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I.  POSTUP ZPRACOVÁN a ZÚR OK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (ZOK) dne 19. 9. 2014 pod usnesením 
UZ/12/44/2014 schválilo „Zprávu d územního rozvoje Olomouckého 

kraje v uplynulém období (07/2011 - 05/2014)“,
ZOK dne 24. 2
Zásad územního rozvoje Olomouckéh i:

– Aktualizaci rozvoje Olomouckého kraje (dále v textu 

(07/2011 – 05/2014), které nejsou p
územního rozvoje Olomouckého kraje,

–

kého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014) týkajících se lokality le-

ZOK ji vydalo usnesením UZ/4/41/2017 dne 24. dubna 2017 for

hu 2a ZÚR 
OK. 
Dne 23. 4. 2018 ZOK schválilo
ZÚR OK, jejímž p – Rozsah 

ezamyslice nad Hanou, Ví-

u pro cestující a úpravu dalších 
-T.

UZ/14/43/2019 na svém jednání dne 25. 2. 2
Protože v
ní a v
b
S

. 2a 
ZÚR OK i 
Dne

ridoru VRT od Prosenic po hranici Olomouckého a 
Moravsk

dokumentace.
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Aktualizace 2a ZÚR OK je aktualizace návr
souladu s požadavky „Zprávy 

–
(s 

a které nebyly

o í ZÚR OK a požadavk 183/2006 Sb., o územním plánování a 
500/2006 

500/2006 Sb.). 
K
zovatel, V a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) 
v souladu s ust. § 37 odst. 1 stavebního zákona.
Obsah posouzení z SEA a NATURA) je 

územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014) dne 1. 7. 
2014.

Politikou územního roz

Dne 16. 3. 2016 byl odeslán dopis ní dokumentace ZÚR OK na MZV a 
MŽP dle § 37 odst. 4 stavebního zákona s nabídkou konzultace s Polskou republikou –
Polská republika neprojevila o konzultace zájem.

2a ZÚR v kongresovém sále
KÚOK dne 12. 4. 2016 v 2b ZÚR 
OK na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 37 odst. 5 stavebního zákona pak dne 
12. 4. 2016 v 2a ZÚR OK 

URÚ bylo možno nahlédnout od 18. 3. 2016 do 13. 5. 2016 na webových strán-
kách Olomouckého kraje a v listinné po

2a ZÚR
desce od 18. 3. 2016 do 13. 5. 2016 (v

souladu s § 25 sprá
2016 rozeslána všem obcím OK k

kterých 

sousedního kraje a 27 sti. Na základ
udržitelný rozvoj území dle § 37 odst. 5 stavebního zákona KÚOK
byla a

ZÚR OK, Vyhodnocen žitelný rozvoj území, sta-
al MMR k

svém stanovisku ze dne 12. 9. 2016 MMR upozornilo na nedostatky, které je nezbytné 
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ocení stanoviska MMR, kde byl sta
16 podle § 37 odst. 9 potvrzení

OK ve smyslu §39 
stavebního zákona.   
Na zákl MŽP, orgánu ochrany ZPF, kde bylo požadováno dokumentaci 

upravenou dokumentaci dne 13.
o nové posouzení a v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 stavebního zákona s žádostí o 
vydání stanoviska z hlediska ochrany ZPF. S orgánem
stanovisko SEA bude vydáno až po vydání stanoviska orgánu ochrany ZPF.

slušného stanoviska. 
Stanovisko MŽP, orgánu ochrany z podle ustanovení § 5 

viska vyhodnotil, tak
odha - dle ustanovení 

-li to 
povaha pr i, - k do-
hodnutí. 

9. 11. 2017. Na tomto jednání byl ze strany
proto potvrzujícími do

noviskem orgánu ochrany ZPF z 20. 11. 
ZPF z 8. 6. 2017.
Protože 

ení rozporu mezi
do

a dne 4. 5. 2018 ve smyslu ust. § 4

s tím, že strategická plocha Olomouc m o 44 ha 
s podmínkami pro využití území stanovenými v , strategická

rozsahu v Územního plánu Zá-

návrhu Aktualizace OK vymezena. 
rozsahu plochy Z-V1 z

-V12 a Z-
tegické plochy je plocha Z-V1
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coby krajské dokumentace), pouze v rozsahu plochy Z-V1 racionální i z vodu jednotné-
ho stanovení regulativu pro strategickou plochu. 

gických ploch, které byly upraveny až k návrhu Aktualizace 2a 
ZÚR OK, Vyh

MZP/2018/710/1637 
v souladu s § 1
Sb., o posuzování
novisko k 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kra-
je“ s požadavky.

v elný
rozvoj území byly v souladu s § 38 stavebního zákona vyhodnoceny (viz kapitola V, XII, 

100/2001 Sb., o posuzování 

a projednání dle § 39 stavebního zákona.
s v:

– do 44 ha s podmínkami
pro využití území stanovenými v rozpo-

4. 5. 2018),
– rozsahu do 47 ha – dle v doh

jmenované plochy Z-V1 z
4. 5. 2018),

– strategická 
or i MMR a MŽP dne 

4. 5. 2018),
–

chán dle stávajících ZÚR OK,
– 49 na území Slatinic je upraven,
–

rezerva,
–

ZÚR OK,
– nice II/457 v úseku Zlaté Hory – VPS D13 byla z

na,
–

ZÚR OK,
–

ZÚR OK,
– koridor vodovodu V16 není z azen mezi VPS, je

vajících ZÚR OK,
– – Troubky – Lobodice 

jsou z - jsou zrealizována,
– koridor pro zdvojení stávajících vedení VVN 400 kV E18 je na území Bystro-
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– jso
–

– jsou prov rav

ívají se 
pouze v názvech nové názvy a termíny, a to s

2a ZÚR OK a V

Oznámení o ko je
3 správního

k
kraje (vzhledem k rozsahu návrhu 2a ZÚR OK a VVURÚ nebylo možné do-

souladu s ustanovením § 
172 odst.

v termínu od 14. 8. 2018 do 20. 9. 2018:
– na webových stránkách Olomouckého kraje http://www.kr-

olomoucky.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-cl-185.html
– v ad kraje, Odboru strategic-

kého rozvoje kraje, Olomouc, 1210.)
K

, obce v
území a obce sousedící s tímto územím a sousední kraje.

2a ZÚR hléd-
nout od 14. 8. 2018 do 20. 9. 2018 na webových stránkách Olomouckého kraje a v listinné 

R, KÚOK. 
vatel k ve

,
- ntegrované 

prevence – 11. 2. 2019, MŽP, orgánem ochrany ovzduší – 12. 4. 2019, MŽP, orgánem 
ochrany ZPF – 29. 5. 2019).

pc 4 námitky od 3 opráv-

s
souladu s 

§ 39 odst. 4 stavebního zákona je zaslal dne 7.
s výzvou, aby k viska.

návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
MR. Stanovisko MMR a 3 stano-

návrhu rozhodnutí o námit-

o sv tleny 
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k návrh – viz kapitola V. „Vy-
hodnocení souladu se stavebním zákonem, s požadavky podle zvláštních prá

a
vebního záko

).
Protože na zákl
k ) -
dokumentaci na.

zkoumal s politikou územního rozvoje 
(viz kapitola II. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, výsledek 
dle § 40 odst. 1 a 2 stavebního zákona), s cíli a úkoly územního plánování (viz kapitola III. 
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, výsle
odst. 1 a 2 stavebního zákona), s požadavky tohoto zákona a jeho 

podl
hodnocení souladu se stavebním zákonem, s požadavky podle zvlá

st. 1 a 2 sta-
vebního zákona).

vené , po projednání ve Výboru pro regio-
nální rozvoj dne 11.9.2019 souladu s § 41 stavebního zákona Za-
stupitelstvu Olomouckého kraje návrh na vydání A

Poznámka: 
– SEA -

vydávané dokumenta
projednání).
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II. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, VÝSLEDEK P
ZKOUMÁNÍ DLE § 40 ODST. 1 A 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA

V souladu s 1 (dále v textu 
PÚR 15. 4. 2015 pod usnesením 276, A 2a
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR

– (v kap. 
A.1.);

– návrh rozvojových oblastí a rozvojových os (v kap. A.2.)
– vymezení specifických oblastí (v kap.A.3.)
– koridory a plochy dopravy a technické infrastruktury, které zasahují na území 

Olomouckého kraje (v kap. A.4.)
– íc ích hodnot na 

území kraje (v kap. A.5., A.6., A.8.)
a akceptaci v území.

Aktualizace 2a relevantní požadavky vyplývající 
z jednotlivých priorit stanovených v PÚ R (ch

14/   Ve zájmu chránit a rozvíjet a kulturní hodnoty území,
urbanistického, architektonického a archeologického Zachovat

ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají

hodnotu, i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by být
provázána s i ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V je nutná cílená ochrana míst zvlášt-
ního zájmu, v jiných je chránit, respektive obnovit celé krajinné
celky. Krajina je živým v ým celkem, který vyžaduje avšak citlivý

k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její
kulturní, a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako nedostatku lidských

a ZÚR OK zachovává 
ochrany 

Aktualizace nná í jako oblasti 
s
ciálem (dále v textu kulturní krajinná oblast - KKO) o nové návrhy kulturních krajinných 
oblastí KKO 9 - svahy Nízkého Jeseníku, KKO10 - Žulovsko, KKO11 - Rychlebské Hory a 
KKO12 - Centrální Haná.
Pro rozhodování v území jsou pro jednotlivé KKO stanoveny zásady k
v ch krajinných oblasti ve 
výkresu B.6. a v kap. A.5. 
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(14a) a oblastí dbát na rozvoj primárního sekto-

funkcí krajiny.

OK v prioritách územního plánování kraje v

k

15/  P
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní me-
chanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a 

i cí 
se

16
a

které

.

(16 územ

ových hledisek.

ÚR OK navazuje na z rávy o 

os. Ve vymezených osách a oblastech se zachovává platný rozsah úkolu pro územní plá-
strategické plochy.

U í rozvojových oblastí a os jako 
nadmístního a republikového významu je provedeno 

– OB8 – rozvojová oblast Olomouc –
vé oblasti v 2a ZÚR OK je nyní rozvojová oblast OB8 v souladu 
s PÚR 
je vymezení dalších rozvojových oblasti nadmístního významu 

na RO3
Šumperk- a RO4 Jeseník (Mikulovice)

RO5). Ruší se vymezení rozvojové oblasti nadmístního vý-
znamu RO3 ( í rozvojové osy OS10.;

– OS8 - rozvojová osa Hradec Králové / Pardubice - Moravská –
Mohelnice – Olomouc - –
v A A.2.);

– OS10 – R – Ostrava -
Lipník nad – Olomouc – Brno – - lovensko (-
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Bratislava) – v
výkres B.1. a kap. A.2.)

– OS11 - rozvojová osa Lipník nad – - –
v - – v

v 2a ZÚR (viz výkres B.1. a kap. A.2.)
– Aktualizace OK vymezuje rozvojovou osu nadmístního významu 

OR4 Kojetín ;
– ruší se vymezení rozvojových os nadmístního významu OR1, OR2 a OR3

rozvojových oblastí a os 
zejména data z ÚAP OK a „Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na 
období 2015–2020“.

sousedními 
plány a ZÚR, které byly jedním z podk pro í , jejichž aktuali-
zace j výkresu B.6.  

v kap. A.2.

n lokalizací 
zast

Pro zamezení prohlubování disproporcí v nevyváženými podmínkami pro 
udržitelný rozvoj územ ezení specifických oblas-

– se 
jejich vymezení zejména 
o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezd

Jsou to zejména o území navazující na vojenské újezdy 
ckých oblastí je ejmý 

z výkresu B.2.a kap. A.3.; 
– akceptuje se platné vymezení specifické oblasti národního významu SOB3 –

specifická oblast Jeseníky-

uje strategické plochy v
kou plochu v

hlavní). Strategické plochy jsou u
zejména pro velké investory podnikající v

výzkumu. ZÚR OK upouští 
od podnikání nadmístního významu uvedené v tabulce 
rozvojových ploch platných ZÚR OK.
V rozvojových oblastech nadmístního významu a rozvojových osách podporují ZÚR 
v souladu s vznik nových podnikatelských aktivit a r



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 12 (celkem 490)

mimo území rozvojových oblastí, 

podnikání), o vyšší využití rek
pro
lasti ekologického 
Aktu ského rozvoje dále ve svém 
tualizuje:

–

–

vých oblastí a rozvojových os;
– koridory nadmístního významu na úseku dopravní a technické infrastruktury

– podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu;
–

k po
Aktua stí ve výkresu B.2. a 
kap.A.3.

(18) 
stskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-

schopnost. 

vymezené úkoly pro ÚP (kap. A.8.2.) v oblasti územního rozvoje obcí, rozvoje rekreace 
(RKC) a o rázu (krajinné typy, KKO).

19

í území) a zajistit
dy) a zachování ve-

území úsporné v nárocích na v e-
ré koordinací v
sledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

ZÚR OK stanovují požadavky pro územní plánování obcí v kap. A.1. a A.8., jejichž cílem 
je:

– emí
– 5.4.3.) 
–

ných MO (odst. 4.7.);  
– ochrana krajiny (odst. 5.4.6.);
– cílem minimalizovat zásahy do krajiny;

K stanovené zásady 
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cí ud
respek

dn rán

tability a k za-
jišt

pro ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové charakte

ís zelené pásy) v roz-
vojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž 
území je kr

ze edním 
dále pro

vznik a rozvoj lesníc a zachování prostupnosti krajiny.

a-
vrhují vymezení ÚS
surovin vychází a mají oporu v aktualizova

h
hodnot v území (ložiska nerostných surovin, zdroje pitné vody apod.) se vymezují dosta-

nalézt v ou
stavbu s cílem m

s ÚSES apod.
Aktualizace a ZÚR OK tyto zásady akceptuje
v

a
také územní studi

Aktual
pro dopravní a technickou infrastrukturu v rozsahu uvedeném ve výkresu B.6. a B.8.

(20 t ú

ohledem na
p tupnosti a prostupnosti krajiny.
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Územní systém ekologické stability nadmístního 
významu 1 : 100 odst. 74.11.stanovuje 

fu

cestovní-

voji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ru-
uristiky 

cílem je omezit max. zát území z hlediska koncentrace ubytovací kapacity (kap. A.4.4. a 
A.8.). ZÚR vymezují póly rozvoje cestovního ruchu,

znamných rozvojových ploch pro sport a rekreaci nadmístního významu.
zachovává platný návrh ploch a zásad pro rozvoj rekreace a 

cestovní ruchu a
rekreaci nadmístního významu o plochu pro golf v Jeseníku. Ve výkresu B.3. Schéma 
koncepce dopravy (cílový stav) 1 : 200 000 se uvádí
významu. 

pravní a technické 
ktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizo-

vat rozsah fragmentace krajiny; je-
žn yst

plochy pro novou obytnou zástavbu 

in rav

ZÚR vymezují pro liniové dopravní stavby a stavby
rámci zpracování podrobné dokumentace koordino-

í
noty. 

doku-
š ko minimalizace ne-

území
platných 

cílem minimalizovat negativní vl
Úpravy koridor jsou zobrazeny ve výkresu B.6.
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24/
požadavky ochrany 

vé výstavby 
osti 

obyvatelstva

ní, cyklistickou).

ktury v území a její
rov-

nými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i i
hto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech 

a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
území využívat regionálních seskupení 

) k dialogu vše a k
posilovat atraktivitu území 

osobní a letecké dopravy, 
tských oblastí s venkovskými ob-

ch regionech.

Aktu jména 
dokumen-

ZÚR OK. Cílem je zejména snížení negativních 
a p lepšení vzájemného propojení 

Aktualizace . 2a ZÚR OK up í infrastruktury na území 
Olomouckého kraje

– R35a-úsek Sedlice (Hradec Králové) –Vysoké Mýto–Moravská –
Mohelnice (E442) – koridoru D1;

– R55 Úsek Olomouc– a dále Napajedla–Uherské –Hodonín–D2 
- koridoru D020;

– –Frýdek-Místek– –hranice –Kraków) -
koridoru D019;

– S2 (R48) –Lešná–Valašské –Vsetín– (R49) -
koridoru D021;

– D1 Úsek – - koridoru D018;
– koridor vysokorychlostní dopravy VR1 Brno– –Ostrava–hranice 

–
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– ŽD1-Koridor Brno- (stávající 300) s na –
Otrokovice–Zlín–Vizovice - koridoru D47 (v 
úseku hranice JMK - a D63;

– C-E40b - Úsek z II. tranzitního koridoru) Hranice
na M –Valašské –Vsetín–Horní –hranice (–Púchov) -

koridoru D74;
– VTP – – je ;
– vymezení koridoru pro kapacitní 

silnici v úseku Mohelnice-
nadregionálního významu OR2 Mohelnice - – Šumperk – Jeseník –
Mikulovice – Polsko) byl , a s ohledem na malou intenzitu vzájem-

významných ící využití území 
Obce 

oblasti SOB3. Obce Petrov nad Desnou a V dobrými vazbami na 
rozvojovou oblast rozvojové oblasti RO3 
je vyvoláno širším regio-
nu.

koridory a plochy technické infrastruktury na území 
Olomouckého kraje 

– E3 koridor pro dvojité vedení 400 kV Prosenice–
elektrické 

stanice Prosenice - no koridorech E2 a E26;
– E15 - Koridor pro dvojité vedení 400 kV Krasíkov–Prosenice a související 

–
koridoru E18;

– E19 Koridory pro dvojité vedení 400 kV Prosenice–Otrokovice a související 
plocha kV Prosenice –

koridorech E18 a E25;
– E4b - P

konu  -– u sn a ZÚR v koridoru RE1; územní rezerva pro vy-
;

– P10 - VVTL plynovod DN 700 PN63 vedoucí z okolí obce Kralice nad Osla-
-

2a ZÚR v koridoru E17;
– P9 - názvem „Moravia-VTL plynovod“–

koridoru E14;

uveden v podkap. A.4.1., A.4.2. a A.7.

(24a) Na úze

významnému zhoršování stavu
podmínky pro minimalizaci 
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lení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu

ZÚR OK stanovují v odst. 5.4.8. priority ZÚR k ochr zdr
odst. 5.4.8.2.

25
.) s

cílem minimali

etence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k um

vod jako zdroje vody a ván

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umis

tavby z území s vysokou mírou ri-

plochy pro suché nádrže, území významné pro 

v územích ohrožených povod mi a v územích kd
zována.

OK plochy é v
– LAPV (plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod) -

plochách zobrazených ve výkresu B.6. a B.4. (aktualizovány jsou 

ostatní jsou v
– SNT-

h rizik v povodí ky
- ploše významné pro situování protipo-

ech B.6 a B.4., v ploše V27 - Teplice) 
a v kap. A.7 a A.8.1.;

území významné pro situování 
vy-

mezování zastavitelných ploch ve stanovených záplavových územích (odst. 89.1.) 
v kap. A.8.1., a

ve výkresu B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000. Aktualizace vymeze-
ní lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) je provedena ve výkresu B.6. 
Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000. 

(28) Pro zajišt vot -
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infrastruktury je e s
tí.

ZÚR 
stanovují v

í. Požadavky jsou s a do oblasti, které ZÚR mohou ovlivnit a 
také obcím stanovit a to:

–

– požadavky k zachování sídelní struktury a stabilizace osídlení
– oblasti v ejné infrastruktury
– požadavky k akceptaci v ÚP  

oblasti pro-

29/ Zvláštní pozornos

ní, ploch rekreace, ave by a dalších 

mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na t ní 

tech, kde je to vhodné.

V
nou v plat OK v platnosti.

odst. 3.1. a 3.2. kap. A.1.v
dá-

le v platnosti.

ruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 

ZÚR koncepci rozvoje vodního hospodá tví, která vychází z
Olomouckým krajem -

ím dat z ÚAP a poža
byly provedeny úpravy zejména v oblasti propojení skupinových vodo-

Hanušovice- ory nadmístního významu 1 : 100 
000 a B.4. Schéma k 000 
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, s cílem minimalizace je-

vání území energiemi.

, pro jejich 
ování fotovoltaic lem 

zace v
v území.

Aktualiza podmínky pro využití obnovitelných

zdravé pr nou
by

(v odst. 3.2. a v odst.90).

K požadavku PÚR (193) Vymezit koridor pro kapacitní silnici v úseku Mohelnice–Jeseník –
viz k bodu 24/ a 27/ této kapitoly. 

K požadavku PÚR (198) - –Odra–
Labe (D-O-L) a do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu zajistit 
územní ochranu í platný návrh ko
pro D-O-L s výjimkou vymezení koridoru RD7 u hranic s Pardubic-

-O-L v 
ZÚR Pardubického kraje. 

K požadavku PÚR (199) - Na navržených podmínek a zpracovaného podkladu pro
vymezování lokalit vhodných pro využití obnovitelných
energie (176)] možnost vymezení ploch vhodných pro
jejich

odst. 5.4., 74., 78. a 92.8. a
podrobná dokumentace vztahující se k této problematice,
OK, která je významným podkladem pro zpracování podrobné do-
kumentace .

rozboru, jak byly priority a požadavky P
n ny

DLE § 40 ODST. 1 A 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA:

, Odbor strategické
2a ZÚR

zpracována v souladu s lizace 
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ZÚR OK zapracovává í
z

III.VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VÝSLEDEK 
ODST. 1 A 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA

SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Aktualizace 2a ZÚR OK pro souladu s cíli a úkoly územního plánování:
1.

1.1. Aktualizace 
ozvojových ploch nadmístního 

emi) - doloženo ve výkresech B.1., B.6 a v textové Aktualizace 2a ZÚR 
OK. Ve vymezených osách a oblastech se navrhuje posílení zejména dopravní
infrastruktury a podporuje se vznik rozvojových ploch republikového a nadmíst-
ního významu.

1.2. Aktualizace lastí (doloženo ve vý-
A 2a ZÚR OK),

1.3. Aktualizace ZÚR v padech na základ pracované podrobné do-
kumentace upra

2a ZÚR 
ž avu

(územní studie a ÚP). Cílem je 
lepšení napojení rozvo-

na rozvoj hromadné dopravy a
2. (viz kap. I
3. v rámci možností roblematiku v území s

zm
3.1. koordinuje zá území a stanovuje podmínky pro využití území a ochranu 

jeho hodnot v nadmístních souvislostech (doloženo ve výkresech B.6., B.7. a 
D.1. a v Aktualizace 2a ZÚR OK).

3.2. k území zejména se sousedními kraji na
ých ZÚR. Vazby na Polskou republiku .

3.3. u

jejich akceptací v ú území – doložena ve výkresu B.7., 
Aktualizace 2a ZÚR OK a v

v kap. A.8.
3.4. n území respektuje relevantní

v rámci ací
vyplývajícími z Aktualizace 2a výkresu D.1.
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4. u ZÚR 
Olomouckého kraje (doloženo výkresy B.3., B.4., B.5., a v Aktualizace 

2a ZÚR OK).
5. respektuje již stanovené zásady pro rozvoj sídelní struktury (obsaženo v

A 2a území obcí –
ak úk

6. a zásady pro regulaci rozsahu ploch pr
v Aktualizace 2a ZÚR OK).

7. aktualizuje stanovené rodních 
katastrof B.4., B.6., B.8., 
D.1. Aktualizace 2a ZÚR OK),

8. aktualizuje 
emí. Zachovává stanovené podmínky k

a podmínky k území (dolože-
no ve výkresech B.6., B.7., D.1. a v Aktualizace 2a ZÚR OK).

9. s eliminaci dlouhodobých ohrožení života budoucích generací a
podmínek pro udržitelný rozvoj území:

9.1. vlivy A 2a ZÚR OK
nivé životní pr
obyvatel území a vlivy Aktualizace 2a ZÚR OK na život lochy 

A 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území- ).
9.2. aktualizované z A 2a

poklady pro zlepšení 
environmentálního

ved .

cíli a úkoly územního plánov
v jednotlivých k

DLE § 40 ODST. 1 A 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA:

K
a ZÚR uma

zpracována v souladu s v celkovém kontextu spl-

životní ho
ohrožoval podmínky života generací budou-

cích.
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IV. ZHODNOCENÍ SOULADU SE SCHVÁLENOU ZPRÁVOU
ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

1. Úvod

Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období 
(072011-052014) (dále v ), se 

d územního rozvoje 
zvoje Olomouc-

oj území
B. problém

C. vyhodnocení souladu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje s Politikou územní-
ho rozvoje

D. aci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
E. požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje 

území, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových 

žitelného rozvoje území

G. Návrhy na eliminaci, minimalizaci, ý
rozvoj území, pok

H. Návrhy na aktualizaci Politiky územního rozvoje 

Vzhledem k tom mají charakter 
zprávy a ravy a projedná-

ní zprávy
zprávy o

.

E.   POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE ZÁSAD
ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE, NA
VYHODNOCENÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, JE-LI VYŽADOVÁNO,
NEBO POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVÝCH ZÁ-
SAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE, POŽADAVK
NA VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Požadavek:
Obsah Aktualizace 2 ZÚR OK bude koordinován v návaznostech na

PÚR v návaznostech na aktuální stav ZÚR a jejich aktualizaci v
sousedních krajích a na další aktuáln v území.
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zpracování Aktualizace 2 ZÚR OK bude u všech a které

– koordinace s PÚR – uvedeno v kap. 
– koordinace se sousedními kraji – spln

kresu B.6.

A.1. STANOVENÍ PR

V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE

V rámci tohoto bodu jsou v úvodu stanoveny požadavky na úpravu textové grafické
i, zejména: 

Požadavek:

– PRÚOOK byl využit jako základní výchozí dokument 
aktualizace, ymezování rozvojových a specifických oblastí (viz 

)

Požadavek:

vající z ny Olomouckého 
kraje - III. aktualizace -

snosti na MŽP zpracovávaná IV. aktualizace, 
Poznámka: V dané oblasti platné dokumenty: „Národní program 
snižování emis
ovzduší v ogram zlepšování kvality ovzduší –
ní Morava – CZ07“.

– zapracováno do kapitoly A.1. bod 12, 14, 36 výroku;
– požadavek je šen i v obl

osídlené oblasti
v

Požadavek:
upravit odst. 5.5.1.6., týkající se problematiky využití územních studií jako podmínky
pro rozhodování v území ve smyslu novely stavebního zákona -
pro rozhodování, v té souvislosti upravit i grafiku,

– opraveno v kapitolách A.4.4., A.5.1. , A.5.2., A.5.3., A.7., A.8. a  A.9. 
– výkres B.9. byl zrušen;

Požadavek:
v odstavci 5.4.2.3. upravit prioritu odkanalizování pro obce, a to již pro obce od 1000
ekvivalentních obyvatel,
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odstavec 5.4.2.4. – možnost požadavku pro odkanalizování
souvislé nízkopodlažní zástavby,
odstavec 5.4.2.8. – doplnit a zp odstavce ve vztahu na vydaný generel
území pro akumulaci povrchových vod a na základní zásady využití
území,

– uvedené požadavky jsou zapracovány v bodech 115, 16, 17, 18, 106 a 108.

Požadavek:
doplnit odstavec 5.5.3. o priority pro ochrany obyvatel a obrany státu
(zejména rozvoj systému varování obyvatelstva, podmínky pro zóny havarijního pláno-
vání a situování zón). V Olomouckém kraji jsou stanoveny tyto zóny hava-
rijního plánování: TOMES, s.r.o., Olomouc –
doplnit odstavec, který povede ke zvyšování a akceschopnosti složek integro-
vaného záchranného systému jako nástroje ke snížení

ádných událostí na obyvatelstvo,
doplnit odstavec, který bude do územních s požadavkem, aby dopravní
a technická infrastruktura rozvoje sídelních

Spln
– uvedené požadavky jsou zapracovány v 4 a 200; 

Požadavek:
doplnit odstavec s požadavkem vedoucím ke zvyšování energ odol-
nosti kraje a nezbytné dodávky energií v kumulace poruch a ví-
cenásobných proti kritické infrast Dále pozornost na
vu ostrovních pro nouzových za dodávek elektric-
ké energie obyvatelstvu a kritické infrastruktury,

– uvedený požadavek je zapracován v 126

VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS 
(§ 32 ODST. 1 PÍSM. B STAVEBNÍHO ZÁKONA) VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEM-
NÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA
V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM

Požadavek:
rozsah vymezených rozvojových oblastí v ZÚR

vit 

– vymezení rozvojových oblastí v
no a to zejména s PRÚOOK a
SRÚOK. Zoh

vými póly Olomouckého kraje – – -
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– v rámci aktualizace bylo zrušeno hierarchické rozlišení rozvojových oblasti 
vymezovaných ZÚR, tj. všechny rozvojové oblasti vymezené ZÚR jsou pova-

RO3 Šumperk- a RO4 Jeseník (Mikulovice).

Požadavek:
upravit rozsah vymezení rozvojové oblasti RO1 (OB8 – ORP Olomouc a 
Šternberk

– do rozvojové oblasti OB8 byly zahrnuty obce Šternberk (bez k.
íkov) a Štarnov v j

intenzivní vazby na jádrové území rozvojové oblasti. 

Požadavek:
–

–Litovel,
ní:

– vybrané obce SO y OS8
iku nadmístní rozvojové oblasti byla pro-

rozvojové osy OS8 v tomto území.

Požadavek:
zkoordinova ických oblastí, zejména RO5 Jeseník, 

RO2 Šumperk– –
–

Spln í:
– ryv ových ploch a specifických oblastí na území celého 

cí, zejména s
zp í specifických oblastí. 

e potvrzena v
celorepublikové úrovni

–

strálních území nebyla do rozvojové oblasti zahrnuta), zejména s ohledem na 
li rozvojové oblasti je RO4 Jeseník 

nadmístního
významu.

Požadavek:
a území sousedních –

území MSK (OR1 Olomouc - Šternberk - Moravský Beroun – Dvorce), JMK a PK.

– p
zrušení:
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o rozvojové osy nadmístního významu OR 1 Olomouc - Šternberk - Morav-
ský Beroun – hranice kraje

o rozvojové osy nadmístního významu OR2 Mohelnice - – Šumperk 
– Jeseník – Mikulovice – Polsko

o rozvojové osy nadmístního významu OR3 – Vsetín.
Území této rozvojové osy je zahrnuto v hierarchicky vyšší rozvojové ose 
OS10.

– byla vymezena rozvojová osa nadmístního významu OR4 Kojetín. Obce na-
cházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti):  Kojetín (bez k.ú. 

za ce nad Ha-
, Vrchoslavice.

Požadavek:

významu -
z voj

– v
v odstavci 7 již limitující rozsah
ploch pro podnikání nad 10 ha v jednotlivých rozvojových oblastech. 
V bodech 5 a 40 jsou y y
rozvoj s
lasti ství a zpracování

Výše uvedené požadavky v kap. A.2. jsou obsaženy zejména v bodech 41 a 42, výrokové

STAVEBNÍHO ZÁKONA) VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYME-
ZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

Požadavek:

ní území, a to již v podrobnosti vymezení dle katastrálních území, s ohledem na z
novelizovaného y Studie sídelní struktury Olomouckého kr

–

– vymezení specifických oblastí v ZÚR OK bylo zásadním 
no a to zejména s ohledem na OK 
(SRÚOK) a náv
ních území je mo

ze samotné podstaty 
antropogenní transformace krajinné sféry – neexistence výrazných hranic je-
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Požadavek:
yv rozvojových a specifických oblastí - zejména v PÚR vymezené 

SOB3 s RO5 Jeseník a RO2 Šumperk– – Mohelnice a 
erk, 

– z ORP Šternberk ze specifické oblas-
ozvojových a specifických oblastí byly 

ínkám území OK. 
– r obec Radíkov

SOB-k3), o obec Pavlov v SO ORP Mohelnice, n oz SOB-k4, 
dále SOB- SO ORP Olomouc.

– z ledna 

nová avá, z katastrálních území Kozlov u Velkého Újezdu a 
Kozlov u Velkého Újezdu I obec Kozlov

od Strážnou, všechn

obci , Hadinka k obci Vítkov
, Jívová I k obci Jívová, Mrsklesy 

Mrsklesy Budišov nad Budišov-
kou dou do Moravskoslez-
ského kraje). Zbývajíc
Libavá.

– rozsah vymezení dalších specifických oblastí byl en a zachován. 

Požadavek:

na PK (n ž v PK se bude v rámci aktualizace upravovat),

– b
v

ojových oblastí, os a specifických 
e, že sousedící SO ORP Lanškroun je zcela jiný 

z hlediska znost specifických 
oblastí zde nebyla potvrzena rozborem podmínek území.

Požadavek:
t vymezení specifické oblasti nadmístního významu v ORP Lipník na

chybí vazba – nenavazuje na území v ZK, 

– b ké oblasti nadmístního významu 
v í, její rozsah 
z al zachován, byl integrován s obcí Radíkov a k
Hranic, -k3).
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Vazba na území Zlínského kraje je diskutabilní z
ného hodnocení územ

týnem).

Požadavek:
z
mí Hranic, d

– katastrální území edo o obvodu 

Požadavek:
doplnit stávající dokumentaci ZÚR OK v odst. 4.3. o podporu restrukturalizace ekonomiky 

v cílem dostupnosti území a její obslužnosti je 
za

– uvedené požadavky jsou zapracovány v bodech 2, 4 a 5 a byly upraveny i
s ohledem na požadavky

Požadavek:

s
kulturních, sociálních, 

– dopl

VYMEZENÍ PLOCH A (§ 32 ODST. 1 PÍSM. D
STAVEBNÍHO ZÁKONA) VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VY-
MEZENÍ PLOCH A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU JÍCÍCH ÚZEMÍ
VÍCE OBCÍ, PLOCH A INFRASTRUKTURY, ÚZEM-
NÍCH EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH
ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT

A.4.1. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝ-
ZNAMU

A.4.1.1.Sil
Požadavky na a úprav:

Požadavek

D020 D55 Olomouc– - možnost oddálení vymezeného koridoru
pro vedení rychlostní silnice od území Rokytnice – o, že dosud 

10. 11. 1993, koridor byl 
up

ní ny,
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Požadavek

rozvoje Olomouckého kraje) návrhový koridor pokrývá aktuální ení
jektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí „Rychlostní silnice R55, stavba 
5502 Kokory – území (trasa D-O-L, ochrana 

aj. t. Stávající silnice I/55 v ro-
storovými p k

jíždí také dálková doprava. Navržená silnic
s výhledov

že e, celá 

D021 –Lešná-Valašské Mezi í spojku mezi kraji 
dbát na stabilizované stavy v území /

D02

I/11 Hradec Králové–Post –Šumperk–Ostrava–Mosty u Jablunkova
Olšany n/M-Bohutín, p ,

sil. I/11 v

D46 Sobotín, se nalezne jiné ní odstr
dopravní závady, lze tuto ze ZÚR OK vypustit / spln ,
I/43 Svitavy–Štíty–silnice I/11; v úseku Lanškroun–Dolní Lipka -

or sta Š
i s PK / pro D 43 

platného ÚP, 
obci Štíty se vypouští

D03

I/44 Mohelnice–Šumperk-Petrov n/D–Jeseník–Mikulovice-státní hranice v úseku Šumperk jih–
– posunutí dále od obce

Petrovem n/D dle zpracovaného posouz nit ové 
dvoupruhové / s

dokumentace

D04 v úseku Velké Losiny- tn Lo
avku na ponechání nulové obchvat) / bylo upraveno 

dle ÚS a projednání, návrhový koridor zohlednil s
s Povodím Moravy všechny potenciální diskutované možnosti komu

ovatele ZÚR OK na úpravu trasování, zapracováno do 
výkresu B.6

D05 ry z územní studie D3 –
( /
stano
ZÚR OK; dopln o, že navrhované tun nohorským sedlem, Zlatým chlumem a

D037

D28

ice I/46 na min. 25 vinutí 
/ sta-

veb k
technické a dopravní infrastruktury, které se mohou týkat i jiných lokalit

p I/46 
/ zapracováno ve výkresu B.6.

D027
II/150 (Byst e p/H– – –Protivanov-(Boskovice)

napojením na R46 / bylo upraveno s využitím US, zapracováno do výkresu B.6



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 30 (celkem 490)

Požadavek

D025
II/150 v v územním 

plánu ) /
taci a v

D012 II/366 - opravit zákresu koridoru severního obchvatu – sil. II/366 / opra-
veno ve výkresu B.6.

D09 –Ruda n/M; 
v –

/
v sil. II/369 a I/11 
v tomto území. 

D08
bude pr poloha dopravního koridoru 

/ dokumentace a za-
pracováno do výkresu B.6

D041 II/436 Vlkoš– -Horní nice; provést up í polohy koridoru v souladu s
DÚR pro dálnici D1 a pro napojení na I/55 na území obce do území obce Vlkoš již
nezasahuje) / po ých ZÚR OK

D010 a
D9

II/444 Mohelnice– -Šternberk; it s využitím ÚS D7 sil-
nice navržené v koridoru od území Medlova z územní rezervy do návrhu / 

zapracováno do výkresu B.6
s využitím zpracovaného posouzení možnost posunutí koridoru pro II/444 v

dál od území obce respektování sil. II/315, kterou bude
vhodné jen do v územním plánu / zapracováno do výkresu B.6

D10 II/446 Šumperk– –Olomouc; t možnost posunutí koridoru pro silnice v úse-
ku obce Libina více od území obce / zapracováno posunutí koridoru ve
výkresu B.6.

D27 a
D044

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

zapracováno do výkresu B.6

D52
II/449 – –Litovel– -

možnost územní rezervy silnice v úseku Litovle a enky do návrhových
ploch, vymezení ve VPS /

D16 v – U -Smržice se 
zabývat požadavky obcí na oddálení koridoru od zástavby 

/ s ohledem na rozdílné 
požadavky obcí bylo rozhodnuto o ponechání dlouhodob ájených dosavadní 

ud sledovaných komplexních úprav tahu s výjimkou Slatinic - na zákla-

B.6)
D 35 II/435 – Charváty – Kožušany, pr koridoru v Drahlov /

no

z obsahu ZÚR OK:

D29 II/438 Hranice– . H;  v úseku Opatovice ( realizována / zám
iz výkres B.6.

D30 II/438 Hranice– p. H, v úseku rekonstrukce) – je realizována /

II/366 – R46 v obchodní realizováno /
zám iz výkres B.6.

D07 I/60 Jeseník– - Javorník–
Javorníka), který je realizován /
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D12 Štíty vypustit z šen
mo v územním plánu zemí) /

D46 I/11 Hradec Králové– –Šumperk–
od vní závady 

Sobotín) /

A.4.1.2. 
Požadavky na í a í úprav:

D015 návrh prodloužení železnice Desná ze žel. stanice Kouty n/D ve zkrácené pouze
po „areál centra“ / na , viz výkres B.6.

D47 Opravit formální chybu - 300 u modernizace Brno– Dopl-
nit Kro –Otrokovice–Zlín–Vizovice s návazností na hranicích OK a ZK /

,
v úseku hranice JMk-

D53 301 Olomouc-Nezamyslice; it návrh modernizace trati d o
Grygovské spojky a o napojení na ŽST / / souladu se zprávou 

o
s R n

P polohu koridoru pro územní rezervu VRT (v celém území OK, okolí Prosenic
a úprav u Rokytnice) podle rozpracované oborové - technické studie dosa-
vadní (poloha dopravního koridoru) a po projednání ho aplikovat do ní Aktualizace 2
ZÚR OK/ s ,
provedena pouze korekce trasy VRT na hranicích s MSK pro vzájemnou koordinaci

A.4.1.3. Letecká doprava
Požadavky na a úprav:

u

D49 – ve všech navrhova-
t pa

bíhající silnicí I/46) /
.

D045 ti avr
/ vypuš dostavby bylo

ZÚR OK

A.4.1.4. Vodní doprava
Požadavky na a úprav:

a upravit návaznost koridoru pro územní rezervu spojení D-O-L na
hranicích s Pardubickým krajem (správní území obce Pavlov) a dle navrhnout ko-
rekci v aktualizaci 2 ZÚR OK

terminologii vymezení D-O-L v souladu s usnesením vlády 929 ze
dne 30. 7. 2009 – koridor spojení /

A.4.1.5.Ostatní doprava
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Požadavky na a úprav:

D046 Upravit název terminálu kontejnerové dopravy a logistického centra dle PÚR a do
katastrálních území doplnit u / upraveno v

ve výkresu B.6. lze dovozovat, že auto-
praven v dalších souvisejících výkresech (B.8, D1).

A.4.1.1. Obecná ustanovení s dopravy
Požadavky na a úprav:

Pro zpracování schématu B.3 - koncepce dopravy, dle ní právních -
tak, aby byly rozlišeny stav, návrh, rezerva / název výkresu byl upraven –

lový stav)
vymezit definici koridoru - od osy všemi y, a to i pro bodové struktury 

t r a f o s t a n i c e ) ení možnosti úpravy v grafické (v
ploše obalové koridoru) / .
v bodech 98 -

A.4.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝ-
ZNAMU

A.4.2.1. Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod
Požadavky na a úprav:
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 Na poloha a kapacita podle vydaného generelu MZe a MŽP) aktualizo-
vat v ZÚR OK vymezené územní rezervy pro LAPV – Spálov, Hanušovice, Hoštejn, Dlouhá

Úsobrno, Otaslavice, Radkovy, Podlesný Mlýn a Šternberk, návazností na
hranicích / aktualizace APV zobrazena ve výkresu B.6.

, Podlesný Mlýn).
V9 Suchá nádrž Splav – s využitím územní studie VP5 zapracování dle varianty hráze

„v profilu 2“ a tak polohu poldru / na stanovisek uplat
ných d

V15 S využitím silnice I/44 ve vztahu k obcí
na Desné, Velké Losiny“ po a projednání doplnit seznam suchých nádrží nadmístní-
ho významu o lokalitu Velké Losiny se poldry, jejich vymezení jako

/ poldry ve Velkých Losinách a Filipové jsou y ve výkresech B.6. a B.8. s ozn. 
V15 a V17

VO1 Opravit zákres hráze u suchého poldru Teplice (bez - grafické
nosti vymezení v dokumentaci) /

 Dopracovat princip vymezování v ú z e m í LAPV, trafo-
stanic apod.), které jsou do ÚP p ze ZÚR OK / zapracováno v 135-140

A.4.2.2. Zásobování pitnou vodou
obsahu ZÚR OK:
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V6 Vypustit vodovodu na Potštát – je realizováno / v souladu s podklady ÚAP aktualizovány
zákresy vodovodu ve výkresu B.6. a B.8.

 aktuálnost OP vodní nádrže Nemilka a vypustit / zákres ve výkresu D.1. aktuali-

 Po aktualizaci PRVKOK vodovodní a v dokumentaci ZÚR OK pone-
chat jen hlavní nadmístního významu) – ostatní navrhnout k
není žádoucí, aby ZÚR OK suplovala dokumentaci PRVKOK (bude se týkat i Velkých Losin, Petro-
va n/D a dalších) / kres významných (nadmístních) vodovod

Požadavky na a úprav:

V1 a V2

využití územní studie VP1 a VP4 úpravy obou
a toto aplikovat do aktualizace ZÚR OK:

VP1 návrh vodovodu - napojení vodních Leština, Hrabová, Zvole a Lukavice
na úpravnu vody Dubicko a propojení úpravny se skupinovým vodovodem na
ny a Litovel
VP4 Územní rezerva - koridor pro vodovodní Hanušovice- y

pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do Litovle
i polohy pro vodovodní se zejména:

v úseku od po úpravnu vody a dále až po Litovel i mož-
nost ponechání dle ZÚR OK a také šení východní varianty dle ÚS
u vymezování územní rezervy vodovodu VP4 v Hanušovicích rozvojo-
vého pivovaru Holba a další možnosti užívání zahrádkové osady

yl aktualizován na 
ÚS ve výkresu B.6. a B.8.

Koridor ozna-

die. o ve výkresech B.4. a B.6.
 Dle nových opravit v koo výkrese rozsah OP jímacích Klopotovice,

Troubky, Brodek, Závrbek (Lipník nad Peklo Lhotka, Nový Odbyt,
Ústí.
Vymezení OP o aktualizováno na základ

A.4.2.3. adních vod
Požadavek:
Upravit text bodu 57 tak, že je se zabývat všemi zdroji v sídlech s
více jak 1000 ekvivalentními obyvateli.

– v 115 je požadavek zapracován

A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií

Požadavky na a úprav:
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E.2. Venkovní vedení VVN 400kV Prosenice–Nošovice; s použitím „ÚS E1 vedení 400 kV Nošovice -
Prosenice a napojení velkého energetického zdroje na území pra-
covat návrhový koridor pro dvojité vedení (nikoliv 2 samostatná vedení), zapracovat jako VPS s 

a zapracovat návrhový
koridor pro dvojité vedení (ne 2 samostatná vedení),

územní rezervu pro jednoduché vedení /
úprava trasy vedení 400 kV je provedena na zá pr enosové 

r trasy pro zdvojení vedení 400 
kV Prosenice–

vedení Prosenice–Nošovice je oz idor trasy vedení 
400 kV pro vyvedení výkonu z

bodech 119 a 121 a ve výkresu B.6.
E25 Venkovní vedení VVN 400 kV Prosenice– t a zapracovat p tavbu stávajícího 

vedení V 418 na dvojité vede
/

dení na dvojité elektrické 
stanice Prosenice dle
vedení 400 kV je  E25. 21
E25 a E18

E18 Venkovní vedení VVN 400 kV Krasíkov–Prose ího 
vedení V402 na dvojité venkovní vedení (zdvojení ve stáv

/
távajícího vedení n

stanice doru pro zdvojení 
121 a ve 

výkresu B.6 pod ozn ením koridoru E18
E1 Venkovní vedení VVN 400kV Krasíkov–Horní v PÚR ) E6 

stavu dokumentaci upravit /
koridor byl VN 400kV zrušen a nahrazen v
sech aktuální trasou vedení VVN 

E07 venkovního vedení VVN 110kV Velké Opatovice–Konice;  upravit  polohu koridoru vedení, které je 
istrib dle územního rozhodnutí vydaného pro tuto stavbu /

poloha koridoru trasy vedení 110 kV byla upravena dle podkladu
ve výkresu B.6. je E07

E06 it nové (d
vy navazujícího ve ace ZÚR 
OK /

byla upravena dle podkladu republika, s.r.o. Úprava koridoru e vý-
kresu B.6. pod m E06

E20 

586 Hodolany- Hodolany- 5460 Hodolany-Lutín. Pro it polohu dvo-
jitého vedení 110kV Hodolany-Pros

Aktualizace
ky ve-

dení 110 kV js 25 a ve výkresu B.6 pod ozna E20
E04

E9 2x110  kV v trase Šternberk-Moravský Beroun, Moravský Beroun- Moravský Beroun-Horní 
.

– Mo – Moravský Beroun byly upraveny dle podklad EZ Distri-
122-124 a ve výkresu B.6 pod m

E04, E8 a E9.
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E24 

do Aktualizace vodem ze stávajícího venkovního vedení 2x110 kV V 5575/5577 v 
blízkosti transformovny Nezamyslice/
je navržen koridor pro trafostanici 110/22 kV a napájecí vedení 2x110 kV dle podkladu E.ON 

ka, s.r.o. Návrh trafostanice a napájecího vedení je šen v 125 a ve vý-

E02 a upravit polohu
jecího vedení 110 kV.
polohy í 110 kV byly upra-
veny dle podkladu

E09 – je
zapracovat rozší í o 2-4 pole v TR 

Potštátská/ 
-O-L zúže-

ním koridoru pro územní rezervu D-O-L; poloha TR je stabilizována.
ena dle podkladu Z Distribuce, a.s. Úpravy

jsou y ve výkresu B.6. ozn. E6. 

E08 venkovního vedení 
-

zapracovat do Aktualizace /
je navržen koridor pro trafostanici 110/22 kV a napájecí vedení 2x110 kV Blansko-Rozstání 
dle po
v 24
kV Konice-Ro tání“ je zrušen na 

 -
- rozlišit stav, návrh a rezervu/

výkres B.5. byl aktualizován a uveden do souladu s výkresem B.6. Výkres B.5. je schématem 

ým výkresem, pouze zmenšeným. Schéma B.5. 
je tzv. cílový stav tj. stav á-

A.4.2.6. Zásobování plynem
Požadavky na a úprav:

E14 MORAVIA – VTL plynovodu DN 700 PN 63 Hrušky-
– VTL 

plynovod, DN 700-1200 Tvrdonice- /
kor 129

E 17 VVTL plyn -Mostkovice-
správný název (VTL plynovod DN 700 Kralice- /
aktuálnost  koridoru E17 pro VTL plynovod Kralice nad Oslavou –
a správný název je uveden pod bodem 130.

E13 VTL plynovod DN 200 Senice -
doplnit i do textu kapitoly 4.2.6./

VTL plynovodu DN200 Senice- –
(koridor E13) zá pod bodem 133.

E010 a
E15

VTL  plynovod  Žulová  - Javorník  a  VTL  plynovod  Javorník  -
/

VTL plynovod Žulová-Javorník a Javorník-Bílá Voda je upraven v koridoru E15 podle ÚS E3 a 
dat ÚAP
VVTL plynovod Litovel - –
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ve výkresu B.5. byl zákres VVTL zrušen

A.4.2.7. Obecná ustanovení k vymezování technické infrastruktury nadmístního 
významu
Požadavek:
V 68. textu výroku OOP vymezit definici koridoru - od osy všemi

a to i pro bodové struktury trafostanice) možnosti úpravy
vyzn ní v ridoru).

