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O L O M O U C K Ý    K R A J 
779 11 Olomouc, Jeremenkova 40a 

 
 
Čís. jednací : KUOK 28400/2011          V Olomouci dne 22. dubna 2011 
 
 

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY 
 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje, příslušné podle ustanovení § 7 
odst. 2 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění později vydaných předpisů (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 36 
odst. 4 a § 42 odst. 2 téhož zákona a dle § 171 a následných zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění později vydaných předpisů (správní řád), po projednání na 
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. dubna 2011 a v souladu 
s usnesením UZ/19/44/2011, formou opatření obecné povahy 
 

V Y D Á V Á 
 

 AKTUALIZACI  Č. 1 
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO 

KRAJE 
 

 
která je v souladu s ustanovením § 10 a přílohami č. 4 a 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. Opatření obecné povahy sestává z textové a 
grafické části  aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR 
OK) a z odůvodnění (obsahuje textovou a grafickou část) a z poučení.  
 
 

A. TEXTOVÁ ČÁST   (VÝROK)  
 

A.1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 
Kapitola A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území se aktualizací ZÚR OK č.1 mění takto: 
 
1. V odstavci  5.3.2. se za slova „regeneraci cenných částí krajiny“ doplňuje text: 

„ochranu přírodních a kulturních hodnot v kulturních krajinných oblastech (dále 
v textu KKO)“  
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2. Odstavec  5.3.5. se zrušuje. 
 
3. Odstavec 5.4.1.2. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„5.4.1.2. v lokalitách, ve kterých nedochází ke střetu zájmů (chápe se, že 
umístěním nedojde ke střetu např. s chráněnými částmi přírody, 
zejména s CHKO, MZCHÚ, přírodními parky, oblastmi NATURA 2000 a 
nadregionálními a regionálními skladebnými prvky ÚSES a ochranou 
krajinného rázu, ZPF I. a II. tř. ochrany) podporovat využívání větrné a 
vodní energie a netradičních zdrojů energie (např. biomasa, sluneční 
energie, tepelná čerpadla aj.), a to zejména v oblastech se zhoršenou 
koncentrací škodlivin v ovzduší.“  

 
4. Odstavec  5.4.1.4. se zrušuje. 
 
5. Odstavec  5.4.1.5. dosavadní text se doplňuje za „v CHKO“ se vkládají slova 

„MZCHÚ a přírodních parcích“ a dále na konci za slova „škodlivin v ovzduší“ 
text: „v těchto oblastech připouštět rozšíření (navýšení výkonu či výroby) 
stávajících velkých zdrojů znečišťování ovzduší jen za podmínky zachování či 
snížení současných povolených emisí (pro které je oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší vyhlášena) pro tyto zdroje“; 

 
6. V odstavci  5.4.2.6. se v první větě  za slova „a k revitalizaci toků“ doplňuje text : 

„a vzniku mokřadů“. 
 
6a. Odstavec 5.4.2.10. se za slova „nebezpečných látek“ vkládá závorka s textem 

„(včetně odpadů)“. 
 
7. V odstavci  5.4.3.5. se v první větě  za slovy „částem zemědělské půdy“ ruší 

slovo „půdy“. 
 
8. V odstavci  5.4.5.1. se vypouští text „z veřejných rozpočtů kraje a obcí“. 
 
8a. V odstavci 5.4.5.2. se text doplňuje na konci o slova “MZCHÚ a přírodních 
parcích“. 
 
9. V odstavci  5.4.5.3. se ve druhé větě za slova „komunálních odpadů“ doplňuje 

text: „a zdrojů k energetickému využití odpadů, které budou umísťovány 
v lokalitách pro tento účel vhodných“ a vypouští se v závěru věty slova „na 
celém území kraje“. 

 
9a. Do odstavce 5.4.6.1. se před stávající text vkládají slova „Respektovat 

nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu,“ a na konec odstavce se 
za slovy „schopnosti krajiny“ doplňuje text „a omezování fragmentace krajiny“. 

 
10. Odstavec 5.4.6.4. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  

5.4.6.4. „vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR kraje a v navazujících 
územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není taxativním 
důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných 
surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné míře respektována 



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje-aktualizace č.1 

 

Strana 3 (celkem 200) 
 

funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce 
ÚSES v důsledku těžby budou v dokumentacích „Povolení k hornické 
činnosti“ a „Plán dobývání“ navržena rekultivační opatření k zajištění či 
obnovení funkce skladebného prvku ÚSES dle pokynů příslušného 
orgánu ochrany přírody.“ 

 
10a. Za odstavec 5.4.6.4. se vkládá nový odstavec 5.4.6.5. s tímto textem: 

5.4.6.5. „především při budování liniových staveb – komunikací vyššího řádu dbát 
na zajištění prostupnosti krajiny v souvislosti s migrací zvěře“. 

   
11. V  odstavci  5.4.7.1. se vypouští slovo „nevýhradních“ a za slovo „ložisek“ se 

doplňuje text: „nevyhrazeného nerostu“. 
 
12. V odstavci  5.4.7.2. se za slova „ .. výhradních ložiskách “ doplňuje text : „a 

ložiskách nevyhrazeného nerostu“. 
 
13. V  odstavci  5.4.7.4. se za první větu vkládá věta „Těžbu orientovat do území 

ploch výhradních ložisek a významných ložisek nevyhrazených nerostů 
s nejnižšími střety, popřípadě s minimálními územními a ekologickými dopady.“ 

 
14.  V odstavci 5.4.7.6. se dosavadní text vypouští a tento odstavec bude znít: "Po 

ukončení těžby zabezpečit realizaci rekultivačních prací v souladu s 
charakterem daného území a v souladu s výrazem a měřítkem okolní krajiny“. 

 
15. Odstavec  5.4.7.7. se zrušuje. 
 
16. Za rušený odstavec 5.4.7.7. se vkládá nový odstavec 5.4.8. ve znění: 
 

„5.4.8. Priority v oblasti ochrany veřejného zdraví 
pro snížení vlivů hluku na venkovní chráněný prostor podporovat: 
 5.4.8.1.přemístění významných dopravních tahů zejména mimo plochy 

bydlení, občanské vybavení a rekreace. U navrhovaných 
dopravních koridorů řešit ochranu před nepříznivými účinky 
zejména hluku v rámci zpracování územních plánů a podrobné 
dokumentace komplexně, t.j. souběžně navrhovat protihluková 
opatření (stavby protihlukových bariér, valy, pásy izolační zeleně, 
aj.), popř. navrhovat vhodné funkční využití ploch navazujících na 
dopravní koridory (plochy pro umístění aktivit nenáročných na 
kvalitu prostředí z hlediska hlukové zátěže - např. sklady, objekty 
výrobního charakteru, které nezatěžují prostředí zvýšenou 
hladinou hluku, aj.) při respektování urbanistických zásad a na 
základě projednání s dotčenými orgány; 

5.4.8.2. rozvoj veřejné dopravy jako alternativy dopravy individuální“. 
 
17. Za odstavec 5.4.8.2. se vkládá nový odstavec 5.5. ve znění: 
 

„5.5. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje pro naplnění priorit v odstavci  
3, 4, 5.1. až 5.4. vymezují tyto plochy a koridory nadmístního významu: 
5.5.1.pro zabezpečení priorit v oblasti sociální soudržnosti a hospodářského 

rozvoje to jsou: 
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5.5.1.1.plochy pro rozvoj podnikání v rámci vymezených rozvojových 
oblastí uvedené v odstavcích 7.3.2. a 7.3.2.1. Lokalizace 
ploch je vymezena ve výkrese B.6. Plochy a koridory 
nadmístního významu 1 : 100 000; 

5.5.1.2.rozvojové oblasti uvedené v odstavcích 6.1., 6.1.1., 6.2.1., 
6.2.1.1., 6.2.2., 6.2.2.1., 6.2.3., 6.2.3.1., 6.2.4., 6.2.4.1., 
6.2.6., 6.2.6.1. a rozvojové osy uvedené v odstavcích 8.1., 
8.1.1.až 8.1.A (včetně vložených odstavců),  8.2., 8.2.1., 
8.2.2., 8.3.2., 8.3.2.1., 8.3.3., 8.3.3.1., 8.3.4. a 8.3.4.1., které 
jsou graficky vymezené ve výkresu B.1. Uspořádání území 
Olomouckého kraje - vymezení rozvojových os a oblastí 
1 : 200 000; 

5.5.1.3.specifické oblasti s nevyváženými podmínkami pro udržitelný 
rozvoj území dle odstavců 9. až 11. (včetně vložených 
odstavců), které jsou graficky vymezené ve výkresu B.2. 
Uspořádání území Olomouckého kraje - vymezení 
specifických oblastí 1 : 200 000. Pro tyto oblasti ZÚR OK 
stanovuje podmínky v odstavci 13 (včetně vložených 
odstavců); 

5.5.1.4.plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu uvedené 
v odstavcích 17. až 38. (včetně vložených odstavců), které 
jsou graficky vymezené ve výkresech B.3. Koncepce dopravy 
1 : 200 000, B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 
100 000 a B. 8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření 
a asanací nadmístního významu 1 : 100 000; 

5.5.1.5.plochy a koridory pro technickou infrastrukturu uvedené 
v odstavcích 48. až 66. (včetně vložených odstavců), 85. 86., 
87., 89.4. až 89.11., které jsou graficky vymezené ve 
výkresech B.3. Koncepce dopravy 1 : 200 000, B.6. Plochy a 
koridory nadmístního významu 1 : 100 000 a B. 8. Výkres 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního 
významu 1 : 100 000; 

5.5.1.6.plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověřit změny jejich 
využití územní studií jako podmínky pro rozhodování o 
změnách ve využití území vymezené v odstavci 94, které 
jsou graficky vymezené ve výkresu 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. 

5.5.2.pro zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí: 
5.5.2.1.specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a 

připravované (očekávané) těžby nerostných surovin dle 
odstavců 15. a 15.1. (včetně vložených odstavců) a 
vymezené ve výkresu B.6. Plochy a koridory nadmístního 
významu 1 : 100 000.; 5.5.2.2.plochy pro návrh prvků 
územního systému ekologické stability krajiny uvedené 
v odstavcích 71. až 72. (včetně vložených odstavců), které 
jsou graficky vymezené ve výkresu B. 7. Územní systém 
ekologické stability nadmístního významu 1 : 100 000; 
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5.5.2.3.skupiny ložisek nerostných surovin (objekty) vymezené ve 
výkresu B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 
1 : 100 000. Pro tyto objekty ZÚR OK stanovuje podmínky 
uvedené v odstavci 75. (včetně vložených odstavců); 

5.5.2.4.kulturní krajinné oblasti vymezené v odstavci 77. (včetně 
vložených odstavců) a vyznačené ve výkresu B.6. Plochy a 
koridory nadmístního významu 1 : 100 000.  

5.5.3.pro zabezpečení ochrany obyvatel a obrany státu: 
5.5.3.1. plochy uvedené v odstavcích 92.7.1. (včetně vložených 

odstavců) a 92.7.2.(včetně vložených odstavců)  
Plochy a koridory ostatní neuvedené v odstavcích 6.1. a 6.2., 71. budou obce 
ve svých správních územích dále řešit a vymezovat při zpracovávání svých 
územních plánů při akceptaci a naplňování cílů a úkolů územního plánování 
postupem dle § 5 a násl. stavebního zákonu. 

