov - silnice II/444; převedení přeložky u Medlova z rezervy do návrhu
a přeložení obchvatu u Úsova dále od obce;



Libina - silnice II/446, úprava trasy přeložky na území obce Libina mimo
zastavěné území obce;

2. letecká doprava


Bělkovice – Lašťany, Bohuňovice - letiště Bohuňovice; dva rozdílné požadavky
– jeden požadující zachování druhé dráhy a druhý směřující k odstranění
navrhované plochy (druhé dráhy) letiště z území Bohuňovic;

3. vodní doprava


Pavlov - průplavní spojení D-O-L; koordinace vedení s Pardubickým krajem;

4. technická infrastruktura – akumulace povrchových vod


Olšovec - LAPV lokalita Podlesný Mlýn; vyřazení této lokality ze schváleného
generelu Lokalit pro akumulaci povrchových vod;



Radkovy - řešení LAPV Radkovy, požadavek na prověření řešení

5. technická infrastruktura - zásobování pitnou vodou


Dubicko - vodovod Pomoraví; ponechat úsek vodovodu VP1 od Třeštiny po
Moravičany v původní variantě dle stávající ZÚR OK;



Hanušovice - dálkový vodovod VP4; upřesnit polohu tak, aby nebránila rozvoji
podniku Holba a.s. a zahrádkářské kolonii;

6. technická infrastruktura – energetika


Protivanov - vedení VVN 110 kV Konice – Rozstání; posun východním směrem;



Ústí - vedení VVN 400 kV V 403 TR Prosenice – Nošovice; nesouhlasí
s navrženou trasou v k.ú. Ústí a požadují úpravu směrem na k.ú. Skalička a za
vodní nádrží směr na k.ú. Černotín;



Vlčice u Jeseníku - VTL plynovod Žulová – Javorník; úprava polohy koridoru dle
ÚS;

7. územní systém ekologické stability


Pavlov - biokoridor OK 48; úprava trasy regionálního biokoridoru;



Vlčice u Jeseníku
požadavek na změnu polohy biokoridoru v lokalitě
jihovýchodně od Bergova, podél Vojtovického potoka;



Zlaté Hory - biokoridor RBK OK 57 v k.ú. Rejvíz; uvedení polohy do souladu s ÚP
Zlaté Hory;

8. rekreace a cestovní ruch


Jeseník - plocha pro golfové hřiště, požadavek na zařazení do ZÚR OK

E. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO
KRAJE, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, JE-LI VYŽADOVÁNO, NEBO
POŽADAVKY A POMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVÝCH
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE, VČETNĚ
POŽADAVKŮ NA VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
Aktualizace ZÚR OK bude vypracována v rozsahu měněných částí vydaného opatření
obecné povahy ZÚR OK po jejich aktualizaci č. 1 a bod E) této zprávy je de facto shrnutím
aktualizace č. 2 ZÚR OK. Vycházelo se z uplatňování ZÚR OK v praxi, ze zjištění dopadů
do udržitelného rozvoje území, z konfrontace s ÚAP OK po jejich aktualizaci a z poznatků
získaných při vyhodnocení souladu s PÚR ČR a návrhů obcí, dotčených orgánů a dalších.
Obsah řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK bude průběžně koordinován v návaznostech na
řešení Aktualizace č. 1 PÚR ČR, v návaznostech na aktuální stav pořizování ZÚR a jejich
aktualizaci v sousedních krajích a na další aktuální skutečnosti v území.
Při zpracování aktualizace č. 2 ZÚR OK bude u všech záměrů a řešení, které přesahují
hranice krajů, vždy provedeny řádné koordinace a dořešeny návaznosti.
Shrnutí požadavků a návrhů na aktualizaci jednotlivých částí ZÚR OK je sestaveno dle
textové části ZÚR OK (pro snadnější orientaci jsou uváděny odkazy na příslušné odstavce
stávající textové části ZÚR OK, jejichž označení může být řešením pozměněno; uvedená

problematika může mít rovněž průmět do grafické části aktualizace č. 2 ZÚR OK),
upravené dle názvu kapitol podle novelizované vyhlášky:
A.1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT
STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je potřeba zpřesnit řešení, popřípadě upravit textovou či grafickou část, zejména:
- prověřit a případně doplnit priority ve vztahu na schválení novelizace PRÚOOK
(2012),
- promítnout do textu priority požadavky k opatření pro zlepšení kvality ovzduší
v OK, vyplývající z dokumentů „Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni
zóny Olomouckého kraje - III. aktualizace - rok 2012“ a Program zlepšení kvality
ovzduší pro „Zónu Střední Morava“, pro kterou je v současnosti na MŽP
zpracovávaná IV. aktualizace,
- upravit odst. č. 5.5.1.6., týkající se problematiky využití územních studií jako
podmínky pro rozhodování v území ve smyslu novely stavebního zákona vypuštěním podmínky pro rozhodování, v té souvislosti upravit i grafiku,
- v bodě 5.4.2.3. upravit prioritu odkanalizování pro obce, a to již pro obce od
1000 ekvivalentních obyvatel,
- bod 5.4.2.4. – prověřit možnost zpřísnění požadavku pro řešení odkanalizování
souvislé nízkopodlažní zástavby,
- bod 5.4.2.8. – doplnit a zpřesnit znění odstavce ve vztahu na vydaný generel
území chráněných pro akumulaci povrchových vod a na základní zásady využití
těchto území,
- doplnit odstavec 5.5.3. o priority pro zabezpečení ochrany obyvatel a obrany
státu (zejména rozvoj systému varování obyvatelstva, podmínky pro zóny
havarijního plánování a situování těchto zón). V Olomouckém kraji jsou
stanoveny tyto dvě zóny havarijního plánování: TOMES, s.r.o., Olomouc –
Řepčín a KRALUPOL, a.s., Horka n/M,
- doplnit odstavec s požadavkem vedoucím ke zvyšování energetické bezpečnosti
a odolnosti kraje a zajištěním nezbytné dodávky energií v případech kumulace
poruch a vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře. Dále soustřeďovat
pozornost na přípravu ostrovních provozů pro řešení nouzových stavů, za
účelem zajištění dodávek elektrické energie obyvatelstvu a prvkům kritické
infrastruktury,
- doplnit odstavec, který povede ke zvyšování funkčnosti a akceschopnosti složek
integrovaného záchranného systému jako nástroje ke snížení dopadů
nepříznivých účinků mimořádných událostí na obyvatelstvo,
- doplnit odstavec, který bude směřovat do územních plánů s požadavkem, aby
dopravní a technická infrastruktura při řešení rozvoje sídelních monobloků,
průmyslových a obchodních center respektovala bezpečnost obyvatelstva.
Potřeba další úpravy obsahu priorit může vyplynout ještě z procesu koordinací a při
projednání řešené problematiky v aktualizaci č. 2 ZÚR OK, případně z nových odborných
podkladů anebo z připravované Aktualizace č. 1 PÚR ČR.

A.2.

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS (§ 32
ODST.1 PÍSM. B) STAVEBNÍHO ZÁKONA) VYMEZENÝCH V POLITICE
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY
NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE
OBCÍ

Prověřit a zpřesnit rozsah vymezených rozvojových oblastí v ZÚR OK v podrobnosti
vymezení dle katastrálních území, a to včetně úkolů pro územní plánování obcí. Problémy
řešit s ohledem na závěry aktualizovaného PRÚOOK, na závěry příslušných územních
studií ploch pro podnikatelské aktivity, s využitím Studie sídelní struktury OK, se závěry
RURÚ ÚAP a s ohledem na Aktualizaci č. 1 PÚR ČR.
Je potřeba řešit a zpřesnit řešení, popř. upravit textovou či grafickou část, zejména:
- upravit rozsah vymezení rozvojové oblasti RO1 (OB 8) podle závěrů návrhu
Aktualizace č. 1 PÚR ČR – ORP Olomouc a Šternberk (jen obce v jižní části), po
schválení vládou,
- v návaznosti na předcházející zabývat se územím ORP Uničov a Litovel –
prověřit vznik rozvojové nadmístní oblasti Uničov–Litovel,
- prověřit a zkoordinovat překryv rozvojových a specifických oblastí, zejména RO5
Jeseník, RO2 Šumperk–Zábřeh–Mohelnice v části severně od Mohelnice, RO1
Olomouc v severní části Šternberska, RO3 Lipník nad Bečvou–Hranice v části
Lipníku nad Bečvou,
- prověřit, případně přehodnotit a upravit řešení ploch podnikatelských aktivit
nadmístního významu - znění odstavce 7 a následných odstavců stávající ZÚR
OK, pro umožnění a zabezpečení rozvoje kraje navrhnout způsob, který lépe
bude naplňovat potřeby pro rozvoj hospodářského pilíře,
- dořešit návaznosti a vazby na území sousedních krajů – nepokračující rozvojové
osy na území MSK (OR1 Olomouc - Šternberk - Moravský Beroun – Dvorce),
JMK a PK.
A.3.

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ (§ 32 ODST. 1 PÍSM. C)
STAVEBNÍHO ZÁKONA) VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

Prověřit rozsah vymezení specifických oblastí v ZÚR OK, případně podmínek pro
využívání území, a to již v podrobnosti vymezení dle katastrálních území, s ohledem na
závěry novelizovaného PRÚOOK, závěry Studie sídelní struktury Olomouckého kraje,
závěry RURÚ ÚAP a s ohledem na Aktualizaci č. 1 PÚR ČR – negativní oblasti
hospodářského, přírodního a sociálního pilíře.
Je potřeba řešit a zpřesnit řešení, popř. upravit textovou či grafickou část, zejména:
- zkoordinovat překryv rozvojových a specifických oblastí - zejména v PÚR
vymezené SOB 3 s RO5 Jeseník a RO2 Šumperk–Zábřeh–Mohelnice v části
severně od Mohelnice a dále se zabývat překryvem u specifické oblasti
Šternberk,
- prověřit rozsah vymezení specifické oblasti nadmístního významu v ORP
Zábřeh ve vazbě na PK (nepokračuje, rovněž v PK se bude v rámci aktualizace
upravovat),
- prověřit vymezení specifické oblasti nadmístního významu v ORP Lipník nad
Bečvou, chybí vazba – nenavazuje na území v ZK,

-

-

-

A.4.

zabývat se možností zařazení k.ú. Středolesí a k.ú. Uhřínov, náležející do
správního území Hranic, do specifických oblastí (slabý hospodářský a sociální
pilíř, špatná dostupnost),
doplnit stávající dokumentaci ZÚR OK v odst. 4.3. o podporu restrukturalizace
ekonomiky a v odst. 3.1.2. rozšířit o text vyjadřující, že cílem dostupnosti území
a její obslužnosti je zajistit další pracovní příležitosti a využit vybavenost území
včetně lázeňství a rekreace,
doplnit stávající ZÚR OK v odst. 3.2. směřující k územním plánům obcí pro
posílení soudržnosti společenství, aby v oblasti venkova byly vytvářeny
podmínek, kterými se napomůže řešení rozvoje bydlení a poskytování služeb
(zdravotních, kulturních, sociálních, rekreačních, lázeňských).