– v 36
v bodech 136-140

A.4.3. NÁVRH ÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

Požadavek:
K bodu 71 -

nadregionální (nahradí v t ovou studii – generel ÚSES). V této souvislosti bu-

zpracování Aktualizace to ní návazností na prvky ÚSES vyme-
ze

– koordinace se sousedními kraji je provedena ve výkresu B.7
– podkladem pro úpravy provedené ve výkresu B.7. a tabulkách vložených do 

kap. A.4.3. bylo odborné posouzení nadregionálního a regionálního územní-
Aktualizace

sad územního rozvoje Olomouckého kraje - 2014  

Požadavek:
V textové bude dopracován a jak zapracovávat a vy-
mezování ÚSES, které do územních obcí ze ZÚR OK (ne pouze

z dokumentace). tak dopracovat návrh pro vymezování

– zapracováno v bodech 141-150, 186

A.4.4. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

Požadavek:
K odst. 73 -
jinné celky (RKC) o novou aktivitu – golf s využitím ÚS – „aktualizace ÚS území se zvýše-
ným potencionálem pro rekreaci a cestovní ruch RC1 – ního 
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celku Jeseníky - - seznam územních studií, kterými 
en

ván

:
– požadavky jsou zapracovány pod body 160 a golf v Jeseníku je do

ozn. „S“ - sport a
rekreaci ve výkresu B.6. 

NÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZ ÚZEMÍ KRAJE

A.5.1. DNOT

Požadavek:
K odst. 74.4. –

dr tvu mných území a barié-
rových mís

– území OK jsou stano-
veny v bo 164

Požadavek:
- z hlediska ochrany ovzduší. Navrhnout takové zásady a priority pro 

Aktualizace K musí respektovat 
st

– ,14 a 38

Požadavek:
rnou po-

drobno í do následné ÚPD. Adekvátn zapracovat do 
Aktualizace

– zapracováno v bodech 163, 221

Požadavek:
2011 – 2013, 

vyhlášená MZCHÚ.
Spln :

– zapracováno ve výkresu D.1. 
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A.5.1.KONCEPCE OCHRANY A VYUŽITÍ NEROSTNÝCH SUROVIN

Požadavek:
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 v

it využití „územní studie využití 
oblasti s vysokou koncentrací
surovin ST1-

PD; v tomto smyslu provést v rámci aktualizace 
úpravu dokumentace ZÚR OK. Adekvátní
Aktualizace

– požadavky jsou zapracovány v bodech 26-33, 165-171

Požadavek:
isek nerostných suro DI a TI,

Aktuali-
zace

:
– z emního rozvoje Olomouckého kraje s

ochranou neros
s ložisky nerostných surovin (2014).

A.5.3. KONCEPCE OCHRANY KULTURNÍCH A HODNOT

Požadavek:
Doplnit odst. 77. o kulturní krajinné oblasti KKO 9 - Svahy Nízkého Jeseníku, KKO 10 –
Žulovsko, KKO 11 – Rychlebské hory a KKO 12 – e
vymezené oblasti.

– požadavek zapracován v 172 a ve výkresu B.6.

Požadavek:
Upravit text odst. ÚS formulovat do ZÚR OK podmínky pro využití území

– zapracováno v 221

A.7. VYMEZENÍ STAVEB,
NÝCH STAVEB A K ZAJ OBRANY A
NOSTI STÁTU A , PRO KTERÉ LZE PRÁVA K PO-

STAVBÁM VYVLASTNIT

Požadavek:
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K odst. 85. – Aktualizace
sp vzn

Z

– tn
iž rea 177

A.8. STANOVENÍ NA KOORDINACI PLÁNOVACÍ
OBCÍ A NA OBCÍ, 

Z E J M É N A S K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE ÚZEMNÍ 
STRUKTURY

A.8.1. POŽADAVKY NA KOORDIN ÚZEMÍ

Požadavek:
K odst. 89. – v procesu zpracování Aktualizace

dle rozsahu a p ebnosti budou v podrobnosti náležející ZÚR zapra-
bnosti odkázány na zapracování do územ-

– na zákla posouzení a shle o nezobrazitelné jevy, by-
významné pro situování protipo-

v ÚP v bodech 188-204

Požadavek:
Odst. 89.4. – ní pojovacího odtokového ka

– zakresleno ve výkresu B.6. (V11) a zapracováno v 195

Požadavek:
Odst. 89.5.2. – í suchých nádrží -
ochrany p

- Ko-
Hranice (dle studie Mikroregionu Hranicko), pokud se proká-

že jejich nadmístní význam.

– 2 poldry u Velkých Losin jsou zapracovány (poldr Velké Losiny a poldr Filipo-
vá – viz výkres B.6)

– u dalších zobrazitelné 
jevy, významné pro situování 

– 181
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– akceptaci v ÚP v bodech 194-200

A.8.2. POŽADAVKY NA V ÚZEMÍ, PRO VYMEZOVÁNÍ PLOCH S 
R EM VYUŽITÍ A NÁVRH 
FRASTRUKTURY

Požadavek:
Odst. 92.1. - doplnit o obecný požadavek na koordinaci vedení sítí - sdružení sítí do mini-

– zapracováno pod bodem 213

Požadavek:
- koncentrování malých a 

vit, 25. - -
hluku, 91.3. - návrh ploch nové bytové výstavby, 91.6. - rognózy vývoje popula-
ce, 92.8.2.1. - regulativy p - posuzová-

na.

– en odrobnosti byly z

Požadavek:
Aktualizace

na limity využití území vojenské správy - ochranná pásma leteckých rádiových zabezpe-
ch mová území ministerstva obrany pro nadzemní i podzemní stavby, 

OP le

– požadavky byly v podrobnosti né ZÚR zapracovány do výkresu D.1 a 
v 217 vý

ÚZEMNÍ STUDIÍ

Požadavek:
Aktualizace 2 ZÚR OK budou vymezeny vybrané problémy, u kterých bu-

de uloženo zpracování územní 

– 238

Požadavek:
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–
(textová st a grafická t) a obsah Vyhod-

– Zprávy o 
vn viz

1- 3 ZÚR OK).

Ostatní relevantní požadavky (mimo území vztahující se k 
vztahující se k kap. E

Požadavek:
P cí vymezení rozvojových a specifických oblastí v souvislosti s vymezením 

(vyplývá z rozboru udržitelného rozvoje úze-
mí):

– 1. - Boskovická brázda –
Chornice; hranice LP – Loštice, Litovel K roz-
hraní ORP Pr

Šternberk; 
– 2. - t s p

Olomouce propojená se Zá-

– 3. -
jov – Lipová, Malé Hradisko, Otinoves; severozápadní 

území – z hlediska h ilí u ÚAP OK (ak-
tualizace r. 2013).  Srovnání vymezení specifických oblastí ZÚR OK Aktualizace
2a
v Olomouckém kraji dle Strategie regionálního rozv ) a také s vyme-
zením území s významnými rozvojovými rozdíly Olomouckého kraje (na úrovni SO 
POÚ) je patrné z tab. vložené v
V rámci zpracovávání Aktualizace a
„Vymezení strukt nýc
vymezení specifických oblastí, dále pak i pro vyhodnocení udržitelného rozvoje úze-
mí. 

Ad2) -
s ORP

p

nt lské krajiny, která je 
z hodnocena jako negativní skut
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k
oblastech vymezených v ZÚR OK.

Požadavek:
zdroje Potštátsko (z

–

Požadavek:
zrušení odst. 92.13. –

– odst. 92.13. v 232 je zrušen  

Požadavek:
dopracovat ou možnost v územních -

– y
100, 105)

Požadavek:
a opravit polohu stávajících na území obcí Petrov nad Desnou a Vel-

ké Losiny

–

Požadavek:
zapracovat podmínku pro souvisejících doprovodných staveb k VPS vymeze-
ným v ZÚR - zapracovat stnost souvisejících doprovodných staveb k v
ZÚR vymezeným VPS i mimo vymezený koridor,

– viz bod 213

Požadavek:
a vymezení územních rezerv vymezených v ZÚR OK dle § 36 staveb-

ního zákona

– lze od pouze vymezení územních rezerv vyplývajících z kt. 
2b ZÚR OK. K kap. A.4

Požadavek:
dopravní návaznosti na sousední kraje

– e výkresu B.6. a D.2.

Požadavek:
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-
žovým vrc

– zapracováno ve výkresu B.6. a v -82

V rámci zpracování akt. 2a ZÚR OK zapracovat cyklistickou dopravu na území OK
v 000, dle podkladu objednatele (pouze hlavní tahy t.

edení 
cyklistických tah ýznamu).

– zapracováno ve výkresu B.3. 

V
Aktualizace 2a ZÚR OK o tyto další požadavky:

né ány
uplynulém období (07/2011 

– 05/2014)

Požadavky v oblasti dopravy:
– Elektrizace a – - Šumperk – zakreslit jako 

mezi VPS
– Elektrizace trati Kojetín – – Hulín – Holešov – -

zi VPS (D 38)
– Revitalizace trati Opava východ – Olomouc - zakreslit jako návrh a VPS 
– - zakreslit jako návrh a VPS

– uvedené požadavky jsou zapracovány ve výkresu B.6., B.8. a v bodech 86-
91 a 177

Požadavky v oblasti energetiky:
– Rekonstrukce a zdvojení VVN 110 kV vedení V556 (Vyškov) hranice kraje -

(ve stávající trase) – šit jako navrhovaný koridor a VPS
– Rekonstrukce a zdvojení VVN 110 - Konice (ve 

stávající trase) –

– uvedené požadavky jsou zapracovány ve výkresu B.6., B.8. a v bodech 125 
a 177 

Požadavky v oblasti vodníh
– – rafováním „území významné pro situování 

– je graficky zobrazeno ve výkresu B.6. a B.4.
Požadavky ostatní:

– t vojenského újezdu
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000, 1 : 100 000 a 1 : 50 000 a úpravy
rozsahu specifických oblastí

– úpravy hranic obcí, ORP a kraje vyvolaných zákonem 15/2015 Sb. jsou
zobrazeny ve výkresech B.1, B.2, B.3., B.4., B.5., B.6., B.7., B.8., D.1. a D.3. 

dokladují, že úkoly a požadavky kladené na zpracování Aktua-
lizace 2a ZÚR OK ání byly v napln
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IV.a R P
JEDNÁNÍ.

Podkladem pro úpravu Akt.2a ZÚR OK bude ZÚR OK po Akt. 2b.
Z pro Akt. 2b ZÚR OK, texty budou
ve výše uvedeném smyslu upraveny.

hranice byla vy
v

Opravit v
opraveno již v

Opravit popis RV1, RV
opraveno již v dokumenta

Dop –
opraveno (již v

opraveno v již v ŽP pro posouzení SEA

O
opraveno v již v
a uvedeno do souladu s

Bod 89.5. -
podmínek

opraveno již v textu v dokumentaci í SEA

Koridor D18 – -
v

opraveno vymezení koridoru D18 ve všech dot ých výkresech

PPO –vrátit do k

kapitol bylo rozhodnuto ponechat stav kapitol dle 
nému jednání a prové

kap. A.4.2.1., vložení nové 
eré je samo-

statn ísl by bylo nutné promít-

v
jemných souvislostí a návazností v proc pr
vislostí mezi odstavci jedno

následné aktualizaci ZÚR 
OK.
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– B11 
název výkresu D11 byl uveden do souladu s platnou legislativou a byly aktua-
lizovány hranice vymezující administrativní

Poldry Velké Losiny a Filipová -
kap.A.7. 

U strategických ploch opravit v koord. výkr. (hl. výkres) na „STRATEGICKÁ 
PLOCHA KRAJE PRO AKTIVITY REPUBLIKOVÉHO A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU“,

Vypustit koridor pro E1 Krasíkov - Horní Životice – VVN - realizováno, zapracovat 
jako stav a data z ÚAP)

ch výkresech a v textové koridor 
E1 zrušen

Bod 7.3.1. – upravit regulaci pro skladové plochy v rámci strategické plochy 
v – úkol ze dy)

bod 7.3.1. opraven dle poskytnutých podk

Z textu v tabulce ÚSES vypustit RBC 160 Ochozy 
území OK)

RBC 160 byl ve výkresu B.7. zrušen

R (dle ÚP) –
koridor D17 by kresech

Vypustit s – šení rozporu

votína) – viz – ešení rozporu,
Zmenšit rozlohu strategické plochy -V1 z
ha) –

Doplnit bod 74.1.(zvážit vložení ve smyslu požadavku SEA: „Minimalizo-
vat zásahy do 

Odstavec 74.1. ( v

zajis-
tit prostupnost území p isty“.

požadavek je zapracován v odstavci 92.1.(v .

V bodu 7.3.1.3. první odrážce do závorky: „(využití této plochy se ne-

požadavek je zapracován v odstavci 7.3. 2 výroku)
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strategická plocha je vymezena v rozsahu 
plochy „výroby a skladování“ Z-V1 z

Z 3 ZÚR OK + vypustit z
upravit texty v tomto smyslu

koridoru D47 byla z

Pokyny k VVURÚ
Vyhodnocení NATURA opravit ve

rozpo-
ru

t B –
byla upravena ve smyslu výše uvedených požadav-

Vyhodnocení SEA – oprav

plnit:
strategické tahu na ZPF 

procesu –
ha)

- trafostanice u 
– vyhodnocení ZPF né –

dáno)
uchých nádrží Velké 

Losiny a Filipová (podklad – vyhodnocení –

no-
ual kraje 

na udržitelný rozvoj - – uve-
dené po
Pro koridor V11 doplnit ve vyhodnocení SEA požadavek „minimalizovat 
zábory ZPF“
Vypustit zá
Strategická rozsahu plochy ZV-1
z podmínk
nad rámec stanovený v pravit SEA. 
t A - n

uvedených po-
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POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHODNOCENÍ SPOL -
ZÚR OK A VYHODNOCENÍ VLIV LNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
-
Vyhodnocení je provedeno pouze k na úpravy v dokumentaci.

GÁNY, SOU-
SEDNÍ KRAJE

MÍNKA
VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEKTAN-

TA

1 2 3 4 5
1. Ministerstvo do-

pravy
Svobody 12
PO BOX 9
110 15 Praha 1

ze dne 10. 5. 2016

1) V ZÚR OK navrhují 
nikací uvést do souladu s platnou 
legislativou, tj. v textové i grafické ásti 
nahradit pojem „rychlostní silnice“ slo-
vem „dálnice“ a u o
komunikací nahradit písmeno R písme-

268
13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích.
2) Dálnice D 35
V úseku Mohelnice – hranice kraje 
v koridoru D1 – v souvislosti s popisem 
nové trasy dálnice D35 je nutno 
v

dována nová stavba dálnice D35 (Mo-
helnice – hranice kraje) nebo homoge-
nizace D 35 Mohelnice – K ov / Skr-

1) Vyhovuje se - o
bude v
nání upraveno do souladu se zákonem 

cích platným od 31. 12. 2015.

2) Vyhovuje se - dálnice D 35 bude 
v úseku Mohelnice – hranice kraje 

(Mohelnice – hranice kraje); úsek D 35 
Mohelnice –
jako homogenizace na normový profil 

rekonstrukcí 
– Olomouc bude 

jako nová stavba (D20) s koridorem o 

1) upravit o
v souladu s platnou legislativou

2) - dálnice D 35 bude v úseku 
Mohelnice – hranice kraje 

dálnice D 35 (Mohelnice – hra-
nice kraje); úsek D 35 Mohel-
nice – /Sk
šen jako homogenizace na 
normový p

– Olomouc bude 
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GÁNY, SOU-
SEDNÍ KRAJE

MÍNKA
VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEKTAN-

TA

1 2 3 4 5

3) Silnice I/11
– Nemají námitky k
I/11 na území obcí Olšany (obchvat) a 

- Požadují jako úkol pro ÚP Olšany sta-
novit zapracování návrhu úprav silnice 
I/11 dle studie „ ložka silnice I/11, 

– Dolní Lipka (PK Ossendorf 

stávající trase).

4) Silnice I/44
Požadují v oplnit popis 
koridoru D72, zobrazený v
ti, pro navržený tunelový úsek v trase 
I/44 po
5) Silnice I/46 Horní
Dochází k
D28. Nutno zajistit, aby v rámci uprave-

3)
-

- nevyhovuje se - závaznost ZÚR pro 
následné územní plány je stanovena 
stavebním zákonem – vymezený koridor 
umož e v
uvedenou variantu, proto není nutné 

4) Nevyhovuje se - silnice I/44 – tunel 

stavba.
5) Vyhovuje se - obchvat v koridoru D28 
na s

(VPS D20 –
– Olomouc) 

s
10 evzato dle 
stávající ZÚR OK).

tex-
ena

-

nému jednání

nému jednání

e návrhu 
Aktualizac
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GÁNY, SOU-
SEDNÍ KRAJE

MÍNKA
VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEKTAN-

TA

1 2 3 4 5
a trasa I/46 

dle návrhu technické studie „Silnice I/46 
Šternberk – Lipina – Horn
(Viapont, s.r.o., 2006).
6) Požadují opravit / doplnit 
v grafické a textov :
-
nizaci D35 Mohelnice –

it na hranici správních území 
–

- V návaznosti na koridor D14 požadují 
á-

úseku 
Olomouc, Slavonín –

– Slavonín). 
V souladu s
v
kterou je koridor D20 vymezen – poža-
dují koridor D20 vymezit pouze pro úsek 

– Slavonín/Olomouc) a 
stavby související, nikoli pro „homogeni-
zaci R35“. 

zen tak, že zahrnuje i návrh trasy dle 
technické studie „Silnice I/46 Šternberk 
– Lipina –
s.r.o., 2006).

6) Vyhovuje se
- vyhovuje se - í koridoru D14 
pro homogenizaci dálnice D 35 Mohel-
nice –
hranici správních území obcí Skrbe

–

- vyhovuje se - – Olo-
mouc bude v souladu s platnými ZÚR 

- nová stavba 
s koridorem 

nému jednání

6)úsek D 35 Mohelnice –

jako homogenizace na normo-

-
otín

- ov/ – Olo-

stavba (VPS D20 –
– Olomouc) 

s korido

stávající ZÚR OK)
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GÁNY, SOU-
SEDNÍ KRAJE

MÍNKA
VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEKTAN-

TA

1 2 3 4 5
- V kapitole 6.2.1.2. / návrh + srovnávací 
text – v
územní plánování obcí – nutno upravit 

chr

dovány – ž-
ky“. 
- V

nice I/11 mís-
to I/44 – nutno opravit na I/44.

- vyhovuje se - v

– územím RO1 R35 (D35) neprochází

- vyhovuje se - v

namísto I/11

- v
ložky rychlostní silnice R35“ –
územím RO1 R35 (D35) ne-
prochází

s

- v . 94.2. i v

I/44 namísto I/11

upravena
ze dne 14. 6. 2016

visk
jednání ze dne 30. 
5. 2016

Ministerstvo dopravy podporuje výstav-
bu nové 
tomto letišti a požaduje zachování zá-

ZÚR OK.

Vyhovuje se – navrhovaná nová vzleto-
ti

stane dle platných ZÚR OK.

- platných 
ZÚR OK (i jako VPS)

3. Ministerstvo 

chodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

ze dne 4. 5. 2016

Oblast elektroenergetiky (problemati-

1) v ti v odstavcích 61.2.2.1., 
61.2.2.5. a 61.2.2.6. požadují 
v popis

hlediska realizova-
telnosti j
zachovat naprosto stejnou trasu po celé 
délce vedení. Jedná se o sjednocení 

DOHODA
v-

- v ech v závorce bude
vedení 

na dvojité –

1)v ch bodech
v
stávajícího vedení na dvojité –

árech“

upravena
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popi popisy v tabulce 
v kapitole A.7.

2) V jí 
upravit polohu koridoru tak, aby osa ko-
ridoru byla shodná s

chovány, tedy koridor v
400 m. Koridor je v g rhu

ose, která 
je pos

Oblast plynárenství a kapalných paliv 

3) V ny 
or VPS D63 – žel.

– – Hulín –

ridor D18 – silnice II/150 Domažlice –
–

chvaty sídel, které v
šeného území v lok to-
mil zasahují do ochranného pásma pro-
duktovodu. V výkrese 
však toto OP produktovodu, resp. kori-
doru stávající TI nadmístního významu, 

2) Nevyhovuje se - vedení E2 není 

proto není možné upravovat polohu ko-
ridoru.
(pozn. Koridor dle ÚAP je v celém roz-
sahu uv vymezeného v ZÚR 
OK)

3) Vyhovuje se - ochranné pásmo pro-
duktovodu bude v
se zakresleno a v

3)v
kreslit a v
ochranné pásmo produktovodu

byl
upraven
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není zakresleno a v

kresu návrhu akt. kres 
a v popis koridoru produktovo-
du.
4) Požadují doplnit á-

dory VPS D63 a D18 budou respektovat 

189/1999 Sb., zákona 161/2013 Sb., a 
65 0204.

Vyhodno . 2a ZÚR OK 
na URÚ:
V obsahu a 

R OK, vztah k jiným 
koncepcím – 2.2. vztah k jiným koncep-
cím je uveden dokument „Státní energe-
tická koncepce 2010 – 2030“. Upozor-

jedná o odkaz na neschvále-
nou verzi aktualizace Státní energetické 
koncepce z roku 2010 a požadují, aby 
byl text upraven a vycházel pouze 
z

4) Vyhovuje se – –
v že 
v dalších fázích projektové dokumenta-

u VPS D63 a D18 respekto-
vat OP produktovodu podl
189/1999 Sb., zákona 161/2013 Sb., a 

Vyhovuje se - bude upraveno na „Státní 

5. 2015)“

4)v
v dalších fázích projektové do-

a D18 respektovat OP produk-

189/1999 Sb., zákona 
161/2013 Sb.
0204

- upravit ve Vyhodno
URÚ na 

„Státní energetická koncepce 

5. 2015)“

- Vyhodnocení 

ZÚR OK na životní pro-

5. Ministerstvo ze- DOHODA
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Odbor vodohos-

výc

110 00 Praha 1

ze dne 13. 5. 2016

1) V kap. A1 „Stanovení priorit územní-

priorit stanovených v PÚR“ neshledávají 
25 v plném 

rozsahu
srážkovými vodami.

2) V kap. A.8.1. „Požadavky na koor-

mí“ dávají ke zvážení v odst. 89.6. pod 
tabulkou v závorce vyjmenované suché 
nádrže vypustit a odkaz na protipovod-

sažená v
vých rizik v povodí Dunaje, v Národních 
plánech povodí Dunaje a Odry a 
v

ího povodí Dyje a díl
povodí Horní Odry s platností 2016 –
2021.

3) V téže kapitole, v tabulce pod bodem 
89.5.2., je uvedena lokalita Filipová a 
Velké Losiny

1) Vyhovuje se - do kap. A1 „Stanovení 
priorit územního plánování kraje pro 

emí
ní priorit stanovených 

v pracování pri-

srážkovými vodami.

2) Vyhovuje se – v odst. 89. 6. bude text 

vyjmenované poldry budou nahrazeny 
odk ní obsažená v Plánu 

k v povodí 
Dunaje, v Národních plánech povodí 
Dunaje a Odry a v

3) Vyhovuje se - v textové 
ZÚR OK je v bo
pro 2 poldry situované na území Vel-

1) Do kap. A1 „Stanovení prio-
rit územního plánování kraje 

ní udržitelného roz-

priorit stanovených v PÚR“  
doplnit zapracování priority 

se srážkovými vodami.

v kap. A.1.
2) V odst. 89. 6. text pod tabul-

vyjmenované poldry budou
nahrazeny odkazem na opat-

Plánu pro 

v povodí Dunaje, v Národních 
plánech povodí Dunaje a Odry 
a v o-

Horní Odry.
sp

3) V text
ZÚR OK je v it 
území pro 2 poldry situované 
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VPS
V15 a VPO V15, což je matoucí. Dopo-

.

4) textem bodu 
74.11.4. v kap. A,5.1. „v ploše koridoru 

nádrže, které by “. 

zuje um tedy i realiza-
ce vodní nádrže nespecifikované veli-

Hanušovice, Hoštejn, ale i nádrže Ska-
adují tento text vypustit.

5) Nesouhlasí s textem v
v kap. A.4.3. ohle zá
mezených ploch ÚSES
ekologickému hodnocení a stanovisku 

kých Losin, poldry jsou pojmenovány 
Velké Losiny a Filipová; takto bude 

4) Vyhovuje se – text v odst. 74.11.4. v kap. 
A.5.1. bude vyp

5) Nevyhovuje se - bude ponecháno 

ných ZÚR OK.

na území Velkých Losin, poldry 
jsou pojmenovány Velké Losi-
ny a Filipová; takto sjednotit  

Akt. 2a ZÚR OK.
ti

v odst. 89.5. a dalších 
souvisejících kapitolách 
a v grafické 

4) Text v odst. 74.11.4. v kap. 
A.5.1. vypustit.

odstavce 71.11. dle platných 
ZÚR OK.
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6) V bo 177 je jako VPS navrhován 
nový – želez
025, Hanušovice – Lichkov – zkapa-

území LAPV Hanu-
šovice
na kterou se vztahuje podmínka 
z

TI a DI mezinárod-
ního, republikového a jiného nadmístní-
ho významu s výjimkou staveb, kde bu-
de prokázáno projektovou dokumentací, 

bo užívání neztíží budoucí využití území 

mulaci povrchových vod. Žádají, aby 
toto omezení bylo v a ZÚR OK 
akceptováno.
7) Požadují, aby VPS D74 moderniza-

–
– , resp. její 

koridor, byla 

s PM, s.p.

8) V mapovém podkladu B.6 a B.4 je 
suchá nádrž , oproti ostat-

MD o dokon-
D71 –

–
Lichkov – í trati, z

7) Vyhovuje se -

ale o plánovanou modernizaci stávající 
železnice ve stejné trase; studi

uje MD. 

8) Nevyhovuje se - v je 

tové i do-
kumentace

zapracovat požadavek na ko-

kap. A.4.1.2. 
dokumentace

8) 
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jako suchá nádrž, ale jako území vý-

zkoordinovat s textem, resp. tabulkovým
p bod 5, kap. A.7. 
9) V 2 idor 
V16, jednou jako VPS „Propojení ÚV 

ny – Palonín – Litovel)“, druhý v území 

va – Troubky – Lobodice) bez identi-
fikace v text i
v
Koridor V16 (mezi Mohelnicí a Litovlí) 

B.6. a B.8.
10) V suchá 

odním 
V01, které je touto aktuali-

zací zrušeno.
11) V bo

chyba v uvedení dvojího ozna-
– I/44 i 

I/11.

jako suchá nádrž – ze stávající ZÚR 

území významné pro situování protipo-

nádrže esahuje.

9) Vyhovuje se -
–

Troubky – ou
zrealizována, budou z

10) Vyhovuje se -
v

11) Vyhovuje se - chyb
lování silnice I/44 v . bude 
opraveno.

ov
– Troubky – Lobo
ná V16  z
2a vynechat.

v
krese opravit.

11) 
místo I/11) v

a v textové 
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12) Požadují doplnit koridor pro zka-

v 2 – 10,2. Tento zám
odí Horní 

Odry pro plánovací období 2016 – 2021. 
Podklady poskytne Povodí Odry, s.p.

13) Požadují, aby byl Plán rozvoje 

ZÚR, vzájemnou provázanost mezi
zajistit 

na krajské úrovni. Nesouhlasí se zruše-
ním bodu 56 a textu v
na Plány oblasti povodí opravit uvede-

– Národních 

dí Váhu, 

Horní Odry. Vyho

souladu 

12) Vyhovuje se – Ing. Tu-
Povodí Odry, s.p., bude do 

územní plánování v
úkol pro obec 

Koby
svém území, do o

drobnosti koridor nebude obsažen
v

13) Vyhovuje se - bude ponecháno 
v kapitolách A.4.2.2. Zásobování pitnou

padních vod

i d
nování v na

pro obec Kobylá nad Vidnáv-
emí,

do
konkrétní akce.

v kap.A.8.1.

13) Ponechat v kapitolách 
A.4.2.2. Zásobování pitnou 
vodou

od 56. 

text v
, text ponechán 

a upraven 
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s PRVKOK nebo v
s

vyd o stano-
viska.

14) Nesouhlasí se zrušením bodu 
48.3 s tím, že navrácený text bude ak-
tualizován s ohledem na plánovací do-

kazy shrnout do jednoho bodu týkajícího 
oblematiky, 

v

14) Vyhovuje se - bude ponecháno 
v kapitole A.4.2.1. Plochy vhodné pro 
akumulaci povrchových vod.

14) Ponecháno v kapitole 
A.4.2.1. Plochy vhodné pro 
akumulaci povrchových vod 
bod 48.3.

no
odst.

6. Ministerstvo ži-

Odbor posuzo-
vání vlivu na ži-

integrované pre-
vence
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ze dne 10. 5. 2016

1) Ochrana ovzduší – respektovat vy-

í, kde jsou dlouhod
imisní limity a v

realizací 

která zajistí, že v

v porovnání s výchozím stavem.

2) Ochrana ZPF – vod í ve smys-

1) Vyhovuje se -
5.4.1.5.

1
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a

chybí; je proveden pouze kvalifikovaný 
odhad zabírané ra-
ny –
Sb., v

, jak ukládá 
zákon
k novému posouzení.

3) 
OK na udržitelný rozvoj území:
1. Názvy kapitol 7 a 8 se shodují, uvést 
do souladu s
zákonu.

2. Vyhodnocení kumulativních a syner-

2) DOHODA O ROZPORU 
– stanoviska, podrobné vyhodnocení a 

rozporu:
-
v
Losiny a Filipová
-
- it strategickou plochu 
v Olomouci na max. rozlohu 44 ha (bez 

–
poru – regulativy zapracovat dle výsled-

- zmenšit rozlohu strategické plochy Zá-
-V1 z

(cca 47 ha) – regulativy zapracovat dle 

3) Vyhovuje se -
ný rozvoj úze-

mí bylo dopracováno:
1. Názvy kapitol 7. a 8. byly upraveny 
v souladu s

ších 

-upraveno, dohodnuto viz Pro-
tokol z - ke 
smírnému šení rozporu 
z 9.11.2011 a následné stano-

z 20.11.2017), dohoda mezi 
MMR a MŽP z 4. 5. 2018"
Vypustit
Upravit

upravit

od
odnocení vli-
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gickýc
obsahovému standardu, který specifiko-
val NSS v rozsudku, kterým bylo zruše-

ní obecné povahy ZÚR JMK.

3. V

pa eliminaci,
minimalizaci a kompenzaci negativních 

navrhované koncepce na životní 
a

14).
4. Požadujeme vyhodnotit koridor pro 

jako celek a nikoliv jen jeho jednotlivé
zv

okladovat, že navrhovaná 

na o
zákonem a v tomto smyslu budou hod-

šení na udržitelný rozvoj.

2.
dopracována s

vyhodnocen

hodnocení kumulativních a synergických 

jící zá-
oru eliminaci, 

minimalizaci a kompenzaci negativních 

echán jen úsek 
navr
– Velké Lo

OK na udržitelný rozvoj území komplet-

ou ve 
vyhodnocení S
popsány a jsou i podr
v
OK.

území 



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 63 (celkem 490)

GÁNY, SOU-
SEDNÍ KRAJE

MÍNKA
VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEKTAN-

TA

1 2 3 4 5
V tomto smyslu vyhodnocení SEA 
dopracovat a takto upraven

ostatními podklady pro 
vydání stanoviska SEA dle § 37 odst. 
6 stavebního zákona.

7. Sekce ekono-
mická a majetko-
vá Ministerstva 
obrany, Odbor 
ochrany územ-

nemovité in-
frastruktury
Tychonova 1
160 01 Praha 6

ze dne 9. 5. 2016

1) Požadují respektovat a do textové 
a graf
kresu) zapracovat aktuální zájmová 
území a ochranná pásma MO, jako 
stávající limity v území podle následují-

o území: 
Ochranná pásma leteckých zabezpe-

(dle ÚAP jev 
103).
Zájmová území MO pro nadzemní 
stavby (dle ÚAP jev 82).
Zájmová území MO pro podpovrcho-
vé stavby a veškeré zemní práce (dle 
ÚAP jev 82).
Vzdušné prostory MO (pro létání 
v
ÚAP jev 102).  
Vojenský újezd Li jmo-
vého území vojenského újezdu Liba-
vá v 000 m kopírující jeho hranici
(dle ÚAP jev 108).

1) Vyhovuje se
- bude aktualizováno a zapracováno 
v podrobnosti ZÚR. Schéma všech zá-

az
vodn .

- bude upraveno

- bude aktualizováno a zapra-
cováno v podrobnosti ZÚR (dle 

Schéma všech 

v kap. A.8.2. a 
v

1.
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Zájmové území Vojenského újezdu 

v 000 m kopírující jeho 
hranici (dle ÚAP jev 108).   
Zájmová území elektronických ko-

ch (dle ÚAP jev 
81).

u
(dle ÚAP jev 

107).   
textu:

Odstavec 92.10. se v celém rozsahu 

92.10.1. obje ro obranu stá-
tu;
92.10.2. vojenský újezd Libavá v
zájmového území;
92.10.3. ostatní zájmová území minis-

Požadují bod 92.10.3. uvést 
v í:
92.10.3. ostatní zájmová území minis-

ovených 
podmínek a omezení (zájmová území 

- bude zapracováno, zájmová území 
– ve 

schématu.
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prostory pro létání v
ních výškách, ochranné pásmo letištní-
ho úseku dálnice, ochranná pásma le-
teckých ch 
jmové území elektronických komunik

území pro nad-
zemní stavby, zájmová území pro pod-
povrchové stavby a zemní práce).

2) Nesouhlasí s navrženým rozsahem 

dují její zmenšen žadují

vat podmínkou prokázání neohrožení 

v
ním studie. 
Požadují odsunutí strategické plochy 
Prost nos

anice 
komunikace Letecká
6632/2 v

obranu státu.

2) 

2018 bude strategická jov

2) Dokumentaci upravit ve 

ru
, strategická 

zrušena v textové i gra-
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ném prostoru LK TRA6, v tomto vyme-
zeném území lze vydat územní rozhod-

ávazného stanovis-
ka MO. Z
schopnosti dopravního spojení složek 

v rámci D 042, tzn. z dálnice, mimo pro-
stor komunikace Letecká.                                

9. Agentura ochra-

regionální pra-

moucko 
Lafayettova 13
779 00 Olomouc

ze dne 11. 5. 2016

1) V

cení dopravní strategie OK na území 

negativní, a to 
bez ny 
ní dopravních ):
- D5 – sil. I/44 výstavba nového tahu, 

nad Desnou –

- D6 – sil. I/44 dem –
Jeseník, napojení na II/450 – návrh 

DOHODA
1)

- vyhovuje se - koridor pro p ožku sil-
nice I/44 bude od Mikulovic až po hrani-
ci správního území Velkých Losin pone-
chán dle stávající ZÚR OK

- vyhovuje se -

-
I/44 od Mikulovic až po hranici 

nad Desnou a Velké Losiny 
nechání všech sil-

ni návrhu) pone-
chat dle stávající ZÚR OK

-
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e koridory pro etapové napojení 

ridor pro napojení sil. I/60
sl. I/44 – D7 – sil. I/44.
- D7 – sil. I/44 Mikulovice – Jeseník, 
výstavba nového tahu, úprava návrho-
vého koridoru dle zpracované studie D3 

úseku Jeseník –
Mikulovice.
- D7 – sil. I/44 Mikulovice – Jeseník, 

na 
stávajíc 4
seník.

rody a krajiny na území CHKO Jesení-
ky. V – výstavba nového 
tahu - – Mikulovice 
podporují variantu B – jih, která vede
mimo území CHKO Jeseníky. 
SEA – v – D7 na 

je podhodnocené, 

co

nu.

– Jeseník 
bude ponechán dle stávající ZÚR OK

- vyhovuje se - koridor pr
nice I/44 Mikulovice – Jeseník bude po-
nechán dle stávající ZÚR OK

- vyhovuje se -
ky silnice I/44 bude vynecháno

- vyhovuje se - eložek sil-

stane dle stávající ZÚR OK

– Je-
seník ponechat dle stávající 
ZÚR OK

-
I/44 Mikulovice – Jeseník po-
nechat dle stávající ZÚR OK

- etapové napojen
silnice I/44 u Jeseníku vyne-
chat

-
I/44 na území CHKO Jeseníky 
ponechat dle stávající ZÚR OK
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2) V9 – stavba suché nádrže Splav –
polo-

hy hráze a max. záplavy.

mu a rozsahu SP – nádrže Splav byl 

nesouhlasí s návrhem této stavby a po-

ÚR pro akumulaci povrchových vod ze 
ZÚR.
SEA – vyhodnocení vliv

význam-

fragmentaci krajiny a bude vyžadovat 
rozsáhlá zábor PUPFL. Požadují dopl-

3) D016 – lanová dráha Kouty nad 
Desnou – sedlo 1 –
koridor pro VPS stavbu.
Požadují vypustit návrh koridoru pro 
VPS stavbu lanovky Kouty nad Desnou 
–

dráhy Filipovice –
obou d a

2) Vyhovuje se - še-
ní dle platných ZÚR OK; zpracovaná 

3) Nevyhovuje se - lanové dráhy na 
em

. 2a ZÚR OK, pouze byly 
– jedná se o 

formální úpravu.

ché nádrže Splav dle platných 
ZÚR

výše uvedené požadav-
ky byly spl y úpravou 
d ený
i grafické dokumentace



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 69 (celkem 490)

GÁNY, SOU-
SEDNÍ KRAJE

MÍNKA
VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEKTAN-

TA

1 2 3 4 5
tup

nevhodný 
velikosti zásahu do 

CHKO Jeseníky.

4) S – Jeseník – významná rozvojová 
plocha pro sport a rekreaci nadmíst-
ního významu – á se rozší-

távajícího 9 jamkového golfového 
kové, další sportovní 

cha je akceptov

biologického hodnocení zá
zejícího z ch biologických 
zku
kompenzací

SEA – Agentura požaduje hodnocení 
dopracovat a mj. precizovat podmín-
ky pro stanovisko MŽP.

5) 54.1. – nevymezovat v rámci sku-
pinového vodovodu koridor V16 (po-
nechat v závorce pouze V1 a V2)
Kapitola A.7 a výkres B8 –

4) Vyhovuje se - v

znamných rozvojových ploch pro sport a 
rekreaci nadmístního významu. 
V í bude možnost ro

ní rámci územního 
plánu Jeseník.

-

dle stávající ZÚR OK, 
-

4) V

rámci územní-
ho plánu Jeseník

úpravou zásad 
v kap. A.4.4. a jejich 
od
A.4.4.

V16 dle stávající ZÚR OK, 
-
VPS
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vat do VPS koridor V16.
Trasa koridoru V16 je totožná s trasou 
1. varianty vodovodu VP1, od které bylo 

komisi pro 

východní variantou, která není v kolizi 
s územím CHKO LP. Koridor V16 je 
vymezen v
CHKO –
PP Malá Voda.

6) 54.2. –
ní stanoviska 

MŽP k EIA“,
54.3. – ponechat text
po
k EIA“.
MŽP ve stanovisku ze dne 2. 4. 1996 
k
souhlasné stanovisko za podmínek, kte-

ceptace tohoto stanoviska je uvedena 
v na rok 2009 –
2018. Obavy z negativního vlivu vodá-
renské exploatace na nivní systémy 

6) Nevyhovuje se - podmínky bylo nutné 
vypustit, protože je to podrobnost, kte-
rou dle ust. § 36 odst. 3 stavebního zá-
kona (po novele stavebního zákona 

350/2012 1. 2013) 
zásady územního rozvoje nesmí obsa-
hovat.
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amsarské 

7) A
komunikace II/449 na území CHKO LP
jak v
úze
vání vyhodnocení EIA a vlivu na sou-
stavu NATURA 2000.

konstatováním posudku podle § 45i zák. 
liv

ÚR
ožadavek na 

vyšší míru podrobnosti pro posouzení 

1
do finální podoby odpovídající dané po-
drobnosti koncepce tak, a

si. 

8) 
2a ZÚR OK nové (aktualizované) vy-
mezení nadregionálních biocenter.

r. 2008 

7) Vyhovuje se - silnice II/449 bude po-
nechána jako územní rezerva, tedy bu-

.

nejbližších návrhových ob-
dobích není reálný, v

na bnost obchvatu Litovle 
další aktualiza-

pravy 

8) Vyhovuje se – budou zapracovány 

p
esn

v územních plánech dle zásad uvede-

7) silnici II/449 - obchvaty Lito-

jící ZÚR OK). Do o
uvést, že obchvat Litovle a 

nejbližších návrho-
vých obdobích není reálný, 
v

v
ítání dopravy, které

bude 
ku 2017.

ve výrokové 

v kap. A.4.1.

ny vymezení nadregionálních 
biocenter dle studie „Aktualiza-
ce nadregionálního ÚSES“

ve výkresu B.7.
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nadregionálního ÚSES“, která byla pro-
jednána na KÚOK 7. 6. 2011. Agentura
požaduje, aby nové vymezení NRBC 

dostupné v aplikaci Agentury pro výdej

ných v ÚR 
OK.

10. eský 
v Praze

Kozí 4, P.O. BOX 
140
110 01 Praha 1 –
St

ze dne 5. 5. 2016

1) Požadují vymezit 
CHLÚ Viký-

ID 24690000 tak, aby došlo 
k
kona.

2) Koridor pro vodovod VP1 je navr-
CHLÚ Dubicko ID 01630100 

chu 
Zvole ID 3062500. Požadují situovat 

chu výhradního ložiska.

DOHODA
– do textové 

kapitole A.8.2. v b
ktu-

dokument
CHLÚ Dolní Bohdíkov“.
– vzhledem k

ení. 

2) Nevyhovuje se – s ohledem na již 
zrealizované vrty na p

ezbytné 

atiku 
sucha, promítnutém do Usnesení vlády 

5 k

1) kapito-
ly A.8.2., do bodu 92.1. 

v navazující
plánovací dokumentaci 

a CHLÚ Dolní Bohdí-
kov“.
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3) Požadují koridor pro územní rezer-
situo-

vat mimo CHLÚ Dolní Bohdíkov I ID 

písek s ohledem na ust. § 36 odst. 1 SZ 

tu by byla v rozporu s tímto stanove-
ním).

4) Navržený koridor avbu 
stávajícího venkovního vedení VVN 
400 kV je v ploše ID 
1909000 a I ID 19100000, 
které byly stanoveny pro vyhrazené ne-

stávajícímu vedení s celé ložisko 
vyhrazeného nerostu. Požadují vymezit 

ivních 

ku v Olomouckém kraji).
ásti

ení územních 

– do textové 
kapitole A.8.2. v

dokumentaci mimo ice a
CHLÚ Dolní Bohdíkov“.
– vzhledem k pracování ZÚR 

v

- jedná se o 
zdvojení stávajícího vedení VVN 400 kV 

vy – v Aktua
u (400 m) a 

né stávajícím vedením VVN 400 kV.

kapitoly 
A.8.2., do bodu 92.1. uvést: 

novací dokumentaci mimo 
CHLÚ Viký Dol-
ní Bohdíkov“.

4) koridor E18 v ploše CHLÚ 

vedením VVN 400 kV
ve výkresu B.6.
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jen pro 

vzdálenosti.
11.

Olomouckého 
kraje, Odbor do-
pravy a s
hospodá
remenkova 40a 
779 11 Olomouc

ze dne 2. 5. 2016

Souhlasí s požadavkem obcí Slatinice, 

. Navrže-
ná varianta je kratší 
rové vedení trasy je plynulejší, trasa 

od
449 s

vodním tokem 

objektem.

Vyhovuje se -
ce II/449 bude upraven, bude d
hodnocení SEA.

-
II/449 na území obcí Slatinice, 

ice a Drahanovice upravit 

v ka – Smrži-
– fialo-

vá trasa, celková š. koridoru 
400m
- doplnit hodnocení SEA

ve výkresu B.6. 
a v
ní na udržitelný 
rozvoj území

ze dne 11. 5. 2016 1) 
jižního obchvatu Mohelnice na silnici 
II/444 ují
tuto stavbu adit do územní rezervy.

1) Vyhovuje se -

ní studií, na zákla

jako územní rezerva..

ad-
jako územní 

né územní studie „Územní 

II/444 na území Mohelnice a 

D 35“ (Ing. arch. Dujka, srpen 
2016)
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šení -

II/449 do návrhu

2) Nevyhovuje se – AOPK k tomuto zá-
negativní stanovisko a na 

jednání, které se s
na KÚOK dne 27. 5. 2016 bylo ODSH

Litovle
jako územní rezerva, tedy bude pone-

.
dem je to, že obchvat Litovle 
v nejbližších návrhových obdobích není 
reálný, v ci dopravy je 
up nos
nost obchvatu L

další aktualizaci ZÚR OK 

kem roku 2017). 

ve výkresu B.6.
ch

ZÚR OK

12. Kra
Olomouckého 
kraje, Odbor ži-
votního p

Jeremenkova 40b
779 11 Olomouc 

ze dne 11. 5. 2016

1) Odpadové – na zá-

2016 – 2025 a v návaznosti na s
nou strategii obcí OK sdružených do 
spolk

kap. A.1 
v
„Podporovat budování odpovídající in-
frastruktury nutné k

1) Vyhovuje se -
tové v kap. A.1 v

„Podporovat budování odpoví-
dající infrastruktury nutné 
k
a následné ekonomicky a en-

komunálního odpadu k jeho 
energetickému využití.“
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cky a en-

vironmentál
unálního odpadu 

k jeho energetickému využití.“

13. Pardubický kraj

bor rozvoje,
EU, cestovního 
ruchu a sportu, 

ho plánování
Komenského 
nám. 125
532 11 Pardubice

ze dne 14. 4. 2016

1) Vymezení koridoru el. E03 v návrhu 
aktualizace nenavazuje na vymezení 
koridoru E03 – nadzemní vedení 2x110 

– Králíky, vymeze-
ný p
aktuální d
2) D-O-L nenavazuje na ZÚR PK, dopo-

u koridoru na území OK. 
Vymezení územní rezervy D-O-L
v

dor je 
vymezen na z
ce generelu vodní cesty D-O-L Labská 

3) NRBK K84 – vymezení nadregionál-
ního biokoridoru K84 (na území Dolní 
Morava – Malá Morava) v návrhu aktua-
lizace nenavazuje na vymezení v ZÚR 
PK. Vymezení v ZÚR o
z ÚP VÚC PK, který vycházel z ÚTP 

1) bude upraveno dle ÚAP

2) na hranici s Pardubickým krajem bu-
ervy D-O-

L tak, aby koridory v obou krajích nava-
zovaly

3) – 8) vymezení nadregionálních a re-

upraveno tak, aby ÚSES v obou krajích 
navazovaly

1) upravit dle aktuálních ÚAP
- doplnit hodnocení SEA

a upraveno 
v
zaprac. v SEA 

2) na hranici s Pardubickým 
krajem 
rezervy D-O-L tak, aby korido-
ry v obou krajích navazovaly

v
kresech (RD7)

2) – 8) vymezení nadreg. a
regionálních ÚSES 

aby ÚSES v obou kra-
jích navazovaly

v vý-
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regionálního a nadregionálního ÚSES 

4) NRBK K92 – vymezení nadregionál-
ního biokoridoru K92 (na území obcí 

– Maletín) v návrhu aktuali-
zace nenavazuje na vymezení v ZÚR
PK.
5) RBK 890 – na území PK byla v rámci 

území obcí Tateni-
ce – vyme-

ávaznosti, v návrhu 
aktualizace je biokoridor vymezen odliš-

6) RBC 355 Hartinkov – je vymezen 
re-

nenavazujících malých ploch 
tohoto BC z

aby byla z nost na RBK 
1425 na území obce Hartinkov.
7) RBK 1431 – v návrhu aktualizace (na 

– Dzbel) nena-
vazuje na biokoridor v
cí do RBC 277 Nectavské údolí (na 

kresech
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území PK).
8) V
zen biokoridor OK 48, který nemá ná-
vaznost na území PK. Nesouhlasí 
s no

úz

vypuš-
rvená Voda. Vymezení 

v ZÚR PK ani v ZÚR OK neodpovídá 
datové vr

nejedn
znamu, navrhují plochy vypustit a 

ponechán dle platných ZÚR OK; do tex-
ásti do bodu 89.5. bude 

„vymezení suchých nádrží mohou 

územních podmínek“.

Voda ponechat dle platných 

bodu 89.5. doplnit „vymezení
suchých nádrží mohou územní 

podmínek“.

-

-
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OSTATNÍ VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEK-
TANTA

1. Obec Býškovi-
ce
Býškovice 71
753 53 Všecho-
vice

Ze dne 27. 4. 
2016

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro 
nosové soustavy 400 kV do 

elektrické stanice Kletné v úseku odbo-
ení u Býškovic a s

území, v

trasy již stáva-
jící
vána studie „Zdvojení vedení 400 kV V403 
TR Prosenice – TR Nošovice v úseku TR 
Prosenice -

da již k

Nebude akceptováno

zapracován z

sové soustavy v rámci ev-
ropského energet. systému. 

ván v
hájené územní rezervy pro 
vyvedení energet. výkonu z 
velkého energ. zdroje Blahu-
tovice. Vedení koridoru bylo 

Ve vztahu na varianty z uvá-

z vyhodnocení koridoru SEA 

dení s minim

ho parku Oderské vrchy a 

Graficky ponechat beze 
ny,

kap. A.4.2. i
A -
Akt.
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2) Nesouhlasí s posouzením této kon-
cepce (koridoru v
kovic do el. stanice Kletné) v

– kapitola 7.3. Stá-
vající vedení kopíruje pouze trasa Nošovice 
– Prosenice, v –

tento požadavek ostatní vari-

posouzení SEA Akt.
rem

zásah do krajinného rázu, ale 
míra tohoto rušivého vlivu 
byla shledána akceptovatel-

faunu a ekosystémy. 

Nebude akceptováno.
ZÚR OK n hod

stanovisko (souhlas) orgánu 

váno v rámci projednávání 

Bude akceptováno

na v posouze-
ní SEA 

v
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Kletné, žádné vedení není. Zpracovatel se
tedy dopady na ŽP zabýval v poloze, kdy 
za nulovou variantu považoval již existující 

nový návrh.

do krajinného rázu, ale míra 
tohoto rušivého vlivu byla 
shledána akceptovatelnou, 

zdraví a vlivy na flóru, faunu 
a ekosystémy.

2.