 

A.2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH 
OS VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ 
OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ 
SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ 

Kapitola A.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os 
vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými 
požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí 
se aktualizací ZÚR OK č. 1 mění takto: 
 
18. Odstavec 6.1.se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„6.1. rozvojovou oblast navazující na vymezení v Politice územního rozvoje ČR 
2008 – OB8 Rozvojová oblast Olomouc a upřesněnou v Zásadách územního 
rozvoje Olomouckého kraje ve výkresu B.1. pod označením RO 1 Olomouc“  

 
19. Odstavec 6.1.1.se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„6.1.1. vymezení RO1 (seznam obcí): Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Bukovany, 
Bystročice, Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, 
Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Olomouc, Přáslavice, 
Samotíšky, Tovéř, Velká Bystřice, Velký Týnec, Křelov-Břuchotín, Skrbeň, 
Příkazy, Náklo, Červenka, Haňovice, Litovel, Uničov, Šternberk, Štarnov, 
Horka nad Moravou, Liboš, Štěpánov, Slatinice;“ 

 
20. Za odstavec 6.1.2.4. se vkládají nové odstavce ve znění: 
 

„6.1.2.5.řešit územní souvislosti dopravních vazeb Uničova a Litovle na R35 při 
minimalizaci dopadů na podmínky životního prostředí; 

6.1.2.6.řešit územní souvislosti propojení úpravny vody Dubicko se skupinovým 
vodovodem Litovel; 

6.1.2.7.z hlediska přípustnosti těžbu nerostných surovin orientovat do území 
ploch ložisek a prognózních zdrojů s nejnižšími střety, popř. řešitelnými 
limity u podmíněně vyhovujícího území; 
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6.1.2.8.pro budoucí exploataci nerostných surovin se považuje za problematickou 
oblast CHKO Litovelské Pomoraví a kulturní krajina oblasti Nové Zámky   
KKO3; 

6.1.2.9.koordinovat rozvojové možnosti sídel s protipovodňovou ochranou území 
a zájmy ochrany přírody;“ 

 
20a. Odstavec 6.2.1.1., kterým se vymezuje seznam obcí v RO2 se doplňuje o obec 

„Rapotín“; 
 
20b. V odstavci 6.2.2.2. písm. a) a odstavci. 19.1.2. se nahrazuje  označení dálnice 

D47 současně platným označením D1. 
 
21. Odstavec 6.2.5. včetně vložených odstavců se zrušuje  
 
22. V  odstavci  6.2.6.2. písm. a) se vypouští text „a propojení vodovodu s PR “ a celý 

text pod písm b) a písm. c), d) a e) se mění na b), c) a d). 
 
23. Odstavec 7.3.2. se zrušuje, včetně vložené tabulky a nahrazuje se novým 

odstavcem 7.3.2. a tabulkou: 
 

„7.3.2. z hlediska zatížení území nutno považovat za limitní dále uvedený rozsah 
nových ploch pro podnikání (novými plochami se rozumí veškeré 
rozvojové plochy pro podnikání nadmístního významu o souvislé ploše 
nad 10 ha, a to i plochy zastavitelné, tedy ty, které jsou již obsaženy ve 
schválených ÚP obcí či měst a odpovídají dané charakteristice) 
v rozvojových oblastech: 

 
rozvojová oblast spádové území ORP plocha v ha poznámka 

RO 1 Olomouc a Litovel, Šternberk, Uničov 350  
RO 2 Šumperk – Zábřeh - Mohelnice 150  
RO 3 Lipník nad Bečvou - Hranice 75  

RO 5 Jeseník 50 
bez brownfieldu  

Mikulovice 

RO 6 Přerov 75 
bez VLC a rozšíření 

letiště 

RO 7 Prostějov 50 
ponechána rezerva za 

II/367 
 
24. Za odstavec 7.3.2. se vkládá nový odstavec 7.3.2.1. ve znění:  
 

„7.3.2.1.  Směrování rozvojových ploch nadmístního významu je orientačně 
vyznačeno grafickou značkou ve výkresech č. B.6. a č. D.3. ZÚR OK. 
Bližší lokalizace bude upřesňována při řešení územních plánů; 
koordinace vymezování ploch nadmístního významu přísluší v procesu 
pořizování ÚP pořizovateli a nadřízenému orgánu územního plánování 
– Odboru SR KÚOK (v souladu s ust. § 5 odst. 3 – 5 stavebního 
zákona) za součinnosti s MŽP (orgán ochrany ZPF).“ 

 
25. V odstavci 7.4. se vypouští text v závorce „(nejrozsáhlejší je areál bývalých 

kasáren v Mikulovicích v rozvojové oblasti RO 5)“;  
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26. Odstavec 7.6. se vypouští a nahrazuje se textem novým: „v rozvojových 
oblastech při řešení umístění nových podnikatelských aktivit nadmístního 
významu je provádění změn podmíněno těmito kroky investorů:“ 

 
27. Odstavec 7.6.1. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„7.6.1. poskytnutí průkazu, že záměr nelze realizovat v obdobných lokalitách 
s nižší třídou ochrany a menším rozsahem vlivů na životní prostředí, s 
nižšími nároky na veřejnou infrastrukturu, při respektování urbanistických 
principů a zásad (při hodnocení nejsou zanedbatelná ani vlastnická 
práva)“; 

 
28. V odstavci 7.6.3. se slova „preferovat lokalizaci“ nahrazují slovy „zohledňovat i 

možnost lokalizace “. 
 
29. Odstavec 8.1.se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„8.1. upřesnění rozvojové osy OS10 (Katowice) hranice Polsko/ČR – Ostrava – 
Lipník nad Bečvou – Olomouc – Brno –  Břeclav – hranice ČR/Slovensko 
(Bratislava), vymezené v Politice územního rozvoje ČR;“ 

 
30. Odstavec 8.1.1. se zrušuje včetně odstavců 8.1.1.1. a 8.1.1.2. a nahrazuje se 

novým zněním:  
 

„8.1.1. na území Olomouckého kraje prochází rozvojová osa OS10 územími ORP 
Hranice, Lipník nad Bečvou, Olomouc a Prostějov; 

 
31. Odstavec 8.1.2. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„8.1.2. Obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Bělotín, 
Olšovec, Polom, Střítež nad Ludinou, Dolní Újezd, Daskabát, Velký Újezd, 
Brodek u Prostějova, Dětkovice, Dobrochov, Hradčany - Kobeřice, Olšany 
u Prostějova, Ondratice, Určice, Vranovice - Kelčice, Želeč;“ 

 
32. Za odstavec 8.1.2. se vkládá nový odstavec 8.1.2.1. ve znění:  

 
„8.1.2.1. úkoly pro územní plánování obcí: 

a) řešit územní souvislosti spojené zejména:  
- s výstavbou D1 Lipník nad Bečvou – Ostrava – hranice ČR;  
- s přestavbou rychlostní silnice R48 Lipník nad Bečvou - Český 

Těšín na standardní parametry R; 
- s ochranou koridoru pro dopravní napojení ve směru sever – jih 

výstavbu dálnice D1 v úseku hranice kraje OK/ZK – Přerov – Lipník 
n. B. – hranice kraje OK/MSK; 

- s návrhem na modernizaci tratě ČD č. 300  Přerov – Brno 
v parametrech koridorové tratě s dvoukolejným uspořádáním vč. 
elektrifikace; 

- s návrhem na modernizaci koridorové tratě č. 270 včetně 
modernizace uzlů Olomouc a Přerov; 
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- s ochranou koridorů pro výstavbu elektrického vedení 400 kV č. 456 
Nošovice – Prosenice; 

- s ochranou koridorů pro výstavbu zdvojení VVTL plynovodu 
v koridoru trasy plynovodu  Hrušky – Příbor v parametrech 
shodných se stávajícím plynovodem, tj. DN700/PN63; 

b) upřesňovat lokalizaci a řešit návaznosti na dopravní systém u 
významných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního významu; 

c) ve specifické oblasti ST5zohledňovat závěry z územní studie „Využití 
oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované 
(očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6 (štěrkopísky)", 
obsažené především v kapitole 5. regulace využití území  

  d) zohlednit závěry z územní studie řešící RKC Teplicko;  
 
33. Za odstavec 8.1.2.1. se vkládá nový odstavec 8.1.A. ve znění:  
 

„8.1.A. upřesnění rozvojové osy OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské 
Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko, vymezené v Politice územního 
rozvoje  ČR:“ 

 
34. Za odstavec 8.1.A. se vkládá nový odstavec 8.1.A.1. ve znění:  
 

„8.1.A.1. na území Olomouckého kraje prochází územími ORP Lipník nad 
Bečvou a Přerov;“ 

 
35. Za odstavec 8.1.A.1. se vkládá nový odstavec 8.1.A.2. ve znění:  
 

„8.1.A.2. Obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Buk, 
Horní Moštěnice, Osek nad Bečvou, Prosenice, Radvanice, Říkovice, 
Veselíčko;“ 

 
36. Za odstavec 8.1.A.2. se vkládá nový odstavec 8.1.A.2.1. ve znění:  
 

8.1.A.2.1. úkoly pro územní plánování obcí: 
a) řešit územní souvislosti spojené zejména:  

- s ochranou koridoru pro D1 Kroměříž - Lipník nad Bečvou; 
- s návrhem na modernizaci koridorové tratě č. 270 včetně 

modernizace uzlů Olomouc a Přerov 
- s ochranou koridoru územní rezervy pro výstavbu vysokorychlostní 

tratě včetně kolejových spojek VRT v oblasti Rokytnice, Císařov a 
Brodek u Přerova 

- zdvojení VVTL plynovodu v koridoru trasy plynovodu  Hrušky – 
Příbor v parametrech shodných se stávajícím plynovodem, tj. 
DN700/PN63 

- s ochranou koridoru pro dopravní napojení ve směru sever – jih 
výstavbu dálnice D1 v úseku hranice kraje OK/ZK – Přerov – 
Lipník n. B. – hranice kraje OK/MSK 

b) upřesňovat lokalizaci a řešit návaznosti na dopravní systém u 
významných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního 
významu; 
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36a. Odstavec 8.1.3. se zrušuje včetně vložených odstavců 8.1.3.1. až 8.1.3.4; 
 
37. Odstavec 8.2. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„8.2. upřesnění rozvojové osy OS8 Hradec Králové / Pardubice – Moravská 
Třebová – Mohelnice – Olomouc - Přerov;“ 

 
38. Odstavce 8.2.1. a 8.2.2. se zrušují a nahrazují se novým zněním:  
 

„8.2.1. na území Olomouckého kraje prochází územím ORP Zábřeh, Mohelnice, 
Litovel, Olomouc a Přerov, kde se napojuje na koridor OS11;“ 

„8.2.2. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Bílá 
Lhota, Mladeč, Kokory, Krchleby, Loštice, Maletín, Mírov, Moravičany, 
Palonín;“ 

 
39. Odstavec 8.3.1. se zrušuje  
 
40. Odstavec 8.3.1.1. se zrušuje  
 
41. Odstavec 8.3.1.2. se zrušuje  
 
42. V odstavci 8.3.2. se slova „- Krnov - Polsko (Opole)“ nahrazují slovy „– hranice 

Olomouckého kraje“. 
 

43. Odstavec 8.3.2.1. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„8.3.2.1. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Horní 
Loděnice, Moravský Beroun, Lipina;“ 

 
44. Odstavec 8.3.3.1. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„8.3.3.1. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Bělá 
pod Pradědem, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Rapotín, Sobotín, 
Velké Losiny, Vikýřovice;“ 

 
45. Odstavec 8.4. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„8.4. Řešení zvýšených požadavků na změny v území rozvojových os 
předpokládá aktivní součinnost všech složek veřejné správy“.  