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ (§ 32 ODST. 1 PÍSM. D)
STAVEBNÍHO ZÁKONA) VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, OVLIVŇUJÍCÍCH
ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A
ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ,
KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO

Jednotlivé záměry budou prověřeny z hlediska koordinace záměrů v území v procesu
pořizování aktualizace č. 2 ZÚR OK a na základě výsledků projednání zapracovány,
případně vypuštěny z řešení.
A.4.1. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO
VÝZNAMU
A.4.1.1. Silniční síť
V rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy těchto záměrů obsažených
v ZÚR OK:
označ.

VPS

ze ZÚR

VPO

19.1.4.

D020

R55 Olomouc–Přerov-Břeclav; prověřit možnost oddálení vymezeného koridoru
pro vedení rychlostní silnice od zastavěného území Rokytnice

19.1.7.

D021

I/35 Palačov–Lešná-Valašské Meziříčí; dořešení návaznosti koridoru pro silniční
spojku mezi kraji OK a ZK a mezi OK a MSK, při řešení dbát na stabilizované
stavy v území

19.2.1

POPIS ZÁMĚRU (SILNICE)

I/11 Hradec Králové–Postřelmov–Šumperk–Ostrava–Mosty u Jablunkova

21.1.

D02

Olšany n/M-Bohutín, prověřit reálnost úpravy koridoru v severní části přeložky

21.1.

D46

Sobotín, prověřit návrh přeložky a pokud se nalezne jiné řešení odstranění
dopravní závady, lze tuto ze ZÚR OK vypustit

19.2.2.

I/43 Svitavy–Štíty–silnice I/11; v úseku Lanškroun–Dolní Lipka - prověřit variantu
"C" (zelenou), která v maximální možné míře kopíruje železniční koridor na
území města Štíty, sjednotit označení záměru v textové části s PK

19.1.8.
20.3.

I/44 Mohelnice–Šumperk-Petrov n/D–Jeseník–Mikulovice-státní hranice
D03

v úseku Šumperk jih–Petrov n/D; prověřit vedení trasy – posunutí dále od obce
Dolní Studénky a v max. možné míře zohlednit zúžení koridoru při průchodu
Petrovem n/D dle zpracovaného posouzení; změnit šířkové uspořádání silnice na
dvoupruhové

D04

v úseku Velké Losiny-Loučná nad Desnou řešit dle ÚS včetně poldrů Velké
Losiny, obchvat Loučné prověřit z hlediska požadavku na ponechání nulové
varianty (neřešit obchvat)

D05

zapracovat do řešení závěry z územní studie D3 – upravený způsob napojení
města Jeseníku (etapa řešení s možností bez tunelu po Křížovým vrchem)
doplnit, že navrhované tunely pod Červenohorským sedlem, Zlatým chlumem a
Křížovým vrchem jsou určeny pro silnici I. třídy č. 44

19.1.9.

D037

D28
19.2.5.
21.6.

I/46 prověřit v oblasti uvažované mimoúrovňové křižovatky (MÚK Bohuňovice)
rozšíření koridoru pro vedení přeložky silnice I/46 na min. 250 m od osy na obě
strany (umožnit potřebné rozvinutí křižovatky)
prověřit možnost posunutí koridoru severněji od obce Horní Loděnice při
dodržení koncepčních návazností (I/45) a bez ovlivnění estakády přes údolí
II/150 (Bystřice p/H–Přerov–Prostějov–Protivanov-(Boskovice)

D027
D025

s využitím příslušné ÚS se zabývat převedením přeložky v úseku jižně města
Prostějova do souběhu se silnicí II/366 v severní poloze Prostějova s napojením
na R46
upřesnění polohy koridoru v průchodu silnice Přerovem (využít řešení obsažené
v územním plánu města)

19.3.1.

D012

II/366 - opravit část zákresu koridoru přeložky severního obchvatu Prostějova –
sil. II/366,

19.2.6.

D09

II/369 Lipová Lázně–Ruda n/M; prověřit a zapracovat řešení ÚS D6 modernizace
a homogenizace silnice II/369 v úseku Jindřichov – Bohutín, včetně řešení
koridoru pro přeložky v Hanušovicích a Jindřichově (vypuštění) a napojení na
silnici I/11 v Olšanech (Buhutíně)

D08

bude prověřena a upravena poloha dopravního koridoru mezi Brannou a
Ostružnou (včetně přechodu žel. tratě)

D041

II/436 Vlkoš–Bochoř-Horní Moštěnice; provést upřesnění polohy koridoru
přeložky v souladu s DÚR pro dálnici D1 a pro napojení na I/55 (končí na území
obce Věžky, do území obce Vlkoš již nezasahuje)

19.3.6.

II/444 Mohelnice–Uničov-Šternberk; prověřit s využitím pořízené ÚS D7
přeřazení přeložky silnice navržené v koridoru severně od zastavěného území
Medlova z územní rezervy do návrhu
D010 a
D9

19.3.8.

s využitím zpracovaného posouzení prověřit možnost posunutí koridoru pro
přeložku II/444 v Úsově jižněji dál od zastavěného území obce při respektování
přeložky sil. II/315, kterou bude vhodné převést jen do řešení v územním plánu

D10

II/446 Šumperk–Uničov–Olomouc; prověřit možnost posunutí koridoru pro
přeložku silnice v úseku obce Libina severně více od zastavěného území obce

D27 a
D044

II/448 tzv. severní spoj Olomouce řešit s využitím řešení obsaženého a
projednaného v územním plánu Olomouce, včetně vyhodnocení řešení územní
rezervy ve střední části území

19.2.7.
a
19.3.7.

II/449 (Rýmařov)–Uničov–Litovel–Unčovice-Prostějov;
prověřit možnost převedení územní rezervy silnice v úseku Litovle a Červenky do
návrhových ploch, včetně vymezení ve VPS,
D52

s využitím územní studie řešící přeložky na silnici II/449 v úseku Uničov –
Unčovice-Smržice se zabývat požadavky obcí na oddálení koridoru od zástavby
v obci Čelechovice n/H (Kaple) a na dořešení polohy koridoru na hranici obcí

A.7.

D16

Náměšť na Hané a Loučany

D 35

II/435 – Charváty – Kožušany, přeložka, prověřit řešení koridoru přeložky v části
Drahlov

Navrhuje se z obsahu ZÚR OK vypustit záměry:
označ.

VPS

ze
ZÚR

VPO

19.3.5.

D29

II/438 Hranice–Bystřice p/H; v úseku Opatovice (přeložka, rekonstrukce) je
realizována

19.3.5.

D30

II/438 Hranice–Bystřice p/H, v úseku Býškovice (přeložka, rekonstrukce) – je
realizována

19.3.1.

POPIS ZÁMĚRU

II/366 Prostějov–Konice (Jevíčko); napojení na R46 v obchodní zóně je
realizováno

19.2.3.

D07

I/60 Jeseník–Lipová Lázně- Bílý Potok; část úseku Javorník–Lipová Lázně
(přeložka a obchvat Javorníka), který je realizován

21.2.

D12

I/43 místní přeložku stávající silnice na území obce Štíty vypustit z řešení ZÚR OK
a tuto řešit přímo v územním plánu obce (uvnitř správního území)

19.2.1.

D46

I/11 Hradec Králové–Postřelmov–Šumperk–Ostrava. Přeložku v úseku Sobotín ze
ZÚR OK vypustit pokud se nalezne jiné řešení odstranění dopravní závady
(přeložku řešit přímo v územním plánu Sobotín)

A.4.1.2. Železniční doprava
V rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy těchto záměrů obsažených
v ZÚR OK:
označ.

VPS

ze
ZÚR

VPO

27.3.

D015

Prověřit návrh prodloužení železnice Desná ze žel. stanice Kouty n/D ve zkrácené
variantě pouze po „areál rekreačního centra“

29.1.

D47

Opravit formální chybu - číslo tratě 300 u modernizace železniční tratě Brno–
Přerov. Doplnit větev Kroměříž–Otrokovice–Zlín–Vizovice s řešením návazností
na hranicích krajů OK a ZK

27.2.

D53

Trať č. 301 Olomouc-Nezamyslice; řešit návrh modernizace trati včetně
případného doplnění o řešení Grygovské spojky a o napojení na ŽST Němčice

29.4.

POPIS ZÁMĚRU

Prověřit polohu koridoru pro územní rezervu VRT (v celém území OK, zvláště
okolí Prosenic a úprav u Rokytnice) podle rozpracované oborové územnětechnické studie zpřesňující dosavadní řešení (poloha dopravního koridoru) a po
projednání ho aplikovat do řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK

A.4.1.3. Letecká doprava
V rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy těchto záměrů obsažených
v ZÚR OK:
označ.

VPS

POPIS ZÁMĚRU

ze
ZÚR

VPO

30.5.

D49

Prověřit návrh letiště Bohuňovice v rozsahu řešení obsaženého v ZÚR OK – ve
všech navrhovaných variantách včetně možnosti vypuštění nové dráhy letiště
(ověřit možné střety s paralelně probíhající silnicí I/46)

30.1.