1

ze dne 27. 4. 
2016

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro 
vedení p avy 400 kV do 
elektrické stanice Kletné v úseku odbo-

a s

území, v

nit trasy již stáva-
jících veden
vána studie „Zdvojení vedení 400 kV V403 
TR Prosenice – TR Nošovice v úseku TR 
Prosenice -

c po-
nky již k akt. 

2) Nesouhlasí s posouzením této kon-
cepce (koridoru v
kovic do el. stanice Kletné) v

– kapitola 7.3. Stá-
vající vedení kopíruje pouze trasa Nošovice 
– Prosenice, v trase ovice –
Kletné, žádné vedení není. Zpracovatel se

- obec Bý-
škovice

- obec Bý-
škovice
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tedy dopady na ŽP zabýval v poloze, kdy 
za nulovou variantu považoval již existující 

3. anice
Pernštejnské 

753 01 Hranice

ze dne 24. 3. 
2016

1) Požadují územní rezervu RD4 pro ko-
ridor vysokorychlostní dopravy VRT za-
kreslit ve výkrese B6 Plochy a koridory 
nadmístního významu tak, aby vedla se-

í
hotuš, kde je dostatek prostoru pro stavbu 
vysokor
územní rezervy.

2) a zakres-
lena

– Olomouc – – Bohumín 
ú tunelu 

tratí.

Nebude akceptováno.
ZÚR 

OK stávající. Až po schválení 
studie proveditelnosti VRT 
Bohumín – - jako 
podkladu pro ÚPD - bude 

upravit koridor VRT v ZÚR.
Ce
z roku 2003.

Nebude akceptováno.

ie provedi-
telnosti VRT Bohumín –
rov. 

4. ce
Odbor stavení

ad,
pravy

Pernštejnské 
nám. 1
Hranice

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro 
vedení 
elektrické stanice Kletné v úseku odbo-

a s
území Moravské brány. Požaduj

území, v

it trasy již stáva-

- obec Bý-
škovice

- obec Bý-
škovice
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ze dne 27. 4. 
2016

vána studie „Zdvojení vedení 400 kV V403 
TR Prosenice – TR Nošovice v úseku TR 
Prosenice -

stanoví koridor pro dvojité vedení 400kV 
Prosenice – Nošovice s
stanice Kletné, PÚR nestanoví p
je odb
2) Nesouhlasí s posouzením této kon-
cepce (koridoru v
kovic do el. stanice Kletné) v ti A Vy-

– kapitola 7.3. Stá-
vající vedení kopíruje pouze trasa Nošovice 
– Prosenice, v trase od ce –
Kletné, žádné vedení není. Zpracovatel se 
tedy dopady na ŽP zabýval v poloze, kdy 
za nulovou variantu považoval již existující 

5. ík
Odbor stavební-

územního pláno-
vání
Masarykovo 
nám. 1/167
790 01 Jeseník

ze dne 2. 5. 

1) Požadují 
nadmístního významu RO2 Jeseník (Mi-

tj. k.ú. Jeseník, Bukovice u Jeseníka, S u
Jeseníka. Pro další rozvoj plochy pro pod-
nikatelské aktivity a možnosti lepší dostup-

vé oblasti nadmístního významu RO2 celé 
.

Bude akceptováno

Do rozvojové oblasti bude
zapracováno k.ú. Bukovice u 
Jeseníka. 

Do grafiky i textu bude dopl-

st RO2 (Akt.2a 
na RO4)

úpravou 
v kap. 6.5. a výkresu 
B.1.
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2016 ení o k.ú. Bukovice u Jeseníka.

vymezení koridor
dopravní infrastruktury – e-
nohorským sedlem

nelu p nem
icka vymeze-

vymezení t
v
– tunel je v ve výkrese B.6 uveden pod 

sti není uve-
den žádný popis, koridor pro tunel je vy-

zen mezi VPS, ve srovnávacím textu není 
o tunelu žádná zmínka.

3) Nesouhlasí s
rvy. Alternativ-

ním 
zúžení koridoru ÚR pro výstavbu tunelu na 
100 m, které by korespondovalo

2) Nebude akceptováno.
b. 

193 stanovuje úkol: „Vymezit 
koridor pro kapacitní silnici 
v úseku Mohelnice-Jeseník“. 
Již stávající ZÚR OK koridor 
pro I/44 vymezuje, hájí území 
pro tuto stavbu. S ohledem 

realizace Ministerstvo dopra-
vy
ko VPS. 
Bude akceptováno, 
s
VPS (viz výše).

bude ponechán odst. 20.3.2. 
stávající ZÚR OK a text do-
pl v tunelu 

3) Bude akceptováno.
rchem 

ní silnice I/44 od Mikulovic po 

- V
kapitoly 20.3.2. za stávající 
text:
„
(D72)“

-v i do hl. a ko-
ord. výkresu do legendy do-
plnit symbol pro tunel

3)-u silnice I/44 v úseku od 
Mikulovic po hranici obce 

n. D.



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 85 (celkem 490)

OSTATNÍ VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEK-
TANTA

s vymezením plochy pro dopravu v platném 
územním plánu Jeseník.

Z
í –

ÚSES odkazuje na body 126 – 136 textové 
ání 

el. energií a plynem. Body týkající se ÚSES 
–

156.

stane dle stávající ZÚR OK. 

4) Bude opraveno.

vrchem) –

ZÚR OK -ke spole mu 

stávající ZÚR OK

4)-opravit odkazy –

6.

66/1
789 83 Loštice

ze dne 18. 4. 
2016

Nesouhlasí s
spojení    D-O-L, výstavbou koridoru dojde 
k zásadnímu zásahu do vlastnických práv a
k

narušení celého ekosystému krajiny.

Nebude akceptováno.

2a ZÚR 
OK - Aktual
zabývala probl
plavního spojení pouze
v souvislosti se správným 

ní návaznosti koridoru územ-

jení D-O-L na hranicích 
s Pardubickým krajem 
(správní území obce Pavlov).

Pone tím, 
že bude upraveno v grafice 

-O-L
na hranici s PK

v
výkresech grafické 

7. Obec Malhotice 1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro viz p - obec Bý- - obec Bý-
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Malhotice 1
753 53 Všecho-
vice

ze dne 28. 4. 
2016

vedení p
elektrické stanice Kletné v úseku odbo-

a s

území, v
p arianty propojení el. 

t trasy již stáva-
byla zpraco-

vána studie „Zdvojení vedení 400 kV V403 
TR Prosenice – TR Nošovice v úseku TR 
Prosenice -
né“, na základ které bylo navrženo 6 vari-

po-

2) Nesouhlasí s posouzením této kon-
cepce (koridoru v
kovic do el. stanice Kletné) v

– kapitola 7.3. Stá-
vající vedení kopíruje pouze trasa Nošovice 
– Prosenice, v trase –
Kletné, žádné vedení není. Zpracovatel se 
tedy dopady na ŽP zabýval v poloze, kdy 
za nulovou variantu považoval již existující 

škovice škovice

9. Obec Rapotín
Šumperská 775
788 14 Rapotín

ze dne 10. 5. 

Požaduje zachování území pro výstavbu 

v
hranou svého území,

která je navržena na Q50 100 by ob-

Prot rana na 

iny a Filipo-

Velkých Losinách navrhova-

spol. jednání (Sobotín z
vá dle stávající ZÚR OK) 
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2016 ce m
Velké Losiny. Nesouhlasem obce Velké 
Losiny a Sobotína k vybudování jakéhokoli 
poldru na jejich území se obec Rapotín cítí 
ohrožena. 

ÚR OK. Poldr Sobotín 

stávající ZÚR OK.

ponechat  beze zm
vit v grafice i textu popis: 
poldr Velké Losiny a poldr 
Filipová, 
-doplnit u poldru Sobotín 

VPO

vš
ZÚR OK budou dop
indexy (nap

S a 
VPO

10. Obec Slatinice
Slatinice 50
783 42 Olomouc

ze dne 21. 3. 
2016

Nesouhlasí s
II/449 v k.ú. Slatinice na Hané v úseku od 

III/44924 
ižovatku se silnicí II/448. Navrhují no-

vou trasu, která uvolní možnost výstavby a 
hlediska eko-

zábo-
vodním 

žné
provést jedním mostním objektem.

Bude akceptováno.
projednání

s –
ODSH KÚOK bude koridor 
upraven.

-
II/449 na území obcí Slatini-

Drahanovice 

„Studie problémo
silnice II/449 v
venka – Smržice“ (Ing. Ne-

– fialová trasa –
celková š. koridoru 400m
- doplnit hodnocení SEA.

, upravena 
grafická a textová 

požadovaném 
rozsahu

11. 1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro 1) - obec Bý- - obec Bý-
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ka

ze dne 27. 4.
2016

ved
elektrické stanice Kletné v úseku odbo-

a s

území, v
zm iné varianty propojení el. 

ostnit trasy již stáva-

vána studie „Zdvojení vedení 400 kV V403 
TR Prosenice – TR Nošovice v úseku TR 
Prosenice -
né“, na zák o navrženo 6 vari-

Obec po-

2) Nesouhlasí s posouzením této kon-
cepce (koridoru v
kovic do el. stanice Kletné) v

– kapitola 7.3. Stá-
vající vedení kopíruje pouze trasa Nošovice 
– Prosenice, v –
Kletné, žádné vedení není. Zpracovatel se 
tedy dopady na ŽP zabýval v poloze, kdy 
za nulovou variantu považoval již existující 

.

škovice škovice

12.

753 66 Hustope-

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro 

elektrické stanice Kletné v úseku odbo-
vic a s

území Moravské brány. 

- obec Bý-
škovice

- obec Bý-
škovice
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ze dne 26. 4. 
2016

území, v
y propojení el. 

vána studie „Zdvojení vedení 400 kV V403 
TR Prosenice – TR Nošovice v úseku TR 
Prosenice -

6 vari-

2) Nesouhlasí s posouzením této kon-
cepce (koridoru v
kovic do el. stanice Kletné) v

– kapitola 7.3. Stá-
vající vedení kopíruje pouze trasa Nošovice 
– Prosenice, v –
Kletné, žádné vedení není. Zpracovatel se
tedy dopady na ŽP zabýval v poloze, kdy 
za nulovou variantu považoval již existující 

13. Obec Ústí
Ústí 33
753 01 Hranice

ze dne 28. 4. 
2016

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro 
00 kV do 

elektrické stanice Kletné v úseku odbo-
a s

území, v
anty propojení el. 

jí

- obec Bý-
škovice

viz p - obec Bý-
škovice
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vána studie „Zdvojení vedení 400 kV V403 
TR Prosenice – TR Nošovice v úseku TR 
Prosenice -

no 6 vari-
ant odb ní do stanice Kletné. Obec po-

iž k

2) Nesouhlasí s posouzením této kon-
cepce (koridoru v
kovic do el. stanice Kletné) v

– kapitola 7.3. Stá-
vající vedení kopíruje pouze trasa Nošovice 
– Prosenice, v e –
Kletné, žádné vedení není. Zpracovatel se 
tedy dopady na ŽP zabýval v poloze, kdy 
za nulovou variantu považoval již existující 

14. Obec Velké Lo-
siny
Rudé Armády 
321
788 15 Velké 
Losiny

ze dne 13. 4. 
2016

kýchkoli budoucích suchých nádrží –
a

ht vise-
jících ploch významných pro lokalizaci 
PPO na usn 10. Za-
sedání ZO dne 12. 4. 2016. S

minulosti 

viska byla zaslána na kompetentní odbory
KÚOK dne 18. 9. 2014, 24. 3. 2015, 3. 6. 
2015, na pracovním jednání dne 1.7.2015v 

Nebude akceptováno.

dr
v tomto území pro ochranu 
obcí na Desné níže po toku 
od Velkých Losin potvrdily 
zpracované odborné i územ-

ízené Povodím 
Moravy, s.p. i KÚOK).

-

Viz bod 9. 
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2015.
s -

ré jsou na zák
hlasného stanoviska obce 
k
v územní studii (kapacita cca 
3 mil. m3 poloze 

ce. 
Pro koordinaci území - PPO 
na toku Desná – 
ké Losiny s
I/44 je v stanoven 

šení ÚS.
16. Ing. Milan Hr-

817
793 76 Zlaté Ho-
ry

ze dne 28. 4. 
2016

- Požaduje, aby VPS D13
II/457 v úseku Zlaté Hory – 
Bruntál – Jeseník) byla v  z . 2a
ZÚR OK nebo její trasa vedena tak, aby 
nezne
vlastnických p v k. ú. Zlaté 
Hory v Jeseníkách (ovocný sad). 
- 

vrh zm ory.

Bude akceptováno.
.

Nebude akceptováno.
- Požadavek je nutné uplatnit 

D13 ve stávající ZÚR OK) 
bude v rámci

 (v 
text. i grafick

, upravena 
textová i grafická   

17. Mgr. Jašš Ri-
chard, Ph.D.
Maršíkov 67

Nesouhlasí s
cích suchých nádrží na území obce Velké 
Losiny na pozemcích ve a-

Nebude akceptováno. Viz bod 9.R.J.

M.H.

817

Mgr. Jašš Ri-Mgr. Jašš
chard, Ph.D.
Mgr. Jašš
chard, Ph.D.
Maršíkov 67
chard, Ph.D.

Ing. Milan Hr-Ing. Milan Hr-
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788 15 Velké 
Losiny

ze dne 15. 4. 
2016

je o staveb a 
souvisejících ploch významných pro loka-

z

Desná. 
Nezbytnos eše
v tomto území pro ochranu 
obcí na Desné níže po toku 
od Velkých Losin konstatova-
ly zpracované odborné i 

vodím Moravy, s.p. a KÚOK).
- 

s - 
eš kte-

hlasného stanoviska obce 
k
v územní studii (kapacita cca 
3 mil. m3 poloze 

ce. 
Pro koordinaci území - PPO 
na toku Desná – 
ké Losiny s u silnice 
I/44 je v
požadavek
šení ÚS.

18. Kabilka Go-
thard – 

bíz
Do doby, než bude 

Nebude akceptováno.
Silnice II/449 bude ponechá-
na jako územní rezerva, tedy 

stá-

- ervenky 
silnice II/449 vymezený 
v ZÚR OK 
ke spol. jednání jako VPS 61 

G. K.Kabilka Go-
thard
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ze dne 8. 4. 
2016 východní verzi, ponechat stávající provoz 

v
stop . Dokládá podpisovou listinu, kterou 

zastupování v

vajících ZÚR OK.

v nejbližších návrhových ob-
dobích není reálný, 
v

další aktualizaci na 

2017). 

- bude z

e stávající ZÚR 
OK

20.
s.r.o.
Maršíkovská 615
788 15 Velké 
Losiny

ze dne 15. 4. 
2016

1) Nesouhlasí s tím, že navržená dopravní 
nice I/44 zasahují do ne-

vaný rozvoj. 
ce I/44 mimo areál fi
s.r.o.

Nebude akceptováno.

je v
hájen. S
koordinace s PPO na toku 
Desná – s poldry Velké Losi-
ny - je v
požadavek na prov
šení územní studií. Zde bude 

i-
mo jiné bude zabývat i pro-
blematikou minimalizace do-

stávající zá-
stavbu a požadované rozvo-

Viz bod 9
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22. Ministerstvo 
obrany
Agentura hos-

s nemovitým 
majetkem
Odbor územní
správy majetku 
Brno
Svatoplukova 84
662 01 Brno –
Židenice

ze dne 12. 5. 
2016

hlediska vlastníka 
nemovitosti:
v
pokládat, že dojde k

/2, ú. 
aných na LV 25 ve vlastnic-

tví M
ého pro ob-

vrhovanou strategickou ploch
vá zó
R46) je vzhledem k zachování provozu-
schopnosti jmenovaného vojenského objek-
t
chu upravit tak, aby nekolidovala s
pozemkem. Další 2 pozemky v
jov tupové cesty 
s regulovaným vjezdem musí být též stabi-
lizovány. Vzhledem k
cesty je pro MO n

Bude akceptováno.
Rozsah strategické zóny 
v n

ho pro 

mentace. 

Opravit dle dohodnutých a 
h

spln , strategická 

zrušena

24.

cepce a územ-
ního plánu Mo-

68/2015 
Sb., kterou
o pozemních komunikacích. Dle novely do-
šlo k novému vymezení dálnic II
zrušení pojmu „rychlostní silnice“. Tuto sku-

1) Bude akceptováno.

v
projednání upraveno do sou-

268/2015 

nic písmenem R nahradit 
v textu i grafice písmenem 
D. Opravit do výroku (kapito-
la 19.1., 20.2., 23.1.) a kap. 
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rava
Šumavská 33
612 54 Brno

ze dne 9. 5. 
2016

é i
grafic ti uvé

lépe však u rychlostní 

2) Dálnice D 35
V souvislosti s popisem nové trasy dálnice 

vynechat 
mylné slovní spojení eložka rychlost-
ní silnice R35“ – je sledována nová stavba 
R 35 (Mohelnice – hranice OCK/PK) nebo 
homogenizace R 35 Mohelnice –

13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích platným od 31. 
12. 2015.

2) Bude akceptováno.
Dálnice D 35 bude v úseku 
Mohelnice – hranice kraje 

dálnice D 35 (Mohelnice –
hranice kraje); úsek D 35 
Mohelnice –

zace na normový pr
né komunikace 

tek; –

nová stavba s koridorem o 

85 (V ní.

- „novelu 
., kterou 

Sb., platným od 31. 12. 2015 
o pozemních komunikacích. 
Dle novely došlo k novému 

zrušení pojmu „rychlostní 
silnice“.

spl , opravena 
textová a grafická 

2)Opravit bod 20.2. výroku, 
dálnice D 35 bude v úseku 
Mohelnice – hranice kraje 

dálnice D 35 (Mohelnice –
hranice kraje); úsek D 35 
Mohelnice –

ako homogeni-
zace na

–
Ol
nová stavba (VPS D20 –

– Olo-
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3) Silnice I/11
-

Olšan (obchvat) a
k

- Požadují jako úkol pro ÚP Olšany stanovit 
zapracování návrhu úprav silnice I/11 dle 

–
Dolní Lipka (zhot. PK Ossendorf s r.o., 

vající
trase).

4) Silnice I/43
komunikace I/43, zasahují-

cí z Pardubického kraje do k.ú. Štíty (vy-
mezená jako územní rezerva RD1), je v 
rámci ZÚR PK vymezena jako VPS D23 –

– Štíty.

3)

- Nebude akceptováno.
Závaznost ZÚR pro následné 
územní plány je stanovena
stavebním zákonem – vyme-

v
uvedenou variantu, proto ne-
ní nutné tuto povinnost sta-
novovat 

4) 
V
koridor pro I/43 jako územní 
rezerva – na území Olo-
mouckého
na výsledná varianta.

mouc) s koridorem o celkové 

vzato dle stávající ZÚR OK).
(upravit popis u VPS D1, 
D14)

úpravou tex-
tové a

Ponechat

Odst. 21.2. –
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5) Silnice I/44
- Upozo í, že v texto i ÚPD chybí 
popis koridoru D72, zobrazený v grafické 

7) Silnice I/46
Nutno zajistit, aby v rámci upraveného kori-
doru D28 byla pokryta trasa I/46 dle ná-
vrhu technické studie „Silnice I/46 
Šternberk – Lipina – Horní Lo
(zhot. Viapont, s.r.o., 2006).

8) ,

tury (zásobování pitnou vodou, energetika) 
s koridory pro dopravní infrastrukturu po-
žadují
stavby, zejména:
- E14 (pro MORAVIA – VTL 
plynovod), E18 (pro vedení 400 kV Krasí-
kov – Prosenice) s koridorem D018 (pro D1 

5) Be
koridoru D72 - silnice I/44 –

sedlem není 
šení Akt. 2a ZÚR OK (není 

ící po-
pis pro sjednocení grafické a 

7) Je akceptováno.
Koridor D28 pro obchvat na 

s tech-
nickou studií „Silnice I/46 
Šternberk – Lipina – Horní 

2006).
8) Bereme na v
Uvedenou problematiku je 

dalších stupních 
ú
tové dokumentace.

v
kapitoly 20.3.2. za stávající 
text:
„
(D72)“

no 

ly A.4.1.1. doplnit zásadu, že 

nické infrastruktury – záso-
bování pitnou vodou, ener-
getika - s koridory pro do-
pravní infrastrukturu bude 

o v dalších stupních 
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– – -
E18 nutno re-

spektovat budoucí trasu dálnice D1
- u E18 (pro vedení 400 kV 
Krasíkov – Prosenice) x D020 (pro R 55, 

– Velký Týnec) – nutno respektovat 
vované stavby D55

R55)
- D5 I/44) 
a D69 (pro r
293 Šumperk – Kouty nad Desnou) – dle 

OK bude koor-

ru pro r
e V15 ve 

Velkých Lo
terá se stane podkladem 

pro následnou aktualizaci ZÚR OK a zapra-
cování do ÚP. Projednání ÚS nutno uvést 

- E26 (dvojité vedení 400 
kV) k

– respektovat trasu 
stávající I/48
normové parametry.

9) Bude akceptováno.

a projek-
tové dokumentace.

V odstavci 43.2. opravit 
–

silnice 1. I. a 2

9) Do od oly
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pro snadn ší orientaci doplnit seznam 

dál .

10) 
opravit / doplnit následující:
- zobrazení koridoru D14 (pro homogeniza-
ci D35/R35 Mohelnice – S

- v návaznosti na koridor D14 doplnit vy-
D20

trasy R35 v úseku Olomouc, Slavonín –

rou je koridor D20 vymezen. D
koridor D20 vymezit pouze pro úsek 

– Slavonín/Olomouc) a 
stavby související, nikoli pro homogenizaci 
R35

- v kapitole 6.2.1.2/návrh + srovnávací test 
– v r
nutno upravit terminologii, resp. tvrzení 

ch

stavby týkající se dálnic a 
silnic

10) Bude akceptováno.
- koridoru D14 pro 
homogenizaci dálnice D 35 
Mohelnice –
bude uko

–

- – Olomouc 
bude v souladu s platnými 
ZÚR OK oz en D20 - nová 
stavba s koridorem o celkové 

ce 1000m

- v
–

D35 neprochází rozvojovou 
oblastí RO1

A.4.1.1. doplnit seznam  
dií) pro 

ZÚR  OK

-
homogenizaci dálnice D 35 
Mohelnice –

správních území obcí Skr-
lov – hotín

sp v
výkresech grafické 

A dále viz 2)

- Vypustit v pododstavci 
6.2.1.2. odrážku k (R)D/35
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rychlostní silnice R35“ –
D35/R35 nejsou sledovány, nutno vypustit 

- cí 
text je 
I/44, nutno opravit na I/44

- v kapitole A.4.1.1
“) je 

uvedena silnice II/469, nutno opravit na 
II/449
-
nutno vypust
respektování „homogenizace I/46 v úse-
ku  Olomouc – Šternberk“, v uvedeném 
úseku se homogenizace I/46 nesleduje.

- v

nice I/44 namísto I/11

- bude no 
II/449 

- v odst. 20.4., v kapitole 
A.4.1. bude pojem „homoge-
nizace“ vynechán

opravit

opravit

v odst. 20.4., vypustit pojem 
homogenizace

26. Svazek obcí 
údolí Desné
Šumperská 775
788 14 Rapotín

ze dne 4. 5. 
2016

k

možnost oridoru 
mezi obcemi šumperského okresu a Jese-

omezí dostupnost cen-
tra kraje zejména pro jesenickou stranu.

Jeseník, lze na-
hradit vybudování železn ího koridoru 

pracovaným sil-

Nebude akceptováno.

propojením 
Šumperska a Jesenicka (ta-
kový

nebylo nikdy obsaženo. Akt. 

prodloužení trati v Koutech 
n/D (zpracovanou studií bylo 
prokázáno, že prodloužení o 

pracovat požadavek na pro-
eleznice 

z do Jeseníku  územní 
studií – s termínem do 4 let
…

v kap.A.9.
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Šumperk – Kouty nad Desnou.

rozvoj území (Jesenic-
ka, Javornicka a Šumperska).
Zrušení možnosti výstavby žel. koridoru 
promarní možnost rozvoje dopravy mezi 

cca 800m je ekonomicky ne-
výh
žení trati v Koutech n. D. ne-
sleduje Ministerstvo dopravy, 
ani OK

nu. 
S ODSH KÚOK bylo dohod-

žení železnice až do Jesení-

ání zapraco-
ván požadavek
ešení územní studií; dle vý-

pak 

návrh na prodloužení zahrnut 

STANOVISKO VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEK-
TANTA

3. Ministerstvo 
pro místní roz-
voj

nám. 6
110 15 Praha 1

ze dne 

Žádost obsahuje veškeré podklady pro
posouzení a vydání stanoviska dle § 37 
odst. 6. SZ. 

má tyto nedostatky:
a) RO OB8 je vymezená nad rámec PÚR a) RO OB8 vymezená nad 

Akt. 
a) RO OB8 vymezenou nad 

1 (dále PÚR) upravit 
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12. 9. 2016

b) není 
rozvojových os

c) není d
specifických oblastí

vymezení (nenávaznost) specifických a 
rozvoj. oblastí na hranicích se soused. kra-
ji.

a (32) z PÚR

na v
projednání

b) bude d
ní vymezení rozvojových os 

vymezení specifických oblastí

ní rozdílného vymezení spec. 
a rozvoj. oblastí na hranicích 
se sousedními kraji

9) a (32) je obsa-
ženo již ve stávajících ZÚR 
OK – jsou zahrnuty v
38. a v

tedy nebyly obsaženy ani 

v
projednání vymezením rozvo-
jové oblasti nadmístního vý-
znamu, která bude navazovat 
na rozvoj. oblast republikové-
ho významu 

v kap. A.2.a 
výkresu B.1.

zení rozvojových os 
no v

kap. A.2.

zení specifických oblastí
v

kap. A.2.
í rozdíl-

ného vymezení spec. a roz-
voj. oblastí na hranicích se 
sousedními kraji

v
kap. A.2.

e) 

ženo již ve stávajících ZÚR 
OK – jsou zahrnuty v
38. a v
nebyly ní a
tedy nebyly obsaženy ani 



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 103 (celkem 490)

STANOVISKO VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEK-
TANTA

f) není ejmé, zda koridor kapacitní sil. 
Mohelnice-Jes souladu 
s

1) z mezi-

- vymezena 1 rozvoj. oblast OB8
1.1 - požadavek - rozvoj. oblast OB8 dát do 

souladu s PÚR
- e OK procházejí rozvojové 

osy z PÚR: OS8, OS 10, OS11
1.2. –

jsou/nejsou zahrnuty v rozvojové ose

v tomto smys-

no

f) koridor kapacitní silnice 
Mohelnice – Jeseník (I/44) je 
obsažen již ve stávajících 

v

v bodu 75. a 76. Výroku (ve 
bodu 

20.3.). Vazba na PÚR bude 

Bude upraveno 
v doku
projednání.

jednání.

v - v tomto 

v kap. II. o

f) koridor kapacitní silnice 
Mohelnice – Jeseník (I/44) je 
obsažen již ve stávajících 

ní koridoru 
v ur ých úsecích, což je ob-

sti 
v bodu 75. a 76. Výroku (ve 

í v bodu 
20.3.) - vazbu na PÚR doplnit 

v kap. II. 

Upravit v dokumentaci pro 

no

pro livé 
obce jsou/nejsou zahrnuty 
v rozvojové ose doplnit v do-

pro-
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- vymezena 1 specif. Oblast- Králický
Sn

1.3. -

plánování z

2) z hlediska širších územních vzta-

- znosti
2.1.– požadavek na
ní:
2.1.1.návaznosti spec. obl. SOB-k1 s PK 
2.1.2. menšího rozsahu rozv. osy OS10 
než navazující rozvoj. osy v MSK
2.1.3 menšího rozsahu spec. obl. SOB-k2 
než SOB3 v MSK

2.1.4. rozvoj. osa RO2 nenavazuje na MSK

jednání.

cifické oblasti SOB-k1 s PK, 
menšího rozsahu rozvojové 
osy OS10 než navazující 
rozvoj. osy v MSK a menšího

rozsahu spec. oblasti SOB-k2 
než SOB3 v MSK bude dopl-

jné projednání.

RO 2 je rozvojová oblast vy-
mezená po hranice s PR (na 
MSK nenavazuje).

jednání.
v

kap. A.2.

plánování z

které se OK nedotýkají dopl-

projednání.
v kap. II. 

návaznosti spe-
cifické oblasti SOB-k1 s PK, 
menšího rozsahu rozvojové 
osy OS10 než navazující 
rozvoj. osy v MSK a menšího 

rozsahu spec. oblasti SOB-k2
než SOB3 v MSK doplnit v 

jednání.
v

kap. A.2. a A.3. a ve 
výkresech B.1. a B.2.
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2.1.5. rozvoj. osa OS11 je vymezena 
v menším rozsahu než navazující osa ve 
ZK

3) konzultace se sousedními státy
konstatováno, že PR neprojevila zájem o 
nabídnuté konzultace ze strany KÚ OK

4) soulad s PÚR - vyhodnocení kapitol 
2 ZÚR OK

- ad kapitola A1 – stanovení priorit

obsaženy v platné ZÚR OK)

- ad kapitola A2 – nadmístní rozvoj. 
oblasti a osy

4.2. viz bod 1.1. stanoviska

rozsa-
hu rozvojové osy OS11 než 
navazující osy ve ZK bude 

v dokumentaci pro 

29) a (32) je obsa-
ženo již ve stávajících ZÚR 
OK – jsou zahrnuty v
38. a v

tedy nebyly obsaženy ani 
v tomto smys-

no.

Rozvoj. oblast OB8 bude dá-
na do souladu s PÚR 
v do
projednání.

hu rozvojové osy OS11 než 
navazující osy ve ZK doplnit v 

jednání.
no v

kap. A.2. a ve výkre-
sech B.1. a B.2.

republikových 
obsa-

ženo již ve stávajících ZÚR 
OK – jsou zahrnuty v
38. a v

tedy nebyly obsaženy ani 
v - v tomto 
smyslu dopl

kap. II.

Dát rozvoj. oblast OB8 do 
souladu s PÚR
v
projednání.

v
kap. A.2. a ve výkre-
sech B.1. a B.2.
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- ad kapitola A3 – specifické oblasti
4.3. viz bod 2.1. stanoviska

- ad kapitola A4 –

K
(87) C-

10 09a)

4.4. ze
zda v
(193) – kapacitní silnice Mohelnice-Jeseník

cifické oblasti SOB-k1 s PK, 
menšího rozsahu rozvojové 
osy OS10 než navazující 
rozvoj. osy v MSK a menšího 

rozsahu spec. oblasti SOB-k2 
než SOB3 v MSK bude dopl-

dokumentaci pro ve-

Koridor kapacitní silnice Mo-
helnice – Jeseník (I/44) je 
obsažen již ve stávajících 
ZÚR OK; Akt

v u

v bodu 75. a 76. Výroku (ve 
bodu 

20.3.). Vazba na PÚR bude 
o

cifické oblasti SOB-k1 s PK,
menšího rozsahu rozvojové 
osy OS10 než navazující 
rozvoj. osy v MSK a menšího 

rozsahu spec. oblasti SOB-k2 
než SOB3 v MSK doplnit v 

jednání.
v

kap. A.2. a ve výkre-
sech B.1. a B.2.

Koridor kapacitní silnice Mo-
helnice – Jeseník (I/44) je 
obsažen již ve stávajících 
ZÚR 

v
saženo k
v bodu 75. a 76. Výroku (ve 

bodu 
20.3.). Do o t
vazbu na PÚR.

spl kap. II.
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–
ZÚR OK

4.5. k l. (176b) – SNT-plocha pro suchou 
nádrž Teplic

povo – nemají 

4.6. k ,
(145) E6, (150d) E15, (150h) E19, (159) 

pomínky
- ad kapitola A5 – A13 –

pomínky

5) nad rámec sta-
noviska 

5.1 –

5.2. – dle 
PÚR ministerstvy a jinými správní-

5.3. v grafických výstupech (zejména 
nit popisky

–
terminál je obsažen již ve 
stávající ZÚR OK,  v Akt. 2b 
je  opravena terminologie 
v souladu s PÚR

PÚR
PÚR minis-

terstvy a jinými správními 

Bude dopl Doplnit do schémat popisky 
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vymezené nad rámec PÚR vymezením
rozvojové oblasti nadmístního významu, 
která bude navazovat na rozvoj. oblast re-
publikového významu

ven v
né projednání.

RO OB6 vymezená nad rá-

dále PÚR) bude uprave-
na v
projednání.

e schéma-
tech B.3 – B.5.

V dokumentaci pro
projedná
název „Politika územního 
rozv

R

zkratku.

RO OB6 vymezenou nad rá-
mec P

ravit 
v dokumentaci
projednání vymezením rozvo-
jové oblasti nadmístního vý-
znamu, která bude navazovat 
na rozvoj. oblast republikové-
ho významu.

ve výkresu 
B.1. a kap. A.2.
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V. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM, S POŽADAVKY PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍC
V DLE § 40 ODST. 1 A 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA.

1. Vyhodnocení souladu se stavebním 

a ZÚR OK je provedena v souladu se:
– zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním (stavební

zákon), ve cíli a úkoly
územního plánování je uvedeno v kap.
OK).

– vyhláškou 500/2006 Sb., o analytických podkladech, plá-
novací dokumentaci a evidence plánovací ve

p je uvedeno 
v kap. IV. OK);

– vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve

2. Vyhodnocení souladu s požadavky podle zvláštních právních

a ZÚR OK je zpracována v a-
poz ktualizací, které bylo dohodnuto 

s ny v souladu . Nové poža-
davky, které zapracovány, jsou provedeny v souladu se 

V.) a jejich soulad s požadavky zvláštních
právních je vyhodnocen takto:

Požadavky vyplývající ze zákona 

v odst. 5.4.2., podkapitolách A.4.2. a A.8.1. a výkresech B.4., B.6., B.8. a D.1.

Požadavky vyplývající ze zákona 
odst. 5.4., kapitole A.4.

podkapitolách A.4.3., A.5.1. a A.8.2. a výkresech B.6., B.7. a D.1.

Požadavky vyplývající ze zákona 

R v odst. 5.4.1., v kap. A.2., A.4., podkapitole A.8.2. a vý-
kresech B.6. a D.1.

Požadavky vyplývající ze zákona 
odst. 

5.4.3., odst. 7, v a ve výkresech B.6., B.7., D.1 a D.3.
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Požadavky vyplývající ze zákona 

zohl odst. 5.4.4., podkapitolách A.4.3. a A.5.1. a výkresech B.6., B.7. a D.1.

Požadavky vyplývající ze zákona 
odst. 3., odst. 4, podkapito-

lách A.5.3. a A.8.2. a výkresu D.1.

Požadavky vyplývající ze zákona
odst. 3., odst. 4, odst.5, 

v kap. A.2., podkapitolách A.4.1., A.7. a A.8.2. a výkresech B.3., B.6., B.8. a D.1.

Požadavky vyplývající ze zákona 

áz ve 
O odst. 3, odst. 4.7. a výkresu D.1.

Požadavky vyplývající ze zákona 
z odst. 5.4.7., a výkresu D.1.

Požadavky vyplývající ze zákona
podkapitole A.8.2. 

Požadavky vyplývající ze zákona oc o z

odst. 5.4.8., v kap. A.4. podkapitole A.8.2. a výkresech B.6., B.8. a D.1.

Požadavky vyplývající ze zákona 8 Sb., o ochr a využití nerostného bohatství 
po

v odst. 5.4.7., kap.A.2., kap. A.3., podkapitole A.5.2. a výkresu D.1.

k zac
dále onávající státní správu v ných oblastech, 
v - ání 
k návrhu A

3. Vyhodnocení souladu se stan -
jednání

P 2a ZÚR OK 
vykonávající státní správu v

v í návrhu Aktualizac
k návrh 2a ZÚR OK, které se konalo dne 12. dubna 2016. Dokumentace 
návrhu byla pro DO a sousední kraje vyložena od 18. 3. 2016 do 13. 5. 2016 k nahlédnutí 

izovatele (OSR KÚOK
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webových stránkách Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/zasady-uzemniho-
rozvoje-cl-185.html. Celkem bylo do pro

hod –

ho o vyhodno-
cení s -

ledující bod.



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 112 (celkem 490)

VYH PROJEDNÁNÍ -
ÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE A 

ÚZEMÍ  

NY, SOUSEDNÍ 
KRAJE

IPOMÍN-
KA

VYHODNOCENÍ

1. Ministerstvo do-
pravy L. Svo-
body 12
PO BOX 9
110 15 Praha 1

ze dne 10. 5. 2016

1) V ZÚR OK navrhují 
kací uvést do souladu s platnou legisla-
tivou, tj. v
pojem „rychlostní silnice“ slovem „dálnice“ a 
u ací nahradit 
písmeno R písmenem D ve smyslu novely 

nikacích.

2) Dálnice D 35
V úseku Mohelnice – hranice kraje 
v koridoru D1 – v souvislosti s popisem no-
vé trasy dálnice D35 je nutno v

silnice R35“. Je sledována nová stavba dál-
nice D35 (Mohelnice – hranice kraje) nebo 
homogenizace D 35 Mohelnice – ov /

oli

3) Silnice I/11
– Nemají námitky k vypu
na území obcí Olšany (obchvat) a Sobotín 

1) Vyhovuje se -
v dokumentaci pro

o pozemních komunikacích platným od 31. 
12. 2015.

2) Vyhovuje se - dálnice D 35 byla v úseku 
Mohelnice –
nová stavba dálnice D 35 (Mohelnice – hra-
nice kraje); úsek D 35 Mohelnice –

normový profil sm unikace 

lov/Skrb –
stavba (D20) s koridorem o 
1000m.

3)
-
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NY, SOUSEDNÍ 
KRAJE

IPOMÍN-
KA

VYHODNOCENÍ

- Požadují jako úkol pro ÚP Olšany stanovit 
zapracování návrhu úprav silnice I/11 dle 

ilnice I/11, Pos lmov –
Dolní Lipka (PK Ossendorf s.r.o., 2004) dle 

rvené varianty (ve stávající trase).

4) Silnice I/44
Požadují v
doru D72, zobrazený v
navržený tunelový úsek v trase I/44 pod 

enohorským sedlem.

5) Silnice I/46 Horní Lo
Dochází k hového koridoru D28. 
Nutno zajistit, aby v rámci upraveného kori-

technické studie „Silnice I/46 Šternberk –
Lipina – s.r.o., 
2006).

6) Požadují opravit / doplnit v grafické a 
:

-
ci D35 Mohelnice –

–
- V návaznosti na koridor D14 požadují do-

ení o-
stavby trasy dálnice D35 v úseku Olomouc, 
Slavonín –

– Slavonín). V souladu 
s

- Nevyhovuje se - závaznost ZÚR pro ná-
sledné územní plány je stanovena staveb-
ním zákonem – vyme
v edenou 
variantu, proto není nutné tuto povinnost 
stanovovat s

4) Nevyhovuje se - silnice I/44 – tunel pod 

ymezen 
pr

5) Vyhovuje se - obchvat v koridoru D28 na 

že zahrnuje i návrh trasy dle technické stu-
die „Silnice I/46 Šternberk – Lipina – Horní 

6) Vyhovuje se

- Vyhovuje se -
homogenizaci dálnice D 35 Mohelnice –

hranici 
–

- Vyhovuje se - – Olomouc 
byl v souladu s platnými ZÚR OK ozna
D20 - nová stavba s koridorem o celkové 
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NY, SOUSEDNÍ 
KRAJE

IPOMÍN-
KA

VYHODNOCENÍ

upravit popis VPS, pro kterou je koridor D20 
vymezen – požadují koridor D20 vymezit 
pouze pro úse – Slavo-
nín/Olomouc) a stavby související, nikoli pro 
„homogenizaci R35“. 

- V kapitole 6.2.1.2. / návrh + srovnávací 
text – v
ní plánování obcí – nutno upravit terminolo-
gii, resp. tvrz

ložky“ D35 nejsou sledovány – nutno vypus-

- V

I/44 – nutno opravit na I/44.

- Vyhovuje se - v
terminologie:

stavbu dálnice D35“.

- Vyhovuje se - v
í silnice na I/44 na-

I/11.

ze dne 14. 6. 2016

nání ze dne 30. 5. 
2016

Ministerstvo dopravy podporuje výstavbu 
to 

ZÚR 
OK.

Vyhovuje se – navrhovaná nová vzletová a 

stává zachována dle platných ZÚR OK.

2. Ministerstvo práce 
a sociálníc

ním právu
1, 128 01 Praha 2
ze dne 20. 4. 2016

3.
myslu a obchodu

Oblast elektroenergetiky (problematika DOHODA
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Na Františku 32
110 15 Praha 1

ze dne 4. 5. 2016

1) v h 61.2.2.1., 
61.2.2.5. a 61.2.2.6. požadují v popisech 

hlediska realizovatelnosti jednotli-

stejnou trasu po celé délce vedení. Jedná 
popisy 

v tabulce v kapitole A.7.

2) V
upravit polohu koridoru tak, aby osa korido-
ru byla shodná s

chovány, 
tedy koridor v
je v
vymezen v o

stavby.

Oblast plynárenství a kapalných paliv 
a.s.):

3) V návrhu
VPS D63 –

Kojetín – Kro – Hulín – Valašské Mezi-
D18 – silnice 

II/150 Domažlice – – Horní Újezd, 
ré v jižní a JV 

ti 
jí do ochranného pásma pro-

duktovodu. V
toto OP produktovodu, resp. koridoru stáva-
jící TI nadmístního významu, není zakresle-
no a v
Požadují doplnit do koordin ího výkresu 

1)Vyhovuje se, je 
v závorce bude uve-

o vedení na dvo-
jité –

2) Nevyhovuje se -

možné upravovat polohu koridoru.
(pozn. Koridor dle ÚAP je v celém rozsahu 

vymezeného v ZÚR OK)

3) Vyhovuje se - ochranné pásmo produkto-
vodu bylo v
leno a v
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návrhu akt. 
v legen

D63 a D18 budou respektovat OP produk-
1999 Sb., zá-

kona 161/2013 Sb.

na 
URÚ:
V

jiným koncepcím –
2.2. vztah k jiným koncepcím je uveden 
dokument „Státní energetická koncepce
2010 – 2030“. Up
odkaz na neschválenou verzi aktualizace 
Státní energetické koncepce z roku 2010 a 
požadují, aby byl text upraven a vycházel 
pouze z

4) Vyhovuje se – –
v vo no, že v dalších fá-

a u
VPS D63 a D18 respektovat OP produkto-

161/2013 Sb.

Vyhovuje se - je upraveno na „Státní ener-
en

usnes

4. Ministerstvo vnitra
Odbor správy ma-
jetku
P.O.BOX 155/OSM
120 21 Praha 4

ze dne 4. 5. 2016

5. Ministerstvo ze-
1) V kap. A1 „Stanovení priorit územního 

DOHODA
1) Vyhovuje se - do kap. A1 „Stanovení pri-
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Odbor vodohos-

vý
šnov 65/17 

110 00 Praha 1

ze dne 13. 5. 2016

novených v PÚR“ neshledávají 
priority PÚR 25 v plném rozsahu, resp., 

2) V kap. A.8.1. „Požadavky na koordinaci 

ke zvážení v odst. 89.6. pod tabulkou v 
závorce vyjmenované suché nádrže vypustit 

ov es-
n Plánu pro zvlá-

ých rizik v povodí Dunaje, 
v Národních plánech povodí Dunaje a Odry 
a v

Horní Odry s platností 2016 – 2021.

3) V téže kapitole, v tabulce pod bodem 
89.5.2., je uvedena lokalita Filipová a Vel-
ké Losiny

což je matoucí. .

4) Zásad s textem bodu 
74.11.4. v kap. A,5.1. „v ploše koridoru 
n sáhlejší vodní ná-

tohoto ustanovení, jímž se zakazuje umís-

že nespecifikované velikosti do migra ho 

PV Hanušovice, Hoštejn, ale i 

PÚR“ bude dopl-
no zapracování pr

dami.

2) Vyhovuje se – v odst. 89. 6. bude text 

vyjmenované poldry budou nahrazeny od-
kazem na o Plánu pro 

rizik v povodí Duna-
je, v Národních plánech povodí Dunaje a 
Odry a v Plá

povodí Horní Odry.

3) Vyhovuje se - v 1
ZÚR OK je v
poldry situované na území Velkých Losin, 
poldry jsou pojmenovány Velké Losiny a 

4) Vyhovuje se – text dle požadavku DO 
odst. 74.11.4. v
Bod 74.11.4. no obsahuje nový text 
s požadavky na ochranu mi
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text vypus-
tit.

5) Nesouhlasí s textem v
v
ných ploch ÚSES logic-
kému hodnocení a stanovisku orgánu 
ochrany 
povýšená nad ostatní zájmy, tedy i vodo-

6) V
– 25, Hanu-

šovice – Lichkov –
v území LAPV Hanušovice
místního významu, na kterou se vztahuje 
podmínka z Generelu LAPV pod písm. b) 

rodního, republikového a jiného nadmístní-
ho významu s výjimkou staveb, kde bude 
prokázáno projektovou dokumentací, že 
jejic vedení anebo uží-

chových vod. Žádají, aby toto omezení bylo 
v ováno.

7) Požadují, aby VPS D74 modernizace 
ce – Horní 

– , resp. její koridor, byla 

a to projednáním s PM, s.p.

5) Nevyhovuje se - bude

OK.

rekonstrukce trati bylo D71 – želez-
. 025, Hanušovice – Lichkov –

, z R
OK 

7) Vyhovuje se -

nou modernizaci stávající železnice ve stej-
né trase; 
8) Nevyhovuje se - v grafic
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8) V mapovém podkladu B.6 a B.4 je suchá 
, oproti ostatním suchým 

ale jako území významné pro situování 

lit nebo zkoordinovat s textem, resp. tabul-

9) V ridor 
V16, jednou jako VPS „Propojení ÚV Dubic-
ko se  SV Litovel (úsek Mo – Palo-
nín – Litovel)“, druhý v území významném 

– Troubky –
Lobodice) bez identifikace v textu. Je vy-

n i v ím výkrese bez ozna-
itovlí) 

má jiné zna
B.8.

10) V suchá nádrž 

ním V01, které je touto aktualizací zrušeno.

11) V b tol o-
chyba v uvedení dvojího ozna

komunikace k p – I/44 i I/11.

12) Požadují doplnit koridor pro zkapa-

km 6,2 – 10,2
rní Odry pro pláno-

vací období 2016 – 2021. Podklady poskyt-
ne Povodí Odry, s.p.

nádrž –

é
území suché nádrže p

9) Vyhovuje se - ení 
situovaná mezi s – Troubky –

byla z

10) Vyhovuje se -
výkrese i v textu bylo opraveno na V27.

11) Vyhovuje se - íslo-
vání silnice I/44 v

12) Vyhovuje se –
kem z
v
vání v rá na
pracován úkol pro obec Kobylá nad Vidnáv-
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13) Požadují, aby byl Plán rozvoje vodo-

, vzájem-
nou provázanost mezi uvedenými dokumen-

t na krajské úrovni. Ne-
souhlasí se zrušením bodu 56 a textu 
v dkaz na Plány oblasti povodí 

–

povodí Moravy
vodí Horní 

Odry. Vy

souladu s PRVKOK nebo 
v

c k
slušného stanoviska.

14) Nesouhlasí se zrušením bodu 48.3
s tím, že navrácený text bude aktualizován 
s ohledem na plánovací dokumenty, jak je 

den
noho 

blematiky, v uv

podrobnosti koridor nebude obsažen 
v

13) Vyhovuje se - bylo ponecháno
v kapitolách A.4.2.2. Zásobování pitnou 
vodou a A.4.
ních vod

14) Vyhovuje se - bylo ponecháno v kapitole 
A.4.2.1. Plochy vhodné pro akumulaci povr-
chových vod.
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6. Ministerstvo ži-
votního prost dí
Odbor posuzování 
vlivu na životní 

grované prevence
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ze dne 10. 5. 2016

1) Ochrana ovzduší – respektovat vyme-

limity a v o vat nové 
realizací technických a 

kompe
v horšení 

porovnání s výchozím sta-
vem.

2) Ochrana ZPF –
F zcela chybí; 

je proveden pouze kvalifikovaný odhad za-
–

vycházet z platném 

novému posouzení.

3) Vyhodn
na udržitelný rozvoj území:

1. Názvy kapitol 7 a 8 se shodují, uvést do 
souladu s u ke stavebnímu zákonu.

8, a 10) požadují zpracovat s
„Metod ení pro vyhodnocení 

“, a to 
zejména týkající se vyhodnocení kumulativ-
ních a synergickýc
málnímu obsahovému standardu, který 
specifikoval NSS v rozsudku, kterým bylo 

obecné povahy ZÚR JMK.

1) Vyhovuje se – 5.