 
46. Odstavec 8.5. se zrušuje  
 

A.3.    ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH 
V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH 
OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Kapitola A.3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice 
územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního 
významu se aktualizací ZÚR OK č.1 mění takto: 
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47. Odstavec 9 se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„9. Politika územního rozvoje ČR 2008 vymezuje na území Olomouckého kraje 
specifickou oblast SOB3 (Specifická oblast Jeseníky-Králický Sněžník), jejíž 
součástí je mimo území obcí s rozšířenou působností Jeseník a Šumperk i 
území obcí s rozšířenou působností Králíky, Rýmařov a Bruntál. V této oblasti 
se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. významné 
rozdíly v územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, které svým významem 
přesahují území kraje.“ 

 
48. V odstavci 10 se zrušuje označení specifické oblasti „SOB4“, nahrazuje se 

označením „SOB3“;  
 
49. Za odstavec  11.9. se vkládá nový odstavec 11.10. ve znění:  
 

„11.10. západní část území ORP Prostějov, obce - Bousín, Buková, Drahany, 
Malé Hradisko, Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání, Krumsín, 
Myslejovice, Plumlov, Prostějovičky, Ptení, Stínava, Vícov“ 

 
50. Odstavec 15.1.1.1. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  

 
„15.1.1.1. v této vysoce krajinářsky a urbanisticky exponované oblasti se připouští 

zahájit do budoucna přípravu otvírky dalšího ložiska (podle 
geografického umístění k realizovaným stavbám a plošnému záboru) za 
podmínky postupného dotěžování, ukončení a zahlazení těžby 
v těženém ložisku. Otvírku zahájit v souladu s postupem dle Územní 
studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované 
(očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6 (štěrkopísky) na území 
Olomouckého kraje (v textu označovaná také jen „územní studie 
štěrkopísků“) za splnění všech zákonných podmínek a požadavků a 
respektující co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního prostředí a 
na lokalitách, které zejména nenesou rizika střetů zájmů s významnými 
ochrannými pásmy zdrojů podzemních vod a které budou situované 
mimo významné přírodní atributy a aktivní záplavovou oblast 
s dopravním řešením expedice suroviny mimo dotčené obce;“  

 
51. Odstavec 15.1.2.1. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„15.1.2.1. v této specifické oblasti ST2 se připouští zahájení přípravy dalších 
těžeb menšího plošného rozsahu s dostatečným objemem zásob a s 
dlouhodobou životností (rozsah všech těžeb prováděných současně 
celkem nepřekročí plochu 45 ha) postupem dle „územní studie 
štěrkopísků“, tedy jen za splnění zákonných podmínek respektujících co 
nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního prostředí a zejména 
v oblasti dopravní zátěže mimo zastavěná území obcí; v místě 
plánovaných těžeb realizovat pokud možno v maximální míře přírodě 
blízká protipovodňová opatření s maximálním využitím retenční 
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schopnosti a bilance objemů skrývek při stavbě a opravách 
povodňových hrází, bočních poldrů apod pro ochranu obcí.“   

 
52. Odstavec 15.1.3.1. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„15.1.3.1. v této specifické oblasti ST3 se vzhledem k příznivému kvalitativně 
kvantitativnímu nahromadění surovinového potenciálu připouští 
zahájení další nové těžby menšího plošného rozsahu (max. rozsah do 
25 ha) s optimálním (výhodný poměr plochy k mocnosti suroviny) 
objemem zásob a s dlouhodobou životností ložiska při naplnění postupu 
dle „územní studie štěrkopísků“, tedy jen za splnění zákonných 
podmínek respektujících co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního 
prostředí, zejména hlediska dopravní zátěže“; 

 
53. Odstavec 15.1.4.1. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„15.1.4.1. v této velmi rozsáhlé specifické oblasti ST4 se připouští zahájit 
postupem dle „územní studie štěrkopísků“ přípravu dalších ložisek, a to 
především v souvislosti s výrazným úbytkem zásob a postupným 
ukončením a zahlazením těžby stejné komodity na okolních ložiskách. 
Otvírky zahájit na lokalitách, které budou splňovat všechny zákonné 
podmínky respektující co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního 
prostředí a které budou podrobeny dokumentaci EIA. V rámci 
realizovaných těžeb využívat maximální retenční kapacity v údolních 
nivách a jejich uvedení do souladu s ostatními nároky na rozdělení 
architektonického a krajinotvorného prostoru (viz. vybudování cvičné 
veslařské dráhy), v místě plánovaných těžeb realizovat pokud možno 
v maximální míře přírodě blízká protipovodňová opatření s využitím 
skrývek při stavbě a opravách povodňových hrází, bočních poldrů apod. 
pro ochranu obcí. Konkrétní limity pro minimální přiblížení těžby k sídlu 
stanoví územní plán (včetně SEA) a posouzení konkrétního záměru 
(EIA);“ 

 
54. Odstavec 15.1.5.1. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„15.1.5.1. v této oblasti žádná velkokapacitní těžba doposud neprobíhá (pouze za 
hranicí ST5). Postupem dle „územní studie štěrkopísků“ se připouští 
zahájení souběžných těžeb v plošném rozsahu celkem do cca 40 ha, za 
splnění zákonných podmínek respektujících co nejnižší zátěž na 
jednotlivé složky životního prostředí;  

 
55. V odstavci 15.1.7.1. se dosavadní text „kategorizovat území“ vypouští a 

nahrazuje se textem novým “respektovat kategorizaci území vymezenou na 
základě výsledků „Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací 
prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1–ST6 
(štěrkopísky) na území Olomouckého kraje a vyznačenou v příloze č.1 (schéma 
vymezení nevhodného, podmímečně vhodného a ostatních území) této studie“, 
ostatní část textu zůstává. 
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55a. V odstavci 15.1.7.4. se text první věty za slovy „dotčeného území“ doplňuje o 
slova: „nebo aktuální stupeň biologické rozmanitosti lokality“ 
 
56. V odstavci 15.1.7.5. za slova „pro intenzívní rybářské využití“ doplňuje text: „popř. 

jako cvičné veslařské kanály“  
 
56a. Za odstavec 15.1.7.8. se doplňuje nový odstavec 15.1.7.9. s tímto textem“: 

15.1.7.9. „v místě plánovaných těžeb realizovat v maximální možné míře 
přírodě blízká protipovodňová opatření s maximálním využitím 
retenčních schopností a bilance objemu skrývek při stavbě a opravách 
protipovodňových hrází, bočních poldrů apod pro ochranu obcí“;   

 
57. Odstavec 15.2. se plném rozsahu zrušuje (včetně vložených tabulek a vložených 

odstavců) 
 
58. Dosavadní odstavec 15.3. se označuje jako odstavec 15.2. 
 

A.4. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ 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 

Umísťování liniových staveb přednostně řešit ve společných, pokud možno již 
existujících koridorech.  
 
Kapitola A.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů 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 se aktualizací ZÚR 
OK č. 1 mění takto: 
 
V oddílu A.4.1.1. Komunikační síť se mění tyto odstavce: 
 
59. V odstavci 19. 1. 2. se označení D47 nahrazuje označení D1 a v odstavci 20. 1. 

se text „a D47“ vypouští;  
 
60. V odstavci 21. 6. se za slova „Želatovice – Křtomil“ doplňuje text „Horní Újezd“; 
 
61. V odstavci  21.8. se vypouští text „Červenka, Litovel“; 
 
62. V odstavci 23. se za slova „do území Olomouckého kraje“ doplňuje text „a pro 

přeložku silnice II/449 na území obce Červenka a Litovel“; 
 
63. V odstavci  26 se za slova „(protihlukové clony, valy či pásy izolační zeleně)“ 

doplňuje text „Podkladem pro návrh opatření na omezení negativních vlivů 
dopravy budou zpracované hlukové mapy“. 
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V oddílu  A.4.1.2. Železniční síť se mění tyto odstavce: 
 
64. V odstavci  29.4. se za slova „vysokorychlostní tratě“ doplňuje text „včetně 

kolejových spojek VRT v oblasti Rokytnice, Císařova a Brodku u Přerova;“ 
 

65. Za odstavec  29.4. se vkládá nový odstavec 29.5. ve znění :  
 

„29.5. „návrh na modernizaci železniční tratě  Nezamyslice - Olomouc 
v parametrech dvoukolejné tratě včetně elektrifikace;“ 

 
65.a. v kapitole A.4.1.3. letecká doprava se v odstavci 30.1. doplňuje na začátku 

odstavce za slovo „stávající“ slova „veřejné mezinárodní letiště Olomouc a 
Vojenské“ a odstavec 30.5. označení „Bělkovice – Lašťany“ nahrazují 
označením „Bohuňovice“; 

 
V oddílu  A.4.1.5. Ostatní doprava mění se tyto odstavce: 
 
66. V odstavci  38. se za slova „a do Polska“ doplňuje text „Návrhem dostavby a 

modernizace dopravní infrastruktury vytvářet podmínky pro propojení 
jednotlivých systémů veřejné osobní dopravy.“ 

 
V oddílu A.4.1.6. Obecná ustanovení s účinnosti pro návrhy jednotlivých druhů 
dopravy se mění tyto odstavce: 
 
67. V odstavci 39 se za slova „umístění dopravní stavby“ doplňuje text: „Vymezená 

osa koridoru nemusí být shodná s osou komunikace.“ 
 
68. V odstavci 40 se ruší první věta ve znění:“ Koridorem vymezeným pro 

navrhované dopravní stavby se rozumí území o šířce stanovené dle odst. 43, 
měřené od osy vymezené liniové stavby na obě dvě strany“ a nahrazuje se 
novým zněním: „Koridorem vymezeným pro navrhované dopravní stavby se 
rozumí plocha, která je vymezena svislými rovinami ve vzdálenostech 
uvedených dle odst. 43 od osy koridoru zakreslené ve výkresu B.6. a B.8. na 
obě dvě strany“. Ostatní text zůstává nezměněn.  

 
69. V odstavci 41 se za slova „v rámci koridoru“ doplňuje text: „a zmenšení 

stanovené šířky dle odst. 43“   
 

70. Odstavec 42 se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„42. Změnu průběhu koridoru a jeho případné zvětšení lze provést pouze na 
základě vydané aktualizace ZÚR OK. Zmenšení stanovené šířky koridoru 
(chápe se zmenšení šířky uvedené v odst. 43) se připouští v rámci 
zpracování územního plánu, nebo jeho změny.“ 

 
71. V odstavci 43.1. se za slova „rychlostní komunikace – 300 m“ doplňuje text: „na 

území obce Křelov - Břuchotín je šířkový parametr zvětšen na 500 m.“  
 
72. V odstavci 43.2. se za slova „silnice 1. a 2. třídy – 200 m“ doplňuje text: „na 

území obce Štíty je šířkový parametr zvětšen na 500 m.“  
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73. Odstavec 46. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„46. Územní rezervu pro realizaci vodní cesty D-O-L a VRT včetně kolejových 
spojek tvoří pás, jehož osu tvoří zákres v mapě, jeho šíře je 200 m (100 m od 
osy). Územní rezervu pro prodloužení vzletové a přistávací dráhy Vojenského 
mezinárodního neveřejného letiště v Přerově (Vojenské letiště se smíšeným 
provozem mezinárodní neveřejné Přerov) vymezuje pás  šířky 400 m (200 m 
od osy koridoru územní rezervy)“. Osu koridoru územní rezervy představuje 
linie graficky znázorněná ve výkresu B.6.“ 

 

74. V odstavci 47. se slova „D-O-L a VRT“ nahrazují textem „D-O-L, VRT vč. 
kolejových spojek a prodloužení vzletové a přistávací dráhy Vojenského 
mezinárodního neveřejného letiště Přerov. “ 

 
V oddílu  A.4.2.1. Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod se mění tyto 
odstavce: 

 
75. Odstavec 48. se zrušuje včetně vložené tabulky a nahrazuje se novým zněním:  
 

48.Chránit plochy územních rezerv území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod: 
 

 
lokalita 
  

ORP dotčené obce, sousední kraje vodní tok 

POVODÍ ODRY 
Spálov Vojen. újezd Libavá Vojenský újezd Libavá, MSK Odra 

POVODÍ MORAVY 

Hanušovice Šumperk 
Hanušovice, Jindřichov, Malá Morava, 
Staré Město  

Morava, Krupá 

Hoštejn Zábřeh 
Drozdov, Hoštejn, Jedlí, Štíty,  
Pardubický kraj 

Březná 

Dlouhá Loučka Uničov Dlouhá Loučka, MSK Oslava 
Úsobrno Konice Horní Štěpánov, JMK Úsobrnka 