D045

Při aktualizaci ověřit požadavky na další rozvojové územní potřeby letiště Přerov a
navrhnout případné korekce včetně varianty - vypuštění navrhované dostavby

A.4.1.4. Vodní doprava
V rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy těchto záměrů obsažených
v ZÚR OK:
označ.

VPS

ze
ZÚR

VPO

31.

POPIS ZÁMĚRU

Prověřit a upravit návaznost koridoru pro územní rezervu průplavního spojení
D-O-L na hranicích s Pardubickým krajem (správní území obce Pavlov) a dle
prověření navrhnout korekci v aktualizaci č. 2 ZÚR OK
Upřesnit terminologii označování vymezení D-O-L v souladu s usnesením vlády
ČR č. 929 ze dne 30. 7. 2009 – koridor průplavního spojení

A.4.1.5. Ostatní doprava
V rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy těchto záměrů obsažených
v ZÚR OK:
označ.

VPS

ze
ZÚR

VPO

36.

D046

POPIS ZÁMĚRU

Upravit název terminálu kontejnerové dopravy a logistického centra Přerov dle
návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR a do výčtu dotčených katastrálních území doplnit
Lověšice u Přerova

A.4.1.6. Obecná ustanovení s účinností pro návrhy jednotlivých druhů dopravy
V rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy řešení obsažené v ZÚR OK:
označ.

VPS

ze
ZÚR

VPO

výkres.
část

POPIS ZÁMĚRU

Prověřit zpracování schématu B.3 - koncepce dopravy, řešit dle znění právních
předpisů - změnit tak, aby byly rozlišeny stav, návrh, rezerva

40.
Nově vymezit definici koridoru prostorově - od osy všemi směry, a to i pro bodové
struktury (např. trafostanice) včetně prověření možnosti úpravy vyznačení
v grafické části (v ploše obalové křivky koridoru)

A.4.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO
VÝZNAMU
A.4.2.1. Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod
V rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy těchto záměrů obsažených
v ZÚR OK:
označ.

VPS

ze
ZÚR

VPO

48.

89.5.2.

Na základě prověření (rozsah, poloha a kapacita podle vydaného generelu MZe a
MŽP) aktualizovat v ZÚR OK vymezené územní rezervy pro LAPV – Spálov,
Hanušovice, Hoštejn, Dlouhá Loučka, Úsobrno, Otaslavice, Radkovy, Podlesný
Mlýn a Šternberk, včetně řešení návazností na hranicích krajů
V9

89.5.2.

89.5.1.
grafick
á část

POPIS ZÁMĚRU

Suchá nádrž Splav – s využitím územní studie VP5 prověřit zapracování dle
varianty hráze „v profilu 2“ a tak upřesnit polohu poldru
S využitím závěrů a poznatků z „ÚS přeložky silnice I/44 ve vztahu
k protipovodňové ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny“ po ověření a
projednání doplnit seznam suchých nádrží nadmístního významu o lokalitu Velké
Losiny se dvěma poldry, včetně jejich vymezení jako veřejně prospěšné opatření

VO1

Opravit zákres hráze u suchého poldru Teplice (bez věcné změny - odstranění
grafické nepřesnosti vymezení v dokumentaci)
Dopracovat princip zpřesňování (podrobnější vymezování v území) záměrů
(poldrů, LAPV, trafostanic apod.), které jsou do ÚP přebírané ze ZÚR OK

A.4.2.2. Zásobování pitnou vodou
Záměry navrhované k vypuštění (dokončené):
označ.

VPS

ze
ZÚR

VPO

54.5.

V6

POPIS ZÁMĚRU

Vypustit přivaděč vodovodu na Potštát – je realizováno
Prověřit aktuálnost OP vodní nádrže Nemilka a případně vypustit

54.

Po uskutečněné aktualizaci PRVKOK prověřit vodovodní řady a v dokumentaci
ZÚR OK ponechat jen hlavní páteřní řady (řady nadmístního významu) – ostatní
navrhnout k vypuštění, neboť není žádoucí, aby ZÚR OK suplovala dokumentaci
PRVKOK (bude se týkat i Velkých Losin, Petrova n/D a dalších)

V rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy těchto záměrů obsažených
v ZÚR OK:
označ.

VPS

ze
ZÚR

VPO

POPIS ZÁMĚRU

Při využití územní studie vodovodů VP1 a VP4 prověřit řešení úpravy koridorů
obou vodovodů a toto aplikovat do řešení aktualizace ZÚR OK:
54.1.

V1 a V2

-

VP1 návrh vodovodu - napojení vodních zdrojů Leština, Hrabová,
Zvole a Lukavice na úpravnu vody Dubicko a propojení úpravny se
skupinovým vodovodem na Moravičany a Litovel

-

VP4 Územní rezerva - koridor pro vodovodní přivaděč HanušoviceMoravičany přivádějící pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do
Litovle
Při prověřování polohy koridorů pro vodovodní řady se zaměřit zejména:

55.

v úseku od Třeštiny po úpravnu vody Moravičany a dále až po
Litovel prověřit i možnost ponechání řešení dle ZÚR OK a také řešení východní
varianty dle ÚS
u vymezování územní rezervy vodovodu VP4 v Hanušovicích
prověřit umožnění rozvojového záměru pivovaru Holba a další možnosti při
užívání zahrádkové osady
52.

Dle nových skutečností opravit v koordinačním výkrese rozsah OP jímacích zdrojů
Klopotovice, Tovačov, Troubky, Brodek, Závrbek (Lipník nad Bečvou), Peklo
(Podhoří), Lhotka, Nový Odbyt, Ústí.

A.4.2.3. Odvádění a čištění odpadních vod
Upravit text bodu č. 57 tak, že je potřeba se přednostně zabývat všemi zdroji v sídlech s
více jak 1000 ekvivalentními obyvateli.
A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií
V rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy těchto záměrů obsažených
v ZÚR OK:
označ.

VPS

ze
ZÚR

VPO

61.2.2.
1

E.2.

POPIS ZÁMĚRU

Venkovní vedení VVN 400kV Prosenice–Nošovice; s použitím „ÚS E1 vedení
400 kV Nošovice - Prosenice a napojení velkého energetického zdroje na území
Olomouckého kraje“ prověřit a zapracovat návrhový koridor pro dvojité vedení
(nikoliv 2 samostatná vedení), zapracovat jako VPS s šířkou koridoru 400m,
v úseku Býškovice Bělotín převést z územní rezervy do návrhu, prověřit a
zapracovat návrhový koridor pro dvojité vedení (ne 2 samostatná vedení),
na k.ú. Bělotín prověřit vedení v nové trase severně na Kletné,
odbočení na Blahutovice řešit jako územní rezervu pro jednoduché vedení;

61.2.2.
3

Venkovní vedení VVN 400 kV Prosenice–Otrokovice; prověřit a zapracovat
přestavbu stávajícího vedení V 418 na dvojité vedení 400 kV (zdvojení ve stávající
trase), včetně rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Prosenice, zapracovat jako
VPS s šířkou koridoru 400m
Venkovní vedení VVN 400 kV Krasíkov–Prosenice; prověřit a zapracovat
přestavbu stávajícího vedení V402 na dvojité venkovní vedení (zdvojení ve
stávající trase), včetně rozšíření elektrických stanic, zapracovat jako VPS s šířkou
koridoru 400m
61.2.2.
2

E1

Venkovní vedení VVN 400kV Krasíkov–Horní Životice; ověřit záměr stanovený
v PÚR ČR 2008 (145) E6 pro vedení ve vztahu na PK, prověřit rozsah realizované

části v úseku od hranic s PK (Krasíkova) k Zábřehu a dle ověření již skutečného
stavu dokumentaci upravit
61.3.2.
9

E07

venkovního vedení VVN 110kV Velké Opatovice–Konice; upravit polohu
koridoru vedení, které je součástí distribuční soustavy, dle územního rozhodnutí
vydaného pro tuto stavbu

61.3.2.
8

E06

trafostanice TR 110/22 kV Prostějov Západ; ověřit nové umístění (dle ÚP
Prostějov) včetně úpravy navazujícího venkovního vedení 2x110kV a tuto variantu
zapracovat do řešení aktualizace ZÚR OK

61.3.2.
14

61.3.2.
4
61.3.2.
5

venkovní vedení VVN 110 kV Olomouc; upravit polohu koridoru pro dvojitá
vedení 110 kV č. 585 a 586 Hodolany-Červenka, č. 583 Hodolany-Dluhonice a č.
5460 Hodolany-Lutín. Prověřit polohu dvojitého vedení 110kV Hodolany-Prosenice
a tato vedení po prověření podle podrobnější dokumentace zapracovat do řešení
aktualizace č. 2 ZÚR OK
E04
E9

TR 110/22 kV Moravský Beroun, opravit umístění
prověřit polohu koridoru pro venkovní vedení 2x110 kV v trase ŠternberkMoravský Beroun, Moravský Beroun-Břidličná, Moravský Beroun-Horní Životice,
při zpracování respektovat již stabilizované polohy koridorů v území MSK.
TR110/22 kV Dřevnovice včetně přívodního venkovního vedení 2x 110 kV, po
ověření zapracovat do aktualizace č. 2 ZÚR OK s vývodem ze stávajícího
venkovního vedení 2x110 kV V 5575/5577 v blízkosti transformovny Nezamyslice.

61.3.2.
2

E02

trafostanice TR 110/22 kV Šumperk (sever); prověřit a upravit polohu
transformovny včetně napájecího vedení 110 kV.

61.3.2.
17

E09

rozšíření rozvodny 110kV Hranice; opravit řešení obsažené v ZÚR – je chybně
zakreslena na místě TR cementárny Hranice, správně patří zapracovat rozšíření o
2-4 pole v TR Potštátská,
prověřit možnost řešení střetu polohy TR Potštátská s koridorem průplavního
spojení D-O-L zúžením koridoru pro územní rezervu D-O-L; poloha TR je
stabilizována.