2) ROZPOR –

3) Vyhovuje se -
2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území bylo 
dopracováno:
1. Názvy kapitol 7. a 8. byly upraveny 
v souladu s ílohou k

dopracována s

kumulativních a synergických vl bylo do-
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3. V

eliminaci, minimali-

kr. kap. 9, 11, 12, 13 a 14).
4. Požadujeme vyhodnotit kor

I/44 jako celek 

zváž

ochra ZPF tak, jak je stanoveno zákonem 
a v tomto smyslu budou hodnoceny i vlivy 

rozvoj.
V tomto smyslu vyhodnocení SEA do-

ostatními podklady pro vydání 
stanoviska SEA dle § 37 odst. 6 staveb-
ního zákona.

eliminaci, minimali-

sl
o jednání byl v

2a ZÚR OK ponechán jen úsek navrhované 
– Velké Losiny, 

5. Cí vrh které 
e vyhodnoce-

js

ploch byl dokladován v proce
poru, doklady z tohoto jsou doloženy samo-

– viz dále. 

ve smy
šení rozporu; v uvedeném smyslu je dopra-

VVURÚ.
7. Sekce ekonomická

a majetková Minis-
terstva obrany, 
Odbor ochrany 

1) Požadují respektovat a do textové a 

zapracovat aktuální zájmová území a 
ochranná pásma MO, jako stávající limity 
v území podle násl

1) Vyhovuje se
- bylo aktualizováno a zapracováno 
v podrobnosti ZÚR. Schéma všech zájmo-
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nemovité in-
frastruktury
Tychonova 1
160 01 Praha 6

ze dne 9. 5. 2016

ní a poskytnutých dat o území: 

(dle ÚAP jev 103).
Zájmová území MO pro nadzemní stavby
(dle ÚAP jev 82).
Zájmová území MO pro podpovrchové 
stavby a veškeré zemní práce (dle ÚAP 
jev 82).
Vzdušné prostory MO (pro létání v malých 

území vojenského újezdu Libavá v
1 000 m kopírující jeho hranici (dle ÚAP jev 
108).

zina v 000 m kopírující jeho hranici 
(dle ÚAP jev 108).   
Zájmová území elektronických komuni-

(dle ÚAP jev 81).

zájmových území (dle ÚAP jev 107).   
textu:

Odstavec 92.10. se v celém rozsahu ruší a 

92.10.2. 
jmového území;
92.10.3. ostatní zájmová území ministerstva 

novených podmínek a 

Požadují bod 92.10.3. uvést v

- bylo upraveno v

- bylo zapracováno s ohledem na vypovída-
cí schopnost dokumentace zpracovávané 
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92.10.3. ostatní zájmová území ministerstva 
ínek a 

omezení (zájmová území vojenského újez-
ostory pro létání 

v
pásmo letištního úseku dálnice, ochranná 
pásma letecký
zájmové území

ení, zájmová území pro nadzemní 
stavby, zájmová území pro podpovrchové 
stavby a zemní práce).

2) Nesouhlasí s navrženým rozsahem 

gickou plochu
mínkou prokázání neohrožení fu
stávajíc o
obranu státu v
zpracováním studie. 
Požadují odsunutí strategické plochy Pros-

l-
kace 

Letecká a poz. k. ú. Pros-
m od plochy specific-

prostoru LK TRA6, v tomto vymezeném 
území lze vydat územní rozhodnutí jen na 

noviska MO. 
Z vodu zachování akceschopnosti do-
pravního spojení složek MO je nezbytné 

rámci D 042, tzn. 

v
nou pro ZÚR,  bylo zapracováno tak, že 

v – ve schématu.

uzav né mezi MMR a MŽP dne 6. 4. 2018 

na.
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z dálnice, mimo prostor komunikace Letec-
ká.                                                                                                       

8. Krajská hygienic-
ká stanice Olo-
mouckého kraje se 
sídlem v Olomouci
Wolkerova 6
779 00 Olomouc

ze dne 4. 5. 2016

Souhlasí s podmínkami. - všechny podmínky se
vztahují k o-
vací dokumentace.

9. Agentura ochrany 

regionální praco-

Lafayettova 13
779 00 Olomouc

ze dne 11. 5. 2016

1) V
stanoviska požad ní dopravní 
strategie OK na území CHKO Jeseníky. 

VPS):
- D5 – sil. I/44 výstavba nového tahu, 

alita Kouty nad 
Desnou –

- D6 – – Je-
seník, napojení na II/450 –
koridory pro
I/44 na stávající pr s m

I/60 – D7 – sil. I/44.
- D7 – sil. I/44 Mikulovice – Jeseník, vý-
stavba nového tahu, úprava návrhového 
koridoru dle

DOHODA
1)

- vyhovuje se -
I/44 je od Mikulovic až po hranici správního
území Velkých Losin ponechán dle stávající 
ZÚR OK

- Vyhovuje se - ko
– Jeseník je pone-

chán dle stávajících ZÚR OK.

- Vyhovuje se -
I/44 Mikulovice – Jeseník bude ponechán 
dle stávajících ZÚR OK.
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silnice I/44 v úseku Jeseník – Mikulovice.
- D7 – sil. I/44 Mikulovice – Jeseník, eta-
pové nap na stáva-

krajiny na území CHKO Jeseníky. V
D7 – výstavba nového tahu -
seník – Mikulovice podporují variantu B –
jih, která vede mimo území CHKO Jeseníky. 
SEA – vyho –
rodu a krajinu je podhodnocené, proto 

í vyhodnocení vli
.

2) V9 – stavba suché nádrže Splav –

hráze a max. záplavy.

rozsahu SP –
pracováním ÚS VP5. Nadále nesouhlasí 
s návrhem této stavby a požadují úplné vy-

chy jako ÚR pro akumulaci 
povrchových vod ze ZÚR.
SEA – a ŽP je zcela 

negativní dopad na krajinný ráz a fragmen-
taci krajiny a bude vyžadovat rozsáhlá zá-
bor PUPFL. 
SEA.

3) D016 – lanová dráha Kouty nad 
Desnou – – kori-

- Vyhovuje se -
silnice I/44 je vynecháno.

- Vyhovuje se - celé

stávajících ZÚR OK.

2) Vyhovuje se -
platných ZÚR OK; zpracovaná územní stu-

hu 
suché nádrže Splav.

3) Nevyhovuje se -
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dor pro VPS stavbu.
Požadují vypustit návrh koridoru pro VPS 
stavbu lanovky Kouty nad Desnou –
jakož i stavbu sa tak požadu-
jí vypustit návrh lanové dráhy Filipovice –

velikosti zása-
ázu na území 

CHKO Jeseníky.

4) S – Jeseník – významná rozvojová 
plocha pro sport a rekreaci nadmístního 
významu –
jí
jamkové, další sportovní aktivity na této 

je akceptovatel-
ná
podrobného bi
ru vycházejícího z

SEA – Agentura požaduje hodnocení 
dopracovat a mj. precizovat podmínky 
pro stanovisko MŽP.

5) 54.1. – nevymezovat v rámci skupino-
vého vodovodu koridor V16 (ponechat 
v závorce pouze V1 a V2)
Kapitola A.7 a výkres B8 –
do VPS koridor V16.
Trasa koridoru V16 je totožná s trasou 1. 

– jedná se o formální úpravu.

4) Vyhovuje se - v
navržen
rozvojových ploch pro sport a rekreaci nad-
místního významu. V

v rámci 
územního plánu Jeseník.

- po pr
ovodu V16 dle stáva-

jící ZÚR OK, 
-
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varianty vodovodu VP1, od které bylo na 
a projednání v komisi pro ŽP 

variantou, která není v kolizi s územím 
CHKO LP. Koridor V16 je vymezen 
v – PR Hej-
tmanka, NPR V á Voda.
6) 54.2. –
podmínky
k EIA“,
54.3. –
podmín
k EIA“.
MŽP ve stanovisku ze dne 2. 4. 1996 
k
hlasné stanovisko za podmínek, které zo-

to-
hoto stanoviska je uvedena v
CHKO LP na rok 2009 – 2018. Obavy 
z negativního vlivu vodárenské exploatace 

P na seznam me-
zinár

7) 
munikace II/449 na území CHKO LP jak
v

nocení EIA a vlivu na soustavu NATURA 
2000.
A
statováním posudk

6) Nevyhovuje se - podmínky bylo nutné 
vypustit, protože je to podrobnost, kterou
dle ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona (po 
novele stavebního zákona 350/2012 Sb., 

1. 2013) zásady územního 
rozvoje nesmí obsahovat.

7) Vyhovuje se - silnice II/449 je ponechána 
jako územní rezerva, tedy je ponecháno 

távající ZÚR OK. vodem je to, že 
nejbližších 

návrhových obdobích není reálný, 
v

v no
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ZÚR OK n
EVL a PO. Požadavek na vyšší míru po-

oprávn ý.
epracování posudku Vyhodno-

00/2001 do 
finální podoby odpovídající dané podrob-
nosti koncepce tak, aby j

8) 
ZÚR OK nové (aktualizované) vymezení
nadregionálních biocenter.

r. 2008 Agentu-
ii „Aktualizace nadregionál-

ního ÚSES“, která byla projednána na 
KÚOK 7. 6. 2011. Agentura požaduje, aby 

zapracováno do ak K. Aktuál-
ní vymezení je dostupné v aplikaci Agentury 
pro

9) 
D08 – sil. II/369 Branná – Ostružná, úpra-

z
provozu

E7 – ení rozvodny 110 kV –
Ves

– v prostoru mezi Zla-
tý
OK 57 a jeho napojení na NRBC 2010 Rej-

ní dopr
2017). 

8) Vyhovuje se – jsou zapracovány výraz-

NRBC jsou možná v územních plánech dle 
zásad uvedených v kapitole A.4.3
ZÚR OK.
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NY, SOUSEDNÍ 
KRAJE

IPOMÍN-
KA

VYHODNOCENÍ

víz.
10.

d v Praze
Kozí 4, P.O. BOX 
140
110 01 Praha 1 –

ze dne 5. 5. 2016

1) Požadují vymezit 

vice ID 24690000 tak, aby došlo k ní 
ust. § 15 odst. 1 horního zákona.

2) Koridor pro vodovod VP1 je navržen 
CHLÚ Dubicko ID 01630100 stanove-

výhrad-
ID 

3062500. Požadují situovat koridor VP1 
mimo dot né CHLÚ a plochu výhradního 
ložiska.

3) Požadují koridor pro územní rezervu 
situovat mi-

mo CHLÚ Dolní Bohdíkov I ID 06360002 
ohledem 

DOHODA
1) Vyhovuje –
je v kapitole A.8.2. v 92.1. uvedeno: 

v

díkov“.
– vzhledem k ZÚ
stane v grafi

2) Nevyhovuje se – s ohledem na již zreali-

Hájení vodn oresponduje se 
zájmem 
promítn
z

nedostatku vody (zde je ochrana vodních 
i vzhledem k množství 
Olomouckém kraji).

V textové e zapracováno v

–
je v kapitole A.8.2. v
„Koridory v ejné infrastruktu
v
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NY, SOUSEDNÍ 
KRAJE

IPOMÍN-
KA

VYHODNOCENÍ

dobývacího prostoru a násl
hrazeného nerostu by byla v rozporu s tímto 
stanovením).

4) Navržený koridor 
stávajícího venkovního vedení VVN 400 
kV je v ploše ID 1909000 
a I ID 19100000, které byly sta-
noveny pro vyhrazené nerosty dolomit a 

ní 
ložisko vyhrazeného nerostu. Po-

v

nologické vzdálenosti.

mimo CHLÚ 
díkov“.
– vzhledem k
stane v

- jedná se o zdvo-
jení stávajícího vedení VVN 400 kV bez 

– v
n pouze 

400 kV.

11.
mouckého kraje, 
Odbor dopravy a 
siln ího hospo-

va 40a 
779 11 Olomouc

ze dne 2. 5. 2016

Souhlasí s
šetice a Drahanovice na 

. Navržená varianta 
ní trasy 

je plynulejší, trasa 
II/449 

s
s je možné 

Vyhovuje se -
II/449 byl upraven, bylo dopln hodnoce-
ní SEA.

ze dne 11. 5. 2016 1) Požaduj ení stavby nového jižní-
ho obchvatu Mohelnice na silnici II/444

do územní rezervy.

1) Vyhovuje se -

Aktualizace . 2a ZÚR OK jako územní re-
zerva.
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NY, SOUSEDNÍ 
KRAJE

IPOMÍN-
KA

VYHODNOCENÍ

-
L nky na silnici II/449 do 
návrhu

3) Souhlasí s úpravou severního obchva-
a

s

4) Souhlasí s úpravou koridoru jihozá-
padního obchvatu Šternberka.

5) Souhlasí s
telce na Hané.

2) Nevyhovuje se – AOPK k tomuto zám
dala negativní stanovisko a na jednání, kte-
ré se s

ponechána jako územní rezerva, tedy bude 
.

dem je to, že obchvat Litovle v nejbližších 
návrhových obdobích není reálný, 
v

další 
aktualizaci 
tání dopravy (bude proved m
roku 2017). 

12.
mouckého kraje, 
Odbor životního 

Jeremen-
kova 40b

1) – na

– 2025 a 
v
sdružených do spolku Odpady OK, z.s. do-

ni textové kap. 

1) Vyhovuje se -
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NY, SOUSEDNÍ 
KRAJE
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KA

VYHODNOCENÍ

779 11 Olomouc 

ze dne 11. 5. 2016

A.1 v
„Podporovat budování odpovídající in-
frastruktury nutné k
kládky a následné ekonomicky a environ-

jeho 
energetickému využití.“

2) Ochrana ovzduší – stanovisko k PÚR a 
ZÚR v u jej
MŽP.

3) –

ncep-
ce nebude mít významný negativní vliv na 

ochrany EVL  a PO. 
Požadují dále pracovat s návrhem konkrét-

v kapitole 5 posouzení.

4) – k návrhu 
. 2a ZÚR OK nemají

k vymezení skladebných pr

mínky.

5) Ochrana ZPF –
MŽP.

6) Ochrana lesa –

návrhem konkrét-

tivních vl O uvedených ve 
OK na 

ud
vat v
novací dokumentace.
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NY, SOUSEDNÍ 
KRAJE

IPOMÍN-
KA

VYHODNOCENÍ

ství.

7) Ochrana vod -  
nek.

8) Ochrana a využití nerostného bohat-
ství –

9) –

10) 
bených vybran mi che-
mickými látkami nebo chemickými 

– bez mínek.

11) Integrovaná prevence a omezování 
–

ných orgá vy,

7) Bereme

8) 

9) Bereme na 

10) Berem

DOHODY
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4.
– MŽP stanovisko j. 32604/ENV/16 

z 10. 5. 2016, kde orgán ochrany ZPF požaduje dokumen
ložit ji k novému posouzení dle §

upravenou dokumentaci 

s žádostí o nové posouzení a v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 stavebního zákona 
s žádostí o vydání stanoviska z hlediska ochrany ZPF. 
Dne 5. 6. 2017 zasl atel dopis
Odb
slušného stanoviska. 

§ 5 odst. 2 zák /1992 Sb., upravené dokumentaci 
Akt. 2a 40184/ENV/17, 
1208/570/17.

í ého kvalif
d - 0/2014 Sb., správní 

-
se správní orgán o smírné odst - k dohodnutí. 

9.
potvrzujícími doho

s výjimkou vymezení strateg
následn MZP/2017/570/690 
z 20. 11. 2017, /17, 1208/570/17.

dst. 1 stavebního zákona, na vyme-
zení strategických p

rozvoj o oru mezi 
gánem a

Dohodu mezi M

oru) a jejich vyhodnoce
dne 9. 11. 2017, kde byly dohodnuty všechny sporné body s výjimkou vymezení strategic-
kých ploch Olo

dohody potvrzeny, dohod
rozporu.

A) Stanovisko orgánu ochrany ZPF z 8. 6. 2017
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ad A) Vyhodnocení stanoviska orgánu ochrany ZPF z 8. 6. 2017

ÚVOD) Orgán ochrany ZPF uvádí, že požadavek stanoviska ke spol. jednání z 10. 5. 2016 
na p rac v dokumentaci
veškeré

o stanovisko (z 8. 6. 2017) vydává orgán ochrany ZPF coby do-
org mentaci. 

Vyhodnocení problematiky ZPF bylo v dokumentaci pro spol. projednání provedeno jako 
. 1, písm. e) 

vyhl. taci 

- s ohledem na charakter, tedy podrobnost zpracování posuzované do-
kumentace - - takto je to stanoveno ve vyhl.. 13/1994 Sb., kterou se 

sy esnost 
ategorie zpracovávané ú

vací dokumentace.
Odborný odhad byl v –

lu na koridory pro sil-

popisem meto-
. Zábory byly zpracovány v tabulkách 

v daný zábor ZPF i PUPFL, u 

ochrany, II. ochrany a plochy ostatní pro 

O
Na z ;

(když § 36 odst. 3 zá-
,

jší zemního rozvoje ani vyhod-

. Takto byly 
ny zábory ZPF III., do-

– a
ádaných v 2a ZÚR OK. K né dokumentaci je vydá-

váno toto stanovisko - z 8. 6. 2017.  

lování tohoto stanoviska), když bod 1 k problematice s
samostatné pod body 1a, 1b, 1c.

Ad 1) Významné rozvojové plochy nadmístního významu – strategické plochy
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Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s vymezením strategick
OK. Uvádí, že v žené dokumentaci:

- nebylo dokladováno respektování ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona, nebyla po-
plochu 

v Olomouci o ad zájmem 
ochrany ZPF,

- návrh záboru ZPF je v rozporu se zásadami ochrany ZPF i s ohledem na vymezení 
-

po ch s sti, není 
prokázán potenciál vzniku nových ploch, míra využití stávajících obdobných ploch a 

- jsou neaktuální nan nost se v posledním 
období 

- ešena vazba na nedalekou strategickou plochu ve ZK v

vztah – konkurenci mezi plochami. Plochy v
reálného využití.

EL

.
odn ávrhu Aktualizace 

A.2. z-
vojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblasti se zvýšenými
požadavky na z y v bcí (nadmíst-
ní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy). Níže je vycházeno z
d

odborného odhadu možností
ú

zásady v území, navrhují možnosti pro budoucí rozvoj v dlouhodobém horizontu, a to tak, 
že dle ry v území v souladu
s urbanistickými principy a zásadami. Smyslem územního plánování je snaha 
z hájit území pro potenciální budoucí 

onmentálních, 
hospo

m na jejich vymezení vycházel 
ze základního strategického dokumentu Olomouckého kraje - Strategie rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje. Dle tohoto dokume dlouhodobé priority 
v ekonomické oblasti, které podporují vznik strategických ploch na území Olomouckého 
kraje, zejména tyto priority:

-
- po
- zvýšit atraktivitu Olomouckého kraje pro investory
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- ovou sférou
-

rio-
rity a oblasti podpory:

Priorita C.1 Zlepšování podmínek pro podnikání

revitalizaci brownfields, výstavbu a modernizaci podnikatelské infrastruktury

Relevantní oblasti podpory jsou tyto:
- C.1.1 Podpora vzniku nových firem.
- myslových zón a lokalit pro investice.
- je 

Priorita C.2 Podpora znalostní ekonomiky
znalostní ekonomiky. Za zásadní jsou v rámci ní považo-

výzkum a i

lizace, budováním center v ním nových technologií a zapojením do mezi-
národního výzkumu
Relevantní oblasti podpory jsou tyto:

- C.2.3 Podpora spolupráce mezi firmami, výzkumnými institucemi a vysokými ško-
lami.

- C.2.4 Podpora vzniku, rozvoje a provozu center výzkumu, vývoje a inovací, podni-
katelských -

-
-

gických platforem.

Strategické plochy pro aktivity republikového a nadmístního významu - strategické plochy 
- jsou navrhovány 

a krajského m rozvojových oblastí nadmístního významu 

strategická plocha v -
pro významné i í zde budou chtít umístit aktivity nadmí publi-
kového nebo hlediska 

V plochách se p pokládá
zde budou cht
významu (chápe se zejména aktivity v 
strategických služeb, mys gických center a center vy-

výzkumu),
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tegické plochy nebude p obné podnikatelské aktivity 
místního významu. Cílem je zamezit 
významu.

uvedených lokalitách jsou zejména:
- situaci v oblasti z , region, kraj) a soudržnosti obyvatel-

širší souvislosti;
-

jsou pro rozhodnutí o vstupu podnikatele do území rozhodující. Jde zejména o:
podporu samosprávních org pobídky, 
aj.;
ge
nými nestabilitami v

í nároky tak i 
min. rozvojové nároky v nejbližší budoucnosti (možnost ro
ho areálu); 

kvalitní dopravní napojení lokality (silnice –
možnost napojení na kapacitní technickou infrastrukturu (zdroje pitné, 

kové vody, STL /

odpadních vod, apod.);  
jasné vlastnické vztahy;
poloha v rámci regionu – republiky - Evropy;

Situování strategických ploch mu

vu. Výhodné je proto lokalizovat obdobné aktivity ve významných pólech osídlení, které již 
problematiku hromadné dop zejí se na významných do-

Nemenším problémem je nalezení lokalit s limity využití území. Zde již 
nastává záv spln

v blízkosti stávajících kapacitních dopravních tepen a budou 
v blízkost

ke konfliktním situacím mezi zájmy ochrany kval
ociální soudržnosti v území. 

v okolí a váže na sebe mnoho menších subdodavatel alší pracovní 
území již ne

možnost akceptovat limity využití území bude snazší a s výhodou lze podporovat i využití 
stávajících nevyužitých ploch a objekt



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 162 (celkem 490)

pohledu územního plá že být pouze kritériem 
p ím hodnotícím kritériem. Nacházíme se v

dy územního rozvoje, je dlouho-
dobá koncepce, která zpravidla nepracuje s Vymezení ploch v ÚPD 

souladu s 
ucí výstavbu; v pad

jmu konkrétního investora tak dokumentace nabízí možnosti (alternativy) pro realizaci zá-
ZÚR. 

v území, kam v budoucnu z blízkost 
strategické plochy v H

návrhu veškerých dalších ploch v rámci NUTS II. 

loch nadmístního významu pro podnikání v Olomouckém kraji te-

R OK).
Strategická , vydané ZOK dne 
24. šení této plochy vychází z

, kter
stane fungují tegic
zóny; v
s ak ve vládním ma-
teriálu uvažováno se sev

Situování st

urbanistickou sprá
Z uvede

- Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové ob-

- Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových ob-
lastech RO2 Šumperk - - Mohelnice, RO3 L - Hranice, 
RO5 

- Posouzení ploch podnikatelských aktivit v RO3 Hranice – L .

V
cha Z-V1 plochy výroby a skladování a Z-V5 plochy smíšené výrobní, plocha v Prost
je v ÚP Prost ní rezerva R3 plochy smíšené výr
v Olomouci -
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tegická plocha Z eh je obsažena v platném Územním 
vzta

esný rozsah ploch navrhovaných v Akt. ak 
podrobná dokumentace a rozhodnutí podle konkrétních podmínek v daném území.

Strategická plocha Olomouc -
Strategická plocha Olomouc je navrhována s ohledem na 
celorepubl - Národního biomedicínského a biotechnologického parku na

kového významu OB8 Olomouc. V procesu tvorby ÚPD byla hledána vhodná lokalita a 
s ohledem na veškeré s a strategická plocha vymezena v návaznosti na stá-
vající 
technologického parku v Olomou uc výrazný 
zájem i Fakultní nemocnice Olomouc (dále FNOL - zájem o vymezení rozvojové plochy 

Olomouci 
(zájem o vymezení rozvojové plochy vyj 2017). 

-výzkumný zám avá
ciál

Education, tedy akce, která se obvykle ko-
tní se jí mezinárod

Nobelových cen, pre

ování strategické plochy Olomouc) vyplynulo z ní možností, které nabízí území 
je 

sové a logistické do-
stupnosti.
Strategic echnologický park Olomouc-
s na celkovou rozlohu 117 ha. V

park v Olomouci. Celá plocha je vel-
mi do okraji Olomouce v

5 a R46, je zde vybudovaná dopravní a technická infrastruktura. 
Území s výjimkou ZPF není zatíženo dalšími ekolo

avuje zásah do voln
zhoršuje ani migr
Ve vztahu na ZPF s

ochrany ZPF 
mimo za -
schéma z
o škeré urbanistické principy a zásady p
území, na

rozsáhlým ochranným pásmem kulturních památek chrámu Navštívení Panny Marie na
a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko (severovýchodním a 
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koridory 
dopravní infrastruktury jako je Východní tange -O-L a další.
Ve stanovisku MŽP z

šení. Významnou roli s
kov to okal

kého arcelaci v e pro 
stanovení eta ohledem na množství vlas
cha v
ho z osažitel-
nosti lokality a urychlení povolovacího procesu, i když ani toto nemusí být zárukou urych-

mátu hrát z od a udržitel-
nosti projektu významnou roli.
Národní biomedicínský a biotechnologický park v

oblasti biomedicíny a biotechnologií. 
Je zájmem FNOL, jejímž posláním je ved ent -

poskytuje podmínky pro rozvoj klinicky orientovaného biomedicínského 
iky. 

Na vzniku Národního biomedicínského a biotechnologického parku v Olomouci má zájem 
nejen FNOL, ale i d roce 2012 podepsané memorandum 

Olomouci, Technologickým 
parkem Olomouc, klastrem MedChemBio a eném agenturou CzechIn-

rum 

nými výzk ve jného a soukromého sektoru. Projekt tak 
naváže na nedávno vybudovaná výzkumná centra v Olomouci, a to Ústav molekulární a 

regionální te biotechnologií). 

konku nost projektu by odklad projektu znamenal zá-
aliz

a
ro ke zvýšení prestiže Olomouckého kraje, 

ke zvýšení ko

regionální úrovni. Na celostátní úrovni se jedná o Vládou árodní priority 
orientovaného výzkumu, experimentálního ní 

Olomouckého kraje. S ohledem na to, že Strategie regionálního rozvoj R z
jako zaostávající nebo problémový region s iálu 
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šení tohoto problému a 
zvýšení prestiže Olomouckého kraje. 
S

fondu.

Strategická plocha Záb -
Návrh strategické plochy Záb slové zóny, která 

jistí kapacitní dopravní napojení, a to bez zásadních 
by. Nejedná se o zástavbu 

je v celém rozsahu schválena jako zastavitelná plocha 
v platném Územním -V1 a Z-V5 u
Z- blízkosti strategické plochy jsou dostupné 

frastruktury a plánovaná rozvodna.

u s blí

Jeho poloha na celostátní významné dopravní trase – železni ím koridoru Praha – Olo-
mouc – Ostrava (Polsko, Slovensko) s návazností
znamn
komunikace – silnice I/44. V zvojové ob-
lasti nadregionálního významu RO3 Šumperk-
hospo
cifické oblasti krajského významu. Z hlediska polohy strategické plochy ve vztah

tu ké pahorkatiny do-
chází k intenzivnímu rozvoji bydlení a 

– Praha 
az ná jako jeden z hlavních 

na v území s 
výbornou dopravní dostupností a s kapacitní technickou infrastrukturou, takže jejím provo-

at ta a jeho obyvatel, což je proká-
záno i platným územním plánem.

Význam strategické plochy pro region:
-

a sociálního rozvoje, což 

olomoucké 
zn

soci
- Svým významem a dost
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totiž v rádiusu 20 km nejenom sídla bývalého Šumperského okresu s cca 150 tisíci 
obyvateli, ale i o ardubického kraje. V tomto dosahu jsou rov-

ké l-
ského technického charakteru, jehož studenti však po uk

-
obyvatele, snížení rizika jejich odchodu do jiných regi
obyvatel celého regionu,

- dojde k rozvoji navazujících doprovodných služeb, subdodavatelských firem,
- zlepší se rozvoj bydlení – rekonstrukce, nová výstavba, a dále z toho vyplývající 

podpora a rozvoj stavebního sektoru,
- upní sí ti,
-

Výše uvedené body jsou zcela v souladu s úkoly a cíli vymezenými Politikou územního 
rozvoje chválenou vládou 15. 4. 2015. Jedná se tedy o 

atné 
ovací dokumentaci – Územním plánu Zá

Strategická p -

areálem Ministerstva obrany, stávajícími plochami výroby a dálnicí D46. Je vk
á se tedy o specifické území, které není v pravém smyslu volnou 

plochy bydlení. Tím, že plocha navazuje na zastav pravní infrastrukturu, by 
ování dopravní dostupnosti nedocházelo k

komunikaci, nedocházelo by k další fragmentaci krajiny novou komunikací ani k dalšímu 
navýšení ekologického zatížení krajiny díky nezbytnosti budov
nikace. P ce terénu, v blízkos

é rozsah využití plochy bude 
v územním plánu Pro

kraje. Jeho poloha na celostátní významné dopravní trase na dálnici D46 znamená výbor-
nou dopravní dostupnost nezbytnou pro situování takové plo lízkost 

jov. Strategická pl ýbornou dopravní dostupností a s 

y, což je 
prokázáno i platným územním plánem (tato p územní rezerva).
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pl
ostatní po hodná konfigurace terénu, dobrá vazba na do-

Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s novou k významu pro 
podnikání (s vymezováním strategických ploch, které nahradí stávající vymezení –
vání ploch nadmístního významu pro podnikání v ZÚR OK). MŽP uvádí, že v ÚP obcí již 
byla dle ZÚR OK vymezena ých ploch nadmístního významu, což nebylo 
v e administrativním postupem došlo k podstatnému na-
výšení ploch nadmístního významu pro podnikatelské aktivity.

ýznamu pro podnikání s vymezením strategic-
kých ploch, která nahradí stáv –
podnikání v

OK dále nesleduje plochy nadmístního významu pro 
rozvoj podnikání v rámci vymezených rozvojových oblastí navržené v

místního významu, které kraj považ hlediska zaji
telného rozvoje území kraje. 

í ploch podnikatelských aktivit 
ostí, 

it ení novely 
stavebního zákon 1.

ho významu v 
ÚP, a také z í disproporce v možnosti situování ploch podnikatelských 
aktivit v rámci rozvojových oblastí a os. 

vit, tedy strategických ploch tu ch a ko-
osta

y jsou 
vymezovány takové plochy epublikového vý-
znamu vyplývajícího z PÚR), které kraj považuje za nezbyt hlediska zajiš-

souladu s požadavkem § 5 
odst. 4 stavebního zákona, ranu a rozvoj hodnot
území kraje, … stavebního zákona z r. 2013, kde byl 

územních plánech.

V novele stavebního zá “Záležitosti nadmístního 
významu, 
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sti II. 

), e uvést 

je (§ 43 od .“ Novela zá-
kona i vyhlášky tímto ploch nadm. významu do 

souladu s požadavkem § 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona, kdy plochou 
nadmístního významu je chápána plocha, která svým významem, rozsahem nebo využitím 
ovlivní území více obcí adekvátní záležitos

sáhlejší plochy bydlení 
a další. S ohledem na rozsáhlost území kraje, rych koekonomického vývoje, 

ohledem na 
zásady územního rozvoje, by 

se po itosti jevil jako kontraproduktivní a nereál-
ný.

šení ZÚR OK, a to v obecné možnosti situování ploch podnikatelských aktivit v rámci roz-
vojových oblastí a os vymezených v ZÚR OK. Tedy v oblastech se zvýšenými požadavky 
na emí více obcí (nadmístní rozvojové 
oblasti a nadmístní rozvojové osy). Povinnost vymezit tyto oblasti a osy a jejich smysl vy-
plývá z 4 t. 1, písm. b) vyhlášky. Pro rozvojové 
oblasti a rozvojové osy ZÚR OK v na rozvojové oblasti nahlížet jako 
na území s
sídelního a ekonomického rozvoje území. S asn vní dopady v 
oblasti živ

lastí a os v ZÚR OK. Vhodnost situování ísl rámci rozvojových oblastí a 
os i z
toto korigují v

Ve výše uvedeném j pro
místních rozvojových zál

za iracionální, ve vztahu na výtku DO, že pouze administrativním postupem by došlo oproti 
ní v ZÚR OK k podstatnému navýšení ploch nadmístního významu pro 

podnikatelské aktivity, dokládáme, že n
pro podnikání - vymezením strategických ploch, se -

specifických podmín rategickou plochu 
v - e požadavku usnesení vlády –
v

Ve stávajících platných rámci rozvojových oblastí a
os OK navrhováno celkem 750 ha nových ploch pro podnikání (celkem 24 ploch návrho-
vých a 3 plochy rezervní –

územních plánech je z ploch nadmístního vý
v ZÚR OK pro rozvoj podnikání zaneseno celkem 19 návrho
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cca 427,24 ha (jsou zde zahrnuty ze ZÚR OK i 3 plochy menší než 10 ha, jejichž celková 
z ÚP Olomouc a H

votín (56 ha), ÚP a) a ÚP tedy plochy, které jsou 

po od tení 56 ha obsaženýc a 60 ha obsažených v ÚP Zá-
avrhuje 108,3 ha.

– zde je 
vycházeno z materiálu vlády, dle kterého byla Akt. ena
ha obsažených v - 2b navrhuje 277 ha.

ÚPD rozloha ploch v 
ÚPD ZÚR a ÚP

poznámka

ÚP 427,24 ha 427,24 ha
zahrnuty i 3 plochy men-
ší jak 10 ha o celk. rozlo-
ze 18,24 ha

Akt. 2a 224,3 ha 116 ha 108,3 ha
- v ÚP,

56 ha Olomouc v ÚP 

-   v ÚP 
územní rezerva

Akt. 2b 337 ha 60 ha 277 ha z materiálu vlády - bez 

60 ha v rov

celkem 812,54 ha

Celkem
plochy>10 
ha

794,3 ha
3 ploch 

menších jak 10 ha o celk. 
rozloze 18,24 ha

108,3  ha + 277 ha, což je 812,54 ha ploch pro podnikání. Od eme-li plochy menší než 
10 ha, tedy dle stávající definice se nejedná o plochy nadm. významu, jedná se o 794,3 
ha, tedy o 44,3 ha více, než je vymezeno v ZÚR OK v
podstatné navýšení ploch, jak je uvedeno ve stanovisku, navý
území Olomouckého kraje; na
zóny, kam dle materiálu vlády má být situována specifická výroba - výroba související 
s uvisející s provozem letiš co
nou plochu výrobních aktivit, ale lokalita bude dostupná pouze pro specifického investora. 

Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s du 7.3.2.1. stávající ZÚR OK, tento bod 
obsahuje požadavek, aby vymezová
nad 10 ha v
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orgánu ochrany ZPF; tvrdí, že u vymezování ploch nad 10 ha je nezbytné sledovat poža-
hlediska šir-

území.

Bod 7.3.2.1. stávající ZÚR OK bude v

D t tohoto požadavku, což potvrdilo svým 
stanoviskem z . MMR-32194/2017-81-

í ploch nadmístního

501/2006 Sb., o obecných poža-
d ed veno: „

8 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné
k

ním plánu vymezují zpravidla o rozloze 

odu 7.3.2.1.
územních

novelou stavebního zákona. Paragrafem 43 odst. 1
eduje záležitosti nadmístního významu a v rámci stanoviska vydávané-

ho k územnímu plánu podle § 50 odst. 7 tyto posuzuje. é a hospodárné 
mezování ploch pro aktivity nadmístního významu o 

úze
ze se souhlasem nad-

ešení územního plánu z hlediska širších 
ný orgán toto ve svém stanovisku posuzuje; § 50 odst. 

u z hle-
s ohledem na širší územní vztahy, …

né orgány, tedy i orgán ochrany ZPF, pak v
í územ-

a hospodárné us ádání kraje bylo a je v ešení ZÚR OK sledováno nejen

7.3.2.1.), ale v novením priorit územního plánování, vy-
mezením rozvojových oblastí a os

ány a další. 

Ad 2) Významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci nadmístního významu

Orgán ochrany ZPF souhlasí s vymezením plochy „S“ v Jeseníku pr

.9.4.3., a proto s nimi 
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P IZOVATEL
Plochy pro sport a rekreaci vyplývající z požadavku bodu 92.9.4.1. (Plumlov), 92.9.4.2. 
(Grygov)  a 92.9.4.3. (Velké Losin

uvedených 
bodech u
v formál textu ZÚR OK. V

stního 
významu v Je – ze strany orgánu ochrany ZPF bez 

S
vzhledem k tomu, že v ji být odka-

lady, které zastupitelstvo kraje 
nevydává). Proto bylo stávaj

ac pláno-
vac ntaci obcí, zejména 
s podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury. Body 92.9.4.1., 92.9.4.2., 

„p zpracování 
územn vymezení: významné rozvo-
jové plochy pro sport a rekreaci nadmístního významu v RKC Plumlovsko (Plumlov), vy-
mezení významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci nadmístního významu v RKC
Olomoucko – Jih (Grygov), vymezení významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci 
nadmístního významu v
rozvojové plochy pro sport a rekreaci nadmístního významu v RKC Jeseník – Lipová (Je-
seník).“

Ad 3) Dopravní infrastruktura nadmístního významu

Ad 4) Plochy a koridory pro technickou infrastrukturu nadmístního významu

cca 0,5 ha ZPF) je 

smyslu ustanove
ny ZPF ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b), c), d), e), zákona a ustanovení § 4 odst. 
2, 3 zákona, nelze ten
stanov

y pro transforma st
podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona souhlasit. 

upraveném rozsahu zachována.
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V O

- s.r.o. pro zkva-
lit soustavy 110 kV a 22 kV v daném 
regionu a je v d

- 22. 1. 2013. 
Po bný zábor i nezbytnost situování do daného území byl -

Zatíže – dosahovaná 
22 kV se v okolí v zimním období a v

el. energie pohybuje na dolní hranici povolené tolerance.
této ob-

rgie a též zajiš rozvoj do budoucna 

2 kV se nachází ve
P

jov-Letecká, Vyškov a Zdounky. I z tohoto pohledu se tudíž jedná 

J
stanice 110/22 kV (Pro -Letecká, Vyškov, Zdounky).
Nezbytné napájecí venkovní vedení 2x

ici 110/22 kV si vyžádá jen minimální zásahy v navazující 
ro nce své konfigurace 

budovat další/nová vedení 22 kV, jimiž by se výkon 
z

oplocení cca 3500 m2, z toho zábor ZPF cca 2500 m2. Takto je upravena ta-

Ad 5) Ploch
pohromami

Orgán ochrany ZPF uvádí, že p í n
poldry Velké Losi
místo

áv rho
obcí, které budo
tek o pohledu komplexního posouzení 

ochrany ZPF, zejména potom ustanovení § 4 
odst. 1 písm. d) zákona. Bez 
soudit nezbytnost

byl opraven Odhad z
ZPF; plochy pro poldry  Velké Losiny a Filipová .



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 173 (celkem 490)

v Z významu a 
vo-

2a ZÚR OK i 
v
Význa vá zejména v ochran na Ra-

-
I/44, železn ní dráhy, zast ná pro za-

ochranu obcí na Q100

na dolním toku Desné, byla v rámci zpracování Studie proveditelnosti „Protipovod
úseku Šumperk-Maršíkov“ (PÖYRY 2009), navržena vari-

Velkých Losinách a v
Realizaci po áze u Des-

a další). Tato opa ní ÚP.
V odst. 89.6. se pod tabulkou nahrazuj

zabývají komplexním pov
vány. Návrhy na vymezení suchých nádrží v uvedených dokumentech je nutné v ÚP re-

dokumentech je žádoucí v
v e správcem povodí.     

Plochy vymezené pro stavbu such na vodním toku 

mt ložený v Kvalifikovaném 
me - trvalý zábor 

zátopy budou z záboru ZPF zde nedojde. Takto je upravena ta-
dokumentaci

Ad 6) Vymezené specifické oblasti ST 1 - ST6

Orgán ochrany ZPF 
h ísk

podmínek, které mají být ve vymezených specifických oblastech ST 1 – 6 respektovány, 
ministerstvo požaduje,

I ochrany ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 zá-

kategorie úz
Sb.). Požadovanou 

území.
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VATEL
kapitole 15.1.7.1. (týkající

rko

í bodu 15.1.7.1. bylo vycházeno z
byla daná prob tomu, že v

odkazy na územní studie (dle výkladu MMR nemohou být 
v
projednávají, tyto zastupitelstvo kraje nevydává, neschvaluje. Protože ZÚR jsou projedná-

vydávány ZOK, nelze se zde odvoláv

du 15.1.7.1. z Územní studie využití oblastí s
tných surovin ST1 –

kého kraje o, jako nevhodného. Ze-

vhodného, pro které je v ÚS stanoveno, že v tomto území 
bude-li doloženo: „
záboru ZPF 
dách horší kvality, které by bylo z hledisk
vych
Takto bude 

dalších fázích projektové dokumenta
dána právn
kladem.

B) Protokol z
2017
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C) isko orgánu ochrany ZPF z 20. 11. 2017
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ad C) Vyhodnocení stanoviska orgánu ochrany ZPF z 20. 11. 2017
K

20. 11. stanovisko MŽP .
40184/ENV/17, 1208/570/17, uvádíme: 

šení strategických ploch je obsaženo v d

í kapitoly A.2. esn
vojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblasti se zvýšenými 

ní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) a „Protokolu 
z jednání ke stanovisku MŽP, orgánu ochrany ZPF, vydanému dne 8. 6. 2017 pod 

íl dnocení stanoviska orgánu 
ochrany ZPF z
FONDU – 8. 6. 2017“ (jsou nedíl-

cké plochy Olomouc srovnání s jiným mo
ním (tj. 

lo ádá
K MŽP, orgánu o

20. 11. 2017 a neobsažených ve výše uvedených doku-
mentech, uvádíme: 

K argumentu, že v 2a rozvoje kraje, nikoli po-

je v souladu s požadavkem § 36 odst. 3 stavebního zákona, kdy Zásady územního rozvoje 
v nadmístních souvislostech úkoly územního pláno-

Dále k ónám:

Strategická 
Na v pochybnosti o zákonnosti vymezení plochy „P-
v

o dne 17. 5. 2016 p
rea jící dotaz dne 7. 7.

ohledem na uplynutí 3-
vydán, je dle § 174 odst. 2 

lové olomoucké aglomeraci, je potenciální impuls pro rozvoj 
kého kraje. Po k obsaženo ve „Vyhodnocení stanoviska orgánu 
ochrany ZPF z 8. 6. 2017“, zejména na str. 8 a 9. 



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 185 (celkem 490)

Zahrnutím již v ÚP obsažené plochy coby strategické plochy do ZÚR OK dochází
k potenciální úsp dala, s ohledem na výše uve-
dené, situování strategické plochy v

jako jsou zásahy do ,
eventuální fragmentace území a další. 

K výtce MŽP, že ve „Vyhodnocení stanoviska orgánu ochrany ZPF z 8. 6. 2017“ je uvede-
no, že „vhodnost plochy „P-Prost v“ byla prokázána též platným územním plánem“, když 
zde je tato pl
vání - - ohledem na to, že se jedná o 
územní rezervu, která nevyhodnocuje zábory ZPF) uvedeno ve vztahu na obecné urbanis-

území. Takto, tedy z urbanistického po-

Ak K, že územní plánování je 
mul
v území, a po vyhodnocení možností situování 
strategické zóny - srovnání s ohledem

Strategická plocha Olomouc
a ZÚR OK (konkrétní od-

kaz viz výše) i ve „Vyhodnocení stanoviska orgánu ochrany ZPF z
doplnil srovnání s

agenturou CzechInv hy C2 a C3). 
K argumentu, že v í ÚP Olomouc,
pro „Národní biomedicinský a biotechnologický park“ prokázáno respektování § 4 a § 5 

važováno s okládanou cel-
kovou zástavbou cca 3 ha, uvádíme, že v pro

lochy. Dále uvádíme, že 
ce je samosta

dle § 5 odst. 4 SZ postupovat „v
rozvoje území kraje a z
K výtce MŽP, že ve „Vyhodnocení stanoviska orgánu ochrany ZPF z 8. 6. 2017“ je uvede-
no, že „situování strategické rozvojové plochy P-Olomouc vyplynulo z

možnosti, které nabízí ÚP Olomouc, ale lokalitu takto vyhodnotil zejména z hlediska vý-

z tické dostupnosti. (viz „Vyhodnocení stanoviska orgánu ochrany 
ZPF z 8. 6. 2017“, str. 6). 

D)
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5. Stanovisko MMR dle § 37 odst. 8 stavebního zákona
OK, Vyhodnocení vl

k stavebního zákona. Ve svém stanovisku ze dne 12. 9. 2016 MMR upozornilo na nedostatky, které 
je nezbytné odstranit. Na zá nocení stanoviska MMR viz níže.

STANOVISKO MMR
STANOVISKO VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEK-

TANTA

3. Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj

nám. 6
110 15 Praha 1

ze dne 
12. 9. 2016

Žádost obsahuje veškeré podklady pro 
posouzení a vydání stanoviska dle § 37 
odst. 6. SZ. 

má tyto nedostatky:
a) RO OB8 je vymezená nad rámec 

vyme-
zení rozvojových os

zení specifických oblastí

1)

a) RO OB8 vymezená nad rámec 
PÚ Akt
PÚR) bude upravena 
v dokumen
jednání

vymezení rozvojových os 

vymezení specifických oblastí

1)

a) RO OB8 vymezenou nad 

ÚR) upravit 
v dokum
projednání vymezením roz-
vojové oblasti nadmístního 
významu, která bude nava-
zovat na rozvoj. oblast re-
publikového významu 

mezení rozvojových os 

mezení specifických oblastí
d) doplnit o í roz-
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vymezení (nenávaznost) specifických a 
rozvoj. oblastí na hranicích se soused. 
kraji.

(29) a (32) z PÚR

f) nen
Mohelnice-
v souladu s

stanoviska

rozdílného vymezení spec. a roz-
voj. oblastí na hranicích se sou-
sedními kraji

29) a (32) je obsaženo již 
ve stávajících ZÚR OK – jsou 
zahrnuty v

šení a tedy nebyly obsaženy ani 
v tomto smyslu 
bude 

f) koridor kapacitní silnice Mohel-
nice – Jeseník (I/44) je obsažen 
již ve stávajících ZÚR OK; Aktua-

koridoru v

v bodu 75. a 76. Výroku (ve výro-
ku úpl bodu 20.3.). 

Be

dílného vymezení spec. a 
rozvoj. oblastí na hranicích 
se sousedními kraji

ženo již ve stávajících ZÚR 
OK – jsou zahrnuty v
38. a v

tedy nebyly obsaženy ani 
v - v tomto 

f) koridor kapacitní silnice 
Mohelnice – Jeseník (I/44) 
je obsažen již ve stávajících 

. 2a 

v
obsaž ické

bodu 75. a 76. Výro-

v bodu 20.3.) - vazbu na 

-
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Posouzení náv ZÚR OK:
1)z

- vymezena 1 rozvoj. oblast OB8
1.1.- požadavek - rozvoj. oblast OB8 dát 
do souladu s PÚR

-
jové osy z PÚR: OS8, OS 10, 
OS11

1.2. – í
pln

obce jsou/nejsou zahrnuty v rozvojové 
ose

- vymezena 1 specif. Oblast- Krá-

1.3. -

územní plánování z
ko K nedo-

týkají.

2)z hlediska širších územních 

-
2.1.–

Bude upraveno v dokumentaci 

nání.

l
dokumentaci
nání.

Upravit v dokumentaci pro 
projednání.

obce jsou/nejsou zahrnuty 
v rozvojové ose doplnit v 
dokumenta
projednání.

plánování z

které se OK nedotýkají do-
plnit v dokumentaci pro ve-



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 197 (celkem 490)

STANOVISKO VYHODNOCENÍ POKYNY PRO PROJEK-
TANTA

2.1.1.návaznosti spec. obl. SOB-k1 s 
PK
2.1.2. menšího rozsahu rozv. osy OS10 
než navazující rozvoj. osy v MSK
2.1.3 menšího rozsahu spec. obl. SOB-
k2 než SOB3 v MSK

2.1.4. rozvoj. osa RO2 nenavazuje na 
MSK

2.1.5. rozvoj. osa OS11 je vymezena 
v menším rozsahu než navazující osa 
ve ZK

3) konzultace se sousedními stá-
ty

konstatováno, že PR neprojevila zájem 
o nabídnuté konzultace ze strany KÚ 
OK

4) soulad s PÚR - vyhodnocení ka-

ZÚR OK
- ad kapitola A1 – stanovení priorit

ké oblasti SOB-k1 s PK, menšího 
rozsahu rozvojové osy OS10 než 
navazující rozvoj. osy v MSK a 
menšího rozsahu spec. oblasti 
SOB-k2 než SOB3 v MSK bude 

pro ve-
ojednání.

RO 2 je rozvojová oblast vyme-
zená po hranice s PR (na MSK 
nenavazuje).

rozvojové osy OS11 než navazu-

nání.

-

riorit 
a (32) je obsaženo již ve 

stávajících ZÚR OK – jsou zahr-
nuty v

specifické oblasti SOB-k1 
s PK, menšího rozsahu roz-
vojové osy OS10 než nava-
zující rozvoj. osy v MSK a 
menšího rozsahu spec. ob-
lasti SOB-k2 než SOB3 
v MSK doplnit v dokumenta-

né projednání.
-

sahu rozvojové osy OS11 
než navazující osy ve ZK 
doplnit v dokumentaci pro 

-

ženo již ve stávajících ZÚR 
OK – jsou zahrnuty v
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v
netýká se 

OK nebo jsou již obsaženy v platné ZÚR 
OK)

- ad kapitola A2 – nadmístní roz-
voj. oblasti a osy

4.2. viz bod 1.1. stanoviska

- ad kapitola A3 – specifické oblasti
4.3. viz bod 2.1. stanoviska

- ad kapitola A4 –
zení ploch a koridor

K vymezení pl PÚR 
-

4.4. ze
zda v

šení a tedy nebyly obsaženy ani 
v tomto smyslu 

Rozvoj. oblast OB8 bude dána do 
souladu s PÚR v dokumentaci 

ké oblasti SOB-k1 s PK, menšího 
rozsahu rozvojové osy OS10 než 
navazující rozvoj. osy v MSK a 
menšího rozsahu spec. oblasti 
SOB-k2 než SOB3 v MSK bude 
d dokumentaci pro ve-

ání.

Koridor kapacitní silnice Mohelni-
ce – Jeseník (I/44) je obsažen již 

38. a v

tedy nebyly obsaženy ani 
v d - v tomto
smy

Dát rozvoj. oblast OB8 do 
souladu s PÚR v dokumen-

specifické oblasti SOB-k1 
s PK, menšího rozsahu roz-
vojové osy OS10 než nava-
zující rozvoj. osy v MSK a 
menšího rozsahu spec. ob-
lasti SOB-k2 než SOB3 
v MSK doplnit v dokumenta-

-

Koridor kapacitní silnice 
Mohelnice – Jeseník (I/44) 
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(193) – kapacitní silnice Mohelnice-
Jeseník

–

4.5. k – SNT-plocha pro su-
chou nádrž Teplice a

povodí 
–

4.6. k (141) E3, (143) 
E4b, (145) E6, (150d) E15, (150h) E19, 

- ad kapitola A5 – A13 – nemají 

5) 
stanoviska 

5.1 –
no

ve stávajících ZÚR OK; Aktuali-

ridoru v

v bodu 75. a 76. Výroku (ve výro-
ku ú bodu 20.3.). 
Vazba na 

–
terminál je obsažen již ve stávají-
cí ZÚR OK,  v Akt. 2b je  oprave-
na terminologie v souladu s PÚR
Bereme na 

ní zá

je obsažen již ve stávajících 

v což je 
obsaženo kr

bodu 75. a 76. Výro-

v

-

-

-
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5.2. –
PÚR ministerstvy a jinými 

5.3. v grafických výstupech (zejména 
schématech) d

A 1“

lasti vymezené nad rámec PÚR vyme-
zením rozvojové oblasti nadmístního 
významu, která bude navazovat na roz-
voj. oblast republikového významu

PÚR minister-

ro
raven v dokumen-

RO OB6 vymezená nad rámec 

PÚR) bude upravena 
v
jednání.