Otaslavice Prostějov Otaslavice, JMK Brodečka 

Radkovy Přerov, Lipník n.B. 
Bezuchov, Dřevohostice, Soběchleby, 
Radkova Lhota, Žákovice  

Dolnonětčický potok 

Podlesný Mlýn Hranice Potštát, Olšovec, Radíkov Velička 
Šternberk Šternberk Lipina, Šternberk Sitka 

 
76. V odstavci č. 48.1. se ve druhé větě vypouští text „až po stabilizaci názoru na 

počet, polohu a velikost hájených vodních nádrží (např. překryv zájmů 
k ochraně lokality pro akumulaci povrchových vod Hanušovice II a návrhu 
koridoru pro přeložku silnice II. tř.)“ a nahrazuje se textem „v následujících 
podrobnějších územně plánovacích dokumentacích.“ 

 
77. Za odstavec č. 48.2. se vkládá nový odstavec 48.3. s textem: „Při řešení 

vodohospodářské problematiky v ÚPD kraje a obcí OK budou respektovány 
Plán hlavních povodí schválený vládou ČR a Plány oblasti povodí Dyje, Moravy 
a Odry schválené ZOK dne 11. 12. 2009.“ 

 
78. Odstavec 49 se včetně vložené tabulky zrušuje.  
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79. Odstavec 50. se zrušuje včetně textu „které jsou navrženy v rozsahu suchých 
poldrů již obsažených v ÚP VÚC Jeseníky a Olomoucké aglomerace“ a 
nahrazuje se novým zněním: 
„50. Chránit plochy:“ 
  

80. V odstavci 50.1. se dosavadní text „Mohelnice“ vypouští.  
 

81. Dosavadní odstavec 50.2. se označuje jako odstavec 50.1. s textem „suchá 
nádrž Teplice“. 

 
82. V odstavci 50.3 se dosavadní text označuje jako odstavec 50.2. a jeho znění se 

nahrazuje takto: 
 

„50.2. Jeřmaň (Loštice), a tato je chráněna již jen v souvislosti s vazbou na 
Labskou větev průplavního spojení D-O-L (bez konkrétního územního 
vymezení).“  

 
V oddílu  A.4.2.2. Zásobování pitnou vodou se mění tyto odstavce: 
 
83. Odstavec 51. se zrušuje.  

 
84. V odstavci 55. se tečka na konci věty mění na čárku a doplňuje se textem „který 

je vyznačený v grafické části a bude upřesněn v územní studii.“ 
 

85. V odstavci 56. se tečka na konci vypouští a doplňuje se text „a ze schválených 
Plánů oblasti povodí Dyje, Moravy a Odry“. 

 
V oddílu  A.4.2.3. Odvádění a čištění odpadních vod se doplňuje odstavec: 
 
85a. V odstavci 59. se tečka za první větou vypouští a doplňuje se text „a ze 
schválených Plánů oblasti povodí Dyje, Moravy a Odry“. 
 
V oddílu A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií se mění tyto odstavce: 
 
86. V odstavci 60. se za textem: „Za koncepci se v“ vypouští slovo „konceptu “  

 
87. Odstavec 61.1.2. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„61.1.2. méně významné zdroje elektrické energie vyrábějící elektřinu (např. 
v teplárnách, průmyslových energetických zdrojích, kogeneračních 
jednotkách, malých vodních elektrárnách, větrných a fotovoltaických 
elektrárnách);“ 

 
88. V odstavci 61.2.2.2. se za slova „Horní Životice“ doplňuje text „v upravené poloze 

koridoru kolem obce Oskava“; 
 
89. Odstavec 62. se zrušuje  
 
V oddílu A.4.2.6. Zásobování plynem se mění tyto odstavce: 
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90. Za odstavec 66.1.1. se vkládá nový odstavec 66.1.2. ve znění:  
 

„66.1.2    VVTL plynovod Horní Štěpánov – Mostkovice – Kojetín, záměr P 10;“ 
 
91. Odstavec 66.2. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

66.2. doplnění sítě koridorů distribuční soustavy: 
66.2.1. VTL plynovod  Konice – Březsko; 
66.2.2. VTL plynovod Zvole – Zábřeh;  
66.2.3. VTL plynovod Žulová – Javorník; 
66.2.4. VTL plynovod Javorník – Bílá Voda; 
Návrhy nových koridorů pro rozvoj plynárenství jsou graficky znázorněny 
ve výkresu B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000. 

 
V oddílu A.4.2.7. Obecná ustanovení k vymezování koridorů technické 
infrastruktury nadmístního významu se mění tyto odstavce: 
 
92. V odstavci 67. se v první větě vypouští text „konceptem řešení“ a nakonec 

odstavce se vkládá nová věta ve znění: “Vymezená osa koridoru nemusí být 
shodná s osou liniového vedení technické infrastruktury.“ 

 
93. V odstavci 68.1. se vypouští text „území 200 m od osy liniových vedení, měřené 

od osy vymezené liniové stavby“ a nahrazuje se textem: „plocha, která je 
vymezena svislými rovinami ve vzdálenosti 200 m od osy koridoru zakreslené 
ve výkresu B.6. na obě dvě strany.“ Na závěr odstavce se doplňuje věta: „Toto 
vymezení neplatí u vedení 400 kv (V458) Krasíkov – Horní Životice v katastrální 
území Nemrlov, kde vymezení koridoru na východní straně je dáno hranicí 
Moravskoslezského kraje.“ 

 
94. Odstavec 69 se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„69. Směrové úpravy vlastní trasy vedení v rámci koridoru a zmenšení 
stanovené šířky dle odstavce 68.1. jsou ve správním území obce přípustné 
za těchto podmínek:“ 

 
95. Odstavec 70 se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„70. Změnu průběhu koridoru a jeho případné zvětšení lze provést pouze na 
základě vydané aktualizace ZÚR OK. Zmenšení stanovené šířky koridoru 
(chápe se zmenšení šířky uvedené v odst. 68.1) se připouští v rámci 
zpracování územního plánu nebo jeho změny“.  

 
V oddílu A.4.3. Návrh prvků územního systému ekologické stability krajiny se 
mění tyto odstavce: 
 
96. V odstavci 71. se v první větě slovo „návrh“ nahrazuje slovem „vymezení“ a věta 

se za slovem „zobrazen“ doplňuje textem v závorce „(včetně úprav 
provedených při aktualizacích)“. 

 
96a. Odstavec 71.5. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
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 71.5. Při zapracování regionálních biokoridorů (RBK) do ÚP a dalších 
dokumentů je nutné řešit konkrétní šířku individuálně, optimalizovat celé vymezení 
RBK podle možností daného prostoru a potřeby ochrany přírody, minimální šířku volit 
pouze ve výjimečných případech. Trasu upřesňovat podle cest, dělení lesa, podle 
parcel a vodních toků. Minimální šířky jsou: 
   
97. Odstavec 71.7. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„71.7. Při vymezování prvků ÚSES respektovat stanovené DP, CHLÚ, výhradní 
ložiska a významná ložiska nevyhrazeného nerostu do doby jejich využití 
(např. dočasným stanovením prvku ÚSES a jeho finálním vytvořením až po 
skončení těžby, stanovením podmínek rekultivace), čímž se vzájemně 
nevylučuje ani vymezení biocenter a biokoridorů v rámci dobývacích 
prostorů a ložisek se schváleným územním rozhodnutím, CHLÚ, ploch 
evidovaných ložisek nevyhrazeného nerostu. Střety mezi ložisky nerostných 
zdrojů a stávajícím ÚSES řešit v rámci zohlednění vzájemných potřeb 
využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro těžbu při  
kvalifikovaném zpracování Plánu otvírky a přípravy dobývání, Plánu 
využívání a Plánu rekultivace území po ukončení těžby. Případy posuzovat 
individuálně vždy tak, aby nebyl narušen princip udržitelného rozvoje území 
a přitom nepovažovat ochranu přírody a krajiny za nadřazenou všem 
ostatním zákonům. Při řešení překryvů ochrany nerostných surovin s prvky 
ÚSES zohlednit tyto podmínky:  

 
98. Odstavec 71.7.1. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„71.7.1.akceptovat charakter prvku ÚSES a podporovat jeho funkce cílového 
stavu, a to jak při samotné těžbě (etapizace těžby s částečnou funkčností 
ÚSES), tak i při ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve 
prospěch ÚSES“ 

 
99. Za odstavec 71.7.3. se vkládá nový odstavec 71.7.4. ve znění:  
 

71.7.4. Při zpřesňování vymezení skladebných částí ÚSES regionální a 
nadregionální úrovně významnosti a při vymezování skladebných částí 
lokální úrovně významnosti v územních plánech a regulačních plánech 
preferovat řešení, které bude minimalizovat střety se zájmy na ochraně 
ložisek nerostných surovin.  

 
100. Odstavec 71.11. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

71.11.Všechny zásahy do vymezených ploch prvků ÚSES lze provádět pouze na 
základě ekologického vyhodnocení (hodnocení z hlediska stabilizační 
funkce skladebného prvku ÚSES či hodnocení vlivu záměru na rostliny a 
živočichy – biologické hodnocení, případně i jiné ekologické hodnocení) po 
projednání s příslušným orgánem ochrany přírody. Přípustné je umisťování 
informačních tabulí a křížení s cyklostezkami a inženýrskými sítěmi 
v případě, že tyto lineární prvky pouze křižují (přetínají), plošný pak 
protínají v užším směru, nikoliv že prvkem ÚSES podélně procházejí. Při 
křížení biokoridorů především s vyššími třídami komunikací 
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upřednostňovat přemostění, převedení nad úrovní terénu. MVE na 
regionálních i nadregionálních koridotrech ÚSES budou řešeny jako 
výjimečně přípustné. 

101. Odstavec 72 včetně vložených odstavců a tabulek se zrušuje a nahrazuje se 
novým zněním:  

 
„72. Při využití území a jeho změnách respektovat vymezení, charakter a funkci 

jednotlivých skladebných prvků ÚSES: 
72.1. nadregionální biocentra 
72.2. nadregionální biokoridory (osy) 
72.3. regionální biocentra 
72.4. regionální biokoridory 

tak, jak jsou graficky znázorněné ve výkresu B.7. Územní systém ekologické 
stability nadmístního významu 1 : 100 000. Skladebné prvky ÚSES jsou ve svém 
průběhu závazné pouze v rozsahu řešeného území (území Olomouckého kraje). 
Přesahy do území sousedních krajů budou koordinovány a upřesňovány 
s příslušnými kraji“.  

 
102. Odstavec 73 se zrušuje  
 
Za oddíl A.4.3. Návrh prvků územního systému ekologické stability krajiny se vkládá 
nadpis nového oddílu ve znění A.4.4. Rekreace a cestovní ruch. 
 