61.3.2.
10

E08

TR 110/22 kV Rozstání včetně napájecího přívodního venkovního vedení 2 x 110
kV ve směru od Blanska, ověřit, zda toto řešení nahrazuje venkovní vedení 2x110
kV Konice-Rozstání a dle ověření zapracovat do aktualizace č. 2 ZÚR OK
Prověřit zpracování výkresu B.5 - koncepce zásobování elektrickou energií a
plynem, řešit dle znění právních předpisů - změnit na schéma a rozlišit stav, návrh
a rezervu

A.4.2.6. zásobování plynem
V rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy těchto záměrů obsažených
v ZÚR OK:
označ.

VPS

ze
ZÚR

VPO

66.1.1

E14

MORAVIA – VTL plynovod; ověřit koridor zdvojení trasy VVTL plynovodu DN
700 PN 63 Hrušky-Příbor a opravit dosavadní údaje v textové části ZÚR OK na
správný název záměru (Moravia – VTL plynovod, DN 700-1200 TvrdoniceLibhošť)

66.1.2.

E 17

VVTL plynovod Horní Štěpánov-Mostkovice-Kojetín; ověřit aktuálnost a upravit
označení záměru na správný název (VTL plynovod DN 700 Kralice-Bezměrov).

E13

VTL plynovod DN 200 Senice - Unčovice; ověřit aktuálnost již vymezeného
koridoru a tento záměr doplnit i do textu kapitoly 4.2.6.

E010 a

VTL plynovod Žulová - Javorník a VTL plynovod Javorník - Bílá Voda,

66.2.3.

POPIS ZÁMĚRU

a 4.

E15

prověřit a upravit polohu koridoru se zapracováním výsledků z ÚS E3
VVTL plynovod Litovel - Konice; po prověření, že není součástí přepravní ani
distribuční soustavy – z řešení vypustit (ze schématu B.5)

A.4.2.7.

Obecná ustanovení k vymezování
nadmístního významu

koridorů

technické

infrastruktury

V bodě 68. textu výroku OOP vymezit nově definici koridoru prostorově - od osy všemi
směry, a to i pro bodové struktury (např. trafostanice) včetně prověření možnosti úpravy
vyznačení v grafické části (v ploše obalové křivky koridoru).
A.4.3. NÁVRH PRVKŮ SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
K bodu 71 - na základě shromážděných podnětů, vyjádření, návrhů a jiných dalších
podkladů je zpracováváno odborné posouzení takto zjištěných problémů v úrovni
regionální a nadregionální (nahradí v této části oborovou studii – generel ÚSES). V této
souvislosti bude prověřena i současná síť nadmístních prvků ÚSES obsažená v řešení
ZÚR OK po jejich aktualizaci č. 1. Výsledky tohoto posouzení po jejich projednání budou
využity při zpracování aktualizace č. 2 ZÚR OK, a to včetně řešení návazností na prvky
ÚSES vymezené na území sousedních krajů (PK, ZK, JMK a MSK).
V textové části bude dopracován a doplněn způsob, jak zapracovávat a zpřesňovat
vymezování prvků ÚSES, které do územních plánů obcí přecházejí ze ZÚR OK (ne pouze
přebírat z nadřazené dokumentace). Stejně tak dopracovat návrh pro vymezování prvků
ÚSES jako veřejně prospěšná opatření (VPO).
A.4.4. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH
K odst. 73 - doplnit v ZÚR OK a její aktualizaci č. 1 již současně vymezené rekreační
krajinné celky (RKC) o novou aktivitu – golf s využitím ÚS – „aktualizace ÚS území se
zvýšeným potencionálem pro rekreaci a cestovní ruch RC1 – RC12 na území OK a
rekreačního celku Jeseníky - doplnění“. Takto doplnit odst. 73.3.11. - seznam územních
studií, kterými bylo vymezení RKC prověřováno a odst. 73.4., ve kterém bude stanoveno,
aby při umísťování golfových hřišť nedošlo k nežádoucímu ovlivnění ekosystémů, které
mohou být předmětem ochrany zvláště chráněných území (maloplošná zvláště chráněná
území, I. a II. zóna chráněných krajinných oblastí, vliv na území EVL a PO).

A.5.

UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE

A.5.1. KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODNÍCH HODNOT

K odst. 74.4. – prověřit zapracování podmínek pro řešení migrace velkých živočichů; pro
ochranu VKP důležitých pro migraci, šíření a výměnu genetické informace volně žijících
druhů využít vrstvu dálkových migračních koridorů, migračně významných území a
bariérových míst dálkových migračních koridorů, které poskytuje Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR.
Rozšířit odst. 74. - z hlediska ochrany ovzduší. Navrhnout takové zásady a priority pro
územní plány obcí, které povedou k minimalizaci negativních dopadů na kvalitu ovzduší a
lidské zdraví. Řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK musí respektovat vymezení území v mapě
stávajících úrovní znečištění, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity.
Prověřit ÚS větrné elektrárny na území Olomouckého kraje ve vztahu na nadměrnou
podrobnost, která patří do následné ÚPD. Adekvátní závěry (podmínky) ÚS zapracovat do
řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK.
S využitím ÚAP doplnit údaje o území (koordinační výkres) o nově, v letech 2011 – 2013,
vyhlášená MZCHÚ.
A.5.2. KONCEPCE OCHRANY A VYUŽITÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
Nebyl vznesen žádný konkrétní požadavek či jiný kvalifikovaný návrh na vymezení
nadregionální plochy, kterou by bylo potřebné řešit na úrovni ZÚR OK v rámci jeho
aktualizace č. 2 ZÚR OK.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona je nutno ze ZÚR OK vypustit požadavek,
obsažený v zásadách v odst. 75.1.1.1. stávající ZÚR OK, ve kterém se stanovuje pro
ochranu nerostných surovin a jejich využití s minimalizací dopadů exploatace ložisek na
krajinný ráz a životní prostředí, aby územní studie byla podmínkou pro rozhodování o
změnách využití objektu (území). Rovněž je potřeba prověřit využití „územní studie využití
oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných
surovin ST1-ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje“ ve vztahu na nadměrnou
podrobnost, která patří do následné ÚPD; v tomto smyslu provést v rámci aktualizace
úpravu dokumentace ZÚR OK. Adekvátní závěry (podmínky) ÚS zapracovat do řešení
aktualizace č. 2 ZÚR OK.
Pro řešení konkrétních střetů ložisek nerostných surovin se záměry DI a TI bude zajištěno
pořízení posouzení, které zhodnotí tyto střety a navrhne i způsob jejich řešení v úrovni
ZÚR OK (případně též ÚPD obcí) a toto řešení bude po projednání uplatněno do
aktualizace č. 2 ZÚR OK.
A.5.3. KONCEPCE OCHRANY KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT
Doplnit odst. 77. o kulturní krajinné oblasti KKO 9 - Svahy Nízkého Jeseníku, KKO 10 –
Žulovsko, KKO 11 – Rychlebské hory a KKO 12 – Centrální Haná, takto doplnit již dříve
vymezené oblasti.

Upravit text odst. 79. ze závěrů ÚS formulovat do ZÚR OK podmínky pro využití území
KKO při respektování ochrany kulturních a civilizačních hodnot.
A.6.

STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY, VČETNĚ ÚZEMNÍCH
PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ

Problematika stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro
jejich zachování nebo dosažení nebude předmětem aktualizace č. 2 ZÚR OK. Je tomu tak
proto, že dosavadní zpracování, které je obsaženo pro území Olomouckého kraje, podle
typů uspořádání krajiny (vymezeno 14 krajinných celků), v ZÚR OK, dostatečně odpovídá
současným potřebám ochrany a podporování rozvoje rozhodujících atributů – krajinné
celky, krajinné osy a póly. Podle těchto atributů je v dokumentaci vymezeno, co je potřeba
chránit a co je potřeba v území dále rozvíjet.

A.7.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

K odst. 85. – při zpracovávání aktualizace č. 2 ZÚR OK budou odstraněny případy dvou
rozdílných označení pro jednu veřejně prospěšnou stavbu (vzniklo převedením aktuálních
záměrů z předcházející ÚPD velkých územních celků do ZÚR OK bez projednání a úprav).
Z VPS budou vypuštěny již realizované záměry.

A.8.

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA
S PŘIHLÉDNUTÍM
K PODMÍNKÁM
OBNOVY
A
ROZVOJE
ÚZEMNÍ
STRUKTURY

A.8.1. Požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany území
K odst. 89. – v procesu zpracování aktualizace č. 2 ZÚR OK budou prošetřeny studie
proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích Moravě, Valové,
Krupé, Bečvě a Třebůvce a dle rozsahu a potřebnosti budou v podrobnosti náležející ZÚR
zapracovány do ZÚR OK nebo z důvodů větší podrobnosti odkázány na zapracování do
územních plánů obcí. Takto řešit posilování retenční schopnosti krajiny pro využitelnost u
PPO.
Odst. 89.4. – po prošetření dále doplnit záměr propojovacího odtokového kanálu říček
Hloučela a Romže, včetně rozlivového území na k.ú. Prostějov a Smržice.
Odst. 89.5.2. – po přezkoumání doplnit výčet suchých nádrží - poldrů pro zabezpečení
ochrany před povodněmi o 2 poldry u Velkých Losin (viz již výše uvedená ÚS). Prověřit a
případně doplnit poldry navrhované ORP Prostějov (Brodek u Prostějova, HradčanyKobeřice, Niva, Slatinky) a ORP Hranice (dle studie Mikroregionu Hranicko), pokud se
prokáže jejich nadmístní význam.

A.8.2. Požadavky na provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným
způsobem využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury
Odst. 92.1. - doplnit o obecný požadavek na koordinaci vedení sítí - sdružení sítí do
minima koridorů.
Prověřit texty u odstavců 7.3.3.1. - koncentrování malých a středních podnikatelských
aktivit, 25. - znečišťování ovzduší mimo kompetence ZÚR, 26. - situování překážek proti
šíření hluku, 91.3. - návrh ploch nové bytové výstavby, 91.6. - bilanční prognózy vývoje
populace, 92.8.2.1. - regulativy pro umísťování VE patřící do kompetencí ÚP, 92.9.2. posuzování apartmánového bydlení), případně další a naplnit tak ust. § 36 odst. 3
stavebního zákona.
Prověřit a případně upravit textovou a grafickou část aktualizace č. 2 ZÚR OK ve vztahu
na limity využití území vojenské správy - ochranná pásma leteckých rádiových
zabezpečovacích zařízení, zájmová území ministerstva obrany pro nadzemní i podzemní
stavby, OP letišť Přerov, Prostějov a úseku dálnice, vzdušné prostory, VÚ Libavá a VÚ
Březina, elektronické komunikace a důležité objekty pro obranu státu.