PÚR.
-

Doplnit do schémat popisky 
zám
V

název „Politika územního 

používat zkratku.
RO OB6 vymezenou nad 

ní
ále PÚR) upravit 

v dokumentaci 
projednání vymezením roz-
vojové oblasti nadmístního 
významu, která bude nava-
zovat na rozvoj. oblast re-
publikového významu.

n vydalo MMR dne 18. 10. 2016 podle § 37
odst. 9 stavebního zákona nové stanovisko s
ZÚR OK ve smyslu § 39 stavebního zákona.
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6. Vyhodnocení souladu se sta ých 
k dnání

ednání k 2a ZÚR OK se konalo dne 13. 9. 2018. Oznámení 

ž le § 25 odst.
na s je (vzhle-
dem k 2a ZÚR OK a VVURÚ nebylo možné dokumentace 

úp oto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2
500 zve-
termínu od 14. 8. 2018 do 20. 9. 2018 na webových stránkách Olomouckého 

kraje http://www.kr-olomoucky.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-cl-185.html a v
na ouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, Olomouc, 

1210
izovatel k jnému jednání v zá

,
y (MD -

prevence – 11. 2. 2019, MŽP, orgánem ochrany ovzduší – 12. 4. 2019, MŽP, orgánem 
ochrany ZPF – 29. 5. 2019) –
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VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ

A VYHODNOCENÍ VLI 2a ZÚR OK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

STANOVISKO VYHODNOCENÍ

1 Ministerstvo dopravy
Náb
1222/2
110 15 Praha 1

ze dne 20. 9. 2018

Viz DOHODA dále

3
Sekce nakládání 
s majetkem
odbor ochrany územních 

Tychonova 1
160 01 Praha 6

ze dne 19. 9. 2018

Požaduje, aby v rámci koridoru D27 došlo 
v

v k. ú. Chválkovice.

Zapracováno

zapracován s ohledem na charakter dokumentu a
– v kapitole A.8.2. 

Požadavky pro prov území, pro vyme-
zování ploch s

92.7. stan

átu v ouvisejících zá-
jmových území a ochranných pásem: 92.7.2.1. Olo-
mouc, k. ú. Chválkovice“. 

v území 
pro obranu státu) 

- kapitoly XIII. Komplexní 

K )
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V

dat Ministerstva obrany a požadují jeho úpravu.
Stejné úpravy j

Opraveno
bylo dle požadavku 

opraveno.

Schéma bylo upraveno dle aktuálních dat Minister-
stva obrany.
Stejné úpravy budou provedeny v ním vý-
krese 

5
obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

ze dne 19. 9. 2018

S návrhem 

koncepci

- Oblast plynárenství a produktovo – vedle po-

- Oblast elektroenergetiky –

- Oblast energetické strategie
v
OK, vztah k jiným koncepcím – 2.2 Vztah k jiným kon-
cepcím“ je uveden dokument „Státní energetická kon-
cepce 2010 – 2
na neschválenou verzi aktualizace SEK z roku 2010 a 
žádají proto, aby byl text v
cházel pouze z verze, jež byla v

- Je opraveno

-
v – v

anoveno: „Na území Olomouckého kraje 
respektovat základní koncepci rozvoje zásobování 
území plynem“. Konkr

-

- Je opraveno
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-
6

Odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21 Praha 4

ze dne 24. 8. 2018

ipomínek. Bereme na

9

110 00 Praha 1

ze dne 20. 9. 2018
10 Ministerstvo životního 

Vršovická 65
100 10 Praha 10

ze dne 17. 9. 2018

I. Z hlediska zákona 100/2001 Sb. Viz DOHODA dále

10 Ministerstvo životního 

Odbor výkonu státní sprá-
vy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

ze dne 19. 9. 2018

ze dne 27. 3. 2019

A.) z
ovzduší 

s zovatel 
.5.

Viz DOHODA dále

následující ak-
tualizaci ZÚR OK. Požadavek 

je obsa-
žen v doho
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10 Ministerstvo životního 

Odbor výkonu státní sprá-
vy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

stanovisko
ze dne 19. 9. 2018

B.) z
ZPF 

1)
yly respektovány postupy § 5 

dle § 5 odst. 2 
v plném rozsahu 

jiné plochy a 
korid
nejsou uvedeny v oznámení a požadují zajistit pro-
jednání s orgánem ochrany ZPF

2)
§ 4 

odst. 1 zá . 11
k orgánem ochrany ZPF

Viz DOHODA dále, a dále

Ad. B.)

Ad1) 
(Viz jednání ze dne 20. 11. 2018 konaného na MŽP 
v

Ad 2) 

„ ijatého návrhu“, podkapi-
ního systému ekolo-

gické stability krajiny“, ve vztahu na ZPF do kap. 
XIV., podkapit. 7. Z
dle jednání s MŽP dne 20. 11. 2018 zjednodušenou 
formou popsány.

j ny ÚSES oproti 
spol. jednání vyplynuly z požadavku DO – AOPK.

toho 
zábor ZPF je celkem o 192 ha menší.
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3) DO uvádí, že není

yl v zo-
vání ZÚR OK s DO projednán a tedy nebyl dle § 5 

dle výše uvedeného zákona neprojednán.

V
- Skalka o cca 118 ha.

( – viz níže vyhodnocení stanoviska 
z 27. 3. 2019).

jmem.
í navýšení – viz kap. XIV., 

podkapit. 7

Ad3) 
(Viz jednání ze dne 20. 11. 2018 konaného na MŽP 
v Olomouc

. Do ZÚR OK z r. 
souladu s ustanovením § 187

vání 
Územního plánu velkého územní-

ho celku Olomoucké aglomerace, schválené usne-
sením Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 
28. 11. 2002. V této dokumentaci byl 
náván).

podkapit. A.4.1.3. Letecká
doprava, K – 93). 

stanovisko
ze dne 27. 3. 2019

1)
sad vyhodnoc

20. 11. 2018 
a tím neaktuálnost zaslané dohody

2) Upozo e ve vztahu na ÚSES na nezbytnost apli-

Ad 1) Je opraveno

jednání z 20.11.2018 a dále byla ze
strany DO zaslána dohoda nová – viz níže.

Ad 2) 
„
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2 Skalka (o 
117, 59 ha)

atého návrhu“, podkapitol
územního systému ekologické stability krajiny“, ve 
vztahu na ZPF do kap. XIV., podkapit. 7.

OPK na 
-

lad Nadregionální a regio-

v roce 2010, resp. 2011. 
NRBC 12 Skalka bylo v odním podkladu MŽP z 
roku 1996 vymezeno o rozloze 1085 ha. S ohledem 

n

od obce Skalka na jiné plochy východn této ob-
ce a k jeho zmenšení na 1017 ha. 
ZÚR OK z r. 2008 zapracovaly NRBC Skalka ve vý-
chodní poloze o rozloze cca 900 
„Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na 
území Olomouckého kraje“, který zpracovala v roce 
2006 f. Ageris s.r.o
toto NRBC o r
v dubnu 2011, ne-

ho podkladu Nadregi
roce 2010, resp. 2011), kde je NRBC 12 Skalka vy-
mezeno v rozloze 1017 ha, b
projednaná a nedalo se do ní zasahovat. V rámci 
sp
požadavek na zapracování NRBC Skalka dle aktua-
lizace výše uvedeného ú ého podkla-

NRBC ze 
stávajících 900 ha na 1017 ha.



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 208 (celkem 490)

STANOVISKO VYHODNOCENÍ

(Dle MŽP podle metodiky vymezování ÚSES je za 

plochy jiného tvaru - protáhlejšího - nároky na plochu 
BC zvyšují).

ní stanoviska 
Ze dne 28. 5. 2019

1) e –
ení ploch 

Skalka

Ad 1) bereme

10 Ministerstvo životního 

Odbor výkonu státní sprá-
vy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

stanovisko
ze dne 19. 9. 2018

ZPF 

K tegických ploch

1) oznámení je uvedena plocha pro stra-
tegickou plochu Olomouc 44 ha, v dokumentaci pak 

Olomouc i 

stanoviska MZP z 20. 6. 2018 (SEA), a to:   „

je- erá bude 

MŽP: -81-4 ze dne 4. 5. 2018.

i
zastupitelstvo kraje (dle § 41 odst. 2 SZ)  vázáni 

- dohodou, a proto 
nelze v ovat.
K dané problematice je pouze 

–
ním ze strany MMR a MŽP dohodnu
ti.

Ad 1) , j
(Viz jednání ze dne 20. 11. 2018 konaného na MŽP 
v Ol
Pro úplnost se uvádí, že p
noviska (na ochranu ZPF) jsou již obsaženy ve výro-
kov .1. platných ZÚR OK a tato je 
závazná v celém svém rozsahu, tedy zásady stano-
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minimalizovat vliv na ZPF z hlediska jejich záboru 
Požadují

zapracování podmínk

2)  I když je ve vyhodnocení ŽP a stanovisku SEA uve-
den vliv
lohu kraje jako vliv akceptovatelný, považuje orgán 
ochrany ZPF takové hodnocení za zavád
výhrad s ním nesouhlasí. Uvádí, že zejména vliv stra-

zbytné

vené v platných stávají
ry, pro které plochy a koridory navrhuje
ZÚR OK. 
Takto je uvedený požadavek vy lších

ZPF Stanovis-
ko MŽP k vyhodnocení vl

podkap. 2. 
jak bylo stanovisko SEA zapracováno“).
Tak je zajiš stej k

(s ohledem na zábory ZPF) 
tedy vyváženost dokumentu, proporcion

viska SEA bylo potvrzeno Dohodou s MŽP ze dne 
11. 2. 2019.
Požadavek na ochranu ZPF u strategických ploch je 

„V dalších 
fázích projektové dokumentace je t
v

(Viz 
kapitola XIII. 

návrhu“, podkapitola A.2. „
mezení rozvojových oblastí a rozvojových os….“ 
„K bodu 42“

Ad2) , j

Pro úplnost se uvádí, že požadavek na minimalizaci
šení

v prioritách ZÚR OK v
Problemati-

ka strategických ploch ve vztahu na ochranu ZPF je 
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s tím, ž
smyslu § 4 platné edpisu. Vydané ZÚR OK jsou ze zákona závazné pro územ-

ní plány. 
SEA je, že se jedná o vliv akceptovatelný; 

SEA je zpracována autorizovanou osobou. 

stanovisko
ze dne 27. 3. 2019

3) ejsou v
podmínky, za kterých byly strategické plochy odsou-
hlaseny (pozn. p ovatele - podmínky SEA).
Z hlediska využití i následného vymezování v ÚP. 

te-
gických ploch
ných zkušeností z minula i s ohledem na formulace 
pro stanovování podmínek možného využití území. 
Požadují v od
chování smyslu vymezené lokality…“

4) z sah stra-
tegické ploch Olomouc byl „ “ a že 
„ ÚP Olom
votína“

Ad 3) 

s ní být v rozporu.

– viz ad 1)

Ad 4) 
V zapracována celá geneze vývoje

e být po-

plocha Olomouc o rozloze 117,3 ha a obsahovala 
stávajíc
té doby dochází k zastavování) i návrhové plochy
pro strategickou zónu. Do
zapracovány již pouze návrhové plochy; tyto jsou dle 
výsledku rozporu o cca ¼ menší než návrhové plo-
chy p ožen

plochy obsažené i v plánech. 
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STANOVISKO VYHODNOCENÍ

V projednání, tedy v

strategické plochy obsažena v rozpracovaném návr-

16

Lafayetova 13
779 00 Olomouc
Správa CHKO Jeseníky a
Správa CHKO Litovelské 
Pomoraví
ze dne 19. 9. 2018

Nesouhlasí s a M/16

V9 – stavba suché nádrže „Splav“ na Kl
ku
D6 – – Jeseník, výstavba no-

Jeseníku – požadují, aby
koridor pro tunel rámci Ak-

D7 – – Jeseník

D016 – lanová dráha Kouty nad Desnou –
ské sedlo

K -Jeseník – významná rozvo-
jová plocha pro sport a rekreaci –

nání s nému 
projednání upravena násled

V9 -

a silnice I/44 – D6

2a ZÚR OK.

–
ZÚR OK.

D016 – lanová dráha Kouty nad Desnou –
ní Aktualizace 

2a ZÚR OK.

23b KÚOK, Odbor životního 

ze dne 13. 8. 2018

1)

.

2) 012 Sb., o och

Stanovisko k ZÚR vydává MŽP.
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STANOVISKO VYHODNOCENÍ

3) rody a kraji-
ny, ve 

.

4)
o pozd

Stanovisko k ZÚR vydává MŽP.

5)

6)
, § 107 odst. 1 písm. a)

7)

Stanovisko k ZÚR vydává MŽP.

8)
, § 22

Stanovisko k ZÚR vydává MŽP.

9) zák

i, v

10)
p , § 28 písm. e)

Ber

omí.
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STANOVISKO VYHODNOCENÍ

.
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DOHODY
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7. návrhu

ákona s ohledem na 
zájmy návrh rozh

atel v
a stanovisko MMR. Vyhodnocení souladu R OK s tanovisky –
viz tabulka níže
paragrafu se má za to, že s návrhy vyhodnocení souhlasí.
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK K NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
A K NÁVRHU VYHODNOCENÍ P -
NÁVRH AKTUALIZ

J ÚZEMÍ

,
MMR

STANOVISKO VYHODNOCENÍ

Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Odbor územního 
plánování,

15 Praha 1 

ze dne 27. 6. 2019

5
obchodu, Na Františku 
32, 110 15 Praha 1

ze dne 27. 6. 2019
9 Ministerstv

nov 17, 117 05 Praha 
1

ze dne 7. 6. 2019
10 Ministerstvo životního 

1442/65, 100 10 Praha 10
I) e 4. 5. 

ení rozporu, dále jen Dohoda)
Ad I. no

v
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,
MMR

STANOVISKO VYHODNOCENÍ

ze dne 26. 6. 2019 do 44 ha a pokud bylo v

je pouhý odkaz na Dohodu ve vyhodnocení (návrh 
rozhodnutí o návrh vyho
pomínek) nedosta
bý

- V žádném strategickém dokumentu 
není velikost požadované plochy stanovena.

-
MMOl „Územní plán Ol n po
1. v

Do jiném vyhodnocení 
námitky (Spolku Nízký Jeseník) je uvedeno, že 

v ZÚR zezávaznit.

- Zpoc ují ve vztahu na výše uvedenou studii 
rozsah strategické plochy Olomouc vymezova-
né v

dle Dohody mezi MMR
53525/2017-81-4 ze dne 4. 5. 2018.
Námitka proti zapracování strategické plo-
chy Olom 2a ZÚR OK, rov-

i proti rozsahu strategické plochy Olo-
mouc; 2a 
ZÚR OK je v souladu s

nocení, když toto je í dohody,

stvo kraje (dle § 41 odst. 2 SZ) 
2a ZÚR OK jsou povinni
s – Dohodou (tj. jsou vá-
záni Dohodou); v návrhu rozhodnutí o námitkách je
proto navrženo námitku zamítnout a v návrhu vy-

-

- Uvedením odkazu na ÚS v ZÚR OK se nestává 
tato ÚS závaznou. Návrh 

– vypouští odkazy na uvedené ÚS a 
, aby byly záv

je do výroku ZÚR OK
jednáván v souladu se stavebním zákonem. 
Takto je strategické plochy Olo-
mouc.

- Viz první odrážka a dále: p
ÚPD mohou být nejen územní studie, ale i odborné
podklady, statistiky a další dokumenty, které jsou pro 
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,
MMR

STANOVISKO VYHODNOCENÍ

na v souladu s § 5 odst. 1 zákona
ZPF a nelze ji tedy považovat za ÚPP a nelze jí

plat
v pr .

- návrh rozhodnutí o námit-
kách a návrh 

l zpracován objektiv-

v y a námitky 
nemohl akceptovat.

II)
tele, že 

hodnocení kumulativních a synergických 
dalších fázích projektové 

odkazem na rozsudk
u

Kumulativní a synergické vlivy je 

v území, kdy
úvahu. 

Takto je nutno ormulovat

návrh rozhodnutí o námitce obce 
-

ného jednání byl 

dané území zpracovány a jsou relevantní pro dané 
í a mohou sloužit pro 

ale
v .

-Viz výše.

Ad II. V ,
opraveno
Ve vyhodnocení SEA

a ZÚR OK (D37, D67) o vy-
- ve 

stávající ZÚR OK obsaženou - navrhovanou druhou 

– viz  bod níže.
V návrhu rozhodnutí o námitce obsažený odkaz na

ení kumulativních a synergic (i) 
v následných fázích PD, v EIA je uveden z

a pro nezbytná další hodnocení.

Do vyhodnocení SEA byl na z
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,
MMR

STANOVISKO VYHODNOCENÍ

chán dl ého R OK, je žá-
doucí, aby SEA na to zareagovala, tzn. je možné 

se s ve 
území (po-

tenciální kumulativní a synergické vlivy).

návrh druhé dráhy l

mentacích, když v ZÚR OK z r. 2008 byl vyhodnocen 
z hlediska v – SEA a tato

ní druhé dráhy leti
hu
covatel SEA k tímto ztotož-

15 Krajská hygienická stani-
ce Olomouckého kraje, 
Wolkerova 6, 779 11 
Olomouc

ze dne 8. 7. 2019

Souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem 
vyhod
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DLE § 40 ODST. 1 A 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA:

tel Ak-
návrhu Aktualizace R OK a zjistil, že 

tato je v souladu s politikou územního rozvoje (viz kapitola II. Vyhodnocení souladu 
s bního záko-
na), s cíli a úkoly územního plánování (viz kapitola III. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly 
územního plá
s cována 
v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou ., o analytických 

nosti, s
požadavky zvláštních prá a se stanov

kapitola V. Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, s požadavky podle zvláštních 
pr , koumání dle § 40 odst. 
1 a 2 stavebního zákona). Dokumentace obsahuje základní informace o výsledcích vy-

p yhodnocení vliv životní

ná-
vrhu (viz kapitola XIII).

ání a projednávání návrhu A
vše
pisy, po projednání ve Výboru pro regionální rozvoj dne 11.9.2019 p
v souladu s § 41 stavebního zákona Zastupitelstvu Olomouckého kraje návrh na vydání 
Aktualizac
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Území Olomouckého kraje má z hlediska územ
– na severu s Polskou republikou (PR)
– na vý Moravskoslezským krajem (MSK)
–

– Jihomoravským krajem (JMK)
– Pardubickým krajem (PK)

2a ZÚR OK z hlediska vazeb na sousední kraje, vy-
plývající z me
koordinovány vazby na sousední kraje zejména v oblastech dopravních sítí, technické in-
frastruktury a ÚSES.

a výkres B.6. a D.2.

ÍNKY SOUSEDNÍCH SOUSED-
NÍCH

V
pracovány do dokumentace Aktual ZÚR OK dle vyhodnocení v následující ta-
bulce:
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VYHODNOCENÍ NÍ -

SOUSEDNÍ KRAJE

SOUSEDNÍ KRAJE VYHODNOCENÍ

1. Pardubický kraj

rozv
cestovního ruchu a 
sportu, odd lení 
územního plánování
Komenského nám. 
125
532 11 Pardubice

ze dne 14. 4. 2016

1) Vymezení koridoru el. E03 v návrhu 
aktualizace nenavazuje na vymezení kori-
doru E03 – nadzemní vedení 2x110 kV 

– Králíky, vymezený podle 
. (poslední aktuální data 

p
2) D-O-L nenavazuje na ZÚR PK, doporu-

emí OK. Vymeze-
ní územní rezervy D-O-L v platné ZÚR PK 

kraje, ko
né Digitalizace generelu vodní cesty D-O-L

3) NRBK K84 – vymezení nadregionálního 
biokoridoru K84 (na území Dolní Morava –
Malá Morava) v návrhu aktualizace nenava-
zuje na vymezení v ZÚR PK. Vymezení 
v ÚP VÚC PK, který 
vycházel z ÚTP regionálního a nadregionál-

1996).
4) NRBK K92 – vymezení nadregionálního

– Maletín) v návrhu aktualizace nenavazuje 
na vymezení v ZÚR PK.
5) RBK 890 – na území PK byla v rámci

1) Vymezení koridoru E03 bylo upraveno 
dle ÚAP.

2) Na hranici s Pardubickým krajem byl roz-
rezervy D-O-L tak, aby 

koridory v obou krajích navazovaly.

3) – 8) Vymezení nadregionálních a regio-

tak, aby ÚSES v obou krajích navazovaly.
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SOUSEDNÍ KRAJE VYHODNOCENÍ

. 1 (na území obcí Tatenice –
ro 

návrhu aktualizace je 

6) RBC 355 Hartinkov – je vymezen celý 
na území PK na zákla lánu regionálního 

vazujících malých ploch tohoto BC z území 

rem tak, aby b
RBK 1425 na území obce Hartinkov.

7) RBK 1431 – v návrhu aktualizace (na 
– Dzbel) nenavazuje 

na biokoridor v
277 Nectavské údolí (na území PK).

8) V en 
biokoridor OK 48, který nemá návaznost na 
území PK. Nesouhlasí s novým vymezením 

onální BC na území OK. Obdob

kraje.

9) Vymezení koridoru el. vedení 400 kV 
Krasíkov – Prosenice
nejbližší aktualizaci ZÚR PK.

10) Pro vymezení 
– Lichkov neobdr-

želi žá

10) Bereme
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SOUSEDNÍ KRAJE VYHODNOCENÍ

. Vymezení v ZÚR 
PK ani v

. ástí
hla
nadmístního významu, navrhují plochy vy-
pust

11) Zákres p
nechán dle platných ZÚR OK; do textové 

zení suchých nádrží mohou územní plány 

nek“.

V y rdubický a J
následující tabulce:

DNÁNÍ -
VOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE (ZÚR OK) 

- SOUSEDNÍ KRAJE

SOUSEDNÍ KRAJE VYHODNOCENÍ

1. Pardubický kraj
r

í
územního plánování
Komenského n. 125
532 11 Pardubice

ze dne 24. 8. 2018

mínky
-

2. 
homoravského 
kraje
Odbor územního 
plánu a stavebního 

A) Odbor životního í
- z hlediska

                           

-

- bereme mí

-
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SOUSEDNÍ KRAJE VYHODNOCENÍ

Žerotínovo nám. 3
601 82 brno

Ze dne 18. 9. 2018

žena a realizována tak, aby nebyly 
ohroženy jiné oblasti, jinak jsou ne-

- z hlediska z. 185/2001 Sb.
                           

-
kompetentním orgánem k vydání stanoviska 
k ZÚR je MŽP.

-
                           

- 001 Sb.
                           

B) Odbor dopravy
                  

C)
                           

D) Odbor územního plánování a stavební-

                           bez p ipomínek

zvýšenou pozornost koordinaci protipovod-
- zejména

se provád vý ení, 
jejichž realizací by mohlo dojít k zhoršení 

jiné obci a její 
ohrožení.“

-

-

-

-

- Ber

-

- Bereme na v
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VII. VYHODNOCENÍ ÝCH VYJÁD-

CÍ S NIMI

PODMÍNEK

r strategického rozvoje kraje zaslal v 2016 
v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 stavebního zákona a s

vu Espoo ve spolupráci s Ministerstv a s Ministerstvem životního
návrh Aktuali

Polské republice tímto sousedním státem. Polská 
republika neprojevila o konzultace zájem.

Aktualizace 2a ZÚR OK neobsahuje které by výz
skou republi
nebyly u koncepce jako celku ani u jednotlivých navrhovaných kori

Ve vyhodnocení SEA, v kapitole 7.4.1 eshr ní vlivy je uvedeno: „P eshrani ní vlivy 
nebyly u koncepce jako celku ani u jednotlivých navrhovaných koridor a ploch zjišt ny.“ 
Z . (Mezistátní posuzování je ne-
zbytné v m do ské 

.
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VIII. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYH NA UDRŽITEL-

P

1. Základní informace o obsahu vyhodnocení

V souladu s ust. § 37 odst. 1 stavebního zákona bylo v aktualiza
ZÚR OK zpracováno na základ právy o upla uplynulém 
období (07/2011 – 05/
rozvoj území. 
Po obsahové stránce je zpracováno v 500/2006 Sb.  

- Vyhodnocení zace
v souladu s p

Rámcový obsah vyhodnoce
ky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a ú

telný rozvoj území) 01 Sb. o posuzování
na životní í a o terých souvisejících (zákon o
na životní

Aktualiza s y
2, která obsahuje :

-
zpracovala: ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce

/95, prod

t B – Vyhodnocení vlivu Akt ky významné lokali-

zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. ,
(okr. Olomouc)
Osoba autorizovaná k ., v platném

-F
C –

dech.
D - n

avšak nepodchy

E – zemního plánu k nap
ní udržitelného rozvoje území  obsaže-

ných  v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.
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F – – shrnutí
zpracoval: Ing. arch. Jaroslav Haluza a RNDr. Milan Polednik

2. Základní informace o výsledcích vyhodnocení v na udržitelný rozvoj území

2.1. Z

Zpracovatelka SEA konstatuje, že koncepce A né
hlediska vli

s

sti nebyla vyhodnocena jako neproveditelná. Pro 
podmínky, za nichž lze se Jejich vy-

hodnocení je obsaženo v -
rozvoj území."

od-
stavce 74.1. a 92.1.5. (body 161 a 213 výr
požadavek, aby koridor pro D5 –
výroku v odstavci
ke konkrétním zám rámci plochy doru vymezen
zap

koridory.

Vlivy na jednotlivé složky zdraví

rých v nelze tyto potenciální v znalostí o 
daných plochách a ko

negativní vliv na celistvost EVL/PO.

Vlivy na ek

l niových staveb se do
skladebnými prvky ÚSES, tak s významnými 

amné zejména u ploch pro um
mimoú ního charakteru 
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Z
n iž obsažen v dí

nám. 
- ru

(drobné úpravy a y silnic). Vzhledem k tomu, že tyto koridory a plochy jsou navrho-
vány z ká, nelze bez 

ohledem na podíl 
ry p ivý dopad o vliv akceptova-

d negativem záboru 

Vlivy na obyvatelstvo a zdraví jsou hodnoceny podél trasy nových k ne-
gativní, s es centra sídel dojde k významnému po-

sídlech.

ojevit tam, kde dochází ke 
ochranou vodních zdr

po-

Sou doj alizace 

, tak trvalým ( . naruše
území apod.).

V rámci hodnocen
které byly shledány:

– ÚSES (pozit

ÚSES)
–

jak v oblasti PUPFL, tak s následným kumulativním vlivem na snížení 
vody z

–

od dopravních silni želez-
istit lepší protihlukovou ochranu 

a vymístit imise z dopravy mimo centra sídel),

Návrh podmínek pro jednotlivé plochy a koridory

– na podmínky, které nelze v ZÚR zohlednit, vzhledem k tomu, že se vztahují 
k m podrobnostem, které jsou 

dokumentace (EIA, hlu-
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ková studie, biologický
ejné zdraví.)

–

o

o situováním koridoru
o velikosti vymezené plochy
v rámci vymezeného koridoru lze násl adu stanovených po-

a:
o

o

o

o h ÚSES v rámci ení ru a ÚSES
o v byd-

lení
o nim –

v
o ekolidovala s ochranou ne-

rostných surovin
o jedn
o

Vzhledem k ožno v eká-
vat, je u hlediska 
p
V
koncepce jako celku nebo které by v omezení 

textu koncepce jsou 

o hválení. Spl ených požadav-

visko SEA zapracováno“

2.2. Z posouzení vlivu Aktualizac ÚR OK na c
ochrany evrop blastí vyplynuly tyto pod-

ené 
koncepce v souladu s §45h,i zákon , nebude mít vý-
znamný negativní vl

Shrnutí vyhodnocení
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s nulovým vlivem na lokality soustavy Na-
tura 2000.
U níže uvedených zám
tit :

– D66 – – Opava
– D74 – – – Vsetín –

Horní Li - hranic
– E03 - Vedení 110 kV Krasíkov – Králíky
– V1 –
– V2 –
–

– i ání významných rozvojo-
vých ploch pro sport a rekreaci na

vzhledem k
ho vlivu na jednotlivé EVL , resp. jejich 

ek na posouzení vlivu 

p ch p

V tex sti B - .2a 

lematických jev to, jaké mohou 
provedené analýzy vyplývá:

a)
negativního vlivu (0 až -

– D66 – žel . 310 Olomouc – Opava- (EVL Libavá ,hodnocení ?, a 
EVL Ú - -1) 

– V1, V2 –
velské Pomoraví, hodnocení 0- -2 )

– a ický
, EVL a PO Litovelské Pomoraví, EVL Morava –

–
–

hodnocení 0- -1), 
– D74 - žele 280 ( EVL C - -2, EVL 

u Hranic, hodnocení 0- -1). 
– E03 - Vedení 110 kV Krasíkov – Králíky -

0- -1)
–

ploch pro sport a rekreaci nadmístního významu, (PO Jeseníky, hodnocení 
0- -1)

b) u žádného z
významný negativní vliv (-2) na EVL nebo PO.

c) 11 územních rezerv obsažených v aktualizaci lo 
u o na lokalitami soustavy Natura 2000. Tyto územní rezer-
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vy však nebyly v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj po-

A a B.

2.3. Shrnutí  vyhodnocení v é životní 

– nebude mít významný negativní vliv na celistvost rany ev-
ropsk

– z hle
s

ek pro jednotlivé plochy a koridory, 
vycházejí z rámci zpracování podrobné

z L/PO. Tato posouzení již budou reago-
vat na konkrétní parametry staveb, 
n

ZÚR OK s ochranou životního pro-

ných podmínek realizovatelná.
V rámci legislativou stanovené hierarchie zpracování jednotlivých návazných dokumentací 

í pány, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) 
bude docházet k
v

a ejí d ný prostor pro vy-
stavby v rámci koridoru s cílem minimalizovat:

–

–

– pln a
– negativní 
–

nároky na další související stavby jako:
– n zajišt chodnosti krajiny  a zamezení 

inku fragmentace krajiny
–

bydlení, apod.
pokud bude v
požadavek orgánu ochran dy
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na podmínky lze ozna-

2.4.

nosy Aktualizac 2a ZÚR OK k
hlediska vyváženého vztahu podmínek 

oblastech –
ví obyvatel území.

Aktuali referuje posílení dosud nevyváže-
ného postavení hosp
zejména stanovením podmínek urbanistického rozvoje (aktualizací vymezení rozvojových 
oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), úpravou
pravní a technické infrastruktury, aktualizací podmínek pro ochranu a využití ložisek ne-
rostných surovin a zásad pro ochranu hodnot v ho rázu. 
Uvede ešení vychází z ÚAP, z vl

ských podmínek, zejména ve specifických a rozvojo-
hlavn

života so asné generace v Olomouckém kraji, která je formulována a prokázána jak od-

dopady na 
ivé životní

nkrétní rizika popsaná v této 
e prob

jak elkového –
územního plánování, opírají jednotlivých oblas-

ných dnou ze zásad-
ních obecných bariér 
rozvoje území bude, poku

území. 
alší zhoršování hos ch podmínek bude i hlavním zdrojem potenciálního 

e specifických oblastech.

mi, aby zde mohly být provedeny 
– v rámci rozvojových oblastí budou vyhledávány, porovnávány a prefero-

území (budou šetr-
dnotám) a 

budou tom respektovány urbanistické zásady využívání území;
– preferované lokality budou posouzeny jako stavby z

t , bude posouzen i vliv
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– v rozvojových oblastech bude v

možnosti lokalizace a velikost nových rozvojových ploch. Studie prokázaly, 
že ránit území NATURA 2000, ale nelze tuto pro-

ochr dy, rozvojem stávajících sídel a 
zlepšením dopravní obsluhy území. Je to dáno historickým založením sí-
delní strukt
vodní toky a také i polohou Olomouckého kraje jako celku v ní 
tranzitních funkcí pro dopravní a technickou infrastrukturu –

né zdokonalování jejich param po mnoho staletí, na sebe logicky na-
vázalo založení a územní rozvoj sídel, jejichž další existenci, rozvoj a pro-
speri

výjimkou strategických ploch, konkrétní rozvo-
jové plochy nadmístního významu. To je již úkol pro územní plány nalézt a vymezit takové 

dou s
vat i ekonomické požadavky na b

Vymezování dalších konkrétních ploch pro rozvojové zám ZÚR v u 1 : 100 000 
bez podrobných znalostí o území, není vhodné a stává se pro další rozhodování v území 
kontraprodukti
závazná plocha takto vymezená  ZÚR stává komplikací pro další vývoj, vzhledem k tomu, 

elikost, druh podnikání, apod.). Územní plán nesmí být 
v rozporu s

it ne a pak teprv
vat v

Míra podrobnosti v
ZÚR lze kvalifikovat 

i jako nevhodný ( ásah do pravomoci samosprávných or
by se do o územním plánování a stavebním 

místního významu bude podporo-
ván zejména v rozvojových oblastech a rozvojových osách a to pouze v území nezatíže-

platných právníc edpi rozhod-
nutí viz výkres B. 1., D.1. )  
Ve specifických oblastech mimo rozvojové oblasti bude podporován vznik menších podni-
katelských aktivit, využívající místní zdroje a suroviny a zejména místní potenciál pracov-
ních sil. Podpora bud a zejména k rozvoji místního zprac
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vených zásad k
ného zdraví.

ínos Aktualiza rozvoj a soudržnost sp

3. Shrnutí -

– udržitelného 
rozvoje území a jejich uvedení do souladu s prioritami vyplývajícími z PÚR

–

s
územního rozvoje.

– ezení specifických oblastí v souladu s aktu
získaných z ÚAP OK a dalšíc zásad a

pro jejich územního rozvoje
– souladu s zís-

kaných z ÚAP OK a s požad R, p kceptaci
ochrany ot

– ploch pro stavby na
území kraje, pro které lze práva a stavbám vyvlastnit.

– vymezení ploch pro územní rezervy.

Aktualizac ÚR OK posiluje stabilizaci ve vyváženosti vztahu územních podmínek 

dopravní a 
technické infras

Zpráva je souhrnem poznat obcí a 
-2014. 

ní podmínky pro dcházení

žení podmínek života generací budoucích.
elné 

problémy a ety v úz ch Olomouckého kraje 
a z –

ZÚR OK, platných ZÚR
jí podmínky 

zemí, 
zlepšení udr-

žitelného rozvoje území Olomouckého kraje.
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nstatovat, že 
nost spole-

4. Sledování a rozbor vli lené koncepce na životní prost
zdraví a další povinnosti plynoucí z ustanovení § 10h zákona o posuzování

–

d ZÚR OK na ž
souladu s

í zákon), ve 
, (dále jen „stavební zákon“ nebo „SZ“)

„Obce a kraj
cí dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-
podmínek, na tace vydána, 

u plánovací dokumentace.“ Po-
ných negativních 

aktualizace ZÚR OK; v souladu s požadavky 
stavebního zákona 

–

úplné aktualizace ÚAP v rozboru udržitelného rozvoje území (dále jen 
rámci Zprávy o uplat

– RURÚ bude zpracováván v rámci úplné aktualizace ÚAP, tedy ve 4 letém 
vyhodn

kapitole 10 „Návrh ukazatel

– V
e, shodující se s indikátory 

v kapitole 10 SEA: I. Rozsah oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, IV

ozloha zvlášt chrán ných území dle zákona . 114/1992 Sb., 
o ochran p rody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis . Celková vým ra 
dopravou nefragmentovaných území o plošném rozsahu v tším než 100
km2. V Kvalita ovzduší – koncentrace 

10, Podíl ploch och rody, Ekologická fragmenta-

databáze ÚAP O
– V rámci následující úplné akt

stupnosti dat (ze z
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( h
et o i) hlukové expozice 

–

p asta loch na celkové rozloze obcí (%), 

tlivých obcí.
– ní ZÚR OK v uplynu-

lém obdob ZÚR OK 

do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední 
aktualiz

obu evidence 
ú v, obsahuje zpráva o

sad územního rozvoje 

telný rozvoj území a byly-li tyto zji y, návrhy na jejich eliminaci, minimali-
zaci nebo kompenzaci, dále problémy k ÚAP, tedy vyplý-
vající i z RURÚ, a další.

–

šle sousedním kraj eným

stanovisko, zda bude aktualizaci nezbytné posoudit z .
znamuje proj

m

– Projednaná, dle projednání upravená a v
vání se zve umo
pro vyp

souladu s § 164 SZ. Dle § 
jícím dálkový p up ZÚR, je-

ejich aktualizaci spolu 
s usnesením ZOK o vydání a místo, kde je možné do nich i do dokladové 
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IX.STANOVISKO MŽP K V
LENÍM, JAK BYLO ZOHLEDN

1. Stanovi

– dne 22.5.2018 MŽP k vydání stano-
viska dle § 37 odst. 5 stavebního zákona (výsledek rozporu nebyl do dokumentace zapra-
cován, MŽP byly zaslány doklady z
a MŽP s tím, že dokumentace bude násled takto 
upravenému návrhu Aktualizac 2a ZÚR OK bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP 

1637 ze dne 20.

o posuzování v í pr
ný text stanoviska:
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2.

Stanovisko 
–

– h posuzování
– St ý popis posuzování
–

pce“:

zde ko sán obsah 
í Ak ZÚR OK

ska nevyplývají žádn

území. Je popsán proces dohodová ešení s
z – z dohody MMR a MŽP, je konstatováno, že v
oslovena Polská republika, která o konz
že podkladem pro vydání stanoviska SEA byl návr
na udržitelný rozvo

žádné podmínky k z í v

cováno v souladu se stavebním zákonem a 
v kona a ustanovení § 10i odst. 2 a 3 zákona o posuzování 

í procesu posuzován

(zákon o ochr ody a krajiny).

V z posouzení dle jednotlivých sledovaných oblastí i dle ku-
mulativních a 
V odle ustano-
v

vá postupem podle § 10g zákona 

Souhlasné stanovisko k návrhu kon
územního rozvoje Olomouckého kraje“ ému jednání a stanovilo po-
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žadavky 1) – 66),
soustavy Natura 2000.

K návrhu koncepce“

í do koncepce ZÚR jsou zapr
bodu 74.1. a 92.1.5. úplného 
OK), požadavek, aby koridor pro D5 –
pracován ve výroku v h 13 výroku Ak

rámci p
oly XIII., podkapitoly 

A.4. a A.8. ochra u
všech
Podmínky pro jednotlivé plochy a koridory stanovené v pod-

OK) a podmínky sm ící k zá
pad al 

ze z ání stávajíc
nýc í pro 

chází z principu, že ZÚR jsou závazné v celém svém rozsahu; zásady sta-
novené v idory na-
vrhuje
dublují edpisy nebo jsou obsaženy v 2a

ahující se 
sou

pak zapracovány

ry.
n ích ze „Zprá

Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 - 05/2014)“ 

které budou obsaženy v vychází ze stávajících platných ZÚR OK, 

v
k tace (ZÚR), tedy ty, které 
koncepce a nejsou obsaženy v platných ZÚR OK, d

ci všech liniových staveb). Požadavky na jed-

podro
umentu, ve výrokové

ZÚR OK; Olom
pro které jsou navrhovány plochy a koridory, nejen vyplývajících z
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žek ŽP, tedy minimalizaci z

a dalších.

10) dle požadavku stanoviska SEA (požadavek na minimaliza

ující do konce roviny (1, 2, 3, 5, 9, 
11, 12, 14) jsou obsaženy ve výr i v
platných ZÚR OK. Požadavky 4, 6 nejso –

dokumentace, do dalších fází

covány. 

rámci ploch a koridor ZÚR obsažené ve 
stanovisku SEA v Požadavky, na kterých lze s navrženými plo-
chami a koridory 2a ZÚR OK do 
kapitoly XIII., podkapitoly A.4. a A.8. (s výjimkou bodu 17 – strategická plocha Pros-

úseku od hra-
nice s JMK po Kojetí Požadavek, aby kori-
dor pro D5 – si

Požadavky a podmínky uvedené ve stanovisku MŽP ze dne 20
100/2001 Sb., o posuzování vli

mního rozvoje Olomouckého kraje, byly v této dokumentaci 

Ad I. Obe
ÚVODEM: Ní
hující se na úplné zn ní, což je sou platných

utno vnímat v kontextu ZÚR O

no. Z uvedeného lze logicky dovodit, že zásady a priority stanovené v
r

tem v plném rozsahu závaz území.

1) P i umis ování staveb v koridorech a plochách up ednostnit, je-li to možné a elné,
takovou lokalizaci, která bude minimalizovat vliv na ZPF z hlediska jejího záboru (zejména 
p d I. a II. t dy ochrany) a kvality.

kr na 
v

2) P i umis ování a technickém ešení dopravních staveb v území realizovat protihluková
opat ení jako jsou vedení silnic v z ezu, protihlukové st ny atp.
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Ad 2) Zásad dopravy jsou obsaženy v 5.4.8.1. ZÚR OK, 

šeny v dalších stupních projektové doku
dalš

3) P i zp es ování trasy koridor a umis ování rozvojových ploch minimalizovat st ety s 
ložisky nerostných surovin.

í vymezení kori dopravní a technické infrastruktury ve 
vztahu na ložiska nerostných surovin jsou obsaženy v ZÚR OK; v
92.1.1.2. ZÚR OK
jmy na oc Rozvojové plochy nezasahují do ložisek nerostných 
surovin.

4) Vodovodní p ivad e p evád jící velké množství vod mezi povodími realizovat na zá-
klad odborných hydrogeologických posudk .

mezi povodími.
padná ko

dalších fází správních 
ní. 

5) Minimalizovat negativní vlivy plynoucí ze st etu liniových staveb s prvky ÚSES a mi-
gra ními koridory, nap . z izováním dostate n kapacitních migra ních objekt v etn ná-
vodných opat ení.
Ad 5) Zásady
vání ÚSES ve vztahu na dopravní i technickou infrastrukturu jsou obsaženy v

liniovými doprav-
ními stavbami jsou obsaženy v 1 ZÚR OK, tedy

dalších f

6) Z hlediska ochrany ZPF up ednost ovat tam, kde je to možné a vhodné, úrov ové k
žení silni ních tah p ed mimoúrov ovým.
Ad 6) 
mentu, pro 
které ZÚR OK vymezuje plo oridory,

ení komunikací k záboru ZPF a 
PUPFL navr
5.4.3.1. stávajících ZÚR OK (tato z
2a ZÚR OK) a v kapitole XIII, podkapitole  A4, kde je 
odkazován
tuová ižovatek bud
tace, kde se již bude pracovat s konkrétními technickými parametry komunikací i konkrét-
ními znal
správn
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7) K ížení vodních tok se silni ními stavbami ešit s ohledem na ochranu odtokových 
pom r dostate n kapacitními mostními objekty.

Z nich nevyplývají žádné podmínky k zoh v ZÚR OK.

8) Minimalizovat zásahy do lesních porost a mimolesní zelen .
Ad 8) Požadavek na minimalizaci 

ená do kapitoly
A.5.1. KONC do bodu 74.1.

9) Lokalizovat výrobní plochy a dopravní stavby v dostate né vzdálenosti od obytné zá-
stavby pro zajišt ní pobytové pohody bydlení a up esnit vymezení dopravních koridor
silni ních staveb a hlukov významných ploch tak, aby byla zajišt na minimalizace vliv
emisí a hlukové zát e na obyvatelstvo a nebyly p ekro eny hlukové limity pro denní i
no ní dobu.

y po-
žadavky na minimalizace

ta 
ích 

dokumentacích mohla být zelo 
k aci 

priority v oblasti ochrany ovzduší, po-
žadavky na minimaliz hluku jsou obsaženy v priority v ob-

ZÚR OK. konkré
dalších fází 

správníc .

10) P i realizaci všech liniových staveb zajistit prostupnost území pro p a cyklisty.
projektové dokumentace. Požadavek, aby 

ost území pro p a cyklisty byl 
, v

11) V ÚPD obcí p i up es ování umíst ní a rozsahu strategických rozvojových ploch a
zejména p i umis ování výrobních aktivit s významnými negativními vlivy v území stanovit 
vhodné podmínky využití území minimáln pro zajišt ní zachování stávající úrovn kvality 
životního prost edí, a to v etn související dopravy.

rategickou plochu Z souladu s
na využití plochy byly již v
plocha 

h negativních v . Na umi ÚP obcí se 
bude vztahovat bod 5. ZÚR OK, kde jsou stanoveny Priority v oblasti ochrany životního 

dí. ZÚR OK jsou závazné pro
d stup

do dalších fází správn
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12) V blízkosti ploch a koridor zohled ovat p i jejich up es ování aktuální stav hlukové a
imisní zát e dot eného území ve vztahu k potenciálnímu riziku možného p ekro ení plat-
ných hygienických limit .
Ad 12) Požadavky na minimalizaci negat y v
priority v oblasti ochrany ovzduší, p
obsaženy v priority v oblasti ochrany ve zdraví. K

dalších fází 
správních .

13) V rámci projektové p pravy konkrétních zám r požádat p slušný orgá
rody o stanovisko dle § 45 i zákona o o
vydaná ž zpracovaných naturových posouzení jednotlivých zám r

z zení a do pr
nich nevyplývají žádné podmínk

14) P i realizaci navržených ploch a koridor je nezbytné odstranit i minimalizovat poten-
ciální prostorovou kolizi zám r s EVL a PO, resp. s biotopy p edm t ochrany a s typy 
evropských stanovi .

í

v bod 74.1. Konkrét ešení bu
ky

Ad II.
souhlasit:

vymezena pouze v rozsahu plochy „výroby a skla-
dování“ Z-V1 dle vymezení v z

ádíme, že ZÚR OK „p ebí-
rá plochu z ji

dalších 

Ad 16) Požadavky dohody MMR a MŽP gické plochy Olomouc jsou zapra-
covány. Požadavky na ochranu krajinného rázu a ochranu ZPF jsou s ohledem na charak-
ter dokumentace, tedy zásady územního rozvoje, v
žadavky na ochranu krajinného rázu jsou zapracovány v bodu 5.4.6.1., požadavek na mi-

1. ZÚR OK. V
OK je pak požadavek uveden v podkapitole A.2. v odstavci K bodu 42.

O

Ad 18-29, 31-66) 
Obecné principy vztahující se k v
ných v

vymezení ploch a ko ymeze-
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ných v politice územního rozvoje a vymezení ploch a kor

územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být o.“

– S ohledem na charakter dokumentace, tedy zásady územního rozvoje, které 
jsou zpracovávány v
cím vypovídacím možnostem, jsou v

obsaženy v obecné r
OK - 2a ZÚR OK - 2a
ZÚR OK (dále, pokud není uvedeno jinak, je odkazováno na body, vztahující 

. požadavky na ochranu krajinného rázu jsou zapra-
covány v bodu 5.4.6.1., požadavek na minimalizaci zábo
v zásady pro 
nickou infrastrukturu jsou bsaženy v 71.11. ZÚR OK, zásady 
migra jsou obsaženy v požadavky na omezování 
fragmentace krajiny jsou zapracovány v

liniovými dopravními stavbami jsou obsaženy v
74.11.2. dopravy jsou obsaženy v bod

opravní a technické in-
frastruktury ve vztahu na ložiska nerostných surovin jsou obsaženy v

v .4.1., požadavek, a e
. a dá-

Ú a další chrán
území) ,
vztahu na záplavová území je zapracován v

ny v dalších stupních projektové dokumentace.
– P

úplném 

HODNOT do bodu 74.1.
– Požadavek, zásada,

prost ován 
ZÚR OK, bod 213., v

.
– K bodu 20 stanoviska – Požadavek, aby koridor pro D5 – sil I/44 byl situován 

mi
navazující 

C ice a CHLÚ Dolní Boh-
díkov“.

– K bodu 49 stanoviska - ch minerálních vod Slatinice do ko-
ridoru D033 – II/444, Šternberk nezasahuje. Požadavek 49) Minimalizovat 
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k D34 – II/449 Slatinky-Slatinice-Drahanovice, k
požadavek

– e-
tualiza Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na 

udržitelný rozvoj - – uvede-
né po

– K bodu 59 stanoviska - ve stanovisku SEA byl u koridoru V11 uveden poža-
davek na minimalizaci ZPF, v dokumentaci vyhodnocení SEA ke spo-

ní u koridoru V11 tento požadavek nebyl obsažen, proto byl ve 

hodnocení SEA v uvedeném smyslu (tento byl p ného projednání
i požadavku 59, je 

uveden v úvodu vyhodnocení stanoviska; ve výroku v

Ochrana koryt vod ešena v dokumentu Národní plán povodí Du-
,

ení. Konkrétní poža-
davky bodu 59 jsou pak XIII. podka-

EA požadavek 
„minimalizovat zábory ZPF“.

rámci p ridoru vy-
mezeného v

kapitoly A.4. a A.8., a to:

- Body 18-29, 31-36, 44-

- Body 30, 37-43 do podkapitoly A.