„A.4.4. Rekreace a cestovní ruch“  
 
103. Do nově vytvořeného oddílu A.4.4. Rekreace a cestovní ruch se vkládá nový 

text v následném znění:  
 

„73. Pro rekreaci a cestovní ruch se v územích s vysokým potenciálem 
rekreačního využití vymezují rekreační krajinné celky (dále RKC). Území RKC 
jsou vhodná pro pobytovou rekreaci, v nichž je preferován rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu před výrobou a ochrana krajinných a přírodních hodnot. Na 
území RKC se významně koncentrují rekreační aktivity nejrůznějších forem a 
z hlediska ubytovacích kapacit převážně kapacity hromadné rekreace. Z 
pohledu kraje jsou uplatňovány aktivity vyznačené ve výkrese č. B.6 a D.3 
ZÚR OK. Pro zabezpečení rozvoje rekreace a cestovního ruchu ZÚR OK se 
stanovují tyto zásady : 
73.1.vymezují se rekreační krajinné celky v oblasti Jeseníků:  

73.1.1.RKC Zlaté Hory, vymezený na území města Zlaté Hory (k. ú. 
Dolní Údolí, Horní Údolí, Ondřejovice v Jeseníkách, Rejvíz, 
Zlaté Hory v Jeseníkách);  

73.1.2.RKC Jeseník – Lipová, vymezený na území města Jeseník 
(k. ú. Jeseník, Seč u Jeseníka a Bukovice u Jeseníka) a obce 
Lipová – Lázně (k. ú. Horní Lipová, Dolní Lipová); 

73.1.3.RKC Bělá pod Pradědem, vymezený na území obce Bělá 
pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, Domašov u Jeseníku); 

73.1.4.RKC Ramzová, vymezený na území obce Ostružná (k. ú. 
Ostružná, k. ú. Ramzová, k. ú. Petříkov u Branné) a obce 
Branná (k. ú. Branná u Šumperku); 
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73.1.5.RKC Loučná nad Desnou, vymezený na území obce Loučná 
nad Desnou (k. ú. Kociánov, Kouty nad Desnou, Přemyslov, 
Rejhotice) a obce Velké Losiny (k. ú. Bukovice u Velkých 
Losin, Maršíkov, Velké Losiny, Žárová); 

73.1.6.RKC Sobotín, vymezený na území obce Sobotín (k. ú. 
Klepáčov, Rudoltice u Sobotína, Sobotín) a obce Vernířovice 
(k. ú. Vernířovice u Sobotína); 

73.1.7.RKC Staré Město, vymezený na území města Staré Město 
(k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem, Nová Seninka, 
Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Stříbrnice, Malé 
Vrbno, Velké Vrbno, Hynčice pod Sušinou) a obce Malá 
Morava (k. ú. Křivá Voda, Malá Morava, Podlesí, Sklené u 
Malé Moravy, Vlaské, Vojtíšov, Vysoká u Malé Moravy, 
Vysoký Potok, Zlatý Potok); 

73.1.8.RKC Rychlebské hory, vymezený na území města Javorník 
(k. ú. Javorník – město, Javorník – ves, Zálesí u Javorníka, 
Travná u Javorníka, Hundorf, Horní Hoštice, Bílý Potok), 
obce Uhelná (k. ú. Nové Vilémovice, Úhelná, Velký Fořt), 
obce Skorošice (k. ú. Horní Skorošice, Dolní Skorošice, 
Petrovice u Skorošovic) a obce Vápenná (k. ú. Vápenná), 
obce Bílá Voda (k. ú. Bílá Voda u Javorníku, Kamenička u 
Bílé Vody), Bernartice (k. ú.  Bernartice u Javorníku, Horní 
Heřmanice u Bernartic, Buková u Bernartic), Černá Voda (k. 
ú. Černá Voda, Rokliny), Kobylá nad Vidnavkou (k. ú. 
Kobylá), Velká Kraš (k. ú. Velká Kraš, Malá Kraš, Hukovice u 
Velké Kraše, Fojtova Kraš), Vidnava (k. ú. Vidnava), Vlčice 
(k. ú. Vlčice u Javorníku, Vojtovice, Dolní Les), Žulová (k. ú. 
Žulová)  

 
73.2.ve vymezených RKC se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje 

území způsobené nekoordinovaným nárůstem nejrůznějších rekreačních 
aktivit, zejména individuální rekreace, který narušuje vyvážené vztahy mezi 
ochranou životního prostředí, zabezpečením hospodářského rozvoje a 
soudržností společenství obyvatel v území. Řešení střetů mezi jednotlivými 
zájmy vedoucími k ochraně pouze dílčích částí udržitelného rozvoje 
vyžaduje úzkou koordinační činnost v území, která svým významem 
přesahuje území obcí obsažených ve vymezených RKC. Pro řešení 
problémů se stanovují tyto zásady:  

73.2.1.Ve vymezených RKC bude přírůstek kapacit individuální 
rekreace realizován pouze výjimečně, preferovat zejména 
přeměnu původních venkovských objektů na rekreační 
chalupy;  

73.2.2.Vzhledem k tomu, že řada území vyčleněná pro různé formy 
rekreace vykazuje znaky nedostatečné vybavenosti v oblasti 
veřejné infrastruktury, koncentrovat tyto aktivity do pólů 
rozvoje cestovního ruchu. Za póly rozvoje cestovního ruchu 
pro specifickou oblast Jeseníky považovat města Jeseník, 
Javorník, Zlaté Hory a Staré Město;  

73.2.3.V pólech rozvoje cestovního ruchu upřednostnit při změnách 
v území rozvoj veřejné infrastruktury. Při zabezpečení nároků 
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ubytovaných a pasantních návštěvníků klást důraz na 
odpovídající rozvoj dalších standardních a specifických 
zařízení občanské vybavenosti a služeb, a to především v 
oblasti stravování, maloobchodu, služeb, sportovně technické 
vybavenosti a kultury, které by zásadním způsobem povýšily 
kvalitu rekreačního procesu a atraktivitu území a rozmanitostí 
nabídky rekreačních činností a služeb přispěly k 
racionálnějšímu využití území, a to i mimo hlavní turistickou 
sezónu; 

73.2.4.Vytvářet podmínky pro rozvoj zejména různých forem 
cestovního ruchu s důrazem na měkkou turistiku (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem 
zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z 
hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými 
cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) při zachování 
vyváženého stavu mezi rozsahem těchto aktivit a 
ekologickým pilířem udržitelného rozvoje; 

 
73.3.na ostatním území Olomouckého kraje mimo oblast Jeseníků s dosud nižší 

koncentrací ubytovacích kapacit a méně rozvinutou infrastrukturou 
cestovního ruchu se navrhují tyto RKC:   

73.3.1.RKC Plumlovsko, zahrnující správní území města Plumlov, 
správní území obcí Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, Seloutky 
a západní část správního území města Prostějova (část k. ú. 
Krasice, Čechovice a Domamyslice); 

73.3.2.RKC Konicko, zahrnující správní území obcí Bílovice-Lutotín, 
Brodek u Konice, Budětsko, Buková, Čechy pod Kosířem, 
Hluchov, Konice, Kostelec na Hané, Laškov, Lipová, Malé 
Hradisko, Náměšť na Hané, Ochoz, Olbramice, Pěnčín, 
Přemyslovice, Ptení, Raková u Konice, Stařechovice, 
Stínava, Stražisko, Suchdol, Zdětín; 

73.3.3.RKC Bouzovsko, zahrnující správní území obcí Bílá Lhota, 
Bohuslavice, Bouzov, Březsko, Dzbel, Hačky, Haňovice, 
Hvozd, Jesenec, Kladky, Litovel, Loučka, Ludmírov, Luká, 
Měrotín, Mladeč, Pavlov, Polomí, Rakůvka, Slavětín, 
Vilémov; 

73.3.4.RKC Olomoucko – východ, zahrnující správní území obcí 
Bělkovice-Lašťany, Bukovany, Dolany, Domašov nad 
Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlubočky, Hraničné 
Petrovice, Jívová, Svatý Kopeček (Olomouc), Samotíšky, 
Tovéř, Velká Bystřice; 

73.3.5.RKC Olomoucko – jih, zahrnující správní území města 
Olomouc (jižní část – k. ú. Holice, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové 
Sady, k. ú. Slavonín) a  správní území obcí Grygov, Krčmaň, 
Majetín, Dub nad Moravou, Charváty, Blatec, Kožušany – 
Tážaly, Velký Týnec; 

73.3.6.RKC Sovinecko, zahrnující správní území obcí Dlouhá 
Loučka, Huzová, Mutkov, Oskava, Paseka, Šumvald; 
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73.3.7.RKC Šternbersko, zahrnující správní území obcí Hlásnice, 
Horní Loděnice, Lipina, Řídeč, města Šternberk; 

73.3.8.RKC Zábřeh – západ, zahrnující správní území obcí Bušín, 
Drozdov, Horní Studénky, Hoštejn, Jedlí, Kosov, Nemile, 
Olšany, Postřelmůvek, Rovensko, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, 
Zábřeh, Zborov; 

73.3.9.RKC Kojetín – Tovačov, zahrnující správní území obcí 
Kojetín, Lobodice, Tovačov, Troubky, Uhřičice, Věrovan; 

73.3.10.RKC Teplicko, zahrnující část území města Hranice (m. č. 
Město a m. č. Valšovice) a správní území obcí Paršovice, 
Teplice nad Bečvou, Týn nad Bečvou. 

73.3.11.Vymezení rekreačních krajinných celků na území 
Olomouckého kraje bylo prověřeno v územních studiích: 
73.3.11.1.Územní studie území se zvýšeným rekreačním 

potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 
Plumlovsko (Urbanistické středisko Brno, spol. 
s r.o., prosinec 2008) 

73.3.11.2.Územní studie území se zvýšeným potenciálem 
pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko – jih 
(Ing. arch. Přemysl Ženčák, prosinec 2008) 

73.3.11.3.Územní studie území se zvýšeným potenciálem 
pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na 
území Olomouckého kraje, (Urbanistické středisko 
s.r.o. Ostrava, 2010) 

 a je graficky znázorněno ve výkresu B.6.“ 
 73.3.12. území v těchto vymezených RKC bude řešeno a využíváno 

v souladu s pokyny v uvedených v těchto územních studiích,  
které jsou vloženy do evidence územně plánovací činnnosti  - 
RKC 1 dne 23. 11. 2009, RKC 5 dne 18. 6. 2009 a RKC 2-12  
dne 5. 8. 2010. 

 

A.5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A 
ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT 
ÚZEMÍ KRAJE 

Kapitola A.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje se aktualizací č. 1 
ZÚR OK mění takto: 
 
V oddílu A.5.1. Koncepce ochrany přírodních hodnot se mění tyto odstavce: 
 
104.  V odstavci 74.3. se dosavadní text vypouští a nahrazuje se textem novým: 

74.3. „Pro maloplošná zvláště chráněná území stanovuje ochranné podmínky 
zákon a příslušný předpis, jimiž se maloplošné zvláště chráněné území 
vyhlašuje (zřizuje). Návrhy opatření na zachování nebo zlepšení předmětu 
ochrany ve zvláště chráněném území jsou obsahem plánu péče pro dané 
území, který schvaluje příslušný orgán ochrany přírody. 
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104a. V odstavci 74.4. se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se text: 
„zvýšování druhové diverzity a ekologické stability, protierozní ochranu a 
migrační průchodnost pro živočichy. 