A.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ ULOŽENÍ
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
Při řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK budou vymezeny vybrané problémy, u kterých bude
uloženo zpracování územní studie, kterou se prověří jejich možná řešení.

POŽADAVKY NA
AKTUALIZACE:

ÚPRAVU

DOKUMENTACE

PŘI

ZPRACOVÁNÍ

Aktualizace č. 2 ZÚR OK bude zpracována nad mapovým podkladem Základní mapou
České republiky v měřítku 1 : 50 000 s doplněním o pravidelně aktualizovaná data ÚAP
OK. Podrobnost zpracování bude odpovídat měřítku, ve kterém bude řešena dokumentace
aktualizace č. 2 ZÚR OK.
Při zpracování aktualizace č. 2 ZÚR OK bude dodržena základní skladba dokumentace
ZÚR OK, která je pouze částečně upravena dle požadavků novelizované vyhlášky.
Kurzívou tučně jsou v obsahu uvedeny úpravy a doplnění v textu (názvy kapitol) či
označení výkresů podle vyhlášky.
Výroková část opatření obecné povahy (OOP) obsahuje:
Textová část:
A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje;

A.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (§ 32 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona) vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblasti se
zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více
obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy);
A.3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí (§ 32 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona) vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí
nadmístního významu;
A.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů (32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona)
vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního
významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury,
územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv
stanovení využití, které má být prověřeno;
A.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje;
A.6. Stanovení cílových charakteristik krajin včetně územních podmínek pro jejich
zachování nebo dosažení;
A.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit;
A.8. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení
v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a
rozvoje územní struktury;
A.9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití
územní studií;
A.10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda
se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání
regulačního plánu z podnětu;
A.11. Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu, nebo koridor
vymezený podle písmene j) vyhlášky;
A.12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace), je-li to účelné;
A.13. Stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona;
A.14. Údaje o počtu listů aktualizace č.2 ZÚR OK a počtu výkresů grafické části;

Grafická část (příloha č. 1)
B.1.

Výkres vymezení rozvojových os a oblastí 1 : 200 000

B.2.

Výkres vymezení specifických oblastí 1 : 200 000

B.3.

Schéma dopravy 1 : 200 000

B.4.

Schéma vodního hospodářství 1 : 200 000

B.5.

Schéma zásobování elektrickou energií a plynem

B.6.

Výkres ploch a koridorů nadmístního významu 1 : 100 000

B.7.

Výkres územního systému ekologické stability nadmístního významu 1 : 100 000

B.8.

Výkres VPS, opatření a asanací nadmístního významu 1 : 100 000

B.9.

Výkres oblastí ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je uloženo
prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání
regulačního plánu 1 : 200 000

1 : 200 000

Odůvodnění OOP, kterým bude vydávána aktualizace č. 2 ZÚR OK, bude v souladu
s vyhláškou obsahovat:
Textová část:


Náležitosti vyplývající ze správního řádu a ust. § 40 odst. 1 a 2 stavebního zákona;



Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních)
vztahů;



Vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných
orgánů sousedních států (výsledků konzultace s nimi);



Vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu 2. aktualizace
ZÚR OK obsažených ve zprávě o uplatňování ZÚR OK, a vyhodnocení souladu
s rozhodnutím o aktualizaci ZÚR OK a jejím obsahu;



Výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v PÚR
(§ 36 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení;



Kvalifikovaný odhad záboru půdního fondu pro plochy a koridory republikového a
nadmístního významu v rozsahu 2. aktualizace ZÚR OK.

Grafická část:
D.1.

Koordinační výkres 1 : 50 000;

D.2.

Širší vztahy 1 : 500 000;

D.3.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky ZPF a
pozemky určené k plnění funkce lesa;

MŽP ve stanovisku ke zprávě o uplatňování ZÚR OK uvedlo, že aktualizace č. 2 ZÚR OK
má být posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí, a proto bude zpracováno
vyhodnocení předpokládaných vlivů ZÚR OK na udržitelný rozvoj území, které bude
obsahovat v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (viz
příloha č. 5):
Část A

vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2 ZÚR OK na životní prostředí;

Část B

vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2 ZÚR OK na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, orgán ochrany přírody nevyloučil
významný vliv na tato území;

Část C

vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2 ZÚR OK na skutečnosti zjištěné
v ÚAP;

Část D

případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné
navrženým řešením, avšak podchycené v ÚAP, např. skutečnosti
zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech;

Část E

vyhodnocení přínosu aktualizace č. 2 ZÚR OK k naplnění priorit
územního plánování pro zajištění URÚ obsaženého v PÚR a ZÚR;

Část F

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.

F. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
Neuplatňují se žádné požadavky na zpracování variant řešení. Variantní řešení však bude
zpracováno, pokud by taková potřeba při řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK vznikla.

G. NÁVRHY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD
BYLY ZJIŠTĚNY
Nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, pokud při vyhodnocení SEA
a NATURA vyvstanou nové skutečnosti, budou návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo
kompenzaci negativních dopadů na URÚ řešeny.

H. NÁVRHY NA AKTUALIZACI POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Olomoucký kraj předložil MMR návrhy na Aktualizaci č. 1 PÚR ČR již v souvislosti se
„Zprávou o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008“ (dne 22. 3. 2013) a v této
souvislosti se uvádí tyto návrhy:


do vymezení specifické oblasti republikového významu SOB3 Specifická oblast
Jeseníky – Králický Sněžník zahrnout i severní část ORP Jeseník - v souladu s
grafickou částí PÚR ČR 2008 (nyní je nesoulad mezi textovou a grafickou částí
PÚR ČR 2008);



zapracovat do PÚR generel pro akumulaci povrchových vod (LAPV) - ustanovit tak
závaznost generelu pro územně plánovací dokumentaci, která zatím chybí ;



zapracovat do návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR územní rezervu pro průplavní
spojení D-O-L a stanovit tak závaznost pro návazné územně plánovací
dokumentace (doporučuje se jen vymezení Oderské a Dunajské větve);



řešit komplexně přenosovou soustavu - tvořenou pro střední a severní Moravu
venkovními vedeními VVN 400 kV a záměry na propojení rozvoden Prosenice,
Kletné, Krasíkov a Otrokovice;



nevypouštět z řešení PÚR koridor kapacitní silnice S1 „Mohelnice–Mikulovice–
hranice ČR/Polsko“ a koridor kapacitní silnice S2 „R48 Palačov–Lešná-Valašské
Meziříčí“;

Návrhy na aktualizaci PÚR ČR, které vzniknou v souvislosti s pořizováním aktualizace č. 2
ZÚR OK, nelze nyní specifikovat.

ZÁVĚR
Návrh zprávy o uplatňování ZÚR OK po aktualizace č. 1 (právní stav) za uplynulé období
(07/2011 – 05/2014), ve smyslu ust. § 42 odst. 1 stavebního zákona, byl před jeho
předložením ke schválení do Zastupitelstva OK zaslán všem obcím OK, sousedním
krajům, dotčeným orgánům, Ministerstvu pro místní rozvoj, příslušnému orgánu ochrany
přírody a Ministerstvu životního prostředí. Do 30 dnů od obdržení návrhu „zprávy“ tyto
subjekty mohly u KÚOK - pořizovatele uplatnit: MMR a dotčené orgány vyjádření
s požadavky na obsah zprávy, obce a sousední kraje připomínky a MŽP stanovisko podle
kritérií zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Pořizovatel doručil návrh „zprávy“ veřejnou vyhláškou a umožnil tak, aby každý mohl do 15
dnů ode dne doručení k návrhu uplatnit písemné připomínky. Pořizovatel současně
zveřejnil návrh „zprávy“ i na webových stránkách Olomouckého kraje pro možnost
dálkového přístupu pro všechny subjekty.
V procesu projednávání bylo podáno 8 připomínek z obcí, 16 vyjádření dotčených orgánů,
2 připomínky sousedních krajů, 5 připomínek od ostatních subjektů a 5 vyjádření a
připomínek, které byly podány po lhůtě (k vyjádřením a připomínkám uplatněným po
uvedené lhůtě, se nepřihlédne).
K návrhu „zprávy“ se dne 30. 6. 2014 vyjádřilo MMR (obsahuje i výzvu k úpravě „zprávy“
před schválením) a stanovisko vydalo dne 1. 7. 2014 MŽP pod čj. 39281/ENV/14.
Všechny připomínky a vyjádření byly řádně vyhodnoceny a v nich uplatněné požadavky a
návrhy byly v souladu se stavebním zákonem využity pro úpravu návrhu „zprávy“ a budou
předmětem řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK.
Na základě schválené „zprávy“ bude zpracována a následně projednána aktualizace č. 2
ZÚR OK (v měněných částech). Při aktualizaci se bude postupovat obdobně podle ust.
§ 36 – 41 stavebního zákona a současně bude zpracováno i vyhodnocení vlivů
aktualizace č. 2 ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (se všemi náležitostmi). Povinnost
zpracovat vyhodnocení pak vychází ze stanoviska MŽP, které v něm uvedlo, že
aktualizace č. 2 ZÚR OK naplňuje znaky koncepce dle zákona o posuzování vlivů na ŽP a
tato má být z hledisek těchto vlivu na životní prostředí (SEA) posouzena (současně
stanovilo i požadavky podle § 10i téhož zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).
Stejně tak povinnost pořízení vyhodnocení vlivů na URÚ vyplynula i ze stanovisek AOPK Správy CHKO Jeseníky a OZPZ KÚOK, jelikož ve svých stanoviscích nevyloučily, že
aktualizace č. 2 ZÚR OK nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo na celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURU 2000).

