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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, jako příslušný orgán
územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“),
I.
podle § 42b stavebního zákona v návaznosti na § 39 odst. 1 stavebního zákona a § 25
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), oznamuje
zveřejnění návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
o v elektronické podobě na webových stránkách Olomouckého kraje:
https://www.olkraj.cz/aktualizace-c-5-zur-ok-projednani-podle-ss-42b-stavebniho-zakona-cl-5665.html

o v listinné podobě k nahlédnutí prostřednictvím Odboru strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, místnost č. 1210,
II.
podle § 42b stavebního zákona v návaznosti na § 39 odst. 1 stavebního zákona a § 25
odst. 3 správního řádu
konání veřejného projednání
návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
ve čtvrtek dne 4. srpna 2022 od 10:00 hod.
v kongresovém sále KÚOK, Jeremenkova 40a Olomouc.

Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále
jen „Akt. č. 5 ZÚR OK“) na udržitelný rozvoj území se v souladu s § 42 odst. 4
stavebního zákona nezpracovává, neboť dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUOK 42123/2021 ze dne 16. 4. 2021
nemůže mít koncepce Akt. č. 5 ZÚR OK samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí
oblasti a dle stanoviska Ministerstva životního prostředí k potřebě posouzení návrhu
obsahu Akt. č. 5 ZÚR OK z hlediska vlivů na životní prostředí ze dne 10. 5. 2021 č. j.
MZP/2021/710/24232423 není požadováno posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí
(SEA).
Veřejným projednáním se rozumí prezentace návrhu územně plánovací dokumentace
veřejnosti s odborným výkladem, který zajistí pořizovatel ve spolupráci s projektantem.
Obsah veřejného projednání při pořizování návrhu Akt. č. 5 ZÚR OK je rozdělen do dvou
fází: první fázi tvoří odborné informování veřejnosti o obsahu návrhu Akt. č. 5 Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje, druhou fázi představuje veřejná diskuze, která bude
následovat bezprostředně po ukončení výkladu. Budou zodpovězeny případné dotazy
k řešení návrhu Akt. č. 5 ZÚR OK uplatněné účastníky jednání.
Akt. č. 5 ZÚR OK je pořizována na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/7/82/2021 ze dne 13. 12. 2021, kterým rozhodlo o pořízení Akt. č. 5 ZÚR OK
zkráceným postupem na základě návrhu obce Jívová, jakožto obce přímo dotčené
navrhovanou aktualizací. Aktualizace zásad územního rozvoje včetně zkráceného postupu
pořízení aktualizace se podle ust. § 42 odst. 9 stavebního zákona zpracovává, projednává
a vydává v rozsahu měněných částí.
Obsahem návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR OK je prověření úpravy (doplnění) textu odst.
78.3. ZÚR OK tak, aby se v něm uvedené omezení nevztahovalo na stavby a zařízení
obnovitelných zdrojů energie uplatňujících se v krajině, pro něž byla vymezena plocha v
platném územním plánu obce ještě před nabytím účinnosti ZÚR OK, či jejich aktualizace.
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Návrh Akt. č. 5 ZÚR OK a oznámení o konání veřejného projednání podle ust. § 42b
odst. 2 stavebního zákona Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického
rozvoje kraje, doručuje veřejnou vyhláškou.
Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle ust. § 25 odst. 2
správního řádu, se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední
desce, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dle § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
Veřejné projednání návrhu Akt. č. 5 ZÚR OK se podle ust. § 39 odst. 1 stavebního
zákona může konat nejdříve 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky.
Podle ust. § 42b a § 39 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění
investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu Akt. č. 5 ZÚR OK. Námitky s
odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit u Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, do 7 dnů ode dne veřejného
projednání. Ve stejné lhůtě může každý u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru
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strategického rozvoje kraje, uplatnit připomínky k návrhu Akt. č. 5 ZÚR OK. K později
uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního
rozvoje.
Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji ve
smyslu ust. § 37 odst. 2 správního řádu a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona je k uplatnění námitek obce příslušná
rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce.

otisk razítka
Ing. Irena Hendrychová
vedoucí oddělení územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 12. 8. 2022 na úředních deskách Krajského úřadu
Olomouckého kraje a obecních úřadů v rámci správního obvodu Olomouckého kraje.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšení na úřední desce:
Vyvěšeno dne: 1.7.2022

Sejmuto dne:
razítko, podpis: ……………………………

Zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:
Vyvěšeno dne: 1.7.2022

Sejmuto dne:
razítko, podpis: ……………………………
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