 
104b. V odstavci 74.5. se slovo „návrh“ nahrazuje slovem „vymezení“; 
 
104c. V odstavci 74.6. se slova „v bodě 5.3.“ vypouští a nahrazují se novým textem 

„v kapitole 5.3. v odstavci 77“;  
 

105. Odstavec 74.7. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  
 

„74.7. Při využívání území nepřipustit umísťování staveb a zařízení 
obnovitelných zdrojů energie (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, 
sluneční parkové elektrárny, MVE), v chráněných částech přírody, 
zejména v CHKO, MZCHÚ, přírodních parcích, oblastech NATURA 
2000 a nadregionálních a regionálních skladebných prvcích ÚSES, 
oblastech s ochranou krajinného rázu – přírodních parcích a kulturních 
krajinných oblastí (KKO) vymezených v odstavci 77. kapitoly 5.3. a jen 
výjimečně na půdách I. a II. třídy ochrany. Na RBK nebo NRBK je 
přípustné řešit umístění malé vodní elektrárny za podmínky zachování, 
resp. zlepšení průchodnosti toku pro vodní organismy (vybudováním 
rybího přechodu, revitalizací odstavných ramen apod – tam, kde jsou 
stávající jezy nebo stupně).  
Pro situování větrných elektráren v krajině jsou závazné regulativy 
Územní studie na umísťování větrných elektráren na území 
Olomouckého kraje, registrované dne 23. 2. 2009 v evidenci územně 
plánovací činnosti. 
V chráněných částech přírody a na půdách zvláštní ochrany uvedených 
v tomto odstavci, s výjimkou maloplošných zvláště chráněných území a 
nadregionálních a regionálních skladebných prvků ÚSES, lze vymezit 
plochu pro umístění fotovoltaických elektráren jen za výslovného 
souhlasu příslušného dotčeného orgánu, kterému přísluší ochrana 
chráněné části krajiny a ochrana ZPF; v lokalitách soustavy NATURA 
2000 jen, je-li vyloučen negativní vliv záměru na danou lokalitu, a to 
pouze jako specifickou plochu dle platných právních předpisů výhradně 
pro účel fotovoltaické elektrárny (musí být zajištěno zvláštními 
podmínkami)“. 

 
105a. V odstavci  74.8. se v první větě slovo „územích“ nahrazuje slovy „částech 
přírody“; 
 
V oddílu A.5.2. Koncepce Ochrany a využití nerostných surovin se mění tyto 
odstavce:  
 
106. Za odstavec  75.1.3. se vkládají nové odstavce 75.1.4. a 75.1.5. ve znění:  
 

„75.1.4. Platnost zásad uvedených v odstavcích 75.1.1-3 se stanovuje pro 
území mimo vymezené oblasti s vysokou koncentrací prováděné a 
připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1–ST6.  
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75.1.5. Při ochraně a využití nerostných surovin v oblastech s vysokou 
koncentrací prováděné a připravované těžby nerostných surovin ST1–
ST6 je třeba respektovat zákony a další právní normy, jakož i „Územní 
studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované 
(očekávané) těžby nerostných surovin ST1–ST6 (štěrkopísky) na 
území Olomouckého kraje“, registrovanou v evidenci územně 
plánovací činnosti 11. 12. 2009 (zvláště kapit. 5. regulace využití 
území a příloha č. 1 - schéma vymezení nevhodného, podmíněně 
vhodného a ostatního území ve specifických oblastech ST1 – ST6). 

  
107. Odstavec 75.2.2. se zrušuje.  

 
108. V odstavci 75.3. se dosavadní text ruší a nahrazuje se textem: „Podrobné 

zdůvodnění je obsaženo v odůvodnění“. 
 
V oddílu A.5.3. Koncepce ochrany kulturních a civilizačních hodnot se mění tyto 
odstavce: 
 
109. Odstavce 77.1.- 77.8. se zrušují a nahrazují se novými odstavci ve znění:  
 

„77.1.kulturní krajinná oblast Moravská brána (okres Přerov), která je 
vymezena v rámci správních území obcí Dolní Újezd, Bohuslávky, 
Lipník nad Bečvou, Jezernice, Milenov, Klokočí, Hrabůvka, Hranice, 
Černotín, Ústí, Teplice nad Bečvou, Paršovice, Týn nad Bečvou, Lhota, 
Hlinsko, části Libavé (ozn. KKO1); 

77.2.kulturní krajinná oblast Čechy pod Kosířem (okres Olomouc) - Mánesův 
kraj, která je vymezena na území správních území sídel Čechy pod 
Kosířem,  Stařechovice, Slatinky, Drahanovice, Čelechovice na Hané 
(ozn. KKO2); 

77.3.kulturní krajinná oblast Nové Zámky (okres Olomouc), která je vymezena 
v rámci správních území obcí Bílá Lhota, Mladeč, Červenka (ozn. 
KKO3); 

77.4.kulturní krajinná oblast Žádlovicko (okres Šumperk), která je vymezena 
v rámci správních území obcí Loštice, Líšnice, Pavlov (ozn. KKO4); 

77.5.kulturní krajinná oblast Jesenická kotlina (okres Jeseník), která je 
vymezena v rámci správních území obcí Jeseník, Česká Ves, 
Mikulovice, Bělá pod Pradědem, Lipová – Lázně (KKO 5); 

77.6.kulturní krajinná oblast Hanušovická vrchovina (okres Šumperk), která je 
vymezena v rámci správních území obcí Staré Město, Šléglov, 
Vikantice, Jindřichov, Hanušovice, Malá Morava (KKO6); 

77.7.kulturní krajinná oblast Březná (okres Šumperk), která je vymezena 
v rámci správních území obcí Hoštejn, Hynčina, Zábřeh, Nemile, Kosov, 
Drozdov, Svébohov, Rovensko, Postřelmůvek, Vyšehoří, Zborov, Jedlí, 
Olšany, Horní Studénky, Štíty, Bušín, Písařov, Bohutín, Chromeč 
(KKO7); 

77.8.kulturní krajinná oblast Svatý Kopeček (okres Olomouc), která je 
vymezena na části správního území města Olomouce a obcí Tovéř, 
Samotišky, Dolany, Hlubočky (KKO8). 

 
110. odstavec zůstává neobsazen  



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje-aktualizace č.1 

 

Strana 24 (celkem 200) 
 

111.   odstavec zůstává neobsazen  
 

A.6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 

Kapitola A.6. Vymezení cílových charakteristik krajiny se aktualizací č. 1 ZÚR OK 
mění takto: 

 
112. V odstavci 84.2. se vypouští text „Doporučuje se pro ně zpracovat před 

plánem rekultivací krajinářskou studii, hledající nejvhodnější zapojení do 
krajiny. Krajinářské řešení by mělo prověřit a v maximální míře podpořit 
možnosti rekreace u vody a vznik chybějících biotopů nivních tůní.“  

 

A.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH 
ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

Kapitola A.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit se aktualizací č. 1 ZÚR OK mění takto: 
 
113. V tabelární části odstavce 85. se mění: 

Ve vložené tabulce se k hlavičce tabulky připojuje řádek s čísly které označují 
sloupce: 

 
1 2 3 4 

 
V části Stavby ve vymezených plochách a koridorech: Dopravní infrastruktury 
se mění tyto stavby: 

 
U stavby ozn. D16 se ve čtvrtém sloupci vkládá text ve znění: „na území obce 
Senice na Hané v upraveném koridoru.“ 
 
U stavby ozn. D27 se ve druhém sloupci nahrazuje označení „II/446“ novým 
textem „II/448.“ 
 
U stavby ozn. D33 se ve čtvrtém sloupci vkládá text ve znění: „na území obcí 
Smržice, Kostelec na Hané, Čelechovice na Hané v upraveném koridoru.“ 
 
U stavby ozn. D34 se ve čtvrtém sloupci vkládá text ve znění: „na území obce 
Slatinky, Slatinice v upraveném koridoru.“ 
 
U stavby ozn. D39 se ve čtvrtém sloupci vkládá text ve znění: „na území 
města Uničov v upraveném koridoru.“ 
 
U stavby ozn. D43 se ve čtvrtém sloupci vkládá text ve znění: „na území 
města Uničov v upraveném koridoru.“ 



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje-aktualizace č.1 

 

Strana 25 (celkem 200) 
 

U stavby ozn. D01 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat bez 
věcné změny z platného ÚP VÚC  JE dle odst. 2 §187 zákona č. 183/2006 
Sb.“ 
 
U stavby ozn. D02 se ve třetím sloupci ruší text ve znění: „Bušín “ a ve čtvrtém 
sloupci se ruší text ve znění: „záměr převzat bez věcné změny z platného ÚP 
VÚC  JE dle odst. 2 §187 zákona č. 183/2006 Sb.“ a nahrazuje se novým 
textem ve znění: „na území obce Postřelmov, Chromeč a Olšany v upraveném 
koridoru, s ukončením na území obce Olšany.“ 
 
U stavby ozn. D03 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat bez 
věcné změny z platného ÚP VÚC  JE dle odst. 2 §187 zákona č. 183/2006 
Sb.“ a nahrazuje se novým textem ve znění: „na území obcí Lukavice, Zvole, 
Rájec , Zábřeh, Leština, Postřelmov, Sudkov, Vikýřovice, Sobotín v 
upraveném koridoru.“ 
 
U staveb ozn. D04-D011 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr 
převzat bez věcné změny z platného ÚP VÚC JE dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“   
 
U stavby ozn. D012 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat 
bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“   
 
U stavby ozn. D013 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat 
bez věcné změny z platného ÚP VÚC JE dle odst. 2 §187 zákona č. 183/2006 
Sb.“ a nahrazuje se novým textem ve znění: „na území města Mohelnice v 
upraveném koridoru.“ 
 
U stavby ozn. D014 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat 
bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“   
 
U staveb ozn. D015 a D016 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr 
převzat bez věcné změny z platného ÚP VÚC JE dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“   
 
Stavba ozn.D017 se zrušuje. 
 
U stavby ozn. D018 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat 
bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“ a nahrazuje se novým textem ve znění: „na území města 
Přerov v upraveném koridoru.“ 
U stavby ozn. D019 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat 
bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“  

 
U stavby ozn. D020 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat 
bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
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183/2006 Sb.“ a nahrazuje se novým textem ve znění: „na území obce Velký 
Týnec, Krčmaň, Majetín,  Kokory, Brodek u Přerova v upraveném koridoru.“ 
 
U staveb ozn. D021 - D023 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr 
převzat bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“   
 
U stavby ozn. D024 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat 
bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“ a nahrazuje se novým textem ve znění: „na území obce Brodek 
u Přerova a Kokory v upraveném koridoru.“ 
 
U staveb ozn. D025 - D035 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr 
převzat bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“   
 
U stavby ozn. D036 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat 
bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“ a nahrazuje se novým textem ve znění: „na území města 
Uničov v upraveném koridoru.“ 
 
U staveb ozn. D037 - D045 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr 
převzat bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“ 
 
U stavby ozn. D046 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat 
bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“ a nahrazuje se novým textem ve znění: „v upraveném rozsahu.“ 
 
Za řádek stavby ozn. D50 se vkládají nové stavby ozn. D51, D52, D53 a D54 
s těmito údaji:   

 
D51 II/449 Drahanovice, přeložka Drahanovice, Náměšť na Hané návrh přeložky dle 

zpracované dokumentace 
D52 II/449 Čelechovice na Hané, m.č.Kaple, přeložka Čelechovice na Hané, Slatinky návrh přeložky dle 

zpracované dokumentace 
D53 modernizace železniční tratě  Nezamyslice – 

Olomouc 
Nezamyslice, Víceměřice, Němčice 
na Hané,Pivín, Klenovice na Hané, 
Čehovice, Bedihošť, Prostějov, 
Vrbátky, Charváty, Blatec, 
Kožušany-Tážaly, Olomouc. 

návrh na modernizaci tratě 
ve stávající ose s  
přeložkou v oblasti 
Víceměřice, Němčice na 
Hané,Pivín a s přeložkou 
v oblasti Blatec, Kožušany 
-Tážaly.  

D54 II/150, Rokytnice  Rokytnice, Přerov návrh přeložky dle 
zpracované dokumentace 
tahu R55 

 
V části Stavby ve vymezených plochách a koridorech : Technické infrastruktury 
- vodní hospodářství se mění tyto stavby: 
 

Stavba ozn. V7 se zrušuje. 
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U stavby ozn. V8 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr převzat bez 
věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 zákona č. 183/2006 
Sb.“   
 
U stavby ozn. V01 se ve třetím sloupci za slovo : „Zámrsky“ vkládá nové slovo 
ve znění: „Černotín“ . Ve čtvrtém sloupci se ruší text ve znění: „záměr převzat 
bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 §187 z. č. 183/2006 Sb.“ 
a nahrazuje se novým textem ve znění : „rozsah zadržení 35 mil.m3 “  
 
Stavba ozn. V02 se zrušuje.  
 