Opatření obecné povahy (OOP), kterým ZOK následně aktualizaci č. 2 ZÚR OK vydá,
bude oznámeno, v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu, veřejnou vyhláškou na
úředních deskách všech obcí v kraji, na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje
a na elektronické úřední desce. OOP nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky na úředních deskách kraje.
Po nabytí účinnosti aktualizace č. 2 ZÚR OK zajistí pořizovatel vyhotovení právního stavu
ZÚR OK po aktualizaci č. 2 a toto vyhotovení bude opatřeno záznamem o účinnosti.
Dokumentace aktualizace č. 2 ZÚR OK bude v souladu s ust. § 164 stavebního zákona
uložena u pořizovatele, bude zveřejněna na webových stránkách Olomouckého kraje (pro
možnost dálkového přístupu); bude poskytnuta úřadům územního plánování a stavebním
úřadům v OK, sousedním krajům a MMR.

Seznam použitých zkratek a termínů
ČR
ČSÚ
DI
D-O-L
DO
DÚR
CHKO
JMK
KKO
KÚOK
LAPV
LP
MD
MMR
MO
MPO
MSK
MÚK
MZe
MZCHÚ
MŽP
NRBC
NRBK
OB
OK
OP
ODSH
OOP
OR
ORP
OS
OSR
OZE
OŽPZ
PK
PPO

Česká republika
Český statistický úřad
Dopravní infrastruktura
Průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe
Dotčený orgán (dotčené orgány)
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Chráněná krajinná oblast
Jihomoravský kraj
Kulturní krajinná oblast
Krajský úřad Olomouckého kraje
Lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod
Litovelské Pomoraví
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Moravskoslezský kraj
Mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo zemědělství
Maloplošné zvláště chráněné území
Ministerstvo životního prostředí
Nadregionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
Rozvojová oblast z politiky územního rozvoje
Olomoucký kraj
Ochranné pásmo
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy
Rozvojová osa ze ZÚR OK
Obec s rozšířenou působností
Rozvojová osa z politiky územního rozvoje
Odbor strategického rozvoje kraje
Obnovitelné zdroje energie
Odbor životního prostředí a zemědělství
Pardubický kraj
Protipovodňová ochrana

PRÚOOK
PRVKOK
PÚR
RBC
RBK
RC
RKC
RO
RURÚ
ŘSD
SEA
SOB
ST
TEN-T
TI
TR
ÚAP
ÚCL
ÚPD
ÚP
URÚ
ÚS
ÚSES
VE
VEZ
VKPV
VP1
VP4
VPO
VPS
VRT
VTL
VÚ
VVN
VVP
VVTL
ZK
ZOK
ZPF
ZÚR
ŽD
ŽST

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
Politika územního rozvoje
Regionální biocentrum
Regionální biokoridor
Rekreační celek
Rekreační krajinný celek
Rozvojová oblast ze ZÚR OK
Rozbor udržitelného rozvoje území
Ředitelství silnic a dálnic
Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí
Specifická oblast z politiky územního rozvoje
Štěrkopísky – specifické oblasti
Transevropské multimodální dopravní sítě
Technická infrastruktura
Trafostanice
Územně analytické podklady
Úřad pro civilní letectví
Územně plánovací dokumentace
Územní plán
Udržitelný rozvoj území
Územní studie
Územní systém ekologické stability
Větrné elektrárny
Velký energetický zdroj
Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu
Vodovod Pomoraví
Dálkový vodovod Ramzovské nasunutí
Veřejně prospěšné opatření
Veřejně prospěšná stavba
Vysokorychlostní trať
Vysokotlaký plynovod
Vojenský újezd
Velmi vysoké napětí
Vojenský výcvikový prostor
Velmi vysokotlaký plynovod
Zlínský kraj
Zastupitelstvo Olomouckého kraje
Zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje
Železniční doprava
Železniční stanice

stavební zákon

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů

vyhláška

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

správní řád

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

„zpráva“

návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje za uplynulé období

Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje
pol.

subjekt

obsah podnětu

vyhodnocení podnětu

odkaz na
text. část
ZÚR OK
A.4.1.3,
odst. 30.3.

1

Obec BělkoviceLašťany
BělkoviceLašťany 139
783 16 Dolany

Požadují na základě us. ZO č.
6/2013 bod č. 10 zachování
druhé dráhy Letiště
Bohuňovice.

2

Obec
Bohuňovice
6. května 109
783 14
Bohuňovice

Požaduje ze svého správního
území odstranit nadregionální
plochu D 49 - letiště
Bohuňovice.

Vzhledem k podnětu ve stejné věci i od
obce Bohuňovice, který směřuje naopak
ke zrušení navrhovaného letiště (druhé
dráhy) bude podnět předmětem
řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK (bylo
konzultováno s MD a v rámci řešení
bude vyžádáno zásadní stanovisko
ÚCL); nutné vyhodnotit vlivy na
zastavěné části území obcí a souběh se
silnicí I/46.
Text tohoto vyhodnocení viz podnět č.1
vyhodnocení (Bělkovice-Lašťany).

3

Obec
Čelechovice na
Hané
Hlavní 9
798 16

Žádají o změnu silničního
koridoru přeložky silnice II/449
v místní části Kaple za
železniční trať.

Bude posouzeno v rámci aktualizace
č. 2 ZÚR OK, která prověří i
zapracování příslušné ÚS II/449 a
přitom se bude zabývat návrhem na
změnu polohy přeložky.

A.4.1.1.,
odst. 19.3.7.

4

Obec Červenka
Svatoplukova 16
784 01 Červenka

Obec trvá na přeložce silnice
II/449 v úseku Uničov - silnice
R35 východním směrem. Při
respektování hodnot, které
představují limity - CHKO
Litovelské Pomoraví, Natura
2000 a II. OP vodního zdroje
Nové Zámky se realizace
západní přeložky sil. II/449 v
jižní části stávající územní
rezervy (S2-Z) jeví jako
neprůchodná.

Bylo projednáno s dotčeným orgánem
ODSH KÚOK a dle výsledku bude
předmětem řešení aktualizace č. 2
ZÚR OK – je nutno se zabývat
všeobecným požadavkem na převedení
územní rezervy do návrhu; současně
bude ověřena i poloha koridoru pro
přeložku v průchodu území obce
Červenka; bude prověřena i možnost
napojení přeložky II/449 procházející
územím Litovle na stávající sil. II/449 u
Červenky).

A.4.1.1.,
odst. 19.2.7.

A.4.1.3.,
odst. 30.3.

5

Obec Daskabát
Daskabát 35

Žádost o změnu trasy VTL
plynovodu procházejícího
kolem obce Daskabát.

7702 00

6

Obec Dolní
Studénky
Dolní Studénky
99
788 20 Dolní
Studénky

Žádají o vypuštění záměru
realizace přeložky silnice I/11
a I/44 od křižovatky Šumperk
- jih po Rapotín v k.ú. Dolní
Studénky.

7

Obec Dubicko
Velká Strana 56
789 72 Dubicko

Podporují záměr Vodovodu
Pomoraví, svazku obcí,
ponechat úsek VP1-0 od
Třeštiny po úpravnu vody
Moravičany v původní
variantě, tedy v návrhu.

8

Obec
Hanušovice
Hlavní 92
788 33
Hanušovice

Žádají o vypuštění územních
rezerv na plánovaných
přeložkách silnice II/369
(souhlasí s přeložkou této
komunikace v břehu nad tokem
řeky Moravy).

9

Obec Horní
Loděnice
Horní Loděnice
114
783 05 Horní
Loděnice

10

Obec Hrdibořice
Hrdibořice 6
798 12 Kralice na
Hané

Žádají upřesnění trasy
dálkového vodovodu z
plánované přehrady tak, aby
nebránila rozvoji
zahrádkářské kolonie a
podniku HOLBA, a.s. v místě,
kde přetíná pozemky v jejich
vlastnictví.
Žádají o posunutí navržené
trasy obchvatu obce Horní
Loděnice na komunikaci I/46
do větší vzdálenosti od
zastavěného území a to za
pozemky parc. č. 297 a 298 v
k.ú. Horní Loděnice.
Žádají o posouzení možnosti
přeložky hlavního
vodovodního řadu z vodárny,
která se nachází na k.ú. obce
Hrdibořice. Potrubí protíná
parcely, které jsou v ÚP obce v
zastavitelném území a brání
možné výstavbě rodinných
domů v této lokalitě.

Požadované odsunutí – přeložka - VTL
plynovodu pro rozvojové potřeby obce
lze řešit změnou ÚP obce Daskabát;
odsunutí nepřesahuje správní území
obce a nejedná se o zásah do koncepce
distribuční soustavy plynovodů, a proto
nebude součástí aktualizace č. 2 ZÚR
OK.
Požadavek byl konzultován s MD a ŘSD
a dle výsledku projednání se
aktualizace č. 2 ZÚR OK bude
problémem zabývat; je nutné zohlednit
změnu šířkového uspořádání přeložky
silnice na dvoupruh (vyžádá si nové
posouzení EIA) a i na další vazby
v území.
V aktualizaci č. 2 ZÚR OK budou
prověřeny závěry ÚS vodovodních
řadů VP1 a VP4 a v rámci toho bude
prověřen i podnět požadující ponechání
propojení od úpravny vody Dubicko na
Moravičany v původní variantě, v řešení
rovněž bude prověřena i východní
poloha v ÚS navrhovaného
vodovodního řadu s napojením na
Litovel (vhodné napojení dalších obcí a
posílení systému).
Bude prověřeno řešení v souvislosti
se závěry ÚS sil. II/369 (ÚS podnětu de
facto vyhovuje), předmětem řešení bude
prověření i varianty průchodu městem a
s územní rezervou případné přeložky
II/369 u Hanušovic ve východní poloze
v břehu nad tokem Moravy.
Poloha koridoru pro VP4 bude
v aktualizaci č. 2 ZÚR OK prověřena v
souvislosti se zapracováním příslušné
územní studie; bude prověřeno ve
vztahu na průchod přes zahrádky a
rozvoj pivovaru HOLBA.