- Bod 50 do podkapitoly A.4.2.6. Zásobování plynem

- Bod 51-56 do podkapitoly A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií

- Bod 57-58, 60-62 do podkapitoly A.4.2.2. Zásobování pitnou vodou

- Bod 59, 63-65 do podkapitoly A. 8.1. POŽADAVKY NA KOORDINACI PROTI-

- Bod 66 do podkapito ÚZEMÍ, 

Ad 30) „Modernizace trati Brno – P úseku od hranice s
OK a z



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 284 (celkem 490)

- na povinnost schvalujícího orgánu dle § 10g odst. 4 zákona o po-
ch ustanovení stavebního zákona zo-

hlednit požadavky vyplývající ze stanoviska:
V

í se jak bylo zoh

- zákona o posuzování 

Prohlášení je dopln do kap. sko MŽP k vyhodnocení 

3. „Prohlášení“.
Akt. OK. stavují speciální 

ZÚR na ŽP se uplat-
10i § 10i odst. 1 toho-

to zákona se ustanovení § 10

bude dokumentace Akt.
mentace (opa
voj je dáno stavebním zákonem a bude postupováno v intencích stavebního zá-
kona.  

- ajistit sledování a rozbor 
é zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10h zákona o 

na:
lené koncepce na životní pr

kapitole Základní informace 

podkapitole 4. „Sledování a rozbor v
schvále lší povinnosti 
plynoucí z ustan dle 

stupitelstvu kraje nejpo i do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo je-
jich poslední aktualizace zprávu o jejich 

i orgány. Zpráva o ání zásad podle ustano-
ch podkladech, 

n
lení ozvoj území, a byly-li

, návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci.)
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-
jícím d vyp
námitek 
ného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k

ch stanovisek d ných org
nek obdržených po cel
a to jak ke koncepci, tak i k

obecné povahy, kterým se Ak
obecné povahy v souladu 

s poža

- tanovisek, 
omínek a vyj upravova-

ném rozsahu dopracován

vyjád-
zákl ní rozporu zajistil požadovanou úpravu vyhodnocení vli

na udržitelný rozvoj území, 

- 2a ZÚR OK 
n ísluší p

zásad územního rozvoje podl

3.
e

Požadované náležitosti prohlášení dl
t, proto je odkazováno na 

t c-
né  povahy. Povin

; bude postupováno 
v intencích stavebního zákona.  

a) informace, jak byly ve schválené koncepci zohled adavky a podmínky vyplýva-
jící ze stanoviska ke koncepci

Informace, jak byly požadavky a podmínky vyplývající ze Stanoviska SEA zapracovány do 
dokumentace, jsou obsahem kapitoly VIII „Základní informace o výsledcích vyhodnocení 

rozvoj území v sled
kapitoly jak bylo 

b) informace, jak bylo ve schválené koncepci zohled dot ného státu, po-
kud byla k ování podle § 14a 
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konzultací
s nimi

varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách, 

zapracovány do úvodu kap. XIII. „Komplexní ní p

í bornými studiemi, 

tvrdila ani SEA, když v kapitole 8 „
ednotlivých variant a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis 

použitých meto

„ Návrh koncepce je zpracován v avrhované), žádný z
ocení navrhovaných ploch a 

vzala zpracovatelka SEA v úvahu jejich vlivy a konstatovala, že realizace žádného 
z vní vliv, aby bylo 

území.“

d) informac pracování koncepce a v procesu posu

dnocení souladu se stavebním 
zákonem, s požadavky podle zvláštních právních p tanovisky do

a 2 stavebního zákona“ a zejména kapitolu 
í“ a kapitolu XII. „Vyhodno-

na veškerá stanoviska, námi
mínky (je dopracováno vyhodnocení stanovi
k ednání k
2a ZÚR OK a k o
Informace edy obsaženy v kapitole XI. A XII.

na 

r né koncepce 
opsán v

podkapitole 4. „Sledování a rozbor 
jné zdraví a další povinnosti plynoucí z

na ŽP“
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X. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH (NAD-

Území Olomouckého kraje má z

na severu s Polskou republikou (PR)
Moravskoslezským krajem (MSK)

Jihomoravským krajem (JMK)
Pardubickým krajem (PK)

Aktualiza 2a ZÚR OK respektuje vazby na sousední kraje zejména 
jících z mezinárodních, republikových a na

– dopravní infrastruktury:
o bického kraje:

územní rezerva pro výstavbu dálnice D43 (v koridoru RD1)
dálnice D35 (v koridoru D1)
územní rezerva pro D-O-L (v koridoru RD7)

o

– – Hulín – Valašské 
oridoru D63)

eložka sil. II/150 (v koridoru D18)
- Lešná - v koridoru D021)

o

homogenizace silnice I/48 na parametry dálnice –
(v koridoru D019)

v koridoru D62)
územní reze oru 
RD4)

– vazby echnické infrastruktury zejména:
o

– Prosenice na dvojité (v koridoru 
E18) 
vedení 110 kV Konice – Velké Opatovice (v koridoru E07)

o e:
vedení 110 kV Blansko – Rozstání (v koridoru E23)

– v koridoru E22)
o

rosenice – Otrokovice na dvojité (v koridoru 
E25)

o raje:
územní rezerva pro vedení 400 kV sloužící k vyvedení elektrického vý-
konu z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích 
(v koridoru RE1)
dvojité vedení 400 kV do elektrické stanice Kletné (v koridoru E26)
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– vazby rozvojových oblastí a rozvojových os (ke v
–

–

významu (ve vztahu k )
– vazby na návrhy LAPV a pr

K situování jednotlivých zám a specifikace viz výkresy B.1., B.2., B.3., 
B.4., B.5., B.6., B.7., B.8., D.1. a D.2.
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XI. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁ

r projednáván
v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 stavebního zákona níže uvedené námitky. 

souladu s § 39 odst. 4 stavebního 
zákona vypracoval s é zájmy návrh rozhodnutí o námitkách.

O PROJEDNÁNÍ -
AKTU

NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

1. Obec Malhotice
Námitky ze 14. 9. 2018

Nesouhlasí s vymezením nového korido úseku 

ho posouzení a vyhodnocení dalších variant. Nesouhlasí s vyhodnocením p mí-
nek k .

u Býškovic do elektrické st í

V d su s daným 
z v území, na nejmenší vlivy na krajinu a ŽP, ve 

e územní studii E1 jako relevantní podklad, absenci p u na
nové sk trase z r. 1989, uvádí rozpor s ÚS KKO 1 –

inný 
ešení není v souladu s –

í, že dochází k znehodnocení 
– RKC Teplicko. Nesouhlasí s

ván ekonomic uhlasí s vyhodnocením z hlediska krajinného rázu.  

atel sv
danými obcemi dne 27. 11. 

i nvestora a f
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201 itky zde nebylo d
odmítaly, požadovaly však s

ale v ízeních), obec Malhotice pak 
posunutí koridoru (viz záznamy z jednání – .

Námitky se zamítají 
nového 

(zdvojeného) vedení 400 kV Prosenice - Nošovice u Býškov

Námitka se zamítá z
daného koridoru vychází z trasy jeného koridoru územní rezervy pro 
vedení 400 kV v krajské ú
z

y ry v území, posouzen a pro-
jednáván. K tky k že není prokázáno, že se jedná o 

v souladu 
s požadavky záko

území s cílem 

sp vatel území. ( následujícího vyhodnocení EIA k danému 
e u varian-

ty Býškovice – Kletné).
vy-

itky je rozš
jednání.

400 kV do el. stanice 
navrhovaného (zdvojeného) vedení 400 kV Prosenice – Nošo-

vice je na ku n ení a zapracování tohoto koridoru ze „Zprávy o

(07/2011 –
2 ZÚR OK, respekt. 2a ZÚR OK (dále 

koridoru v
zapracován do návrhu 

Kletné v Akt je i zajišt
l. (141) je uveden požadavek na vymezení koridoru E3: „Koridor pro dvojité vedení 

400 kV Prosenice – Nošovice s
ní el. stanic Prosenice, Nošovice a Kletné“.
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.) na vymezení návrhového koridoru E 26 v
enosové sousta eské republiky, pro zvýšení 

lu sever –
vé soustavy v
ní ZÚR umožní následnou realizaci zám požadavk

stavu z pravidel Sdružení evropských pro-
elektrickou energii. Výstavbou nového vedení dojde 

k výraznému zvýšení p

Navrhovaná poloha koridoru vychází z možných vari r. 2011-
2012 f. Elektrotran y
rizika a problémy vedení v

– varianta 1 Hodslavice - línského a Moravsko-
slezského kraje; 

– varianta 2 Perná – na území Moravskoslezského kraje; 
– varianta 3 Býškovice – –

na území Olomouckého kraje; 
– varianta 3a Býškovice – – Kletné, sou 110 kV, umís

ná na území Olomouckého kraje; 
– varianta zdv
– vari – Kletné, výstavba nového jednoduchého vedení, tato va-

ty zdvojení stávajícího ve-
dení V405.

(Podzemní variantu vedení nelze vzh
poškození krajiny

áním identická 
s variantou 
stávajícího vedení V 405 na území Moravskoslezského kraje, pro niž by muselo být ale 
vybudováno nové jednoduché vedení v novém koridoru - varianta 4 (tedy
kov – Kletné
mí. 
Dále tedy v následných dokumentac

– Kletné, Perná – Kletné a Býškovice – Kletné.

V Akt ZÚR OK navrhovaná varianta s vic (Býškovice – Kletné) 
vyhodnocení z

– ší. Ostatní varian-
t u v Moravskoslezském kraji) by 
v
2000 - rámci
Aktual minimali
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noviska MŽP k dvojité vedení 
400 kV Prosenice-Nošovice s e Kletné) stanoveno: „
vymezování koridoru v dokumentaci a v

šení kori-
doru s azem na

.“  Ve vyhodnocení 
NATURA je stanoven požadavek, že v rámci ZÚR a ÚP 

t koridor zp Výše uvedený
odpovídají trasy situované na území Moravskoslezského kraje.

území trasu 
j „Koridor pro dvojité vedení 400 kV Prosenice-

Nošovice s o RA i 
výše uvedené 

v (i ve stanovisku MŽP k SEA k

K
tavební bariéru na povrchu 

dem k
na. K

tivní vliv na vizuální fragmenta-

K argumentu, že nebyly posuzovány jiné varianty,
y

ešení vycházejícího z charakteru území, posouzení technických možností, 
z rá
S , husto-
tu hodnot a veškerých limit v území apod.) znamená jakékoli reálné kterémkoli 

jejichž míra je posuzována v rámci 
kumentací a zejména pak ve vyhodnocení SEA, EIA, NATURA. 
V procesu územního plánování takto dochází k
kromýc

Situování návrhu koridoru E 26 pro dvojité vedení 400 kV do el. stanice Kle 2a 
ZÚR OK pr trasy dlouhodo
vy (územní rezerva pro koridor nových vedení 400 kV sloužící k vyvedení elektrického vý-
konu z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích (MSK) obsažené ve 
stávajících ZÚR OK Územním plánu velkého územního celku 

16. 7. 1997). Územní re-
zerva pro vedení 400 kV v kého 
úseku na severu), a i V pro vyvedení výko-
nu z Blahutovic), podstata, tedy dopady do úze
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ní re-
zerva pro vedení 400 kV - vyvedení výkonu z ním vypouští; po-
tenciální vyvedení výkonu z Blahutovic by probíha
kovice-Kletné). Obce k tomuto vymezení územní rezervy v y,
v procesu po vání krajské ÚPD neuplatnily námitky. Argument, že Akt

r. 1989 bez adekvátní reakce na n
veškerá vyhodnocení k území -
VVURÚ v A, N av v území. 

S cílem optimalizace trasování navrhovaného koridor
KÚOK v r. 2011 „Územní studii E1 - vedení 400 kV Nošovice – Prosenice a napojení vel-
kého energetického zdroje na území Olomouckého kraje“. Koridor zde by
aby situováním docházelo k minimalizaci negativní území, aby byl minimalizován 

koridoru, 
který v ervu v

veškeré aspekty v území. 

Z na Kletné u Býškovic v návrhu Aktua-

–
stávajících li využití

s-
ka nerostných surovin -

, územní rezerva RD7 pro pr -O-L). Kori-
dor sice prochází okrajem KKO1 Moravská brána - zde ZÚR OK ale obsahují zásadu 
78.4.: „

ouhlasem orgánu och
v souladu s legislativou platnou ke dni vydání rozhodnutí“; rámci 

uvedenému koridoru námitky. (Je 
vymezení KKO 1 navrhly ZÚR OK násl i s

ájená územní rezerva pro koridor nových vedení 400 kV). Kulturní krajinné 

hodnoty z hlediska krajinného, památk
h

Hodslavi-
ce – Kletné a Perná – Kletné. i p í tak nej-
menší vlivy byly shledány u varia

ci kra-
jiny, tento vliv je ale vyhodnocen jako akceptovatelný. 

Ve vztahu emí mezi území se zvýšeným re-

potenciálem RKC Teplicko, navrhovaný koridor je en mimo toto území. V blízkosti 
se sice vyskyt ice, hrad Helfštýn, Zbrašovské ara-



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 294 (celkem 490)

vzhledem k ku krajiny v vyskytují p
mouckého kraj
ji zabývala SEA zpracovaná k

vyhodnotila jako akceptovatelný.

Ve vyhodnocení SEA k lativních 
území (tedy veškerých vazeb –

koridor vedení prochází územím, kde jsou technické stavby zpravidla vnímány již jako ne-
na vizuální frag-

zásadního a trvalého
poškoz

ho rázu, míra tohoto rušivého vl jako vlivy na 
óru, faunu a ekosystémy.

Vyhodnocení SEA k
sobilá tato vyhodnocení zpr SEA 

é stanovisko s požadavky, kde vyhodnocení uve-

(minimalizovat zásahy do ÚSES, migr
vý ohledem charakter dok

Ve vztahu na krajinný ráz dle vyhodnocení SEA lze ý negativní vliv 
na vizuální fragmentaci krajiny, tento vliv je ale vyhodnocen jako akceptovatelný.

mínky vyplývající z priorit i zásad stanovených v ZÚR OK „jsou vzhledem k charakteru 
stavby v rámci podrobné dokumentace ešitelné.“

i v rámci zpracované dokumentace EIA; v EPS Invest a.s. projed-
náva na Kletné (nové dvojité vedení 
400 kV Kletné – V403/V803). Z této dokumentace byly potvrzeny jako technicky 
proveditelné z 6 výše uvedených variant varianty Býškovice – Kletné, Hodslavice – Kletné, 
Perná – Kletné. (Další varianta je identická s variantou Býškovice – Kletné, varianta zdvo-
jení stávajícího vedení V – Kletné, 
je nerealizovatelná z a roveditelné varianty pak 
byly posuzovány v rámci EIA se záv daným 

–
hodnocen jako akceptovatelný. Varianty Hodslavice – Kletné a Perná – Kletné dle této do-

realizaci z
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2.
Námitka z 10. 9. 2018

velkého ener-
getického zdroje Blahutovice na návrh – - Kletné. Uvádí, že 

ných obcí. 

s letné u Býšk
jících ve-

dení – zdvojení, …)

n rnot
lo í s danými obcemi dne 27. 11. 2018 a 

i y, požadovaly
však s
zování ZÚR, ale v e pak posunutí koridoru (viz záznamy 
z jednání – .

Námitka se zamítá
Koridor pro dvojité vedení 400 kV do el. stanice Kletné, nového 
(zdvojeného) vedení 400 kV Prosenice -

Námitka se zamítá z d jmu na realizaci daného vedení, situování dané-
koridoru územní rezervy pro vedení 400 

kV v

Situování návrhu koridoru E 26 pro dvojité vedení 400 kV do el. stanice Kletné

vy (územní rezerva pro koridor nových vedení 400 kV sloužící k vyvedení elektrického vý-
konu z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích (MSK) obsažené ve 
stávaj Územním plánu velkého územního celku 

16. 7. 1997). Územní re-
zerva pro vedení 400 kV v daném území te

vedení 400 kV pro vyvedení výko-
nu z
vymezená, je stejná jako dopady zá e-
zerva pro vedení 400 kV - vyvedení výkonu z Blahutovic s
tenciální vyvedení výkonu z
kovice-Kletné). Obce k tomuto vymezení územní rezervy v
v
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S r. 2011 
„Územní studii E1 - vedení 400 kV Nošovice – Prosenice a napojení velkého energetické-
ho zdroje na území Olomouckého kraje
docházelo k území, aby byl minimalizován vliv na zasta-

. Z trasování tohoto koridoru, který v
hájenou územní rezervu v

v
ální aspekty v území. 

n jmu na realizaci a situování daného vedení – viz vy-
hodnocen

3.
Námitky ze 14. 9. 2018

úseku odbo-
o elektrické stanice Kletné

zení a to zá-

ho rozvoje Olomoucké-
ho kraj éto koncepce (koridoru v úseku od-

ných ploch a korido
zdraví.

danými obcemi dne 27. 11. 2018 a 
vn ra a distribuce dne 15. 1. 201

námitky valy 
však s
zování ZÚR, ale v da h), obec Malhotice pak posunutí koridoru (viz záznamy 
z jednání – .

Námitky se zamítají
nového 

(zdvojeného) vedení 400 kV Prosenice - Nošovice u Býšk stane zapracován 

Námitky jsou shodné s – viz 
vyhodnocení námitek obce Malhotice.
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4. a
Námitky z 19. 9. 2018

Ná
Nesouhlasí s vymezením nového korid úseku odbo-

zení a vyhodnocení dalších variant. Nesouhlasí s vyhod mínek k tomuto zá-
ednání.

kovic do elektrické stanice í

V y nesouhlasu s daným zá-
území, na nejmenší vlivy na krajinu a ŽP, ve vztahu 

územní studii E1 jako relevantní podklad, absenci posouzení z skut
trase z r. 1989, uvádí rozpor s ÚS KKO 1 –

t … v souladu 
s –
ní koridory). Dochází k – RKC Teplicko. Nesouhlasí 
s í s vyhodnocením z hlediska
krajinného rázu.  

danými obcemi dne 27. 11. 2018 a 
o stribuce dne

námitky zde nebylo dos
však s
zování ZÚR, ale v ch), obec Malhotice pak posunutí koridoru (viz záznamy 
z jednání – uloženy .

Námitky se zamítají
nového 

(zdvojeného) vedení 400 kV Prosenice - Nošovice u Bý e zapracován

zamítnutí námitek – viz vyhodnocení námitek obce Malhotice.
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5. Obec Hn
Námitka z 19. 9. 2018

Obec nesouhlasí s vymezením strategické plochy Olomouc, nesouhlasí, aby se rozvojové 
í jsou již 

ický park bude umís 500 
kty bude znehodnocen.

Dále uvádí, že obec ve Strategickém plánu má požadavek na udržení vesnického rázu 
obce, že plánované aktivity ohrožují zdroje pitné vody v daného území prou-
dí spodní voda do

s e
aktivity a OK a Olomouc plánuje spojit obec s ací. Odkazuje na 
z
uvedený souhlas y
investorem.

VYPO
Námitka se zamítá
Strategická plocha Olomouc z

dst.1 
183/2006 Sb ní zákon) i zastu-

a proto uvedená strategická plocha je zapracována v souladu s zporu 
(Dohoda mezi MMR a MŽP ze dne 4. 5. -81-4).

Námitka z 18. 9. 2018

Obec nesouhlasí s návrhu 

Shrnuje historii druhé (navrhované) drá jednotlivých fázích projednávání A
éto 

navrhované dráhy
v uplynulém období (07/2011 - 05/2014)“ – ožada-

jného 
jednání byl návrh vrá

je 
em stanovené 

lh (zákonem itosti stanoviska dle správ-
úvodu je odkazováno na vypo
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p r.
2018. 
Chy

ZÚR OK – ve všech navrho-
o

s paral
yl projednán po

referenda, vyvolaného obavou obyvatel z provozem dru-
b i o ovice-

lení Zprávy o upla

o ale není obsaženo v O

navrhovanou 
silnice I/46 a jakékoli posouzení z území a

votn edí.

vat tuto rozvojovou plochu, nejedná se tedy o nadmístní význam a ZÚR 
j luší místní samosprá-

vice- -
d ky zde nebylo dosaženo, 

svolal jednání na MD (5. 11. 2018 a 16. 1. 2018) a dopise
itek obcí. MD na obou jedná-

019. trvá na zachování druhé (navrhované) dráhy 

Námitka se zamítá
Návrh druhé (nav
stane za ešení ve stá
ho k v

hán dle platného zn OK. 

lomouckého kraje v uplynulém období 
(07/2011 - 05/2014)“ kterou schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje (ZOK) dne 
19. 9. UZ/12/44/2014 jako podklad pro 2, respekt.

tanovovala: 
ZÚR OK – ve všech navrhovaných variantách 

é paraleln ající 
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silnicí I/46)“. Tento požadavek vyplynul z vyho projednávání 

vrhují existenci nového let
OK navrhuje pouze novou druhou dr

á území.

platných ZÚR OK v rámci 
A obci pro-

- 13 ze 
dne 12. 12. 2013 zachovat dopisem na OSR
KÚOK ze dne ání) požaduje obec dru-

V é t a 
hodnocen OK; ÚCL uvádí, že z hlediska rozvoje letecké dopravy regionu 

rámci projednání Zprávy o 
I a.s.

na zach
na

Zpracovatel v dokumentaci p požadavku ob-
ce náv
OK upl n (dále DO) – Ministerstvo dopravy (dále MD) v
stanovisko (10. 5. 2016), kde je mimo jiné uvedeno, že k
pomínky. K

tel jednání, které se konalo dn
projednání problematiky dopravy v

územního rozvoje Olomouckého kraje s
nému jednání s DO – Ministerstve
t
valo nové stanovisko
požadavku na zachování druhé e stá-

2016. 

novisku bylo jen krátce uvedeno, že k

nována adekvátní pozor-
e

byl formulo-
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s ohledem na cha
území v

letech, s o

ko do projednání. 
- návání podatel vymáhá). K

k
ka ze dne 10. 5. 2016, které požadované náležitosti obsahuje. K
odkaz
uvést, že se jedná o formální chybu, která s ohledem na datum vydání stanoviska a fázi 

á a toto nemá vliv na podstatu problému.

V ožadavku na ponechání 
ZÚR OK, zejména: 

– so
pouze z
nost vzletu, nová dráha zvýší b

–

šení ze stávajících platných ZÚR OK, t
ánovací dokumentaci obsaženo již od r. 2002. Do ZÚR OK 

z zat v souladu s ustanovením § 187 odst. 2 
Sb., o úze du (stavební zákon) z
ny Územního plánu velkého územního celku Olomoucká aglomerace, schválené usnese-
ním Zastupitelstva Olomouckého kr
z hlediska aktuálnosti místního významu a po projednání 
s

jednáván v ZÚR OK z r. 
2008 byl vyhodnocen z - SEA.
ru leti - U této do-
pravní stavby je nutno resp

pokládáme významný vliv na žádnou ze slože
ani úze
hodnotit jako spíše bezproblém (výše uvedené 
podmínky jsou obsaženy ve boru ZPF, respek-
tování CHOPAV apod.). Ve vyhodnocení SEA ve vztahu na obyvatelstvo je uvedeno: 

nosti od sídel) nebude vliv na obyv .
V dokumentaci ZÚR OK z r. 2008 byla již ktive navrhovanou 

– r. 2008 obsahovaly již VPS 
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„D037: Úprava s -
cích staveb a OK dochází pouze k ní navrhovaného 
koridoru na VPS D37, respektive k
ridoru, když v platných ZÚR OK je koridor graficky vyjá
pouze k form
veškeré koridory graficky vymezovány zakreslenou plochou). Situová
silnice I/46 z
Vztah druh

rámci ZÚR OK z r. 2008. V dokumentaci ZÚR OK z r. 2008 tedy bylo 
hlediska vli

ži
k tímto zto-

SEA zpracovávaná k v
2a ZÚR OK (D37, D67) kumulativní a synergické vlivy s navrhovanou druhou dráhou letiš-

výsledkem, že s ohledem na 

-L
hované) dráhy l

vání - viz výše.

Z
ádání námitek, vyplývá, že DO trvá na za-

chování druhé (navrhované) dráhy letišt ho 
provozu i s leteckého provozu nad 

-
e

Ve vztahu k potenciálnímu v

jednu, nebo druhou dráhu), typ v dalších fázích pro-
– již s ohledem na nové navrhované kon-

- –
šího hodnocení kumu souvislos

ZÚR OK pouze znamená možnost vy
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posuzování v

K námitce a tedy se nejedná o nadmístní význam a 

voji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona) a plochou nadmístního významu plocha, která 
svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí (§ 2 odst. 1h stavební-

MD jako DO z
vyja-

v

- lete

a
rozvoj letištní dopravní infrastruktury 

-
Námitka z 19. 9. 2018

v
2a ZÚR OK (VPS D049), pož
V - 20. 4. 2015 na 

s odkazem na referendum v etadel a kategorie 

došlo k
ného soukromého

zpracována odborná podklad
jako podklad pro ZÚR O A, které uvažuje 
s významným

ohledem na to, 

MD neuvádí.

vice- Štarnov) jednání; jednání s -

svolal jedn
12.
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V
Námitka se zamítá

v
stane zaprac

Na zákla
chán d

– viz 
vyhodnoc
K
je

v cích ze stavebního zákona a zvláštních 
prá

tvím svých stanovisek, zde tedy MD a ne Olomoucký kraj. 
K argumentu a odkazu na let

podmínky 
- je existenci 

e pouz

mí. 

adel, 
platných ZÚR OK), nebylo v

odbornou studií.
Ve vztahu na letecký koridor v souvislosti s vojenským újezdem a leteckou s cí Libavá, 

MD ve svém 
„Nejbližší hranice Vojenského újezdu Libavá (dále jen „VÚL“) se nachází ve vzdálenosti 
cca 8,5 km od l

– ahuje a ani v

vzletu na/z nové RWY je situován naprosto mimo VÚL. Do VÚL nezasahuje ani jeden le-
tištní okruh. 

avá (LKTSA3A). Do tohoto vzduš-
ného prostoru je v zakázán vstup jakýchkoliv civilních leta-
d
v Plánu využití vzdušného prostoru (dále jen „AUP“).
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L 24), 
o 305 

uvedena v
o zakázán. 
Z výše uvedeného vyplývá, že be

e
pro-

story se nacházejí prakticky nad celým 

Ci ziko eli-
minováno.“

8. Obec Štarnov
Námitka z 19. 9. 2018

2a ZÚR OK (VPS D049), požaduje j
V - z 20. 4. 2015 na vy-

vrhova
s odkazem na referendum v kategorie 

vádí, že u D37 
došlo k posunu, a vliv na z

soukromého ehlé obce, 

zpracována odborná p
uvažuje 

s významným
hluk) ohledem na to, že  

neuvádí.

vice-La -
itky zde nebylo dosaženo, 

svola
ámitek obcí. MD na obou jedná-

zachování druhé (navrhované) dráhy 
l .

Námitka se zamítá

stane zapracován dle 
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Ná
– viz vyhodnocení námitky ob

9. Obec Velké Losiny
Námitka z 20. 9. 2018. Na základ
v dopise z 11. 10. 2018. 

Obec nesouhlasí s
ných v suchých po

námitky uvádí, že v a

oku Desné, respektive na všech úsecích zá-
plavových území podél Desné, tedy na území ostatních obcí.

pouští na svém 
území možnost vybudování 1 poldru (ve Filipové). Na jednání bylo dohodnuto, že OSR 

soutok s užití k 
zadržování vody v dklad pro následnou aktualizaci ZÚR OK.

Námitka se zamítá
Návrh suché nádrže Velké Losiny a návrh suché nádrže Filipová bude v návrhu Akt. 

projednání
ZÚR OK.

ni ochrany sídel na dolním toku Desné 
a Filipová jsou obsaženy již ve stávajících ZÚR 

ZÚR OK, jen o nové územní vymezení.

f. Pöyry) v osiny a poldru Filipová v kontextu dalších ná-

nický bcí 
ležící

meze
Dle podkladových studií je území Velkých Losin posledním místem na toku Desné, kam 

tit s ohledem na reliéf terénu a – minimální po-
né studie firmy Pöyry 2,9 mil. m3 vody. Vybudování na-
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Uvedené poldry figurují i v Plánu zvládá povodí Dunaje schváleném
vládou a jsou obsaženy v ém

kraje v r. 2016.

Pro pro povodí Desn
nad Desnou a ve vztahu na zadržování vody v

z jednání s
plexní protipovod

-

územní studie bude sloužit jako podklad pro následnou aktualizaci ZÚR OK i jako podklad 

10. Obec Rokytnice
Námitky z 20. 8. 2018. 

str ohledem na zatížení 

ních).

Nesouhlasí s územní rezervou RD4 pro koridor VRT a s vymezením koridoru D64 pro žel. 
–

s
a 140 m od obce, výška 10 

í zvýšení hluku v obci. P
nu ocelové konstrukce na želbet. Odkazuje na VVURÚ ve vztahu na hluk, hlukové mapy.

Námitka se zamítá
Územní rezerva koridoru VRT n
honic v ešení 

a ZÚR OK, a proto do úpl-

– – Olomouc se so
– s vlaky Olomouc 
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– chodu na pravostranný provoz trati Bohumín –
levostranného provozu na 

pravostranný). Cílem je zlepšení organizace provozu na trati, zka
dopravních vazeb ohledem na charakter zá-

od.) a charakter a 
Dluhonicích) není prostor 

proveditelnosti, kterou nechala zpracovat SŽDC s.o. a výsledná varianta 
byla Ministerstvem dopravy odsouhlasena s ohledem na provozní hlediska i kapacitní po-
žadavky. Z vyhodnocení SEA zpracovaného k . 2a ZÚR OK vyplývá, že 
v hlediska hluku akcep-

D
jí: dou-
k

– želbet. ko -
s ohledem na podrobnost - ešení na v dalších fázích projektové 
dokumentace.

Nesouhlasí s

(PPO) ZÚR OK i Akt. ových úze-

k je situován do plochy významné pro lokalizaci 
PPO v nu od-

koridoru D64 mohlo sloužit jako 
ochrana obce s uzavíratelnými uzáv

Námitka se zamítá
ní PPO v

návrhu Akt.
2a ZÚR OK. 

- viz
z polohy stávající 

železnice. O potenciální problematice PPO v
eného koridorem Dluhoni

PPO v ZÚR 
ZÚR je doku-

dalších fá-
; takto 

okumentaci EIA 
k
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Námi
Nesouhlasí s vymezením stávajícího koridoru D020 pro dálnici D55.
V od del pro 

odkazu na 
popsání problematiky D020 v

adovaným posunem silnice o 600 
-O-L.

Námitka se zamítá

stává dle platných ZÚR OK.

ZÚR 631 z 10. 11. 
ÚP VÚC Olomoucké aglomerace schváleném usnesením 

platného ÚP VÚC OA dle odst. 2 § 187 zá
z
s orgány.

S ohledem na stav projektové dokumentace, dlouhodobé hájení koridoru i s ohledem na 
ený návr-

hový koridor pro trasu D55 dle projednávané dokumentace pro územní rozhodnutí, která 
respektuje limit ochrany ložiska nerostných surovin -O-L

55 v 
vby. Konkrétní 

v dalších fázích projektové dokumentace.

Námitka z 20. 8. 2018. 

Obec navrhuje stabilizaci koridoru silnice I/44 v á, a to dle „Územní studie 
ve vztahu k

Losiny“, tedy požaduje v ZÚR 

V
v rozsahu podané ná

ilizovat. Žádají o úpravu koridoru D5 na hranici 
správních území 
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Námitka se zamítá
Koridor D5 pro silnici I

Akt. 
silnice I/44 nevychází - s ohledem na nesouhlasný postoj obce Velké Losiny k

- ochra

kapitole A9. 
kládá

studií“ v e-

ky silnice I/44 ve vztahu k lokalizaci obou pol-
”. 

oru D5 v v územním plánu ob-
ce.

Námitky z 20. 9. 2018

Nesouhlasí s vymezením ÚR RD4 pro VRT tak, jak je zakreslena v platných ZÚR OK (v 

echnické studie „VRT Bohumín- r. 2013 zpracované f. MORAVIA 
území u Drahotuš). Po-

zelo k limitování rozvoje Sla-

VYP NÍ: 
Námitka se zamítá 

dle platných ZÚR OK.

ZÚR O souvislosti s výše uvedenou studií bylo 
– opravy požadovalo v dané fázi 

RT 
v í dokumentaci. V
úseku Ostrava – požádal dne 20. 12. 2018 Kraj-



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 311 (celkem 490)

mouckého kraje rozhodl
novení § 42a – rhového koridoru VRT od 
Prosenic po hranici Olomouckého a Moravskoslezského kra
vrhu Ak
dor se z dosud vymezeným koridorem územní rezervy v ZÚR OK, 
v

a Drahotuš.

Požaduje, aby v
trati – Olomouc – –

V
- r. 2013 zpracované f. MORAVIA CON-

SULT, kde jsou 
zaslalo koridor pro VRT, který zahrnuje i

Námitka se zamítá 

– Olomouc – – Bohumín 

vyhodnocením 
p

rámci
souvislosti s

d
u územní rezervy pro VRT v úseku Ostrava –

rov do návrhu. 

Nesouhlasí s vymezením koridoru E3 pro vedení 400 kV do el 
Býškovic. V
nostnit zdvoj dkazuje na KKO 1 
Moravská brána a podmínky zde stanovené pro nové vedení elektroenergetiky. 

Námitka se zamítá
nového

(zdvojeného) vedení 400 kV Prosenice - Nošovice u Bý n
. 2a ZÚR OK.

danými obcemi dne 27. 11. 
15. 1. 2019. 
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požadovaly však s ohled ešitelné 
v ní ZÚR, ale v unutí koridoru.

námitkou obce Malhotice.
– viz vyhodnocení námitek obce Malhotice.

Požadují doplnit a zapracovat do Akt
frastrukturu vymezený v – odst. 

0 Hranice – – Vsetín - Horní 
-

Šp –
stavby D74 vymezené v kap. A.7.  V
telnosti p ovedení dopravních a

–

Námitka se zamítá
Modernizace žel. tr – - návrhu Akt. 

2a ZÚR OK. 

V
telnosti a Ministerstvo dopravy požadovalo z

280 Hra-
nice – - pravy 
v
die).
Tato studie bude sloužit jako podklad pro následnou aktualizaci ZÚR OK.

N
chvat Hranic“ k.ú. Hrani-

ce  v jako koridor pro dopravní infrastrukturu nadmístního vý-
ky jsou pak rozebí-

rány dopravní vazby v Hranice automobilovou 
dopravou. 

Námitka se zamítá
rámci Akt. 

:
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izace 

je Olomouckého kraje v uplynulém období, která byla schválena ZOK dne 19. 9. 2014 a 
kter
k ve entace a nebylo tedy možné jej s

severovýc
zace ZÚR OK. Vzhledem k tomu, že s
koridor severovýchodního obchvatu v územním plánu Hranice. 

:  suchou nádrž v
n. L., k.ú. Olšovec a suchou nádrž Lhotka v k.ú  Olšovec a k.ú. Lhotk

žení vyplývá z e u obou nádrží 
Hranicích, když jejich situování je na území jiných obcí. Jsou pak 

výše uvedené 

Námitka se zamítá
Suché nádrže v

. „POŽADAVKY NA KOORDINACI PRO-
ohledem na charakter dokumentu jsou 

v ZÚR OK stanoveny zejména zás
– poldry, zejména sledo-

ledem 
k R (1:100 000) není možné vymezovat 

ZÚR OK vymezuje (výše uve-
dené suché nádrže v ch a Lhotka se nacházejí v rámci této vymezené plochy). 
V
protip

odím Moravy a Odry a vyplývajících zejména ze schválených 

Odry. V vodí 
chválený Zastupitelstvem Olomouckého kraje v

13. zást

Námitka z 21. 9. 2018
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elektráren na území Olomou
odstavci 74.7. se ru Pro situov

kraje, registrované d .“ A dále pak v 
souvisejícím bodu 220: Odstavec 92.8.2.1. se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým 

K bo této proble-
matice bylo ji
k
k informacím. 

Námitka se zamítá
ešení v

v a ZÚR OK obsažen).

roce 2009 a 
byla podkladem 

1 byla vydána Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
dne 22. 4. . KUOK 28400/2011.

zásad územního 
rozvo ako podmínka pro rozhodo-

V souvislosti s novelou byly 
územním studiím, zejména jejich závaz-

nost, „projednávání“ územ ZÚR OK apod. 
Z této nové situace vzešla nezbytnost v následující aktualizaci ZÚ ma-

í v

OK je uvedení ZÚR OK do souladu s v ro-
ku ruší odkazy na územní studii). Územní studie jsou územ
mená to, že územní studie se ZÚR 
OK se nedají zezávaznit.

stavebního zákona neopominutelným podkladem pro rozhodování v
ní staveb je nezbytné se s

die 
v ZÚR OK. 
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vahy v území, územní studie apod. 
jsou platné, i když nejsou uvedeny v ZÚR. 

í studie 
vycházet z

které dle ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona zásady územního rozvoje ani nesmí obsa-
hovat.

trné elektrárny na území Olomouckého kraje (byla vložena do eviden

že ZÚR OK v

Námitka z 20. 9. 2018

Nesouhlasí s územní rezervou RD4 oblasti 
Rokytnic ru v

Námitka se zamítá 

Koridor ÚR RD4 pro VRT v a

vých spojek -

Koridor ÚR RD4 pro VRT v ZÚR 
OK; pro VRT v k.ú. Brodek u 

v š. 200 m, jeho 
a-

-
Brodku
néh ého zájmu na realizaci a si-

–

ls
Námitka z 18. 9. 2018
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rámci koridoru vymezeného v ZÚR 
OK, v ÚP. V í ÚPD no-

v kori

Námitka se zamítá

projednání Akt
v
jednání).

kapitoly A.4.1. 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu, z bodu 41. (body 92.1.1.1. 
a 92.1.1.2. jsou up sad územního 
rozvoje Olomouckého kraje (dále ZÚR OK).

sy v rámci koridoru vymezeného 
v

h znalostí území a jeho 

v rámci projedná-
vání územního plánu k
(Pro

PÚR nebo ZÚR, se použije nové ustanovení stavebního 
zákona (dle no
územního plánu, která v ného v politice územ-
ního rozvoje nebo v
Ve výše uvedeném smyslu 

V k.ú. Š

Námitka se zamítá
návrhu Ak

nému projedn na jako tah D43).
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Na výrobním výboru s v
oblasti Št ). Na 
z 13/1997 Sb., o pozemních ko-

o v následující 
úplné aktualizaci ZÚR OK.

Námitka z 5. 9. 2018

n v ZÚR OK 
do návrhových ploch. Nesouhlasí s

Námitka se zamítá
Silnice II/449 v
stávající ZÚR OK (jako úze

K.

ovala návrhový koridor D61 pro silnici II/449, 
vyhodnocení stanovisek up

šení dle platného 
a). 

- AOPK – uplatnil v
tu Litov územní rezervy do návrhu negativní stanovisko a na jednání, které 

ODSH no, 

bude p nejbližších 
návrhových obdobích není reálný, v e je 

v další aktualizaci ZÚR OK na zák

17. NET4GAS, 
Námitka z 18. 9. 2018

Požaduje zanesení aktuálních stávajících tras VTL nad 40 bar a aktuálních návrhových 

následující.

Námitka se zamítá

2a
OK.
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S ohledem na dlouhodobý
dubnu 2016) m rámci procesu 

í; aktu-
ální data jsou obsažena v zá - ÚAP kraje, ÚAP ob-
cí. 

rámci další úplné aktualizace ZÚR OK.

18. GasNet, investor
Námitka z 19. 9. 2018

ZÚR

pr

mi.

Námitka se zamítá

ZÚR OK.

V je akceptováno – v „Na území Olo-
mouckého kraje respektovat základní koncepci rozvoje zásobování území plynem“. Kon-

Základní koncepce rozvoje plynárenství je dokladována ve výkresu B. 5. Schéma koncep-
ce zásobování elektrickou energií a plynem (cílový stav), výkresu B 6 Plochy a koridory 
nadmístního významu.

XII. VYHODNOCENÍ

1)

souladu 
s ust
h pracovateli k
tace



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 319 (celkem 490)

HO PROJEDNÁNÍ -
KRAJE

OSTATNÍ VYHODNOCENÍ

1. Obec Býškovice
Býškovice 71
753 53 Všechovi-
ce

Ze dne 27. 4. 
2016

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro ve-

trické stanice Kletné v
Býškovic a s da

v území, v
varianty propoje

že byla zpracována studie „Zdvojení vedení 400 
kV V403 TR Prosenice – TR Nošovice v úseku 
TR Prosenice - do TR Klet-

eno 6 variant

pomínky již k

Nebude akceptováno.

zapracován z
tranzitní funkce p
stavy v rámci evropského ener-
get. systé

hován v místech dlouhodob
hájené územní rezervy pro vy-
vedení energet. výkonu z vel-
kého energ. zdroje Blahutovice. 

ÚS.
Ve vztahu
né studie vzešel z vyhodnocení 
koridoru SEA v PÚR  požada-

CHK

adavek 

2a se záv

zásah do krajinného rázu, ale 
míra tohoto rušivého vlivu byla 
shledána akceptovatelnou, stej-
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OSTATNÍ VYHODNOCENÍ

ice Kletné pro-

troenergetiky je podmín
ánu památkové

2) Nesouhlasí s posouzením této koncepce
(koridoru v
stanice Kletné) v
ŽP – kapitola 7.3. Stávající vedení kopíruje 
pouze trasa Nošovice – Prosenice, v trase od-

– Kletné, žádné vedení není. 
Zpracovatel se tedy dopady na ŽP zabýval 
v poloze, kdy za nulovou variantu považoval již 
existující
vrh.

vlivy na flóru, faunu a ekosys-
témy. 

Nebude akceptováno.
chod 

stanovisko (souhlas) orgánu 
írody a orgánu pa-

ZÚR OK
Bylo akceptováno

na ŽP a VVURÚ. Trasa 

S

zásah do krajinného 
rázu, ale míra tohoto rušivého 
vlivu byla shledána akceptova-

flóru, 
faunu a ekosystémy.

2.
753 6

ze dne 27. 4. 2016

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro ve-

trické stanice Kletné v u
Býškovic a s
ravské brány
v území, v
varianty propojení el. stanice Kletné, up

že byla zpracována studie „Zdvojení vedení 400 
kV V403 TR Prosenice – TR Nošovice v úseku 
TR Prosenice -

- obec Býš-
kovice
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OSTATNÍ VYHODNOCENÍ

pomínky již k
2) Nesouhlasí s posouzením této koncepce
(koridoru v
stanice Kletné) v
ŽP – kapitola 7.3. Stávající vedení kopíruje 
pouze trasa Nošovice – Prosenice, v trase od-

– Kletné, žádné vedení není. 
Zpracovatel se tedy dopady na ŽP zabýval 
v poloze, kdy za nulovou variantu považoval již 

vrh.
3.

Pernštejnské ná-

753 01 Hranice

ze dne 24. 3. 2016

1) Požadují územní rezervu RD4 pro koridor 
vysokorychlostní dopravy VRT zakreslit ve 
výkrese B6 Plochy a koridory nadmístního vý-

je dostatek pro-

trati a vymezení územní rezervy.

2) reslena

vá – Olomouc – – Bohumín mimo zasta-
v tunelu 

s

Nebude akceptováno.
Koridor VRT z ZÚR OK 
stávající. Až po schválení studie 
proveditelnosti VRT Bohumín –

- jako podkladu pro ÚPD 
-

ZÚR. 
Celorep
z roku 2003. 

Nebude akceptováno.

schválené studie proveditelnosti 
VRT Bohumín –

4.
Odbor stavení 

vy

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro ve-
ové soustavy 400 kV do elek-

trické stanice Kletné v úsek
Býškovic a s

1. - obec Býš-
kovice
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OSTATNÍ VYHODNOCENÍ

Pernštejnské nám. 
1
Hranice

ze dne 27. 4. 2016

v území, v

nostnit tra
že byla zpracována studie „Zdvojení vedení 400 
kV V403 TR Prosenice – TR Nošovice v úseku 
TR Prosenice -
né“, 

noví 
koridor pro dvojité vedení 400kV Prosenice –
Nošovice s

váno.
2) Nesouhlasí s posouzením této koncepce
(koridoru v
stanice Kletné) v
ŽP – kapitola 7.3. Stávající vedení kopíruje 
pouze trasa Nošovice – Prosenice, v trase od-

– Kletné, žádné vedení není. 
Zpracovatel se tedy dopady na ŽP zabýval 
v poloze, kdy za nulovou variantu považoval již 
existující v
vrh.

5.
Odbor stavebního 

plánování
Masarykovo nám. 
1/167
790 01 Jeseník

ze dne 2. 5. 2016

1) 
místního významu RO2 Jeseník (Mikulovice) 

tj. k.ú. Jeseník, 

rozvoj plochy pro podnikatelské aktivity a mož-
nosti lepší dos

do 
rozvojové oblasti nadmístního významu RO2 
celé území

k
pravní infrastruktury –

Bylo akceptová
Do rozvojové oblasti bylo za-
pracováno k.ú. Bukovice u Je-
seníka. 

Nebude akceptováno.
platném 
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OSTATNÍ VYHODNOCENÍ

ským sedlem
úkol uvedený v

Jes .

v 2a ZÚR OK –
tunel je v
ním D72, v

bí v

textu není o tunelu žádná zmínka.

3) Nesouhlasí s
žovým vrchem do rezervy
šením v kori-
doru ÚR pro výstavbu tunelu na 100 m, které by 
korespondovalo s vymezením plochy pro do-
pravu v platném územním plánu Jeseník.

tové 
–

požadavek na vymezování ÚSES odkazuje na 
body 126 – 136 textové výrokové

dy týkající se ÚSES jsou zapracovány pod 
– 156.

v
„Vymezit koridor pro kapacitní 
silnici v úseku Mohelnice-
Jeseník“. Již stávající ZÚR OK 
koridor pro I/44 vymezuje, hájí 
území pro tuto stavbu. 
S ohledem na dlouhodobý 

zace Minister-
it 

tunel jako VPS. 
Bylo akceptováno, s výjimkou 

Le
ponechán bod 20.3.2. stávající

„

Bylo akceptováno.

návrhu. 
silnice I/44 od Mikulovic po Vel-

stávající ZÚR OK. 

Bylo opraveno.
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OSTATNÍ VYHODNOCENÍ

6.

789 83 Loštice

ze dne 18. 4. 2016

Nesouhlasí s
jení D-O-L, výstavbou koridoru dojde 
k zásadnímu zásahu do vlastnických práv a 
k nevr

poš
celého ekosystému krajiny.

Nebude akceptováno.

OK -

spojení pouze v souvislosti se 

kor

návaznosti koridoru 

spojení D-O-L na hranicích 
s Pardubickým krajem (správní 
území obce Pavlov).

7. Obec Malhotice
Malhotice 1
753 53 Všechovi-
ce

ze dne 28. 4. 2016

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro ve-
dení 
trické stanice Kletné v
Býškovic a s

v území, v
v
nostn
že byla zpracována studie „Zdvojení vedení 400 
kV V403 TR Prosenice – TR Nošovice v úseku 
TR Prosenice -

rženo 6 variant 

pomínky již k
2) Nesouhlasí s posouzením této koncepce
(koridoru v
stanice Kletné) v
ŽP – kapitola 7.3. Stávající vedení kopíruje 
pouze trasa Nošovice – Prosenice, v trase od-

– Kletné, žádné vedení není. 
Zpracovatel se tedy dopady na ŽP zabýval 

. - obec Býš-
kovice
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OSTATNÍ VYHODNOCENÍ

v poloze, kdy za nulovou variantu považoval již 
existující ved
vrh.

8. Obec Mostkovice
ská 

197/79
798 02 Mostkovice

ze dne 14. 4. 2016

Požaduje zúžení koridoru VTL plynovodu 
Kralice nad Oslavou – v k.ú. Most-
kovice na 110 m od osy 

smem). 

ena.

Nebude akceptováno.
ZÚR OK stanovuje základní 

území, a to 
v

toto je 
ÚP obce (obce 

ÚP zúžit 
v rámci v ZÚR vymezeném ko-
ridoru)

9. Obec Rapotín
Šumperská 775
788 14 Rapotín

ze dne 10. 5. 2016

Požaduje zachování území pro výstavbu 
inách a v .

ochranou svého území, která je navržena na 
Q50 100 by

Sobotín, Velké Losiny. Nesouhlasem 
obce Velké Losiny a Sobotína k vybudování 
jakéhokoli poldru na jejich území se obec Rapo-
tín cítí ohrožena. 

lké Losiny a Filipová je 

ává 
v
OK.

10. Obec Slatinice
Slatinice 50
783 42 Olomouc

ze dne 21. 3. 2016

Nesouhlasí s
v k.ú. Slatinice na Hané v
se s
se silnicí II/448. Navrhují novou trasu, která 
uvolní možnost výstavby a rozvoje obce, je vý-

hlediska ekonomického, majetko-

vodním tokem Slatinka a žel
tratí je možné provést jedním mostním objek-
tem.

Bylo akceptováno.

s gánem – ODSH 
KÚOK bude koridor upraven.

11. 1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro ve-

trické stanice Kletné v

- obec Býš-
kovice
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OSTATNÍ VYHODNOCENÍ

ze dne 27. 4. 2016
Býškovic a s ním území Mo-

v území, v
varianty propojen

že byla zpracována studie „Zdvojení vedení 400 
kV V403 TR Prosenice – TR Nošovice v úseku 
TR Prosenice -

eno 6 variant 

pomínky již k
2) Nesouhlasí s posouzením této koncepce
(koridoru v ení u Býškovic do el. 
stanice Kletné) v
ŽP – kapitola 7.3. Stávající vedení kopíruje 
pouze trasa Nošovice – Prosenice, v trase od-

– Kletné, žádné vedení není.
Zpracovatel se tedy dopady na ŽP zabýval 
v poloze, kdy za nulovou variantu považoval již 

vrh.
12.

ze dne 26. 4. 2016

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro ve-
soustavy 400 kV do elek-

trické stanice Kletné v
Býškovic a s
ravské brány. Poža
v území, v
vari
nostnit trasy j
že byla zpracována studie „Zdvojení vedení 400 
kV V403 TR Prosenice – TR Nošovice v úseku 
TR Prosenice -

no 6 variant 
i-

pomínky již k

- obec Býš-
kovice
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OSTATNÍ VYHODNOCENÍ

2) Nesouhlasí s posouzením této koncepce
(koridoru v
stanice Kletné) v
ŽP – kapitola 7.3. Stávající vedení kopíruje 
pouze trasa Nošovice – Prosenice, v trase od-

Býškovice – Kletné, žádné vedení není. 
Zpracovatel se tedy dopady na ŽP zabýval 
v poloze, kdy za nulovou variantu považoval již 

vrh.
13. Obec Ústí

Ústí 33
753 01 Hranice

ze dne 28. 4. 2016

1) Nesouhlasí s vymezením koridoru pro ve-
ové soustavy 400 kV do elek-

trické stanice Kletné v
Býškovic a s
ravské brány. Požaduj
v území, v

nostnit tra
že byla zpracována studie „Zdvojení vedení 400 
kV V403 TR Prosenice – TR Nošovice v úseku 
TR Prosenice -
né“, na zákl

pomínky již k

2) Nesouhlasí s posouzením této koncepce
(koridoru v
stanice Kletné) v
ŽP – kapitola 7.3. Stávající vedení kopíruje 
pouze trasa Nošovice – Prosenice, v trase od-

– Kletné, žádné vedení není. 
Zpracovatel se tedy dopady na ŽP zabýval 
v poloze, kdy za nulovou variantu považoval již 

vrh.