Pod řádek s označením V8 se vkládá nový řádek (stavba) s tímto textem: 

 
V9 suché nádrže Sobotín, Domaželice, Splav, Staré 

Město, Červený Potok, Březenský Dvůr (Březná), 
Křemačov, Police a Dolní Libina 

Sobotín, Velké Losiny, Domaželice, 
Hradčany, Nahošovice, Branná, 
Ostružná, Staré Město, Malá 
Morava, Pardubický kraj, Štíty, 
Mohelnice, Mírov, Police, Úsov, 
Libina a Šumvald 

vymezení VPS je 
podmíněno upřesněním 
věcného rozsahu záboru 
plochy území pro suché 
poldry potvrzeného 
v řešení územního plánu 
nebo v rámci územní 
studie zabezpečené 
pořizovatelem ZÚR OK 

 
V části Stavby ve vymezených plochách a koridorech : Technické infrastruktury 
- energetika se mění tyto stavby: 
 

U stavby ozn. E10 se ve čtvrtém sloupci vkládá nový text: „na území obce 
Zábřeh, Rájec, Zvole v upraveném koridoru“. 
 
Stavby E11 a E12 se zrušují. 
 
Za řádek stavby ozn. E16 se vkládá nová stavba ozn. E17 s těmito údaji:   

 
E17 VVTL plynovod Horní Štěpánov-Mostkovice-

Kojetín, záměr P 10 
Horní Štěpánov, Brodek u Konice, 
Lipová, Ptení, Stínava, Vícov, 
Ohrozím, Mostkovice, Prostějov, 
Bedihošť, Čehovice, Čelčice, 
Obědkovice, Tvorovice, Uhřičice, 
Hruška, Kojetín 

 

 
U stavby ozn. E01 se ve třetím sloupci za slovo: „Oskava“ vkládá nové slovo: 
„Šumvald“ a ve čtvrtém sloupci se ruší text ve znění: „záměr převzat bez 
věcné změny z platného ÚP VÚC JE dle odst. 2 §187 zákona č. 183/2006 
Sb.“ a nahrazuje se novým textem: „v upravené poloze koridoru - Oskava“ 
 
U staveb ozn. E02, E03 a E04 se ve čtvrtém sloupci ruší text ve znění: „záměr 
převzat bez věcné změny z platného ÚP VÚC JE dle odst. 2 §187 zákona č. 
183/2006 Sb.“   
 
U staveb ozn. E05, E06, E07, E08, E09 a E010 se ve čtvrtém sloupci ruší text 
ve znění: „záměr převzat bez věcné změny z platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 
§187 zákona č. 183/2006 Sb.“   
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Stavby E011 a E012 se zrušují. 
 

114. V odstavci 87 se ve vložené tabulce k hlavičce tabulky připojuje řádek s čísly, 
které označují sloupce: 

 
1 2 3 4 

 
115. V odstavci 87. se ve vložené tabulce v části Veřejně prospěšné opatření ke 

snižování ohrožení území povodněmi mění tato veřejně prospěšná opatření: 
 

Veřejně prospěšné opatření ozn. VP2 se zrušuje a veřejně prospěšná opatření 
označená VP1 a VP3 se mění na označení VO1 a VO3. 

 
Pod označením VO4 se vkládá nové veřejně prospěšné opatření s tímto textem:  
 

VO4 Plochy zátopy suchých nádrží Sobotín, 
Domaželice, Splav, Staré Město, Červený Potok, 
Březenský Dvůr (Březná), Křemačov, Police a 
Dolní Libina  

Sobotín, Velké Losiny, Domaželice, 
Hradčany, Nahošovice, Branná, 
Ostružná, Staré Město, Malá 
Morava, Pardubický kraj, Štíty, 
Mohelnice, Mírov, Police, Úsov, 
Libina a Šumvald 

vymezení VPO je 
podmíněno upřesněním 
věcného rozsahu záboru 
plochy území pro suché 
poldry potvrzeného 
v řešení územního plánu 
obce nebo v rámci územní 
studie zabezpečené 
pořizovatelem ZÚR OK 

 

A.8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ   DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K 
PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY 

Kapitola A.8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně 
plánovací činnosti obcí a  na  řešení  v územně plánovací dokumentaci obcí, 
zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury se 
aktualizací č. 1 ZÚR OK mění takto: 
 
V oddílu A.8.1. Požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany území se mění 
tyto odstavce: 
 
116. Odstavec 89.5.2. se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: „suché nádrže – 

poldry uvedené v tabulce“ 
lokalita  ORP dotčené obce – katastrální území vodní tok 

Sobotín Šumperk Sobotín, Velké Losiny Merta 
Domaželice Přerov 

Lipník n/B 
Domaželice, Hradčany, Nahošovice Šišemka 

Splav Šumperk Branná, Ostružná Klepáčovský potok 
Staré Město Šumperk Staré Město Krupá 
Červený Potok Šumperk Malá Morava, PK Morava 
Březenský Dvůr Zábřeh Štíty Březná 
Křemačov Mohelnice Mohelnice, Mírov Mírovka 
Police  Mohelnice Police, Úsov Rohelnice 
Dolní Libina Šumperk Libina, Šumvald Oskava 
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117. Odstavec 89.6. se zrušuje včetně vložené tabulky a nahrazuje se novým 
zněním: „Ke snížení negativních vlivů záplav se vždy zabývat i zhodnocením 
účelnosti zapracování suchých nádrží obsažených v níže uvedené tabulce, do 
řešení kapitoly ochrany před povodněmi, která je součástí návrhu územního 
plánu obce a tuto suchou nádrž pak vymezit jako VPS, resp. VPO“.  

 
118. Pod odstavec 89.6.se vkládá tabulka a následný text za ní ve znění: 
 

lokalita  ORP dotčené obce – katastrální území vodní tok 
Filipová a Velké 
Losiny 

Šumperk Velké Losiny Desná 

Lesnice (soustava 
poldrů) 

Zábřeh Lesnice, Hrabišín, Brníčko, 
Dlouhomilov,  

Loučský potok 

Podhoří Lipník n/B Lipník n/B, VÚ Libavá Jezernice 
Branná  Šumperk Branná Branná 
Petříkov Jeseník Ostružná Branná 
Ostružná Jeseník Ostružná Branná 
Kociánov Šumperk Loučná nad Desnou Tříramenný potok 
Mírov – varianta 
rybník 

Mohelnice Mírov Mírovka 

 
„Rovněž je nutno respektovat i požadavky na suché nádrže (Pačlavické poldry 
– Kovalovice u Tištína, SN Beroňka – Velký Týnec, poldr Hruška na Žlebůvce 
– Němčice n/H, SN Líšenka – Líšná a VN Podlesí – Křtomil) a další 
protipovodňová opatření obsažená ve schválených Plánech oblasti povodí 
Dyje, Moravy a Odry.“ 
Stejně tak postupovat i při provádění pozemkových úprav v dotčených 
katastrálních územích.“ 

 
119. V odstavci 89.8. se za slovy „v údolí Mohelnické brázdy“ ruší text v závorce a 

nahrazuje se textem ve znění: „(v území významném pro situování 
protipovodňových opatření vymezeném ve výkresech B.4. a B.6.).“ Ve stejném 
odstavci se za slova: „Olomouckého kraje z 03/2007“ doplňuje text: „a 
z Posouzení lokalit suchých nádrží Jeřmaň VP2 a Mohelnice VP3 z 12/2009“ 

 
120. V  odstavci 89.12. se na závěr vkládají nové věty ve znění: „Zvýšenou 

pozornost věnovat i akcím zařazeným do projektu Podpora prevence před 
povodněmi II. etapa na léta 2007 – 2013 na území Olomouckého kraje. 
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území 
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé 
akumulaci vod.“ 

 
V oddílu A.8.2. Požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch 
s rozdílným způsobem využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury se 
mění tyto odstavce: 
 
121. Odstavec 91.8. se zrušuje. 
 
122. Označení odstavce 92.8. a jeho vložených odstavců se mění takto : 

„92.7.1.   letiště: 
92.7.1.1. letiště Přerov  
92.7.1.2. letiště Prostějov“  
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123. Označení odstavce 92.9. a jeho vložených odstavců se mění takto : 
„92.7.2.   na území obcí 

92.7.2.1. Olomouc 
92.7.2.2. Prostějov (letecká kasárna v Prostějově) 
92.7.2.3. Plumlov (střelnice Hamry) 
92.7.2.4. Přáslavice 
92.7.2.5. Štěpánov 
92.7.2.6. Hranice 
92.7.2.7. Lipník nad Bečvou 
92.7.2.8. Přerov“  

 
124. Za odstavec  92.7.2.8.  se vkládají odstavce 92.8. a 92.9. včetně vložených 

odstavců ve znění :  
 

„92.8.K zachování kulturních a přírodních hodnot a ochranu krajinného rázu 
respektovat tyto požadavky: 
92.8.1. fotovoltaickou elektrárnu lze umístit v území po splnění těchto 
podmínek:   

92.8.1.1. bude vymezena v novém ÚP popř. změně ÚP jako 
plocha výrobní nebo určená výlučně pro stavbu 
fotovoltaické elektrárny; 

92.8.1.2. v rámci zpracování podrobné dokumentace budou 
posouzeny vlivy na krajinný ráz; 

92.8.1.3. výstavbu v přírodních plochách1 a přírodních parcích a 
KKO  lze výjimečně povolit pouze za podmínky 
vyloučení negativního vlivu záměru na lokality 
soustavy NATURA 2000 a kladného stanoviska 
příslušného orgánu ochrany přírody a dalších 
dotčených orgánů; 

92.8.2. pro umístění větrných elektráren : 
92.8.2.1. respektovat regulativy pro umísťování větrných 

elektráren stanovené v kap. 3 v Územní studii Větrné 
elektrárny na území Olomouckého kraje“2 

92.9. v oblasti plnění zásad stanovených v odstavci 73. pro zabezpečení 
rozvoje rekreace a cestovního ruchu respektovat tyto podmínky:  
92.9.1. rozvoj lůžkových kapacit ve vymezených rekreačních krajinných 

celcích realizovat zejména v celoročně využitelných ubytovacích 
zařízeních;  

92.9.2. nové kapacity apartmánového bydlení posuzovat v nejširších 
souvislostech;  

92.9.3. v rámci ubytovacích zařízení hromadné rekreace se doporučuje 
orientovat především na území CHKO (vyjma města Jeseník), na 
výstavbu celoročních zařízení typu penzionů (do 50 lůžek), mimo 
území CHKO zařízení střední velikostí (50 – 100 lůžek), která by 
soustředila kromě ubytování i další základní, vyšší i specifickou 
vybavenost, a to v rozsahu a struktuře odpovídající významu a 
obslužné funkci jednotlivých středisek. Významnou pozici a 
podporu v oblasti CR by mělo získat ubytování v soukromí 

                                            
1 §16 vyhl.501/2006 Sb. 
2 registrované dne 23.2.2009 v evidenci územně plánovací činnosti 
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(soukromé byty, prázdninové byty, penziony). Veškerou 
rekreační činnost na území Jeseníků koordinovat se zájmy 
ochrany přírody; 

92.9.4.  při zpracování územních plánů na území RKC zohlednit v řešení 
92.9.4.1. Územní studii území se zvýšeným rekreačním 

potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch Plumlovsko;  
92.9.4.2. Územní studii území se zvýšeným potenciálem pro 

rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko – jih;   
92.9.4.3. Územní studii území se zvýšeným potenciálem pro 

rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území 
Olomouckého kraje a Územní studii rekreačního celku 
Jeseníky. 