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK

Projednáno s dotčeným orgánem MD a
ŘSD – bude v rámci aktualizace č. 2
ZÚR OK prověřena možnost posunutí
koridoru severněji od zastavěného
území obce při dodržení koncepčních
návazností (silnice I/45) a nezvyšování
nároků na estakádu pro překlenutí údolí
severně od obce.
Po projednání s příslušným dotčeným
vodohospodářským orgánem
(PRVKOK) vyhodnoceno tak, že se
jedná o problematiku, která přísluší do
řešení územního plánu obce - nebude
v rámci aktualizace č. 2 dále řešeno; v
řešení ZÚR jsou obsaženy pouze hlavní
vodovodní řady.

A.4.1.1.,
odst. 19.2.4.

A.4.1.1.,
odst. 19.1.8.

A.4.2.2.,
odst. 54.1.

A.4.1.1.,
odst. 19.2.6.

A.4.2.2.,
odst. 55.

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK

11

Město Jeseník,
Masarykovo nám
1/67
790 01 Jeseník

Žádají do aktualizace č. 2 ZÚR
OK zařadit záměr ploch pro
golfové hřiště s názvem
Lesopark v plošném rozsahu
18 ti jamkového hřiště.

Bude posouzeno v rámci aktualizace
č. 2 ZÚR OK, při řešení bude využito
aktualizované ÚS RC1-12 a bude
prošetřen i požadavek města Jeseníku.

A.4.4.
odst. 73.3.11.

12

Obec Jezernice
Jezernice 206
751 31 Jezernice

Obec požaduje zachování
rozvojové průmyslové plochy
nadmístního významu na k.ú.
Jezernice v maximálně možném
rozsahu, při respektování
otevřeného pohledu na
železniční viadukty.

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK

13

Obec Jindřichov
Jindřichov 78
788 23
okr. Šumperk

14

Obec Jívová
Jívová č.p. 69
783 36 Dolany

Žádají o vypuštění územní
rezervy na přeložku silnice
II/369 v souvislosti s ÚS D6
modernizace a homogenizace
silnice II/369 v úseku Jindřichov
- Bohutín.
Obec žádá o zapracování
projektu výstavby větrných
elektráren na k.ú. Jívová do
aktualizace č. 2 ZÚR OK
(výstavba větrných elektráren je
součástí změny č. 3 ÚPO
Jívová)

Aktualizace č. 2 ZÚR OK se bude
komplexně zabývat problematikou ploch
podnikatelských aktivit nadmístního
významu, konkrétní vymezení
průmyslové plochy nadmístního
významu na k.ú. Jezernice je třeba řešit
prostřednictvím územního plánu (za
souhlasu nadřízeného orgánu) při
respektování ochrany železničního
viaduktu jako technické památky a
dodržení kritérií KKO Moravská brána.
Úprava bude řešena při prověření
řešení ÚS na homogenizaci sil II/369
v rámci zpracování aktualizace č. 2
ZÚR OK.

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK

15

Obec Libina
788 05
Libina 523

ZÚR OK neřeší vymezování jednotlivých
konkrétních lokalit pro umísťování
větrných elektráren, ZÚR pouze
stanovuje podmínky - regulativy pro
jejich umisťování. Požadavek na
zapracování projektu výstavby větrných
elektráren na k.ú. Jívová je potřeba
řešit cestou územního plánu Jívová.
Bude prověřeno v rámci aktualizace č.
2 ZÚR OK (VPS D10).

16

Město Litovel
nám. Přemysla
Otakara 778
784 01 Litovel

A.4.1.1.,
odst. 19.2.7.

17

Obec Loučany
Loučany 749
783 44 Náměšť
na Hané

Obec trvá na ponechání
záměru plánované přeložky
silnice II/449 včetně úseku D5 z
důvodů odklonění zvýšené
dopravy mimo střed obce
Loučany

18

Obec Loučná
nad Desnou
Loučná nad
Desnou 57
788 00

Žádají o vypuštění obchvatu
obce Loučná nad Desnou a
zachování silnice I/44 v
původním stavu (nulová
varianta).

Bylo projednáno s dotčeným orgánem
ODSH KÚOK s výsledkem prověřit v
rámci aktualizace č. 2 ZÚR OK
možnost převedení přeložky sil. II/449 z
rezervy do návrhu (případně VPS); je
nutno se zabývat všeobecným
požadavkem na prověření územních
rezerv.
Přeložka silnice II/449 mezi obcí
Loučany a Náměšť na Hané bude
předmětem řešení aktualizace. Obsah
připomínky obce Loučany bude využit
při řešení podnětu, který podal městys
Náměšť na Hané a ve kterém je
požadováno vypuštění přeložky silnice
II/449 a její ponechání v původním
místě.
Bude prověřeno v souvislosti s
vložením výsledků ÚS na přeložku sil.
I/44 Velké Losiny do aktualizace č. 2
ZÚR OK.

Žádají o úpravu trasy přeložky
silnice II/446 ve správním
území obce Libina mimo
zastavěné území dle nového ÚP
Libina.
Žádají o převedení územní
rezervy pro přeložku silnice
II/449 na území města Litovel
do ploch návrhových.

A.4.1.1.,
odst. 19.2.6.

A.4.1.1.
odst. 19.3.

A.4.1.1.,
odst. 19.3.7.

A.4.1.1.,
odst.19.1.8.

19

Obec Medlov
Medlov 300
783 91 Uničov

Požadují přeřazení přeložky
trasy silnice II/444, procházející
severně od zastavěného území
části Medlov, z rezervy do
návrhu v ZÚR OK.

20

Městys Náměšť
na Hané
Náměstí T.G.
Masaryka 100
783 44 Náměšť
na Hané

Požadují vypuštění přeložky
silnice II/449 - vymezený úsek
(D5) Náměšť na Hané - Senice
na Hané a její ponechání na
původním místě.

21

Obec Olšany
789 62 Olšany 75

Žádají o zrušení koridoru na
přeložku silnice I/11 v obci
Olšany na pozemcích 717/1,
679/1, 658/8, 676/5, 685/1,
676/1 a další pozemky směrem
k Bušínu, které koridor přetíná.
Žádají o vyřazení lokality
Podlesný mlýn na toku Velička
z Generelu LAPV.

22
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Obec Olšovec
Olšovec 80
753 01 Hranice

Obec Pavlov
Pavlov 42
789 85 p.
Mohelnice

Žádají o koordinaci vedení
trasy D-O-L na hranici s
Pardubickým krajem.

Žádají úpravu trasy
regionálního biokoridoru
ÚSES OK 48.

24

Obec Petrov nad
Desnou
Petrov nad
Desnou 156
788 16
Petrov nad
Desnou

Obec nesouhlasí s návrhem
zastavitelné plochy dopravní
infrastruktury, určené pro
výstavbu přeložek silnice I/44 a
I/11 včetně jejich
mimoúrovňové křižovatky, v
rozsahu vymezeném v ZÚR OK
v k.ú. Petrov nad Desnou. ZO
vyslovilo nesouhlas s
uvažovanou přeložkou silnice
I/44 v katastru obce Petrov nad
Desnou a požaduje zachování
dopravy v obci na silnici I/11 v
současné podobě.
Žádají o zařazení studie Aktualizace návrhu PPO
Desná Šumperk - Kouty nad
Desnou, zpracovatel Pöyry,
červen 2012 a projektové

Po projednání s dotčeným orgánem
ODSH KÚOK bude předmětem řešení
v rámci aktualizace č. 2 ZÚR OK v
návaznosti na zapracování příslušné
ÚS. Bude prověřena možnost převedení
přeložky sil. II/444 z rezervy do návrhu
(případně VPS).
Po projednání s dotčeným orgánem
ODSH KÚOK bude posouzeno v
rámci aktualizace č. 2 ZÚR OK, která
prověří i zapracování příslušné ÚS
II/449; přitom se bude zabývat i
návrhem na vypuštění přeložky resp.
jejím ponecháním na původním místě.

A.4.1.1.,
odst.19.3.6.

Po projednání s dotčeným orgánem MD
a ŘSD -– bude prověřeno v rámci
aktualizace č. 2 ZÚR OK, nutno řešit
komplexně včetně respektování
napojení silnice II/369 v jižní poloze
přeložky.
V rámci aktualizace č. 2 ZÚR OK
budou prověřeny všechny LAPV na
území OK (polohově i kapacitně dle
vydaného generelu MZe a MŽP) a v té
souvislosti bude posouzen i požadavek
obce na vypuštění lokality Podlesný
mlýn resp. jeho prostorová úprava.
Při řešení aktualizace bude prověřena
poloha koridoru pro rezervu průplavního
spojení D-O-L na hranici krajů, což se
týká návazností i s Pardubickým krajem,
a bude provedena případná korekce,
aby nebyly pochybnosti ani při
pořizování ÚP.
Jako podklad bude zpracováno odborné
posouzení zjištěných problémů ÚSES a
z tohoto bude vycházeno při prověření
konkrétních problémů v rámci
aktualizace č. 2 ZÚR OK, tak budou
řešeny i všechny jednotlivé požadavky a
návrhy k ÚSES obcí i jiných subjektů.
Po projednání s dotčeným orgánem MD
a ŘSD bude pro přeložky silnic I/11 a
I/44 včetně MÚK a včetně úpravy
rozsahu šířkového uspořádání silnice
(na dvoupruh) zpracováno posouzení,
které bude následně prověřeno v rámci
aktualizace č. 2 ZÚR OK s cílem max.
zúžení dopravních koridorů a tím
uvolnění ploch pro jiné požadované
potřeby rozvoje obce.

A.4.1.1.,
odst. 21.1.

Uváděná dokumentace Přírodě blízká
PPO na řece Desné ř. km 14,231 16,841 patří svou podrobností již do
územních plánů obcí a nelze je řešit v
ZÚR OK. Aktualizaci návrhu PPO na

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK

A.4.1.1.,
odst. 19.3.7.

A.4.2.1.,
odst. 48;

A.4.1.4.,
odst. 31

A.4.3.,
odst. 71.

A.4.1.1.,
odst. 19.1.8.

dokumentace pro územní řízení
Přírodě blízká protipovodňová
opatření na řece Desné ř. km
14,231 - 16,841, únor 2013.

toku Desná v měřítku ZÚR OK
představují dva suché poldry u Velkých
Losin (z řešení ÚS) a takto bude řešení
ÚS v aktualizaci prověřeno.