- obec Býš-
kovice
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OSTATNÍ VYHODNOCENÍ

14. Obec Velké Losi-
ny
Rudé Armády 321
788 15 Velké Lo-
siny

ze dne 13. 4. 2016

ím jakýchkoli 
budoucích suchých nádrží – 
mí obce Velké Losiny

 souvisejících ploch význam-
ných pro lokalizaci PPO
10/2016 z 10. Zasedání ZO dne 12. 4. 2016. 
S rází již 
v
stanoviska byla zaslána na kompetentní odbory 
KÚOK dne 18. 9. 2014, 24. 3. 2015, 3. 6. 2015, 

a v

Nebude akceptováno.

v tomto území pro ochranu obcí 
na Desné níže po toku od Vel-
kých Losin potvrdily zpracované 

zené Povodím Moravy, s.p. i 
KÚOK) a jsou obsaženy i v Ná-
rodním plánu povodí Dunaje 
schvále r. 
2015 i v OOP Národní plán po-
vodí Dunaje vydaným MZE v r. 
2016.

- 
s - 

jsou na
stanoviska obce k
ženému v územní studii (kapa-
cita cca 3 mil. m3

v ak 

obce.
Pro koordinaci území - PPO na 
toku Desná – 
siny s 4 je 
v ven požada-

studií.
15. Ing. Dostálek 

Petr
Za Sokolovnou 99

soustavy VTL plynovodu Kralice nad Osla-
vou – katastru obce Mostkovice 

Nebude akceptováno.
ZÚR OK stanovuje základní 

území, a to 

P.D.g. Dostálek g. Dostálek 
Petr
Za Sokolovnou 99
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798 02 Mostkovice

ze dne 14. 4. 2016

obci Most-
kovice, tak aby kor

ce Mostkovice.

v
k

ÚP obce (obce 
jednání mo-

hou š. koridoru v ÚP zúžit 
v rámci v ZÚR vymezeném ko-
ridoru)

16.

817
793 76 Zlaté Hory

ze dne 28. 4. 2016

- Požaduje, aby VPS D13 ožka silnice 
II/457 v úseku Zlaté Hory – 
Bruntál – Jeseník) byla  z 
OK nebo její trasa vedena tak, aby nezne-

v k. ú. Zlaté Hory
v Jeseníkách (ovocný sad). 
- Dále

ny ÚP Zlaté Hory.

Bylo akceptováno.

Nebude akceptováno.
- Požadavek je nutné uplatnit u 

17. Mgr. Jašš Ri-
chard, Ph.D.
Maršíkov 67
788 15 Velké Lo-
siny

ze dne 15. 4. 2016

Nesouhlasí s umís
suchých nádrží na území obce Velké Losiny

ploch 
významných pro l

 z 

Nebude akceptováno.

koncepce 

v tomto území pro ochranu obcí 
na Desné níže po toku od Vel-
kých Losin konstatovaly zpra-
cované odborné i územní studie 

y, s.p. 
a KÚOK) a jsou obsaženy i v 
Národním plánu povodí Dunaje 

r. 
2015 i v OOP Národní plán po-
vodí Dunaje vydaným MZE v r. 
2016.
Aktualizace K -

Ing. M.H.

R.J.

817

Jašš Ri-Mgr. 
chard, Ph.D.
Maršíkov 67

d, Ph.D.d, Ph.D.
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s -

jsou na základ
stanoviska obce k
ženému v územní studii (kapa-
cita cca 3 mil. m3

v

obce.
Pro koordinaci území - PPO na 
toku Desná – 
siny s
v

í
studií.

18. Kabilka Gothard

ze dne 8. 4. 2016

dopravy v – 
e jednalo o stavbu do-

obce, nejlépe dle ÚP ve východní verzi, pone-
chat stávající provoz v

. Dokládá podpiso-
vou listinu, ktero zastupování 

Nebude akceptováno.
Silnice II/449 bude ponechána 
jako územní rezerva, tedy bude 

 stávajících 
ZÚR OK.

dle ODSH 

v nejbližších návrhových obdo-
bích není reálný, v

další aktuali-
zac
dopravy (bud
2017). 

19. Kraclíková Jarmi-
la

  
ce

ice.

ho vybavení na S - plochy smíšené obytné.
šení Akt. 

G.K.

J.K.

Kabilka Gothard

Kraclíková Jarmi-
la
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ze dne 7. 4. 2016
20.

s.r.o.
Maršíkovská 615
788 15 Velké Lo-
siny

ze dne 15. 4. 2016

1) Nesouhlasí s
asahují do nemovi-

hy do areálu by m
ánovaný rozvoj. Požadují 

4 mimo areál firmy 

2) Požadují respektovat ochranu majetku a 

hu na vybudování pro
nad Velkými Losinami. Požadují prokázání 

Nebude akceptováno.

v á-
jen. S
ordinace s PPO na toku Desná 
– s poldry Velké Losiny - je 
v

šení územní 

ní, které se mimo jiné bude za-
bývat i problematikou minimali-

stávající 
zástavbu a požadované rozvo-

ší základní územní 

v území; po

dokumentace.
21. Mgr. Kumstátová 

Monika
Vágnerová Bar-
bora

eží 
657/7
186 00 Praha 8

798 12 Kralice na 
Hané
ze dne 26. 4. 2016

Požadují 
soustavy VTL plynovodu Kralice nad Osla-
vou-

-Mostkovice-Kojetín) v katastru obce 
Mostkovi
v ÚP 
Mostkovice vymezené k

Nebude akceptováno.
ZÚR OK stanovují základní zá-

území, a to 
v

; toto je 
ÚP obce (obce 

koridoru v ÚP zúžit 
v rámci v ZÚR vymezeném ko-
ridoru)

22. Ministerstvo ob-
rany

hlediska vlastníka ne-
movitosti:

Strategická zóna v

M.K.

B.V.

Mgr. Kumstátová Mgr. Kumstátová 
Monika
Vágnerová Bar-Vágnerová Bar-
bora

eží 
657/7
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Agentura hospo-

s nemovitým ma-
jetkem
Odbor územní 
správy majetku 
Brno
Svatoplukova 84
662 01 Brno –
Židenice

ze dne 12. 5. 2016

v
kládat, že dojde k

zapsaných na LV 25 ve vlastnictví MO. Poze-

adále stabilizován a 

silnicí R46) je vzhledem k zachování provozu-
schopnosti jmenovaného vojenského objektu 

pustné. Požadují navrhovanou plochu 
upravit tak, aby nekolidovala s ným po-
zemkem. Další 2 pozemky v

regulovaným vjez-
dem musí být též stabilizovány. Vzhledem 
k
pus
ty v rámci

šení rozporu z

23. Národní památ-
kový ústav, ge-
neráln
Valdštejnské ná-

118 01 Praha -
Malá Strana
ze dne 1. 4. 2016

Podkladové stanovisko pro Ministerstvo kultury, omí.

24.

cepce a územní-
ho plánu Morava
Šumavská 33
612 54 Brno

1) Upozo ., 

ních komunikacích. Dle novely došlo k novému 

lostní silnice“. Tuto skute
hlednit 2a ZÚR 

1) Bylo akceptováno.
nikací bylo 

v
jednání upraveno do souladu se 

268/2015 Sb., kte-

Sb., o pozemních komunikacích 
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ze dne 9. 5. 2016 však u rychlostní silnice u

2) Dálnice D 35
V souvislosti s popisem nové trasy dálnice D 35 
je nutno v t ásti vynechat mylné slovní 

–
je sledována nová stavba R 35 (Mohelnice –
hranice OCK/PK) nebo homogenizace R 35 
Mohelnice –

3) Silnice I/11
- Nemají námitky proti návrhu 
žek I/11 na území Olšan (obchvat) a k.ú. Sobo-

- Požadují jako úkol pro ÚP Olšany stanovit 
zapracování návrhu úprav silnice I/11 dle Stu-

– Dolní 
Lipka (zhot. PK Ossendorf s r.o., 2004), dle 

ty (ve stávající trase).

4) Silnice I/43
komunikace I/43, zasahující z 

platným od 31. 12. 2015.

2) Bylo akceptováno.
Dálnice D 35 byla v úseku Mo-
helnice – hranice kr
na jako nová stavba dálnice D 
35 (Mohelnice – hranice kraje); 
úsek D 35 Mohelnice –

genizace na normový profil 
e

– Olomouc 
je nová stavba 
s
1000m (D20).

3)

- Nebude akceptováno.
Závaznost ZÚR pro následné 
územní plány je stanovena sta-
vebním zákonem – vymezený 

ÚP akceptovat uvedenou vari-
antu, proto není nutné tuto po-

4) Ber
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Pardubického kraje do k.ú. Štíty (vymezená 
jako územní rezerva RD1), je v rámci ZÚR PK 
vymezena jako VPS D23 –
I/43 Albrechtice – Štíty.

5) Silnice I/44
- chybí po-
pis koridoru D72
pro navržený tunelový úsek v trase I/44 pod 

-
že navržený koridor D6

– Jeseník) 

pod Pra-
– obchvat“ (zhot. Dopravoprojekt Os-

trava, spol. s r.o., 2006). V o
požadují navrhovaným koridorem pokrýt.

6) Silnice I/45
Proti vymezenému koridoru D62 silnice I/45 
nemají námitky.

na území OK ve vymezeném koridoru budou 
se.

7) Silnice I/46
Nutno zajistit, aby v rámci upraveného koridoru 

V
koridor pro I/43 jako územní 
rezerva – na území Olomouc-

vý-
sledná varianta.

5)
koridoru D72 - silnice I/44 –
tunel po

2a ZÚR OK (není vymezen jako 

jící popis pro sjednocení grafic-
ké a tex

tných 
ZÚR OK.

6) Ber

7) Bylo akceptováno.
Koridor D28 pro obchvat na 
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D28 byla pokryta trasa I/46 dle návrhu tech-
nické studie „Silnice I/46 Šternberk – Lipina 
– (zhot. Viapont, s.r.o., 2006).

8) , resp. 
m
bování pitnou vodou, energetika) s koridory pro 
dopravní infrastrukturu požadují respektovat 

, zejména:
- E14 (pro MORAVIA – VTL 
plynovod), E18 (pro vedení 400 kV Krasíkov –
Prosenice) s koridorem D018 
– – ) -
dení E14 a E18 nutno respektovat budoucí 
trasu dálnice D1
-
síkov – –
Velký Týnec) – nutno 
pravované stavby D55
- idoru D5
D69 (pro 
Šumperk – Kouty nad Desnou) – dle textové 

sil. I/44 (v koridoru D5), koridoru pro revitalizaci 
lokalizace 2 

stane podkladem pro následnou aktualizaci 
ZÚR OK a zapracování do ÚP. Projednání ÚS 

- E26 (dvojité vedení 400 kV) 

kou studií „Silnice I/46 
Šternberk – Lipina – Horní Lo-

8) 
Uvedenou problematiku je nut-

dalších stupních 
projektové 

dokumentace.
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48) –
Požadují respektovat trasu stávající I/48 a

dop

by týkající se dálnic a silnic I. 
.

10) V grafick
vit / doplnit následující:
- zobrazení koridoru D14 (pro homogenizaci 
D35/R35 Mohelnice – S

- v návaznosti na koridor D14
koridoru D20 y R35 v 
úseku Olomouc, Slavonín –
upravit popis VPS, pro kterou je koridor D20 

D20 vymezit pou-
– Slavo-

nín/Olomouc) a stavby související, nikoli pro 
homogenizaci R35
- v kapitole 6.2.1.2/návrh + srovnávací test – v

upravit
chrá
R35“ – ledovány, 
nutno 
- .2., str. 79/návrh + srovnávací text 
je , nutno 
opravit na I/44

9) Bylo akceptováno.

pro 

10) Bylo akceptováno.

-
homogenizaci dálnice D 35 Mo-
helnice –

–

- – Olomouc je 
v souladu s platnými ZÚR OK 

- nová stavba 
s
1000m

- v ti je odrážka k 
– D35 ne-

prochází rozvojovou oblastí 
RO1

- v
opraveno ozna silnice I/44 
namísto I/11
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- v kapitole A.4.1.1. S

na silnice II/469, nutno opravit na II/449
- 
nutno 
spektování „homogenizace I/46 v úseku  
Olomouc – Šternberk“, v uvedeném úseku se 
homogenizace I/46 nesleduje.

-
silnice II/449 

- v odst. 20.4., v kapitole A.4.1. 
je pojem „homogenizace“ vyne-
chán

25. Spolek Nízký 
Jeseník, zástupce 

RNDr. Josef Ka-
pitán, Ph.D.

Šternberk

ze dne 30. 4. 2016

Nesouhlasí se zrušením závaznosti regulati-
zemí OK 

v
Toto 
v

  

Nebude akceptováno.

plánovacím podkladem a jako 
takové nemohou být závazné. 
Zrušení bodu 163 a bodu 220 
vychází ze stavebního zákona, 
který byl novelizován zák. 
350/2012. Jedná se o podrob-
nost, kterou dle ust. § 36 odst. 3 
stavebního zákona zásady 
územního rozvoje nesmí obsa-
hovat.

26. Svazek obcí údo-
lí Desné
Šumperská 775
788 14 Rapotín

ze dne 4. 5. 2016

k tunelu a prop

koli mož-

cemi

pro jesenickou stranu.
Tranzitní silni

.
293 Šumperk – Kouty nad Desnou.

Nebude akceptováno.

perska a Jesenicka (takový 
po
šení ZÚR OK toto nebylo nikdy 

v Koutech n/D (zpracovanou 
studií bylo prokázáno, že pro-
dloužení o cca 800m je ekono-

prodloužení trati v Koutech n. D. 
nesleduje Ministerstvo dopravy, 

J.K.RNDr. Josef Ka-J.K.
pitán, Ph.D.pitán, Ph.D.

Šternberk

pitán, Ph.D.
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omez
Javornicka a Šumperska).
Zrušení možnosti výstavby žel. koridoru pro-
marní možnost rozvoje dopravy mezi regiony 
Jesenicka, Šumperska sm ke krajskému 

ve svém územním plánu. 
S Odborem ího 

žení železnice až do Jeseníku 

projednání zapracován požada-

tualizaci návrh na prodloužení 

27. SYNERGION Jí-
vová, s.r.o.

Zábrdovice
602 00 Brno

ze dne 1. 4. 2016

v souladu s podmínkami ochrany kulturní kraji-
ny oblasti Svahy Nízkého Jeseníku a navrhuje, 
aby ZÚR OK v zaci obsaho-
valy úpravu v souladu s vymezením ploch pro 

obci Jívová, jak je obsa-

Nebude akceptováno.
Požadavek, aby ZÚR OK obsa-
hovaly úpravu v souladu 
s
elektrárny v obci Jívová, jak je 

Jívová, je podrobnost, kterou 
dle ust. § 36 odst. 3 stavebního 
zákona zásady územního roz-
voje nesmí obsahovat.
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2)

el v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 2 stavebního zákona níže uvedené

vyhodnocení v souladu s § 39 odst. 4 stavebního zákona vypracoval 
s ohlede
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1 Pavlína Chromcová,
U cukrovaru 615/30
779 00 Olomouc
ze dne 12. 9. 2018

stávajícího 
k objektu v

„Strategickou plochu Kraje pro aktivity republiko-
vého

dová cesta: 1025/6, 1189/1, 
1189/4 v k.ú. Slavonín a 1165/1, 1165/7, 1173 
v
vedení v k.ú. Slavonín a 
1165/1 v

Nebude akceptováno.
Zásady územního rozvoje dle ust. § 36 zá

kon), vymezuje plochy nebo koridory nadmístního vý-

ace.

2
s nemovitým majetkem, 
Odbor správy nemovité-

územní správy nemovi-
tého majetku Brno
Svatoplukova 268/84
615 00 Brno
ze dne 18. 9. 2018

Na pozemcích objek
zájmových území, nelze 

ry, rozporu s

222/1999 Sb, o za-
ání obrany státu.

Je akceptováno.
V 

tovat perspektivní vojen-

ochranných pásem“

3 - K – sil. I/44 
výstavba n -

-

P.Ch.Pavlína Chromcová,Pavlína Chromcová,
U cukrovaru 615/30
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ze dne 18. 9. 2018 – s
ZÚR OK požaduje zpracování ÚS, která bude 

vat poldry a koridor silnice 

k
- – poloha koridor

tuální
- 

„požadavky vyplývající z
ného projednání“) – chybn vedena silnice 

– nutno opravit.
- K

- domí

- Je opraveno
– jedná se o 

formální opr
Aktualizace.
- Ber

4 Ing. Václav Lužný, Revo-

798 41 Kostelec na Hané
ze dne 18. 9. 2018

oru II/366 na území 

ZÚR OK; rušení koridoru není zo-
te

v
– výrazná intenzita dopravy, hluková zá-

ky

Nebude akceptováno.
avrhovaného koridoru II/366 

v Kostelci na Hané vzešel v

k ho
7.

silnice II/366 Kostelec na 
Han
stavba se nenachází v žádném strategickém doku-

I nadále má
ním plánu 

le § 43 odst. 1 SZ mohou být v ÚP 

obce toto 
K 
na Hané žádnou námitku.

Kom-

Ing. V.L.

Ing. Václav Lužný, Revo-Ing. Václav Lužný, Revo-Ing. Václav Lužný, Revo-Ing. Václav Lužný, Revo-Ing. Václav Lužný, Revo-Ing. Václav Lužný, Revo-
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K -74,77

5 Ing. Václav Lužný, Revo-

798 41 Kostelec na Hané
ze dne 18. 9. 2018

valo zrušení vymezeného koridoru jižního ob-
tuje žádný odborný podklad, 

který by prokazoval nevhodnost tohoto dopravní-

ložky. 

Nebude akceptováno.
(ze

navrhovaným severo-západním obchvatem.

v evidované územní studii Posouzení polohy koridoru 

(2013). V ú
jižního obchvatu

takto navrženého obchvatu byla minimální a 
k

obchvatu pak umožnilo 

Aktualiza-

znam coby silnice krajského významu.

nadm. významu, pokud KÚ z
nice obce toto nevy-

K 
jov žádnou námitku.

, podkapitoly 
K -74,77

6 ru jižního obchvatu Nebude akceptováno.

Ing. V.L.

K.J.

Ing. Václav Lužný, Revo-Ing. Václav Lužný, Revo-
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796 01 Pr
ze dne 19. 9. 2018

eexistuje žádný odborný pod-
klad, který by prokazoval nevhodnost tohoto do-

dopravy silnice
západní n
navrhovaným severo-západním obchvatem.

v evidované územní studii Posouzení polohy koridoru 
II/150 v území k

(2013). V územní studi

íženost 
takto navrženého obchvatu byla minimální a 
k a by 

uve-

hvat tak ztratí základní vý-
znam coby silnice krajského významu.

(Dle § 43 odst
nadm. významu, pokud KÚ z mných 
negativních nevy-

K
jov žádnou námitku.

XIII. Kom-

K -74,77

7 O „Za 

V Koutech 724
rámci Aktuali-

Nebude akceptováno.
Ministerstvo doprav
k 2016 
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ze dne 18. 9. 2018
V rámci vyhodnocení SEA, vyhodnocení syner-
gických 
D37 a jejich vli
cí. C
ce.

hy na 

ru v ZÚR OK. Výstavba nové dráhy bude mít zásadní 
nost leteckého provozu a tím, že 

imo za-
leteckého 

obcí.

to 

t ZÚR OK pouze 

posuzována v

mního plánu velkého územního 
celku Olomoucké aglomerace, schválené ZOK dne 
28. 11.
s výškovými ochrannými pásmy a návrh nové dráhy 
v
ZÚR OK vydané ZOK 22. 2.
v souladu s ustanovením § 187 odst. 2 stavebního 

nadmístního významu a po projednání s
orgány). V dokumentaci ZÚR OK z
šena i va
chází k doru, již není 

na
k - bez významných 
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OK se s tímto ztoto

ZÚR OK z roku 2008.
8

Nešverova 2
779 00 Olomouc
ze dne 20. 9. 2018

v rozporu se zá-

odst. 3 – 
záje
Na území Olomouckého kraje je nevyužita lokalita 

lešov, kde je nevyužito 360 ha.
Neobstojí ani argum

stnanosti.

jem. 

Praze má 
pouze 2,6 ha.

Nebude akceptováno.
i zastu-

pitelstvo kraje dle § 41 odst. 2 stavebního zákona jsou 
vázáni výsledk proto uvedená 
strategická plocha je zapracována v souladu 
s ozporu (Dohoda mezi MMR a 
MŽP ze dne 4. 5.
„Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, …“, 
podkapitola 4. písm. D).
V kapitol

V kapitole V. je obsaženo zejména:
ZÚR OK jsou základní územní dokument kraje 
rozvoj s

é životní 

tel. Takto jsou v této dokumentaci 
zapracovány i priority v oblasti ochrany životního pro-

Z vlastního 
o se o rozbor udržitelného 

kých ploch.
ategické-

ho dokumentu Olomouckého kraje - Strategie rozvoje 

strategická pl

M.J.

Nešverova 2Nešverova 2Nešverova 2
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VYHODNOCENÍ

ohledem 
na to, že dle v
dlouhodobé priority Olomouckého kraje v ekonomické 
oblasti zejména p
praxí a s podnikovou sférou a podpora znalostní eko-

da, 
výzkum a inovace a jejich propojení se soukromým 

ní center výzkumu
tech-

nologických platforem. S i
Strategie region
zaostávající nebo problémový region s

atel, 
je 

mouckého kraje. S
z postavení 

celostátního 
dokumentu –

republikov
o a repub-

pak 
s ohledem na charakter strategické plochy vyplynulo 
z
Olomouc i Univerzitu Palackého v Olomouci a 
z y-

územního plánu
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Olomouc. 

Ve vztah

vzniklo na 
ce a v jeho nejbližším okolí se nacházejí v

II

na úze
jihu a jihovýcho-

ulturních 
památek chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Ko-

Hradisko (sever
hranicí CHKO Litovelské Pomoraví (na severu) a dále 

hodní 
plavní spojení D-O-L a další. 

vycházeno z

v rozsahu od 3 ha (Bourdy, Švýcarsko) po 170 ha 
(Štrasburk, Francie) s dnutím k

racované ing. 
roce 2013 „Územní plán Olomouc, 

mají vliv na vyhodno

9 Miroslav Chromec, 
V drahách 795, 

ze dne 18. 9. 2018

k aktualizaci ZÚR OK s požadavkem na vyjmutí 
locha 

D49) ze ZÚR OK.

Nebude akceptováno.

k

M.Ch.Miroslav Chromec, 
V drahách 795, 
Miroslav Chromec, 
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-
navíc u stavby D37 došlo k posunu oproti 
chozímu stavu.

dráhy le-

vede zastupitele Olomouckého kraje k ponechání 
druhé dráhy letiš ZÚR.

provoz 
ních podmínek obyvatel okolních obcí z hlediska 
hluku, emisí.

je zachování t
ru v ZÚR OK. Výstavba nové dráhy bude mít zásadní 

ke snížení hluku z leteckého 
tmi obcí.

Zapr

dalších fázích projektové dokumentace 
ZÚR OK pouze zname-

ná území obcí. Charakter, povrch dráhy, délka apod. 

zována v a násl h.

celku Olomoucké aglomerace, schválené ZOK dne 
28. 11.
s výškovými ochrannými pásmy a návrh nové dráhy
v
ZÚR OK vydané ZOK 22. 2.
v souladu s ustanovením § 187 odst. 2 stavebního 
zákon

nadmístního významu a po projednání s
orgány). 
V dokumentaci ZÚR OK z a i 
vazba na I/46. U stavby D37 nedošlo k žádnému po-
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sunu, graficky je

k - bez významných negativních 
tímto 

ZÚR OK z roku 2008. 
10 Ivo Telíšek,

V Drahách 66,

ze dne 18. 9. 2018

Dne 23. 5. 2011 podala
k aktualizaci ZÚR OK s požadavkem na vyjmutí 
plánované 
D49) ze ZÚR OK.
Nebyl 

- tarnov, Dolany, 
navíc u stavby D37 došlo k
chozímu stavu.
Chy

vede zastupitele Olomouckého kraje k ponechání 
ZÚR.

J
provoz na zdejším letišti a p
ních podmínek obyvatel okolních obcí z hlediska 
hluku, emisí.

Nebude akceptováno.

k 2a ZÚR OK ze dne 14. 6. 2016 
hy na 

zá
ru v ZÚR OK. Výstavba nové dráhy bude mít zásadní 

letadel bude situován mimo za-
leteckého 

Zapracování

dalších fázích projektové dokumentace
ZÚR OK pouze znamená 

mo

území obcí. Charakter, povrch dráhy, délka apod. 

zována v
jný zájem v

Návrh nové
o územního 

celku Olomoucké aglomerace, schválené ZOK dne

I.T.Ivo Telíšek,Ivo Telíšek,
V Drahách 66,
Ivo Telíšek,
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28. 11.
s výškovými ochrannými pásmy a návrh nové dráhy 
v silnicí I/46.
ZÚR OK vydané ZOK 22. 2.
v souladu s ustanovením § 187 odst. 2 stavebního 

ev

nadmístního významu a po projednání s
orgány). V dokumentaci ZÚR OK z
šena i vazba na I/46. U stavby D37 nedošlo 
k žádnému posunu, graficky je zakreslen koridor, který 

- bez významných negativn
k

ZÚR OK z roku 2008. 
11

V Drahách 620,

ze dne 18. 9. 2018

t
k aktualizaci ZÚR OK s požadavkem na vyjmutí 

D49) ze ZÚR OK.

-
navíc u stavby D37 došlo k
chozímu stavu.

ování druhé dráhy le-

vede zastupitele Olomouckého kraje k ponechání 
ZÚR.

í druhé dráhy zvýší letecký 

ních podmínek obyvatel okolních obcí z hlediska

Nebude akceptováno.

k . 2016 

ru v ZÚR OK. Výstavba nové dráhy bude mít zásadní 

mimo za-
leteckého 

provozu nad obyd
Zapracování druhé (navrhované) dráh

to 
dalších fázích projektové dokumentace 

ZÚR OK pouze znamená 
možnost vybudování druhé 

L.H.

V Drahách 620,
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hluku, emisí
území obcí. Charakter, povrch dráhy, délka apod. 

zována v PD a
pro

celku Olomoucké aglomerace, schválené ZOK dne 
28. 11. 2002. Jedná s
s výškovými ochrannými pásmy a návrh nové dráhy 
v
ZÚR OK vydané ZOK 22. 2.
v souladu s ustanovením § 187 odst. 2 stavebního 

ení z
nadmístního významu a po projednání s
orgány). V dokumentaci ZÚR OK z
šena i vazba na I/46. U stavby D37 nedošlo 
k žádnému posunu, graficky je zakreslen koridor, který 

- SEA
k

ZÚR OK z roku 2008.
12 RNDr. Jitka Seitlová, 

Senátorka Parlamentu 

Jezerská 207,

vou

- Nesouhlasí s návrhem strategické rozvojové 
plochy Olomouc z

ního fondu (dále 

- Nebude akceptováno.
izovatel dle § 40 odst.1 stavebního zákona i zastu-

pitelstvo kraje dle § 41 odst. 2 stavebního zákona jsou 
vázáni výsledkem , a proto uvedená 
strategická plocha je zapracována v souladu 
s

J.S.RNDr. Jitka Seitlová, 

Jezerská 207,
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ze dne 20. 9. 2018 ochrany ZPF. MŽP ze dne 4. 5.
„Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, …“, 
podkapitola 4. písm. D).
V kapitole 

ZÚR OK, v 
ve-

V kapitole V. je obsaženo zejména:

rozvoj s cílem
tedy vyváženého vztahu po

rozvoj a pro soudržnost 
této dokumentaci 

zapracovány i priority v oblasti ochrany životního pro-
.

Z vlastního 
ZÚR OK, opírajícího se o rozbor udržitelného 

rozvoje úz
kých ploch.

ho dokumentu Olomouckého kraje - Strategie rozvoje 
pak 

te ohledem 
na to, že dle výše uv
dlouhodobé priority Olomouckého kraje v ekonomické

praxí a s podnikovou sférou a podpora znalostní eko-
nomi
výzkum a inovace a jejich propojení se soukromým 

á-
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poj
nologických platforem. S
Strategie regionálního
kraj jako zaostávající nebo problémový region 
s
stavova
lanosti oby

prestiže Olomouckého kraje. Situování takovýchto 
aktiv
již z
z celostátního dokumentu – Politiky územního rozvoje 

o
rozvojovou oblast republikového významu OB 8 Olo-
mouc,
národní
na Horní Lán pak s ohledem na charakter strategické 
plochy vyplynulo z
kultní nemocnici Olomouc i Univerzitu Palackého 
v Olomouci a z
možnost 
z územního plánu Olomouc. 

Ve

na území Olomou-
ce a v jeho nejbližším okolí se nacházejí v

. a 

ími limity: záplavo-
jihu a jihovýcho-
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- Nesouhlasí s vymezením nového koridoru pro 
úseku

Býškovic do elektrické stanice Kletné uvedeným 
v
cení dalších variant. 

stávající stav v
v území.

rozporu s Strategickou mi-

památek chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Ko-
ského kláštera 

Hradisko (severovýchodním a východním sm
hranicí CHKO Litovelské Pomoraví (na severu) a dále 

tangent -O-L a další.

- í transpor-
tu výkonu z výrobních oblastí do oblastí spot

dní a se-

z
z
sový

ím koridoru schváleného v rámci Aktualizace 
níž byl posouzen 

v rámci hodnocení SEA a byl vyhodnocen jako akcep-
tovatelný. V
veno, že od
situováno u Bý
již od roku 2011, kdy Elektrotrans a. s. vyhodnocoval 

noceny v rámci hodnocení EIA, kdy byly posuzovány 3 
varia
EIA by

Býškovice –
z
akceptovatelný. Varianty Hodslavice – TR Kletné a 
Perná – realizaci z

á negativní vliv na vizuální 
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- Nesouhlasí s
ZÚR OK na ud
této koncepce (koridoru v
do elektrické stanice Kletné) v

– kapitola 7.3. – Hodnocení 

chodnost, tento vliv je v SEA vyhodnocen jako akcep-
tovatelný. 
Koridor sice prochází okrajem KKO1 Moravská brána -
zde ZÚR OK obsahují zásadu 78.4.:
zemních staveb elektroenergetiky, staveb vodní ener-
getiky, teplárenství, plynárenství j

v souladu s legislativou platnou ke dni vydání rozhod-
nutí“; rámci projednávání 
Ak
pomínky.
Ve vztahu na rekreaci, 
území mezi území se zvýšeným 
lem. V blízkosti sice vymezuje ZÚR OK území se zvý-

RKC Teplicko, navr-
hovaný
Koridor vedení prochází územím, kde jsou technické 
stavby zpravidla vnímány již jako nedílná so

ou stavbu s výraznými 

dou vidi
každou 

í varianta 
vedení vzhledem k

-
žitelný rozvoj území je vypracováno autorizovanými 

Na z
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životn
s požadavky; zde vyhodnocení uveden

továny s ohledem na
ZÚR: zapracovány formo
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XIII. TUALIZACE 2a ZÚR OK

Úvod

ZÚR OK byly:
– podklady uvedené ve z ZÚR OK
–

lém období (07/2011 – 05/2014)  - v rozsahu vztahujícímu se k
lizace 2a 

– , 1 (dále v textu PÚR 

– Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – právní stav po Aktualizaci 
2b

– stavební 
zákon) 

–

novací dokumentaci a z evidence 

–

– Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – právní stav po Aktualizaci 
2b

nání a úpravy textové a grafické 

po

k

plynuly 

ku v variant je

územních plá-
kapitole 8 „Porovnání 

tlivých variant 

omezení“ je uvedeno: 

„ Návrh koncepce je zpracován v vrhované), žádný z

vzala zpracovatelka SEA v úvahu jejich vlivy a konstatovala, že realizace žádného 
z ní vliv, aby bylo 

území.“

OK

Z
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Vzhledem k tomu, že dne 14. 1. í vojen-

hranicích , kterým byly stanoveny 
5 byla 

, o stanovení 
m obecním 

vení 

apracovány .

je patr-
ný ze schémat vložených do této kapitoly. 
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y XIII.

názvech kapitol, které jsou uvedeny do 
souladu s

Pr
kap. XVI. vložen Zásad územního rozvoje 

Olomouckého k
obsaho

nily v žá s
A . 2a ZÚR OK. 
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A.1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

NÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE.

kapitole je zejména uvedení názvu do souladu s

,
ZÚR. 

K bodu 1a

V odstavci textu název dokumentu „Politika územního roz-
“.  

K bodu 2.

í text odstavce 3.1.2. se dopl vzhledem k požadavk
také s ohledem na požadavky 
prioritu k posílení soudržnosti obyvatel. Priorita podporuje rozvoj dopravní a technické in-
frastruktury zejména ve specifických oblastech a podporuje využití místních podmínek
území.

K bod 3 - 4.

V odstavci 3.2. se d posílení sociální soudržnosti v území, kte-
ré vyplývají z vazují na priority stanovené v 

y hodnot a ochranu 
území a obyv

K bodu 5.

ohledem na požadavek restrukturali-
zace ekonomiky využívajíc
nosti

K bodu 6.

Odstavec 4.5. byl zrušen, vzhledem k tomu, že nestanovoval priority, ale pouze oval,
a kde jsou priority dále v textu vymezeny a rozvedeny, což je z pojetí a 

obsahu výrokové

K bod 7- 8.

, se 
ných forem cestovního 

ruchu .

K bodu 9.
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Odstavec 5.3. byl zrušen, vzhledem k
rity dále v textu vymezeny a rozvedeny, což je z pojetí a 

K -15

V
í se zásady pro vyšším emisním za-

tížením v ntrací škodlivin 
v hlediska 

a jejím 

1.5. byla u 
novení je, aby 

v v porovnání s výchozím stavem 
(s ohledem na novelizaci právního

bude tato formulace v nejbližší možné aktualizaci upravena ve smyslu výše uvedeného, 

ty
se priority vztahující se k oblasti dopravy, sledující snížení zá ,

a plochy bydlení a plochy, na kterých jsou 

území a podpora želez-

: „Národní program 

ovzduší v Olomoucký kraj pak „Program zlepšování kvality ovzduší –
ní Morava – CZ07“. 
S
vycházeno z

h koncepce na Program 
– a

že se jedná-

né pro jaké-
šení ani vyhodnocení 

SEA.
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Olomouckého kraje 
následující:

- 2010-2014: NO2: 6-9 µg/m3 v -28 µg/m3 
v oko-
lí,

- 2012-2016: NO2: 4,-9,5 µg/m3 v -30,4 µg/m3 
v yslových Olomouc, Pr
lí,

- 2010-2014: PM10 -20 µg/m3 v -32 µg/m3 
v
lí,

- 2012-2016: PM10 -19,6 µg/m3 v oblasti Lib -34,6 
µg/m3 v ov, Mohelnice, Šum-
perk a jejich okolí,

- 2010-2014: PM10 36. nejvyšší hodnota: 25-36 µg/m3 v oblasti Libavé a Jesení-
-60 µg/m3 v lnice, 

Šumperk a jejich okolí,
- 2012-2016: PM10 36. nejvyšší hodnota: 24-38 µg/m3 v oblasti Libavé a Jesení-

-55 µg/m3 v
Šumperk a jejich okolí,

- 2010-2014: PM2,5 -14 µg/m3 v oblasti Libavé a J -26 µg/m3 
v erk a jejich oko-
lí,

- 2012-2016: PM2,5 -16 µg/m3 v oblasti Liba -24 µg/m3 
v umperk a jejich oko-
lí,

- 2010-2014: Benzo(a)pyren: 0,52 µg/m3 v -2,2 
µg/m3 v
jich okolí.

- 2012-2016: Benzo(a)pyren: 0,8 µg/m3 v -2,04 
µg/m3 v
jich okolí.

Z výše uvedených klo
ovzduší v kraji. Odchylky jsou v ýšení 

se jedná 

Výše jsou uvedeny také rozdíly v a 2016, zakresle-
né v mapkách – í vývoj kvality ovzduší s výjimkou 

vní.
V úvahu, že se jedná pouze o popis imisního pozadí, 
který nemá nic s
kor je 
tedy nutno odmítnout n

ovzduší zóna st –
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ata z let 2007-2008. Prog
stav 1. Rok 2011 je výchozím rokem výše 

let 2010-
blematické.

Vztah k „Programu zlepšování kvality ovzduší zóna s – CZ07“
:

zne-

vat, a to - CZ07. Pro dosažení tohoto cíle je stano-
elze zapra-

covat do zásad územního plánování kraje. Z tomto dokumen-
tu obsaže územnímu plánování:

AB1 Realiza
vou dopravu 

tury nadregionálního 

vány:
Rychlostní silnice R49 
Dálnice D1
Rychlostní silnice R35 

Tyto stavby jsou v ZÚR OK obsaženy.
A2a ZÚR OK je s dokumentem v souladu.

AB2 a obcí 

a obch A2a ZÚR 
ším v

A2a ZÚR OK je s dokumentem v souladu.
AB3 

vad na komunikacích je nutno 

zitní 

(omezení prašnosti), s vytipováním míst v

A2a ZÚR OK je s dokumentem v souladu – bodové zvady 
na I/44 a v

AB4 Výstavba a rekonstrukce želez
–

 VRT Brno – Ostrava 

ZÚR OK již obsahuje VRT Brno-Ostrava, A2a ZÚR OK dále 
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vý-
znamných tratí.
A2a ZÚR OK je s dokumentem v souladu.

ED1 Územní plánování

ích podmínek pro dosta-
ké 

dopravy a pro deficitních místech.

Tyto požadavky jsou v A2a ZÚR OK imple-
mentovány.
A 2a ZÚR OK je s dokumentem v souladu.

V odstavci 5.4.2. se psaní. 

K -17 

V odstavcích 5.4.2.3. a 5.4.2.4. , ve kterých bude

lování rozsáhlé výstavb
a vodovod.  

K bodu 18.

V odstavci vodou v období sucha i zvýše-
výhodou využít a akcep-

tovat již zpracované y (zpracované v rámci Plánu oblasti povodí 
Moravy, Odry a Dyje vztahující se k území Olomouckého kraje)

, íl sledují
ovodní a podporu realizace 

í v

K - 23

V psaní. V zásad vy-
V odst. 19a se stanovenou 

prioritou uvádí ZÚR do souladu s
ho re-

žimu v vod a snížení 
území. 

K bodu 24.

Priority v oblasti nakládání s odst. 5.4.5.3. a 5.4.5.4. 
ví Olomouckého kraje pro období 2016 – 2025 

o podporu vybudování odpovídající infrastruktury k
ného komunálního odpadu k energetickému využití, podporu využití druhotných surovin, 
jejímž cílem je snížit energetickou a ma

zdraví lidu.
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K 25-27.

ením 
na koordinaci ES a ochrany nerostných surovin. 

V
SES se stanovuje nad 

ložiskem jako cílový stav, ke kterému lze dojít postupnými

V , budou v
vy a otvírky k dobývání" a "Plánu využívání nev

vení funkce skladebného prvku ÚSES v souladu s 
a u mezi MPO a MŽP k

ložisek nerostných surovin s prvky USES1.
adné 

ložisku nerostných surovin.

K bod 28 - 29

V
(liniové souvislé obesta-

vování silnic v prostupnosti 
krajinou a tím i nevratné ÚP chránit krajinný ráz 
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny.

K 30-33

Na odstavci 5.4.7. 

Ochrana ložisek n
jeho 

využití. 
respektová
h
Existenci a využívání ložisek nerostných surovin na území regionu chápat i jako
k
prvotním vstupem do ekonomiky, váže n

velké vzdálenosti.
Klade se sou udržitelnému 

hodnot. Zachov
vání kraji stávajících loži
otvírkou dalších ložisek stejného nerostu. Výchozím podkladem pro uvážlivé rozhodování 
o budoucím 

1 Dohoda MPO a MŽP uza .j. 7770/09/05100/05000(MPO)



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 372 (celkem 490)

ké je na území 
Olomouckého kraje.

K 34 - 38

Úpravy v
Podporuje se k
avou individuální.

K bodu 39

Odstavec 5.5. byl zrušen, vzhledem k tomu, že nestanovoval priority, ale pouze
textu vymezeny a rozvedeny, což je z pojetí a 

Odstavce konstatují že:
„ZÚR OK pro nap stanovených priorit vymezují tyto plochy a koridory 
nadmístního významu:

– oblasti sociální soudržnosti a hospo
je to jsou:
o rozvojové oblasti a rozvojové osy uvedené a kap. A.2., které 

kraje – vymezení rozvojových os a oblastí 1 : 200 000;
o plochy pro rozvoj podnikání v rámci vymezených rozvojových oblastí uve-

dené (kap. A.2.). Lokalizace význ strategických) ploch je vymeze-
na ve výkresu B. 6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000;

o specifické oblasti s nevyváženými podmínkami pro udržitelný rozvoj území 
vym kap. A.3. a které jsou graficky vymezené ve vý-
kresu B. 2. U – vymezení specific-
kých oblastí 1 : 200 000;

o plochy a koridory pro dopravní obslužnosti území kraje vymezené 
v podkapitole A.4.1. a graficky jsou vymezené ve výkresech B. 3. Schéma 
koncepce dopravy (cílový stav) 1 : 200 000, B.6. Plochy a koridory nad-
místního významu 1 : 100 ných staveb, 

000;
o plochy a koridory pro technickou infrastrukturu uvedené v podkapitole 

A.4.2. a graficky vymezené ve výkresech B. 4. Schéma koncepce vodního 
1 : 200 000, B.5. Schéma koncepce zásobování 

elektrickou energii a plynem (cílový stav) 1 : 200 000, B. 6. Plochy a kori-
dory nadmístního významu 1 : 100 000 a B. 8. Výkres v

: 100 000;
– ob
o specifické oblasti s vysokou koncentrací pro

v kapitole A.3. odst.15. a vymezené ve 
výkresu B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000;

o plochy pro návr
dené v podkap. A.4.3. a graficky vymezené ve výkresu B. 7. Územní sys-
tém ekologické stability nadmístního významu 1 : 100 000;
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o 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 podkap. A.5.2.;

o kulturní krajinné oblasti vymezené v podkapitole A.5.3. 
výkresu B. 6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000; 

–

o plochy uvedené v kap. A.8.
Plochy a koridory ostatní výše neuvedené budou obce ve svých správních územích dále 

územního plánování postupem dle § 5 a násl. stavebního zákona.

A.2. VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VY-
MEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTI SE ZVÝ-
ŠENÝMI POŽADAVKY NA ÚZEMÍ, KTERÉ
HUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ 
ROZVOJOVÉ OSY).

kapitole jsou:
– uvedení názvu kapitoly do souladu s ve 

;
– ;
– požadavky vyplývající z ;
– Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK) a ná-

(SRÚOK).
Dokumenty ;      

– Strategie regionálního rozvoje –2020 (navazuje na 
15. 5. 2013), kte

trategie je 
. Strategie je nástrojem realizace regionální 

roz-
voj;

Obecná

Vymezení rozvojových oblastí a os 
Analýza vymezení rozvojových ale i vymezení rozvojových 
oblastí a vedla 
k zásadní revizi vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os ZÚR OK. Vymezení rozvo-

vyhodnocení možností zvýše-

území. Mož
(ÚP). bylo up

jejich vyšší hie
jových os a oblastí na krajské úrovni. 
V rámci této aktualizace bylo zrušeno rozvojových oblasti vymezovaných ZÚR
(ozn. kódy a název nadregionální) a všechny rozvojové oblasti vymezené ZÚR jsou 
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považovány za rozvojové oblasti nadmístního významu. 
princip generalizace zejména v souladu 

s ále i optimalizace rozsahu hto ploch (zamezit je-
ohledem na základní princip urbanistické ekonomie –

antropogenní transformaci. To se pr ností rozvojových os na 
hranicích s jinými kraji, zejména kraje Moravskoslezským, kde vymezení rozvojové osy 
OS10
ního významu v takto vymezeném území území rozvojových 

a ta-
ké, aby ve vymezených osách a oblaste s limity využití úze-
mí. 

y a rozhodování, které obce bu-

(chápou se jevy, k území respektovat, jsou zobrazi-
telné v ZÚR, tj. v ZÚR) :

– é 2

– plochy soustavy NATURA 2000
–

– ichy-
– aktivní zóny stanoveného záplavového území
– ochrana neros

vá území)
– zájmy obrany státu (vojenský újezd)
– geomorfologie a pokryv území (lesy, vodní plochy)
– územní nestability (sesuvná území díla)
–

–

– o (realizované poldry)
(pozn. stanovená záplavová území vzhledem k závislosti na 
realizovaných protipov

v území ak-
ceptována)

ení obcí do rozvojových os a oblastí byl
– poloha a význam obce v
– možnost napojení území obce na kapacitní dopravní a technickou infrastruk-

turu
– kap. XIV)

ých dat, jejich vzájemnou konfrontací a provede-
ní do území, bylo proved

výkresu mí Olo-

2
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mouckého kraje – vymezení rozvojových os a oblastí 
území s ivit mezinárodního, republikového, nebo nadmístního 
významu
z

vybranými limity využ
ny a aktivity nadmístního a republikového významu. 

Z uvedeného up os nelze ovšem dovozovat, že na 
území ostatních obcí žádná aktivita nadmístního významu
ho plošného rozsahu. Vzhledem k možnostem napojení území na dopravní a technickou 
infrastrukturu a exi je situování v
ho a republikového významu é, nebude zde rozvojovou prioritou a
nebude zde situování t podporováno

ejné správy, z
.

Vznik drobných nesrovnalostí ve vymezení rozvojových os a oblastí na hranicích Olo-
mouckého zejména vymezení os a oblastí a
zejména existencí rozdílných využití území
mezení (charakter území, ge
krajinného rázu, apod.).

Vlastní lokalizace rozvojových oblastí navazuje na jejich vymezení v platných ZÚR, s vý-
jimkou rozvojové oblasti nadregionálního významu -Hranice, která
byla zrušena ( viz další text). takto:

– RO1 - erov
– RO2 - rozvojová oblast nadmístníh
– RO3 - rozvojová oblast nadmístního významu Šumperk-
– RO4 - rozvojová oblast nadmístního významu Jeseník (Mikulovice)

ro jednotlivé rozvojové 
oblasti v tomto odstavci, byly použity mimo jiné tyto podklady, jejichž další využití pro 
zpracování územn

– Územní studie „Využití oblastí s
v T1-

– Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 
RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje;  

– Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a
cestovní ruch RC1-12 na území Olomoucké
seníky –

– Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 
RC1 Plumlovsko); 

– Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olo-
mouckého kraje

V úkolech pro územní plánování , b
uvedeno do souladu s platnou legislativou, tzn., že v byl nahra-
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komunikací bylo 
nahrazeno písmeno R písmen 15 Sb., kterým se 

Vymezen
vyvolané aktualiza

v kap. A.4., A.5., A.7. a A.8. 

ymezeným p specifických a rozvojových oblas-
tí a návaznostem rozvojových os a rozvojových oblastí (vztahuje se ke kap. A.2. a 
A.3.)

ívány jak v , tak 
sousedním Moravskoslezském kraji).

– vymezení specifických oblastí, 
v

centra
sídel

Lze k ohledem na 
zásadní revizi vymezení rozv
lasti RO4 Jeseník (Mikulovice), (Mikulovice)). Plošné vymezení je 
zde omezeno u obcí Jeseník (pouze k.ú. Jeseník a k.ú. k.ú. Bukovice u Jeseníka), Píse

eseníka), Mikulovice (bez k.ú. Široký Brod).
ohledem na výše uvedené limity využití 

území.
RO4 Jeseník (Mikulovice) ohledem na pro-

mí, navazujícího na podobná území Morav-
teli 

v í). 
Rozvojová oblast nadregionálního významu -Hranice byla zcela 

území (se specifickou oblastí SOB-k3) je zahrnuto do rozvojové 
osy OS10.
Rozsah území, yvy specifických oblastí s rozvojovými oblast-

– vymezení 
rozvojových os a oblastí, B.2. omouckého kraje – vymezení specific-
kých oblastí a Schéma – vztah rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí,

i vypovídací schopnosti kartografického textu.

Z lze konstatovat, že jednou z ických oblastech není 
jen obecné konstatování stavu vymezením této oblasti
taková, ale hledání cesty ja Jednou z cest jak zd
podporovat rozvoj je i to, že se do specifické oblasti b
vojová osa, ve které se bude podporovat rozvoj v budování dopravní a technické in-
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frastruktury a umožní se zde v kooperaci s ostatními složkami státní správy rozvoj podni-
kání a vznik nových pracovních míst. Rozvojová osa zde
umožní rychlou a kvalitní pracovní síly, zboží a surovin a lépe i 
fická území pro turistický ruch. 
Návaznosti specifických oblastí na Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj byly 

by, charakter území, lokální územní problémy, limity využití území a strukturu osídlení. Ve 
vztahu k Vých
ní SOB-k1, tj. v
zlomu – zen 
– zejména v zásadní odlišností ek území, které jsou ve srovnání v 
SO ORP Z Je to dáno i geomorfologii území 

mí. se 
zde potvrzuje i 

Vzhledem k
k celkové rekonstrukci prakticky všech ustanovení vztahující se k rozvojovým oblastem a 
rozvojovým osám. N jových oblastí a rozvojových os je patrné 
z výkresu B.1., B.2. a Schéma - vztah rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických 
oblastí.