124.a. Za odstavec 92.9.4.3. se vkládají nové odstavce 92.10., 92.11.a 92.13. s tímto 
textem: 

92.10. Při řešení ÚPD obcí věnovat dostatečnou pozornost zajištění 
bezpečnosti života obyvatel, zapracovat požadavky na ochranu kritické 
infrastruktury a na zajištění správné funkčnosti integrovaného 
záchranného systému – vazba na rozvoj a modernizaci prvků 
bezpečnosti území. 

92.11. Při řešení ÚPD obcí respektovat nemovitosti ve vlastnictví Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje a nemovitosti, ke kterým má 
příslušnost hospodaření MV ČR. 

92.13. 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 zábavních center je nutno umísťovat mimo památkově 
chráněná území a mimo pohledově exponovaná místa z hlediska 
dálkových panoramatických pohledů.   

125. Odstavec 93. se zrušuje včetně vložené tabulky a nahrazuje se novým 
zněním: 

 
„93. Specifikace omezení v území vyplývající z rozhodnutí o pořízení územní 
studie: 

 
omezení v území do doby pořízení územní studie (ÚS) ozn. pl., 

koridoru 1 k 
prověření 

ÚS 

dotčené obce 
územní 
rozsah 

specifikace omezení pro povolování staveb a provádění změn 
v území 

D3 Česká Ves, Písečná, Hradec  -
Nová Ves, Mikulovice 

B nepovolovat změny v koridoru,  které znemožní vyhledání 
optimální trasy komunikace 

D6 Hanušovice B nepovolovat změny v koridoru,  které znemožní provedení 
modernizace tahu II/369  

D7 v území ORP Mohelnice, Uničov, 
Litovel, Šternberk a Olomouc 

A omezení využití vyplývá z územní rezervy obsažené v ZÚR OK 
pro území Litovle i Červenky 

E1 Prosenice, Osek nad Bečvou, 
Sušice, Šišma, Pavlovice u 
Přerova, Oldřichov, Kladníky, 
Radotín, Soběchleby, Týn nad 
Bečvou, Dolní Nětčice, Horní 
Nětčice, Rakov, Byškovice, 
Malhotice, Rouské, Bělotín, 
Černotín, Špičky, Skalička, Horní 
Těšice, Ústí, Malhotice  

B nepovolovat změny v koridoru,  které by znemožnily vyhledání 
optimální trasy pro vedení  VVN 
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E3 Žulová, Bernartice, Bílá Voda, 
Javorník, Uhelná, Skorošice, Vlčice 

B nepovolovat změny v koridoru, který by znemožnily vyhledání 
optimální trasy pro vedení plynovodu při omezení zásahů do 
zastavěných území 

VP1 Bílá Lhota, Mladeč, Litovel, Leština, 
Zvole, Lukavice    

B nepovolovat změny v koridoru,  které znemožní vyhledání 
optimální trasy pro vedení  vodovodu 

VP4 Hanušovice, Jindřichov, Ruda n/M, 
Bohdíkov, Olšany, Bohutín, 
Chromeč, Postřelmov, Rájec, 
Zvole, Lukavice, Mohelnice, 
Moravičany, Litovel“ 

B nepovolovat změny v koridoru,  které znemožní vyhledání 
optimální trasy pro vedení vodovodního přivaděče 

VP5 Branná a Ostružná B nepovolovat změny v dotčené ploše, které znemožní upřesnění 
vymezení plochy nezbytné pro provedení stavby poldru 

 

A.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ JAKO PODMÍNKA 
PRO ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ STANOVENÍ LHŮTY PRO JEJÍ 
POŘÍZENÍ, SCHVÁLENÍ ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ 
DAT O ÚZEMNÍ STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

Kapitola A.9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich 
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro 
pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o územní 
studii do evidence územně plánovací činnosti se aktualizací č. 1 ZÚR OK mění 
takto: 

 
126. V odstavci 94. se zrušuje vložená tabulka a nahrazuje se novou tabulkou 

v tomto znění: 
 

ozn. plochy, 
koridoru  

Vymezení obsahu studie a 
stanovení cíle prověření 

změn v území 

dotčené obce(části obcí) Poznámka 

Upřesnit územní studii vymezení ploch a koridorů pro realizaci dopravních staveb:  
D3 přeložka sil.  I/44 v úseku 

Jeseník – Mikulovice 
Česká Ves, Písečná, Hradec-
Nová Ves, Mikulovice 
 

 

D6 
 

homogenizace a modernizace 
tahu II/369 

Hanušovice a další 
 
 

 

D7 prověření důvodnosti přeložky 
silnice II/449 v úseku Uničov – 
R35  

některé obce z ORP Mohelnice, 
Uničov, Litovel, Šternberk a 
Olomouc 

variantní přenesení dopravní 
zátěže na sil. I/46, II/444, 446, 
447 a 448 pro vyšší ochranu 
CHKO a soustavy NATURA 
2000 

Upřesnit územní studií vymezení koridoru vedení VVN a prověřit vlivy na krajinný ráz, zastavěná a zastavitelná území 
obcí. K prověření se vymezují tyto koridory : 

E1 Vedení 400 kV č. 456 
Nošovice – Prosenice a 
napojení velkého 
energetického zdroje na 
přenosovou síť 

Prosenice, Osek nad Bečvou, 
Sušice, Šišma, Pavlovice u 
Přerova, Oldřichov, Kladníky, 
Radotín, Soběchleby, Týn nad 
Bečvou, Dolní Nětčice, Horní 
Nětčice, Rakov, Býškovice, 
Malhotice, Rouské, Bělotín, 
Černotín, Špičky, Skalička, 
Horní Těšice, Ústí  
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E3 vedení VTL  plynovodu 
Javorník – Bílá Voda (E 010) 
a Žulová – Javorník (E15)  

Skorošice, Vlčice, Uhelná, 
Javorník, Bílá Voda, Bernartice, 
Žulová 

dosavadní vymezení koridoru 
výrazně narušuje zastavěná  
území několika obcí včetně 
Javorníku 

Upřesnit územní studií vymezení koridoru vodovodu, prověřit vlivy na zastavěná a zastavitelná území obcí, vyhodnotit 
rovněž dopady na zvláště chráněná území. K prověření se vymezuje koridor: 

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

Bílá Lhota, Mladeč, Litovel, 
Leština, Zvole, Lukavice, 
Moravičany, Mohelnice, 
Třeština, Dubicko, Bohuslavice, 
Palonín, Stavenice,      

 

VP4 návrh koridoru vodovodního 
přivaděče Hanušovice – 
Moravičany přivádějící pitnou 
vodu z Ramzovského 
nasunutí až do Litovle 
(propojení s Olomoucí) 

Hanušovice, Jindřichov, Ruda 
n/M, Bohdíkov, Olšany, 
Bohutín, Chromeč, Postřelmov, 
Rájec, Zvole, Lukavice, 
Mohelnice, Moravičany, 
Vyšehoří, Postřelmůvek, 
Chromeč, Zábřeh, Leština, 
Palonín 

pro zajištění příslušné ochrany 
územní rezervy; 
 

Upřesnit územní studií přeložky silnic, železniční dráhy, technické infrastruktury a dopady na zastavěná a 
zastavitelná území obcí vyvolané přípravou záměru na výstavbu vodních nádrží a suchých nádrží 3 včetně 
vyhodnocení dopadů na zvláště chráněná území:  

VP5 suchá nádrž Splav Branná a Ostružná“ včetně území souvisejících a 
ochrany CHKO JE“. 

V oblasti ochrany zdraví zpracovat hlukovou mapu kraje s vymezením hlukově nadlimitních lokalit, ve kterých již 
nebude povoleno umisťovat další významné zdroje hluku 

 vymezit na území Olomouckého kraje hlukově nadlimitní lokality 
území Olomouckého kraje 

 
 

 

Za tabulkou zůstává text ve znění: 
„Značení provedeno ve výkresu B.9. Výkres oblastí, ploch a koridorů 
nadmístního významu, ve kterém je uloženo prověření změn jejich využití 
územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu 
1 : 200 000“ 

127. V odstavci 95. se zrušuje vložená tabulka a nahrazuje se novou tabulkou 
v tomto znění: 

 
ozn. plochy, 

koridoru 
k prověření 

územní studii 

pořízení schválení vložení do 
evidence ÚPČ 

Poznámka 

D3 2011 – 2012    
D6 2017 – 2018    
D7 2011 – 2012    

E1 2010 - 2011    

E3 2011 - 2012    

VP1 2010 - 2011    
VP4 2010 - 2011    
VP5 2011 - 2012    

Hluk. Studie 2013 -.2014    

                                            
3 zpracování územních studii je podmíněno rozhodnutím o akceptaci vymezených ploch pro vodní nádrže a suché nádrže 
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A.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO 
POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU KRAJSKÝM ÚŘADEM 
JAKO PODMÍNKA PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ, 
VČETNĚ STANOVENÍ LHŮTY PRO JEHO POŘÍZENÍ A PŘEDLOŽENÍ 
ZASTUPITELSTVU KRAJE 

Kapitola A.10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 
využití, a dále stanovení lhůty pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení 
zastupitelstvu kraje se aktualizací č. 1 ZÚR OK nemění. 

A.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE PODMÍNKOU 
PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽÁDOST 

Kapitola A.11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na 
žádost se aktualizací č. 1 ZÚR OK nemění. 

A.12. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 PRO 
PLOCHU, NEBO KORIDOR VYMEZENÝ PODLE PÍSMENE K) A L), VYHL. 
Č. 500/2006 SB.; 

Kapitola A.12. Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu, 
nebo koridor vymezený podle písmene k) a l), vyhlášky č. 500/2006 Sb. se 
aktualizací č. 1 ZÚR OK nemění.   

A.13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE A POČTU 
VÝKRESŮ K NIM PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI  

128. Aktualizace ZÚR OK obsahuje:   
 A.Textovou část, obsahuje 35 stran textu 
 B. Grafickou část, která se skládá z 9-ti výkresů označených B.1. – B.9. 
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B. GRAFICKÁ  ČÁST  (VÝROK) 
 
129. V části B. GRAFICKÁ ČÁST se zrušuje výkres ozn. „B.4. Koncepce zásobování 

pitnou vodou a vyhlášená ochrana vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů a 
přírodních minerálních vod 1 : 200 000“ a nahrazuje se novým výkresem 
s názvem : „B.4. Koncepce vodního hospodářství 1 : 200 000“ 

 
130. V části B. GRAFICKÁ ČÁST se zrušuje výkres ozn. „B.10. Zásady ochrany a 

využití nerostných surovin 1 : 200 000“ 
 
131. Grafická část ZÚR OK aktualizace č. 1 obsahuje níže uvedené výkresy, kterými 

je graficky vyjádřené řešení ZÚR OK aktualizace č.1 a které takto opatřené 
záznamem o účinnosti tvoří nedílnou součást opatření obecné povahy, jímž se 
ZÚR OK aktualizace č. 1 vydává :  

 
ozn. 
výkresu název výkresu počet listů 
B.1. Uspořádání území Olomouckého kraje – vymezení rozvojových os 

a oblastí 1 : 200 000 
1 

B.2. Uspořádání území Olomouckého kraje – vymezení specifických 
oblastí 1 : 200 000 

1 

B.3. Koncepce dopravy 1 : 200 000 1 
B.4.  Koncepce vodního hospodářství 1 : 200 000 1 
B.5. Koncepce zásobování elektrickou energií a plynem 1 : 200 000 1 
B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000 1 

B.7. 
Územní systém ekologické stability nadmístního významu 
1  : 100 000 

1 

B.8. 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
nadmístního významu 1 : 100 000 

1 

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 

 
132. Výkres „B.11. Výkres oblastí se shodným krajinným typem 1 : 200 000 není 

dotčen aktualizací č. 1, a proto ve výčtu výkresů není uváděn. 
 
 
V částech opatření obecné povahy zde neuvedených zůstává textová a grafická část 
beze změn. 
 
 