Město žádá o přehodnocení,
popř. zrušení stavební
uzávěry v rámci variantního
řešení zvažovaného obchvatu
Plumlova, který má být veden
přes část obce zvanou Cvrčelka.
Požadují, aby nadále bylo
pracováno s variantou trasy
obchvatu okolo místního
hřbitova.
Žádají o dílčí změnu vymezení
koridoru trasy vedení 110 kV
Konice - Rozstání (posun
východním směrem dle
přiloženého schématu) oproti
vymezení v ZÚR OK z důvodu
ochrany krajinného rázu a sídla
Protivanov.
Obec požaduje zaslání informací
k záměru LAPV Radkovy
(technické parametry záměru a
projektu, horizont případné
realizace, napojení na stávající
komunikace).
Žádají o zařazení studie Aktualizace návrhu PPO
Desná Šumperk - Kouty nad
Desnou, zpracovatel Pöyry,
červen 2012 a projektové
dokumentace pro územní řízení
Přírodě blízká protipovodňová
opatření na řece Desné ř. km
14,231 - 16,841, únor 2013.
Žádají o prověření možnosti
posunutí koridoru R55
severněji od obce, za koridor
kanálu D-O-L.

Stávající ZÚR OK obchvat Plumlova
neřeší. Požadavek města Plumlov na
přehodnocení, popřípadě zrušení
stavební uzávěry v rámci variantního
řešení zvažovaného obchvatu Plumlova
přísluší podrobnější dokumentaci ÚP města.

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK

Poloha koridoru bude v řešení
prověřena, po projednání bude poloha
koridoru vedení VVN 110 kV upravena
v rámci aktualizace č. 2 ZÚR OK, a to
ze současného umístění na horizontu
východním směrem od Protivanova (je
již zachyceno v řešení ÚP obce).

A.4.2.4.,
odst. 61.3.2.

V rámci aktualizace č. 2 ZÚR OK bude
prověřeno územní řešení (za
součinnosti dotčených obcí) všech
územních rezerv LAPV, které jsou z
generelu MZe a MŽP vymezeny v ZÚR
OK po její aktualizaci č. 1.
Uváděná dokumentace Přírodě blízká
PPO na řece Desné ř. km 14,231 16,841 patří svou podrobností již do
územních plánů obcí a nelze je řešit v
ZÚR OK. Aktualizaci návrhu PPO na
toku Desná v měřítku ZÚR OK
představují dva suché poldry u Velkých
Losin (z řešení ÚS) a takto bude řešení
ÚS v aktualizaci prověřeno.
Po projednání s dotčeným orgánem MD
a ŘSD bude poloha koridoru R55 u
Rokytnice ověřena v rámci aktualizace
č. 2 ZÚR OK dle již zpracovaných
podkladů a vydaných správních aktů,
podle toho bude podnět dále posuzován
a řešen.
Předmětem aktualizace č. 2 ZÚR OK
není řešení úpravy polohy koridoru pro
přeložku sil. II/449 na území obce
Senice na Hané, řešení přeložky této
silnice, která je vymezena
v dokumentaci ZÚR OK ve znění
aktualizace č. 1, zůstane na území obce
Senice na Hané zachováno.
Podnět byl projednán s dotčeným
orgánem MD (ŘSD), obec může šířku
koridoru v rámci zpracovávání ÚP
prověřit a koridor (po kladném
projednání s dotčeným orgánem) zúžit.
Navrhované úpravy byly projednány s
dotčeným orgánem MD a ŘSD se
závěrem, že návrhy budou

A 4.2.1.
odst. 48
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Obec Plumlov
Rudé armády 302
798 03 Plumlov

26

Městys
Protivanov
Náměstí 32
798 48 Protivanov

27

Obec Radkovy
Radkovy 38
751 14
Dřevohostice

28

Obec Rapotín
Družstevní 125
788 14 Rapotín

29

Obec Rokytnice
Rokytnice 143
751 04 Rokytnice

30

Obec Senice na
Hané
Jos. Vodičky 243
783 45 Senice na
Hané

Obec požaduje zachování
trasy přeložky silnice II/449 v
Senici na Hané dle platných
ZÚR OK.
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Obec Skorošice

Žádají o posunutí hranice
ochranného pásma pro
přeložku silnice I/60 (zúžení
OP) v obci Skorošice.
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Město Štíty
Nám. Míru 55
789 91 Štíty

U plánovaného záměru výstavby
silnice I/43 v úseku Lanškroun
- Dolní Lipka preferují variantu

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK

A.4.1.1.,
odst.19.1.4.

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK
A.4.1.1.,
odst. 19.2.2.
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Obec Třeština
Třeština 10
789 73 Úsov

34

Město Úsov
nám. Míru 86
789 73 Úsov

35

Obec Ústí
Ústí 33
753 01 Hranice

36

Obec Vikýřovice
Petrovská 168
788 13 Vikýřovice

37

Obec Vlčice u
Jeseníku
Vlčice 95
790 67

"C" (zelenou), která v maximální
možné míře kopíruje železniční
koridor na území města Štíty,
původní variantu přeložky silnice
I/43 ve směru Štíty - Březná
(kolem hřbitova a cihelny)
požadují zrušit.
Žádost o doplnění sjezdu z
plánovaného obchvatu Úsova
sil. II/444 (směr Mohelnice Uničov) k bioplynové stanici v
Třeštině.
Žádají o přeložení obchvatu
města Úsov (silnice II/444) dále
od městské zástavby až za
zemědělské středisko, viz mapa.
Zdvojení vedení 400 kV V403
TR Prosenice - TR Nošovice v
úseku Býškovice - Bělotín nesouhlasí s navrženou
trasou vedení v k.ú. Ústí,
jelikož trasa vede mezi dvěma
vodními nádržemi ve vlastnictví
obce. Požadují, aby trasa od k.ú.
Malhotice vedla dál rovně
směrem na k.ú. Skalička ke
komunikaci III/4391 a dále za
větší vodní nádrží směrem na
k.ú. Černotín.
Žádají o zařazení studie Aktualizace návrhu PPO
Desná Šumperk - Kouty nad
Desnou, zpracovatel Pöyry,
červen 2012 a projektové
dokumentace pro územní řízení
Přírodě blízká protipovodňová
opatření na řece Desné ř. km
14,231 - 16,841, únor 2013.
Žádají o změnu trasy VTL
plynovodu (dle ÚS E3) a
změnu vedení biokoridoru v
lokalitě jihovýchodně od
Bergova (navrhují posunutí
biokoridoru podél Vojtovického
potoka).
Dále obec požaduje úplné
zrušení trasy přeložky
komunikace I/60.

předmětem řešení aktualizace č. 2
ZÚR OK. Bude prověřeno vypuštění
přeložky kolem hřbitova a cihelny,
budou prověřeny vazby na Pardubický
kraj, bude upřednostňován souběh
koridorů.
Jedná se o podrobnost, která nepřísluší
do řešení v rámci ZÚR OK, ale je třeba
tento požadavek uplatnit do ÚP obce
Třeština, o čemž byla obec informována
při osobním jednání.
Na základě zpracovaného odborného
posouzení a za součinnosti s ODSH
KÚOK bude v rámci aktualizace č. 2
ZÚR OK prověřen požadavek na větší
posun obchvatu II/444 od zastavěného
území města Úsova.
Bude prověřeno v souvislosti se
zapracováním závěrů z ÚS E1 do
řešení ZÚR OK v rámci její
aktualizace č. 2, a to včetně všech
dalších souvislostí.

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK

Uváděná dokumentace Přírodě blízká
PPO na řece Desné ř. km 14,231 16,841 patří svou podrobností již do
územních plánů obcí a nelze je řešit v
ZÚR OK. Aktualizaci návrhu PPO na
toku Desná v měřítku ZÚR OK
představují dva suché poldry u Velkých
Losin (z řešení ÚS) a takto bude řešení
ÚS v aktualizaci prověřeno.
Změna polohy koridoru pro VTL
plynovod bude prověřena při vložení
závěrů ÚS E3 do aktualizace č. 2 ZÚR
OK a k problematice posunutí
biokoridoru bude jako podklad
zpracováno odborné posouzení
zjištěných problémů ÚSES, dle výsledků
jeho projednání budou do řešení
aktualizace č. 2 ZÚR OK ÚSES
zapracovány, tak budou řešeny i
všechny jednotlivé požadavky a návrhy
obcí a jiných subjektů.
U silnice I/60 jsou z návrhů obsažených
v dokumentaci ZÚR OK vypouštěny
pouze úseky již realizované a ostatní
nadále - z důvodů zajištění širších
vazeb a souvislostí - v návrhu zůstávají.
Obec může šířku koridoru v rámci
zpracovávání ÚP prověřit a koridor (po
kladném projednání s dotčeným
orgánem) případně zúžit.

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK

A.4.1.1.,
odst. 19.3.6.

A.4.2.4.,
odst.61.2.2.3

A.4.2.6.,
odst. 62.2.3.
A 4.3.
A 4.1.1
odst. 19.2.3
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Obec Vrbátky
Vrbátky 41
798 13 Vrbátky

Požadují zapracovat Studii
proveditelnosti revitalizace
Blaty a jejího povodí.
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Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80
793 76 Zlaté Hory

Požadují zapracovat přeložení
regionálního biokoridoru RBK
OK 57 v k.ú. Rejvíz v souladu s
ÚP Zlaté Hory.

Jedná se o podrobnost, která nepřísluší
do řešení v rámci ZÚR OK, ale je třeba
tento požadavek uplatnit do ÚP obce
Vrbátky, o čemž byla obec informována
při osobním jednání.
Jako podklad bude zpracováno odborné
posouzení zjištěných problémů ÚSES a
dle výsledků projednání budou do
řešení aktualizace č. 2 ZÚR OK ÚSES
zapracovány, tak budou řešeny i
všechny jednotlivé požadavky a návrhy
obcí a jiných subjektů.

mimo
aktualizaci
č. 2 ZÚR OK
A.4.3.,
odst. 71.