K bodu 41

y v odstavci 6. jsou vyvolané vymezování rozvojových oblastí. 
jové oblasti OB8 Rozvojové oblasti republikového významu Olo-

mouc bylo zásadním analyzováno a byla navržena úprava byla 
úkor stávajících republikových rozvojových os a rozvojo-

vých oblastí nadmístního významu ZÚR OK) z následujících 

1) m rozvojovými póly Olomouckého kraje – -
-

v posledních dvou letech, zejména pak 
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015-2020.  

2) v rámci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 
2015-20
novými stru

omouc-
ká aglomerace, zahrnující okolí O
integrované teritoriální investice 
ITI byla vymezena Olomoucká aglomerace, která zahrnuje 68 % obyvatel kraje. 

, že Olomoucká

stroje ITI. Sjednocující pohled na toto centrální území Olomouckého kraje se tak 
stává nezbytný pro optimalizaci územ
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3) uvedeným vymezení rozvojo-
vých oblastí, vymezením rozvojové oblasti OB4 

více než 50 tis. 
obyvateli) je obdobná. Srovnání plošného vymezení OB4 a OB8 ukazuje na první 

OB8

4) úvaha o o
fondu a vymezení CHKO Litovelské Pom
rostoucí dopravní vazby v území (zejména další zlepšení dopravního propojení 

sídelní struktu
vé oblasti kraje, (pos - ro
zón).

V konfrontaci s vymezením OB8 Rozvojové oblasti Olomouc v
ým v OB8 v rámci 

s podrobností na katastrální území a dopady hlavního cen-
tra –

významu. 

V souvislosti s vý Aktualizace
jednání oblastí na:

– OB8 Olomouc – vá oblast republikového významu
– - rozvojová oblast nadmístního významu 
– jov  - rozvojová oblast nadmístního významu 
– RO3 Šumperk- - rozvojová oblast nadmístního významu
– RO4 Jeseník (Mikulovice) - rozvojová oblast nadmístního významu

V úkolech pro územní plánování jsou aktualizovány zejména ty plochy a koridory, které 
vyplynuly z Aktualizace kap. A.4. Jako 

v úkolech pro územní plánování 
územních souvislostí s vymezením strategických ploch kraje Olomouc a
strat ch z
technické infrastruktury je patrné z výkresu B.6. 

rozvojové oblasti republikového významu OB8 Olomouc byly
obce Náklo, ozvojové osy OS8.
Úprava rozvojové oblasti OB8, se tak dostává do souladu s U ternberk

je OB8
OB8 pouze katastrálního území Lhota u Šternberka a Šternberk, tj. v z e-
diskového sídelního útvaru se silnými vazbami a reálnými možnostmi rozvoje. 
Ostatní Šternberk se z se 

a absencí
a výskytem limit omezující využití území
se do OB8
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územních souvislostí s vymezením strategické plochy Olomouc. Vymezení strategické 
opravní a technické 

infrastruktury je patrné z výkresu B.6.

Odst. 6.2. vymezení rozvojové oblasti nadmístního významu 
Rozsah RO1 se zmenšuje o obec Lhotka

ú. Pe RO1 o obec Kokory.
, že u uvedených sídel byla vzata v úvahu jejich

a, 
atraktivita. Zvýšený rozvoj v

. z po-
lohy na významném dopravním tahu D5

úkolech
územních souvislostí s vymezením strategické plochy kraje pro aktivity republikového a
nadmístního významu í strategické plochy kraje 
cích z aktualizace vymezení kor
z výkresu B.6.

Odst. 6.3. vymezení rozvojové oblasti nadmístního významu 
n. RO7). Obe

rozvojové oblasti RO2 z a jejího dynamic-
rž 

obce místní rozvojový pól. 
RO1 z ké polohy na významném dopravním tahu D46, území obce je 

nava-
zuje na rozvojovou oblastí OB8.

Odst. 6.4. vymezení rozvojové oblasti nadmístního významu 
RO3 Šumperk-

bylo zahrnuto do hierarchicky vyšší rozvojové osy OS8, vzhledem 
ke své poloze na významném dopravním tahu D35.  
Rozvojová oblast nadmístního významu R
Václav a a Pivonín. Uvedené k.ú. se nacházejí v ve velmi 

emí zatíženém limity využití území. Je minulosti dáno gene-
ralizací v rativní sounáležitostí s
Rozvojová oblast nadmístního významu RO3 Šumperk- a a o obce Pe-
trov nad Desnou a Vi vazby, zejména s
perk. 

v úkolech pro územní plánování 
územních souvislostí s vymezením strategické plochy kraje pro aktivity republikového a 
nadmístního významu é plochy
z chnické infrastruktury je patrné z výkresu 
B.6.
Odst. 6.5. vymezení rozvojové oblasti nadmístního významu 
RO4 Jes 5). Tato rozvojová oblast 
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Jeseníka, k.ú. Studený Zejf a k.ú. Široký Brod. Uvedené katastrální 
území jsou vysoce zatíženy limity využití území. úvahu vzaty i 
reálná omezení rozvoje území, vzhledem k
v území a návaznostmi na Polsko. 
Uvedené úpravy ve vymezení RO4 byly

limitována zejmé .

V rámci Aktualizace rušena rozvojová oblast nadmístního významu Lipník 
– Hranice , která je nyní 

rozvojové osy OS10
ské úrovni OR 3 a byly y vazby na Zlínský a Moravskoslezský kraj, které pokrývá 
osa republikového významu OS10 ( velmi široce vymezená 
v Moravskoslezském kraji). 

ro jednotlivé rozvojové 
oblasti v odstavci 6, byly podkladem mimo jiné i tyto podklady, jejichž další využití pro 

:
– Územní studie „Využití oblastí s vys

ST1-
– Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 

RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje;  
– Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a 

cestovní ruch RC1-12 na území Olomouckého kraje 
– Územní studie 
– Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olo-

mouckého kraje

K bodu 42

Podstatné z P republi-
kového významu OB8 Olomouc a rozvojových oblastí nadmístního významu RO1 a
RO3 Šumperk- strategické plochy kraje pro aktivity re-
publikového a nadmístního významu (dále v textu strategické plochy). Jejich situování 
v hu je uvedeno ve výkresu B.6. (

vy regulati-
vu). V pouze významných investor ,

ního významu (chápe se zejména aktivity v oblasti výroby, zpracovatelskéh
center strategických služe

výzkumu),
v jiných rozvojových oblastí.

Tyto strategické plochy ne
aktivity místního významu. Cílem je zamezit degradaci ploch nad-
místního významu.

uvedených lokalitách jsou mimo jiné:
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– tuaci v a
soudržnosti obyvatel-širší souvislosti (viz podro ;

– plochy pro velké (strategické) investory mu
pro rozhodnutí o vstupu podnikatele do území rozhodující. Jde zejména o:
o podporu území í pobídky, 

aj.
o geomorfologie ji-

nými nestabilitami v území );
o , která pojme jak okamžité územní nároky tak i 

min. rozvojové nároky v nejbližší budouc
ho areálu);

o dostatek pracovních sil (v nejbližším regionu);
o kvalitní dopravní napojení lokality (silnice – D, alt. , železnice);
o možnost napojení na kapacitní technickou infrastrukturu (zdroje pitné, 

ných 
odpadních vod, apod.);

o jasné vlastnické vztahy;
o poloha v rámci regionu – republiky - Evropy;

Situování strategických ploch 
dividuální dopra-

vu. Výhodné je proto lokalizovat obdobné aktivity ve významných pólech osídlení, které již 
problemati se na významných do-
pravních tazích 
Nemenším problémem je nalezení lokalit s limity využití území. Zde již 

, vzhledem k
se vždy budou nacházet 

v ou v blízkosti stávajících kapacitních dopravních tepen a budou
v blízkosti center osídlení. 
Bohužel historické založení obchodních cest
velmi úrodných údolních nivách vod t. Zde dochází a 
bude docházet ke konfliktním situacím mezi zájmy ochrany kvalitn

území. To je také je jeden 
, ch ploch v

Pros
s limity využití území zcela zrušena. 
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Zdroj „Strategie region -2020

Ze situov
strategických ploch i do okresu Jeseník a Šumperk. Bohužel zde by nebylo možné splnit 

uvedených kritérií pro lokalizaci strategic eseník 
a Šumperk 

zejména 
ochrana surovin, apod.), jsou zde po

s -sklonitost terénu, nestability v území), území je 
složit dopravn dostupné a tím je logistiky pro velkého investo-
ra v toku surovin, materiálu, polot aj., (k demografickým souvis-
lostem a další podrobnostem viz kap. A.3.).
Situování velké investice strategického investora generuje
v í další pracovní 
síly. Situov
né podmínky 
tím i možnost akceptovat limity využití území bude snazší a s výhodou lze podporovat i 
využití stávajících nevyužitých (brownfields).
Situování strategických ploch na
s dalšími lokalitami jak samostatnými studiemi,
Z uvedených studii lze uvést 
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– Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové 
ob 3

– Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojo-
vých oblastech RO2 Šumperk - - Mohelnice, RO3 
- 4

– Posouzení ploch podnikatelských aktivit v RO3 Hranice – .

Situování strategické

vuje regulativ strategické plochy, a to ve smyslu omezení možnosti situování skladovacích 
uvisející skladovací plochy – jako 

a pak byla vypuš-
rozsah ploch pro podnikání nad 10 ha v jednotlivých rozvojových 

hlediska praxe vy-
zatížení území optimalizovat 

s ohledem na místní podmínky konkrétní lokality, funkce obcí v
ším z

ymezení rozvojových 
ploch pro podnikatelské aktivity.

egického dokumentu 
Olomouckého kraje - Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Dle tohoto 
dokumentu ority v ekonomické oblasti, které podporují vznik stra-
tegických ploch na území Olomouckého kraje, zejména tyto priority:

–

–

– Zvýšit atraktivitu Olomouckého kraje pro investory.
– Posílit odnikovou sférou.
– tivit a zvýšení 

– Priorita C.1 Zlepšování podmínek pro podnikání

revitalizaci brownfields, výstavbu a modernizaci podnikatelské infrastruktury
rozvo
Relevantní oblasti podpory jsou tyto:

– C.1.1 Podpora vzniku nových firem.
–

– C.1.7 Podpora vy
rávou.

– Priorita C.2 Podpora znalostní ekonomiky

3

4
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vány ovace a jejich propo

národního výzkumu, logických platforem. 
Relevantní oblasti podpory jsou tyto:

– C.2.3 Podpora spolupráce mezi firmami, výzkumnými institucemi a vysokými 
školami.

– C.2.4 Podpora vzniku, rozvoje a provozu center výzkumu, vývoje a inovací, 
podnikatelských inku -tec

–

– C.2.7 Podpora zapojování do 
technologických platforem.

Ve
významn
vého, nebo i mezinárodního významu (chápe se zejména aktivity v oblasti výroby, zpraco-

echnologií, techno-
logických center a c výzkumu), které z 

a malé plochy pro 
drobné podnikatelské
tegických ploch nadmístního významu.

krétních podmínek v daném území.

Návrh strategické plochy Olomouc je lokalizován v
vatku dálnic D35 a D46. Plocha s

k nezasta lita má vynikající dopravní dostupnost jak z komunikací lokál-
ního významu, tak zejména z celostátní

nic 
D46 a II/570 bez další dopravní zá
z hlediska technické infrastruktury. V
venost území, v rámci Technologického 
parku Olomouc-

zena v
Návrh velikosti strategické plochy byl v
z V dalších fázích projektové dokumenta-

ý ráz.

ny, která 
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tné zástavby. Nejedná se o zástavbu 
do

celém rozsahu schválena jako zastavitelná plocha 
v a Z-V1). V blízkosti strategické plochy jsou do-
stupn
Návrh velikosti strategické plochy byl v
z dalších fázích projektové dokumenta-
ce je soulad

krajinný ráz.

Od vymezení strategické plochy v
s ny) a limity využití území (o
Ministerstva obrany).

K bodu 43

Podstatné z
tualizaci vymezení rozvojových os 

více 
zejména význam rozvojových os mezinárodního a republikového významu,

ského) významu.   

V odst. 8.1.2. bylo provedeno u o vymezení rozvojové osy OS10 (Ka-
towice- – Ostrava – – Olomouc – Brno –

v – m o obce:  
– a

deny z rozvojové oblasti nadregionálního významu RO3 Lipník nad 
– ) do hierarchicky vý-

OS10;
– a . Tyto obce 

rozvojové osy nadregionálního významu OR3 Hranice-
- ierar-

OS10;
– jižní a Bohuslávky OS10 vyplývá ze 

zrušení OR3, posouzení územních souvislostí a vazeb na významné doprav-
ní tahy;  

– Chaloupky u Otaslavic) obce do OS10 vyplý-
vá z posouzení územních souvislostí a vazeb na významné dopravní tahy;

OS10 bodu 41 
.

k zena do rozvo-
jové osy OS10
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Úprava vymezení rozvojové osy OS10 byla provedena s ohledem na vývoj území (jednot-
livých obcí) mí limity a promítnutí .
Návaznost na MS kraj byla 

a sídelní struktura, územní vztahy a vazby na vý
nosti (geomorfologie), charakter území, absence reálného napojení na významné dopravní 

do OS10 zahrnuta. Ná-
vaznost na N-OB1 ve Zlínském kraji je realizována 

v

V úkolech pro územní plánování jsou aktualizovány zejména ty plochy a koridory, které 
vyplynuly z Aktualizace mý zejména v kap. A.4. 

ro rozvojovou osu
OS10 v tomto odstavci, byly podkladem mimo jiné i tyto podklady, jejichž další využití pro 

– Územní studie „Využití oblastí s ravo-
- písky)"; 

– Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 
RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje;  

– Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a 
cestovní ruch RC1-12 na území Olomouckého kraje a rek
seníky –

– Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olo-
mouckého kraje

V odst. 8.2. bylo provedeno u ní územního vymezení rozvojové osy OS11 Lipník 
– – – – h ko, rozší-

m o obce , Vlkoš a Troubky (pouze východní 
. Úprava vymezení rozvojové osy zoh vývoj území (jednotlivých obcí),
a upravuje návaznost na OS11 vymezenou na území Zlínského kraje. Další roz-

osy je již omezeno limity využití území. 

V úkolech pro územní plánování jsou aktualizovány zejména ty plochy a koridory, které
vyplynuly z Aktualizace kap. A.4.

Pro ro rozvojovou osu 
OS11 v tomto odstavci, byla podkladem mimo jiné i Územní studie „Využití oblastí 
s vysokou kon
ST1- písky)", jejíž další využití pr

V odst. 8.3. bylo provedeno v rámci územního vymezení rozvojové osy OS8
Hradec Králové / Pardubice – – Mohelnice – Olomouc -

y vymezení rozvojové osy byly provedeny s ohledem 
, a aktualizované vymezení rozvojové oblasti RO1

Šumperk-
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OS8 b m
Litovel (bez k.ú. Savín a Nová Ves u Litovle), Mohelnice, Náklo a

OS8, vzhledem k jeho 
situování na významných dopravních tazích.

posouzení územních souvislostí a vazeb 
na významný dopravní tah D35 do OS8.
Obce Náklo, a z OB8 do rozvojové 
osy OS8, dlo
sp návaznosti na posílení dopravních vazeb v širším pojetí 
(spojení D 35).
Z

specifické oblasti 
SOB-k2.
Návaznost rozv

V úkolech pro územní plánování jsou aktualizovány zejména ty plochy a koridory, které 
vyplynuly z Aktualizace kap. A.4.  

ro rozvojovou osu OS8
v tomto odstavci, byly podkladem mimo jiné i tyto podklady, jejichž další využití pro zpra-
cován

– Územní studie „Využití oblastí s
-

– Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 
RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje;  

– Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a 
cestovní ruch RC1-
seníky –

– Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olo-
mouckého kraje

V odst. 8.4. se n OR4 Kojetín. Tato 
OS10 (Jihomoravský 

kraj) s OS11 (Zlínský kraj). Její vymezení odpovídá rostoucímu významu dopravních funk-
cí tohoto území (zejména podél dálnice D1).
Vymezení osy OR4 -k5 

, s p je N-SOB2 (zejména s pro-
Rozvojové možnosti obcí na této ose budou limitovány 

Úkoly pro územní plánování obcí v ose OR4 ovlivní zpracovávaná aktualizace ZÚR OK 
jejímž

islostí.   
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Rozvojová osa nadregionálního významu OR1 Olomouc-Šternberk-hranice Olomouckého 
kraje vymezena obcemi Horní Beroun, Lipina byla zrušena z

na území Moravskoslezského kraje nebyla vymezena odpovídající – navazující rozvojová 
Krnov-Bruntál-hranice kraje), 

nízký rozvojový potenciál této spojnice na Moravský Beroun. 
ifické oblasti SOB-k2, což se 

jeví v

Rozvojová osa nadregionálního významu OR2 Mohelnice - – Šumperk – Jeseník 
– Mikulovice – Polsko byla zrušena s ohledem na malou intenzitu vzájemných vazeb, roz-

ící využití území 
k vymezování os obdobného významu v ZÚR ostatních .

rozvojovou osu nadreg. významu SOB3. Obce 
vice s dobrými vazbami na RO3 se staly její s

širším regionu.

Rozvojová osa OR3 Hranice- Valašské M – Vsetín byla zahrnuta do hierarchicky 
vyšší rozvojové osy OS10.

Pro s ro rozvojovou osu OS 
4 v tomto odstavci, byly podkladem mimo jiné i tyto podklady, jejichž další využití pro zpra-
cování 

– Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 
RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje;  

– Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a
cestovní ruch RC1-12 na území Olomo
seníky –

Aby nedocházelo k mylnému dovozování v oblasti reálného využití území vymezených 
rozvojových oblastí a rozvojových os, je ve výkresu B.1. schematický
odlišena plocha vymezující území s
likového, nebo nadmístního významu. Tato plocha pou , jaký je 

reálný rozsah disponibilního území,
, bez zo

(reálný rozsah 
ÚP).

A.3. ZP SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ DALŠÍCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝ-
ZNAMU 

kapitole jsou:
– ;
– požadavky vyplývající z ;
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– Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK) a ná-
.

Dokumenty ;      
– pro období 2014–2020 (navazuje na 

15. 5. 2013), která obsah
probl trategie je základním konc

. Strategie je nástrojem realizace regionální 

voj;

y a
vzaty v úvahu výše uvedené podklady a další vztahující se k území Olomouckého kraje a

Zásadním podkladem kých oblastí je zejména 
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK).   

Obecná východiska pro pro

Vymezení specifických oblastí 

vnímání regionálních vazeb v rámci celé sídelní struktury, nikoliv samotné vnímání jednot-
livý

ba 
vnímat zejména regiony pohybu za prací, službami. V praxi i s ohledem na dostupnost dat 

– obvykle analýzy za celé SO ORP, eventuál
které se nemusí shodovat s administrativní vymezením SO ORP.
Hodnocení jednotli

ivé v jednotlivých letech vyplývající z obecné zkušenosti – enší sídlo, 

na úrovni ÚAP kraje a SO ORP existují rozpory plynoucí zejména z rozdílných metodic-
ucký kraj není z

omezují využitelnost analýz ÚAP na úrovni obcí pro vymezování specifických oblastí.

K vojových a specifických oblastí viz „O
m specifických a rozvojových oblastí a návaznostem rozvojových os a rozvojo-

vých oblastí (vztahuje se ke kap. A.2. a A.3.)“ v

Specifické oblasti OK

V následující tabulce je provedeno zákl OK
z h (soudržnosti obyvatel území).

Aktualizace a, vymezení 
Olomouckém 

kraji dle S významnými 
rozvojovými rozdíly Olomouckého kraje (na úrovni SO POÚ) podle PRÚOOK
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ORP POÚ

ZÚR OK aktua-
a

r.2015

ÚAP OK
2013

PRÚOOK - vymezení území 
s významnými rozvojovými rozdí-

ly

Specifické
oblasti sky slabé

problémové 
regiony

Problémová 
území 

v ekonomické 
oblasti

blémová území

Hranice Hranice      

Jeseník

Javorník   

 

  

Jeseník   

Zlaté Hory    

Konice Konice     

Lipník nad Lipník nad  
   

Litovel Litovel      

Mohelnice Mohelnice      

Olomouc
     

Olomouc      

VÚ Libavá      

nad Hanou
  

   

     

P
Kojetín   

 
  

    

Šternberk
Moravský 
Beroun

  

 
  

Šternberk     

Šumperk
Hanušovice  

 
  

Šumperk    

    

     

Z
míry korespondují s
SO ORP K
k

V etelná horší situace v okrajových POÚ 
Javorník a Zlaté Hory (samotný POÚ Jeseník s

horší situace v POÚ Moravský Beroun, navíc s problematickými vaz-
bami na Bruntá vychází 
z rámci kraje jde spíše o území s
V úvahu byl vzat i potenciá v
ploch pro podnikání).

S
vymezení specifických oblastí jící podklady a komentující 
so
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Pr jednotlivých obcích, r

domácností jsou v menší než kraje prakticky nedostupná, data o 
pohybu za prací z

). 

tnanosti dostupné z evidence ministerstva práce 
iodicitou. V posledních letech byly nahrazeny ukazatelem 

aktuálního
roce 2001 po celé intercenzální období. U obcí, kde se 

ní vý-
et obyvatel rostl o desítky procent. 

naných osob – 64 let 
eza-

ce 

v standardizovány na srovnatelné po-
pulace

,
ji interpretovatelné údaje.

Regionální 
mnoh

nosti (vys
pokles mzdové úrov

disp
od roku 2005. Z následující ta

se Jeseník nejvyšší v
v ale i v tomto 

posledních le . s relativními hodnotami vzhle-
dem k

okresech OK a sousedících okresech 

Nová metodika - podíl dosažitel -64 let k obyvatel-
stvu ve stejném

Okres-rok
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

*
r. 2013

Bruntál 11,00 10,11 8,21 6,90 10,03 11,08 11,39 11,92 13,02 76
Jeseník 11,35 10,20 8,36 6,95 8,72 10,46 10,52 10,34 11,18 72

8,58 8,07 6,67 5,32 7,62 8,94 8,69 8,79 9,78 64
Šumperk 8,43 7,51 5,94 4,96 8,86 9,29 8,52 8,80 9,72 63
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Okres-rok
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

*
r. 2013

Vsetín 7,76 7,33 5,82 4,82 7,84 8,58 7,76 7,72 9,17 61
7,60 6,97 5,64 4,71 7,26 8,42 7,80 7,79 8,69 56

Olomouc 6,87 6,05 4,56 3,83 6,99 7,79 7,37 7,36 8,68 55
Svitavy 8,06 7,49 6,30 5,52 7,77 8,57 8,08 7,74 8,42 51
Opava 7,84 7,64 6,45 5,08 6,77 7,47 7,45 7,31 8,10 44

6,29 4,98 3,55 2,80 5,31 7,23 7,17 7,08 7,80 41
8,11 7,30 5,16 3,79 7,99 8,51 6,96 6,61 7,60 37

Blansko 5,75 4,93 4,29 3,87 6,89 7,30 6,48 6,58 7,12 29

Ústí nad Orlicí 5,71 5,26 4,05 3,53 6,62 7,33 6,42 6,33 7,01 27
Vyškov 6,73 5,68 4,22 3,27 5,57 6,55 6,13 6,38 6,76 23
minimum - Praha-
východ

2,25 1,64 1,52 1,33 2,24 3,01 2,92 2,87 3,37 1

max. - Most 16,51 15,74 12,77 9,40 11,01 11,52 11,40 12,04 13,47 77

6,64 6,09 4,97 4,11 6,10 6,96 6,70 6,76 7,68

0,40 0,41 0,42 0,39 0,29 0,26 0,27 0,28 0,26

hodnoceno ze 77 územních jednotek ( – 1, nejhorší – 77
–

vzhledem k -2013) – viz následující tabulka, jeden z 

Tab. Relativní pod

Okres-rok
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 r. 2005-

2013
Bruntál 167% 166% 164% 168% 164% 158% 170% 175% 170% 167%
Jeseník 172% 167% 167% 170% 143% 149% 157% 152% 146% 158%

130% 132% 133% 130% 125% 128% 130% 129% 127% 129%
Šumperk 128% 123% 119% 121% 145% 133% 127% 129% 127% 128%
Vsetín 118% 120% 116% 118% 129% 123% 116% 114% 119% 119%

115% 114% 113% 115% 119% 120% 116% 115% 113% 116%
Olomouc 104% 99% 91% 93% 115% 111% 110% 108% 113% 105%
Svitavy 122% 123% 126% 135% 127% 122% 121% 114% 110% 122%
Opava 119% 125% 129% 124% 111% 107% 111% 108% 105% 115%

95% 82% 71% 68% 87% 103% 107% 104% 102% 91%

123% 120% 103% 92% 131% 122% 104% 97% 99% 110%

Blansko 87% 81% 86% 94% 113% 104% 97% 97% 93% 95%
Ústí nad Orlicí 87% 86% 81% 86% 109% 105% 96% 93% 91% 93%

Vyškov 102% 93% 84% 80% 91% 94% 91% 94% 88% 91%

srovnání
Praha-východ 34% 27% 30% 32% 37% 43% 44% 42% 44% 37%

Most 250% 258% 255% 229% 180% 165% 170% 177% 175% 207%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0,40 0,41 0,42 0,39 0,29 0,26 0,27 0,28 0,26

V emní diferen-
uvedeném období se nížila, i když ne-
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5% v r. 2007 na cca 7,7% v r. 2013. Je otázkou nakolik k tomuto 
vývoji –

za SO ORP je z
– viz další tabulka. 

osob (zdroj ty)

Území jednotka

Podíl nezam. 
osob dosaži-
telných (%) 
31.3. 2014

( 31.3.2014) 
- dosažitelní

( 31.3.2014) 
- celkem

vatel 
1.1.2014

problémové 
regiony-SRR 

SO ORP
(1-nejlepší,
205- nejhor-

ší)
8,2 592643 608262 10512419 x

– minimum 3,1 1249 1306 Ne 1

Lanškroun 6,3 993 1002 23148 Ne 34
Blansko 6,8 2574 2715 56270 Ne 55
Vyškov 7,0 2486 2614 51804 Ne 60

7,6 2533 2658 48453 Ne 78
Holešov 7,9 1154 1193 21512 Ano 87
Králíky 8,2 496 500 8860 Ano 98
Boskovice 8,3 2901 2923 51476 Ne 105

8,5 2408 2463 41727 Ne 109
9,4 4497 4760 69503 Ne 144

Odry 10,0 1199 1273 17217 Ano 157
10,6 1153 1170 15677 Ne 177
12,4 2278 2296 26560 Ano 193
13,0 1472 1542 16016 Ano 198

Vítkov 13,5 1275 1287 13696 Ano 201
Krnov 13,6 3899 4027 41370 Ano 202
Bruntál - maximum 15,3 4104 4247 37786 Ano 205*

Litovel 8,0 1290 1341 23748 Ne 89
8,0 5337 5818 98239 Ne 91

Mohelnice 8,8 1141 1156 18592 Ne 118
Konice 9,1 692 731 10984 Ano 132
Olomouc 9,3 10301 10580 162502 Ne 142
Hranice 9,5 2273 2327 34492 Ne 146

9,8 2274 2292 33522 Ano 153
10,1 1582 1624 22648 Ano 160

Šternberk 10,6 1735 1748 23576 Ano 176
10,9 1151 1187 15267 Ano 182

Šumperk 10,9 5273 5470 70621 Ano 184
11,4 6349 6437 82255 Ano 187

Jeseník 13,3 3724 3934 39910 Ano 200

*nejhorší pozice v

Relativ
naných osob) vykazují v

í pozici. Potvrzuje se 
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tak, že

K bodu 44

V odst. 9. je ve vymezení 
specifické oblasti SOB3 (mimo území OK) a .

K 45-56

V odst. 11. a navazujících 11.1. až 11.12 bylo vymezení specifických oblastí v ZÚR OK 
no, a to zejména s

no možné 
. O

vyplývající ze samotné podstaty antropogenní transformace krajinné sféry – neexistence 
hospod

rozvoje
za prací. Jejich posouzení je v a již 

tu 
v
lastí SOB-k1 až SOB- ve výkresu B.2. Území specifických oblastí 
bylo zmenšeno o obec Štarno obce Pavlov, lesí a 

K bodu 57

Požadavek na ání vymezení specifických oblastí v souladu 
s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a oborovými vý
z oblasti podnikání, komunitního plánování) obsažený v odst. 14 byl zrušen, vzhledem 
k tomu, že vymezení o

dklady, ze 
tualizaci ZÚR vycházeno. Tyto podklady se budou v

kých oblastí provedené v rámci Aktualizace 2a, bodech 44-56
zejména v úvodu kap. A.3. 

K 58-65

Odstavce jsou ve své výkres B.6.) 
.

V odstavcích 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.5. a 15.1.7.1. se v
. 3, zákona 3/2006 Sb., o územním 

pl
související zákony, ruší podmínka pro rozhodování, kterou je „Územní studie využití oblas-
tí s in 
ST1- 5“

5 registrovanou v eviden innosti 11. 12. 2009
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.
vání podrobných dokumentací a územníc studie. 

V odstavci 15.1.2.1. (specifická oblast ST2) a v odstavci 15.1.3.1. (specifická oblast ST3) 

jednotlivých složek životního ace negativních dopad
nadm v výskytem více ložisek stejné komodity na obce nachá-
zející se v
zení ote y dostupné zásoby 
v rozt
V
sahu ploch v
V odstavci 15.1.7.1. se s nosti pro všechny specifické oblasti ST1- situ-

kulturní památky-vodní e - dálenosti 
500m od této p

území) a ochrana
m od vodního zdroje).

K bodu 66

Název kapitoly se uvádí do souladu s
.

A.4. ZENÝCH V POLITICE 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZE NADMÍSTNÍHO VÝ-

INFRASTRUKTURY, ÚZEM-
NÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH
ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT 

vrhovaných v í zásady, priority stanovené v platné stávajících ZÚR 
OK.
Takto jsou požadavky na ochranu krajinného rázu zapracovány v bodu 5.4.6.1., požada-

sažen v zásady pro 
ÚSES ve vztahu na dopravní i technickou infrastrukturu jsou obsaženy v

omezování fragmentace krajiny jsou zapracovány v
liniovými dopravními stavbami jsou obsaženy v

dopravy jsou obsaženy v
cké infrastruktury ve vztahu na ložiska nerostných 

surovin jsou obsaženy v
jsou obsaženy v

L a PO je obsažen v ZÚR OK v b to-
le A.5.1. KONCEPCE OCHRAN
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u na záplavová území je zapracován 
v v bodu 52. Konkrétní požadavky na konkrét-

dalších stupních projektové dokumentace.
y; tyto pak po 

vydání budou pl anovené ve stávající ZÚR 
OK v

–

NCEPCE 
OT do bodu 74.1. úplné

výroku A
–

do bodu 9 u 92.1.5. úpl-

realizace
kapitole A.4. a v úkolech pro územní plá-

nování v

s ry.“ 

A.4.1. Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu

A.4.1.1. 

K - 85

V celém textu byla provedena úpr platnou legislati-
vou - v jem „rychlostní silnice“ slovem „dálnice“ a u 

ylo nahrazeno písmeno R písmenem D ve smyslu no-

kacích. Dle novely došlo k novému vymezení dál „rychlostní 
silnice“.

lnice nebo homogenizace dálnice, která zahrnuje úpravu 

o vyvolaných staveb –

normami. 

minimalizaci dopa realizace
frastruktury – - na
dinaci s 

18)Pro koridor D1 – Dálnice D35 v úseku Mírov, Krchleby – hranice OLK: minimalizovat 
rozsah zása malizovat zábor ZPF, minimalizovat 
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vhodnou volbou trasy silnice v rámci koridoru minimal
území.
19)Pro koridor D3 –

s prot
20)Pro koridor D5 – sil. I/44 výstavba nového
Desnou –
zovat rozsah zá

21)Pro koridor D10 – žka: minimalizovat kolizi s ochranným pásmem 
), volbou 

trasy zamezit kolizi s plochou suché nádrže V26, minimalizovat fragmentaci krajiny a po-
hledové

, minimalizovat hlukové a imisní vlivy na zástavbu 

nosti ÚSES.
22)Pro koridor D18 – II/150 Domaželice – obchvaty sídel: 
minimalizovat s
malizovat hlukové vlivy na zástavbu.
23)Pro koridor D24 – II/434 Kralice n. H. –

i
ochrany, vhodnou volbou trasy minimalizovat hlukové a negativní vlivy na obyvatelstvo.
24)Pro koridor D28 –
minimalizovat vliv na krajinný ráz, minimalizova
25)Pro koridor D31 –

malizovat vlivy na ochranné pásmo vodního zdroje Smržice.
26)Pro koridor D34 – II/449 Slatinky – Slatinice-
na ochranné
27)Pro koridor D35 – II/435 Charváty – Kožušany-
f
malizovat vliv na zábor ZPF, z
28)Pro koridor D37 – I/46 Olomouc, východní tangenta –

K - uvisejících staveb a objek-

potenciál území, fragmentaci krajiny a ÚSES, minimalizovat vliv na CHOPAV.
29)Pro koridor D44 – II/447 P ové vlivy na obytnou zá-

31)Pro koridor D55 – sil. II minimalizovat zábor ZPF, 
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32)Pro koridor D56 – anušovice jih: minimalizovat zábor ZPF, zejmé-
ty soustavy Natura 

33)Pro koridor D57 – zovat zábor ZPF, 

34)Pro koridor D58 –
v t vlivy na 

35)Pro koridor D59 – Bohdíkov jih: minimalizovat zábor ZPF a PUPF, 

o
36)Pro koridor D60 –
minimal
44)Pro koridor D08 – II/369 Branná – Ostružná: minimalizovat zásahy do CHOPAV a 
CHKO, minimalizov
45)Pro koridor D010 – -Medlov

46)Pro koridor D018 – Úprava polo
vice – Lipník n/B), napojení D 55: trasu volit tak, aby byly m

47)Pro koridor D019 – – ry: minimali-
území, minimalizovat zásahy do ÚSES.

48)Pro koridor D021 – sil. I/35, Valašské – Lešná –
ích ob-

nimalizovat zásahy do OP vodního zdroje Po-
rubská brána.
49)Prokoridor D34 – II/449 Slatinky-Slatinice-Drahanovice: minimalizovat zásah do OP 

K 67-74,77

V odstavcích 19.1., 19.2, 19.3 a 20 se použitá terminologie uvádí do souladu s

B.3. na B.3. Schéma koncepce dopravy (cílový stav) 1:200 000, z
chybností, zda jevy jsou stav, návrh, nebo územní rezervou. Zobrazené jevy zobrazují cí-
lový stav, tj. stav po realizaci Po-

000 je kontraproduktivní, navíc by šlo o pou-
hou zmenšeninu výkresu B.6. v oblasti dopravního 

K bodu 71. 

na dle zpracovaných 
631 z 10. 11. 

1993, ko ÚP VÚC Olomoucké aglomerace schváleném usnesením 
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ny z platného ÚP VÚC OA 
dle odst. 2 § 187 zákon
S ohledem na stav projektové dokumentace, dlouhodobé hájení koridoru i s ohledem na 

hový koridor pro trasu D55 dle projednávané dokumentace pro územní rozhodnutí, která 
mní rezervu pro D-O-L

nicí D1, kt y. Konkrétní 

v dalších fázích projektové dokumentace.

K bodu 72. 
V odstavci 19.2.5. stávající platné ZÚR OK je požadavek akceptovat významný tah zá-

– - - – Protivanov – (Boskovice). Na této sil-
ZÚR OK navrhovaný JZ obchvat –

VPS D027 Úprava 
ení dopravy 

-západním obchvatem. 
evidované územní studii Posouzení po-

územní studii bylo 

va, který konstatoval, že by vytíženost takto navrženého obchvatu byla minimální a 
k

vatu 

obchvat tím ztratil základní význam coby silnice krajského vý-
znamu. K ámitku.
I n

K bodu 73
V

ilnice II. – Konice – (J
ku v Kostelci na 

Hané - VPS D45 II/366 Kostelec na Hané –
– Odbor doprav

pozvánky na výrobní výbor k opravy ODSH 
KÚOK dne 1. 7.

í ze ZÚR, n zí 
v rámci
ho projednání nebyla k

orgánu.

ohledem na § 43 
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K 75-76

xtu je aktualizovaný návrh 

I/44 v a v
Mikulovic se ponechává silnice dvoupruhová.

koncovém úseku sil. I/44. Návrh úprav ve vyme-
zení sil. I/44 v Akt.2a ZÚR OK vyplývá i z
Problematika silnice I/44 ve vztahu na á na (území 

tudií, když návrh  

územní studií“ v

siny a Filipová. 
silnice I/44 ve vztahu k lokaliza nezbytných ploch a 
koridoru”. 

v územním plánu obce.

K b -79

V odstavcích 21.4. a 21.6. se aktualizuje rozsah vymezení ek silnic, vzhledem k do-
jejich d ch .

koridoru D18 na 
99 Sb., 

zákona 161/2013 Sb. .

K bodu 81

vložení nového odstavce 21.9. je 
obytného území, ale též sil. I/45 v rámci 

tky v
ládá plynulé vedení tahu sil. I tím byl zapracován koncový úsek 

sil. I/45 v návazném území Moravskoslezského kraje navrhuj
chova, zasahuje na území Olomouckého kraje .

K bodu 82

m pro úpravy odstavce 23 je 
jsou dosud , ní, není dosud roz-
hodnuto.

Úprava 
územ
D6 „Modernizace a homogenizace silnice II/369 v v – Bohutín“, která 
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v limitovaném profilu horské-
ho údolí.

územní rezervy pro výstavbu dálnice D43 bylo provedeno s využitím 
, sledující d

Korido –
sil. II/444 na 

s vazbou
zóny.

Vzhledem k tomu, že obchvat na sil. II/449 nejbližších návrhových 
obdobích není reálný a v
II (zásadní nesouhlas AOPK),

RD9). 
dalš

nové

K 83 - 85

V ázev výkresu, na který je odkazováno. 
24 a 25 prioritách k kap. A.1., kam bylo

eveden 36
odst. 06 Sb. ve zn , aby ZÚR 

navazujícím rozhodnu-
tím.

K b -85

– Územní studie D3 „P - Mikulovice“, UDI 
Morava, 2014;

– Územní studie D6 „Modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku Jin-
– Bohutín“, USB, 2012;

– Územní studie D7 
ložce siln – silnice R 35“, UDI Morava, 2012;

– - Smr-
žice , UDI Morava 2009;

–

Velké Losiny, USB, 2012;
– -Žešov, USB, 

2012;
– sil. II/444 Úsov, UDI Morava, 2014;
– Územní studie „Posou

UDI Morava, 2015
– Územn sil. II/444 na území Mohelnice a 

Ing. arch. Dujka, 2016;
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– Územní stu
jova a posouzení polohy koridoru ce II/150 v území kolem Pros-

;
– – Slavonín, DUR, Viapont, 

2013;
– Posouzení dopravního tahu na rekre-

;
– Olšany – Ruda nad Moravou, napojení silnice II/369 na silnici I/11, DS+GEO 

projekt, 2014;
– sil. II

– Posouzení polohy korido e Petrov n. D. UDI Mora-
va, 2014;

– Územní generel d kraje
– a další 

R 55 stavba 5502 Kokory – – Lipník 
n.B., dálnice R35 v úseku Mohelnice – hranice kraje, sil. I/35 Lešná – Pala-

sil. I/11 v úseku I/44 – ka sil. I/43 v oblasti Štíty, 
sil. I – Vel-

ké sil. I/46 v oblast /46 v 
atky se sil. I/45; 

A.4.1.2

(tedy i jako úkol pro územní plánování), pro 
realizace konkrétn pravní in-

frastruktury – významu -

A): 
30) Pro koridor D30 – moderniza inima-
lizovat zábory ZPF (úsek od hranice s JMk po Kojetín – – je 

37)Pro koridor D63 – , Kojetín – – Hulín – Valaš
– elektrizace trati: minimalizovat zábor ZPF, minimalizovat zásah do CHOPAV a záplavo-
vého území Moravy.
38)Pro koridor D64 – - stavba že-

zdu: minimalizovat zábor ZPF, minimalizovat zásah do ochranného 
pásma (dále také „OP“) v ova, minimalizovat hlukové vlivy.
39)Pro koridor D65 – – Senice n. H. – revitalizace trati: 
minimalizovat zábory ZPF, minimalizovat zásahy do mez

at hlukové vlivy.
40)Pro koridor D66 – – Opava – revitalizace trati: minimali-
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41)Pro koridor D67 – – – Šumperk – elektrizace 
trati: minim
sahu 
42)Pro koridor D69 – – Kouty nad Desnou- revitalizace 
trati: min
OP vodních na CHKO Jeseníky a ÚSES.
43)Pro koridor D74 - modernizace žel. trati 280, Hranice – –
nimalizovat hlukové vlivy na zástavbu podél koridoru, minimalizovat zásah do ÚSES, EVL 

K bodu 86

V odstavci se opravuje název obce,

K bodu 87

V od , u nichž jsou navrhovány 
úpravy, rekonstrukce a modernizace zahrnující podle konkrétních podmínek stavební 

, é-
souvisejících stí,

sledující zvýšení rych

rukce a moder-
a.

tín – – Hulín – v koridoru D63, respektovat ochranné pásmo 
p 1
0204

K bodu 88

V odstavci 29.3. se dopl nový 
navrhuje v rámci modernizace 

y je zlepšení organizace provozu na
trati, zlepšení dopravních vazeb a zvýšení provozu na trati.

polohy stávající železnice. 
pracovat SŽDC a výsledná 

varianta byla Ministerstvem dopravy odsouhlasena s ohledem na provozní hlediska i ka-
pacitní požadavky. Z vyhodnocení SEA zpracovaného k a ZÚR OK vyplý-
vá, že v hlediska hluku 

u -
žení k . Tato konkrétní opat-

– želbet. konstr. a pod.) budou 
dalších fázích projektové dokumentace.

pro situování



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 404 (celkem 490)

ZÚR OK odpovídá charak vání. Konkrétní 

EIA k
ru, je konkrétní pr

K bodu 89

V odstavci 29.4. je dop koridor vysokorychlostní dopra-
vy (VRT) a název je uveden do souladu s . stavby je uvedeno i 
ve výkresu B.6., ve kterém b
k na území Moravskoslezského kraje. 

výjimkou úseku v
tává dle stávající ZÚR OK.

V Ostrava –
investor, SŽDC, požádal dne 20. 12.

tupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo dne 25. 2. 2019 o 
– 42b stavebního zákona (pro 

Morav-
skoslezského kraje). Podkladem pro zpracovaná 

K 90 - 91

V odstavci 29.5. je pouze 

nice – – hrani -E40b). Modernizace žel. 
–

-
tualizaci studi
t ní. Vzhledem k bez-

koridoru D74 a zá-
ploše V27 je nutno v rámci zpracování 

   

K - 91

tyto podklady:
–

o rozpracovaná studie aktualizace VRT
o mo – –

tivu „grygovské spojky“
o

A.4.1.3. Letecká doprava

K 92 - 93
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V odstavcích jsou provedeny pouze drobné úpravy v názvu obce. 
93 ze spol. je bylo 

Zpráv
obsaženého v ZÚR OK –
nov )“. I když je ve 
z ZÚR OK nenavrhuje existenci

sti provo-

vyhodnocení p Pod-
platných ZÚR OK v rámci 

é v
- 12. 

12. 2013 zachovat ze dne 20. 4. 2015 
5 revokovalo 

V rámci projednání
OK; ÚCL uvádí, že z hlediska rozvoje letecké dopravy regionu 

rámci projednání zprávy o 

Zpracovatel v
Na zákla byl 

Do ZÚR OK z
v souladu s ustanovením §

o plánu velkého 
územního celku Olomoucká aglomerace, schválené usnesením Zastupitelstva Olomouc-
kého kraje dne 28. 11. 2002. V
hodnocení SEA – v ZÚR OK z aly (na 

hlediska aktuálnost
po projednání s do ány). SEA k

- i nazýváno 
U této

podmínky Vyhodnocení
vliv na žádnou ze složek životn atel-

“ (výše uve
vují minimalizaci záboru ZPF, respektování CHOPAV apod.). Ve vyhodnocení SEA ve
vztahu na obyvatelstvo je uvedeno: „Vzhledem 

vzdálenosti
negativní“. (Zpracovatel SEA k A
MD podpor požaduje tedy zachování dle 

á se o prov

5500 kg. S ohledem na charakter okolní zástavby (
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st-

provozu a umožní i provoz k
.

Hlavní ZÚR OK je:
- situovaná,

z
dráha zv

- nová poloha l
mimo zasta

-

v ní 

- sit

Ve vztahu na letecký koridor v souvislosti s
tento neznamená ze 

Ze strany MD je ve její 
modern teckého provozu.

A.4.1.4. Vodní doprava

K bodu 94

V odst. 31 se do RD7 e její název uvádí do 
souladu s pojmy – spojení Dunaj-Odra-Labe (D-O-L).

rezervy s výjimkou úpravy krátkého úseku trasy u hranic s 

.

A.4.1.5 Ostatní doprava 

K bod 95 - 96

odstavcích je uvedení použitých pojm do souladu s PÚR 
-

Další ní infrastruktury je uvedeno
k jednotlivým stavbám v kap. A.7. 

K bodu 97

Je provedena úprava názvu oddílu A.4.1.6., která lépe vystihuje jeho obsah.   
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A.4.1.6.  Obecná ustanovení pro vymezování a ploch
pravní infrastruktury 

K bo 98 - 103

V rámci Aktualizace a ku zprávy o

ky korid
ru. Osa se již graficky nevymezuje úpravy definice koridoru, 
jeho 

nebo plochy v územních plánech.
uvedené v odst. 43 a 46. byly v

modifikovány s akceptace limit vyu-
žití území, vydaná územní rozhodnutí, apod. Z

s ve výkresu B.6.
V odst. e odkaz 

ah vztahující se k územních 
plánech. 
V odst. 41 se upravují p

rámci zpracování podrobné dokumentace 
(územní plány, projektová d podmínek a 
priorit v realizaci staveb s

   

Odstavec 43 reaguje již n B.6. a B.8. a 
upravují 
na k ose koridoru. 

é parametry koridoru pro rekonstrukce a moderni-
pásma železnic a po-

okálních 
a výstavba dalších souvis – napájecí stanice

    

K bod 104 - 105

V odstavcích 46 a 47 oru pro územní rezervy a názvy staveb,
pro které jsou vymezeny, se uvádí do souladu s podmín-
ky p

následné dokumentaci. V koridoru územní 
spojení D-O-L, ot-

štátská ozn. ve výkresu B.6.) E6, vzhledem k
odny. 

A.4.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO 
VÝZNAMU
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A.4.2.1. Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod

K 106 - 107

Odstavce . Pokud se v
ochrany plochy územních rezerv pro LAPV a stanovují se požadavky k možnostem využití 
území územních rezerv, chápe se tímto zejména akceptace podmínek stanovených v Ge-

, zejména:
– nových staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republiko-

vého a jiného nadmístního významu s výjimkou staveb, kde bude prokázáno 
bo užívání 

vbou pro akumulaci 
povrchových vod,

– h staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodní-
ho, republikového a jiného nadmístního významu s výjimkou staveb, kde bu-
de prokázáno o provedení 
aneb bou 
pro akumulaci povrchových vod,

–

é a morfolo-
gické o jinak nep

jak samotným rozsahem staveb ve vymezeném území 
velkými plochami pro podnikání s invest
infrastruktury, tak jejich ná

Princip ochrany území LAPV 
dané lokality, které by znemožnilo, 

í sit ostí 
ních studii (viz odst. 

94.1.). , území LAPV budou po-
ým or

ty.

ímu stavu 

územním rozsah hto LAPV:
–

– Radkovy
– Podlesný Mlýn
– jských 

hranic. T , se nyní již nachází 
v Olomouckém kraji)  
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územním rozsahu uvedených LAPV vyplývají ze zpracování podrobných doku-
mentací a Požadavek na vymezení
LAPV vyplývá z

K bodu 108

V á problematika cována v souladu s aktuál-
ními Národními plány p
hu, dí

K bodu 109

Suchá nádrž Teplice) byla v této podkapitole zrušena a je vložena do podkap. 
vé ochrany území jsou obsaženy v odst.89. 

A.4.2.2. Zásobování pitnou vodou

tedy i jako úkol pro územní plánování), pro 
realizace konkrétních navrh

frastruktury nadmístního významu – v oblasti zásobování pitnou vodou - na životní pro-

noviska SEA): 
57)Pro koridor V1 – Napojení vod
úpravnu vody Dubicko: minimal
minimalizovat
zásahy do EVL a ÚSES.
58)Pro koridor V2 – Propojení úpravny vody Dubicko se skupinovým vodovodem Litovel: 
minimalizovat zásahy do ploch lokalit soustavy Natura 2000 a ÚSES.
60)Pro koridor V12 – zásobování pitnou vodou Potštátska: minimalizovat zásahy do 
ÚSES.
61)Pro koridor V13 – zásobování pitnou vodou Potštátska: minimalizovat zásahy do 

62)Pro koridor V14 – zásobování pitnou vodou Potštátska: minimalizovat zásahy do ÚSES

K 110-114

Vzhledem k tomu, že pitné vody již bylo 
zrušeno, byl odstavec zrušen. V odstavcích 54 a 55 se terminologie (vodovodní 

nahrazují 
V ané podrobné dokumentace (Územní studie VP1  
Návrh vodovodu – e a Lukavice na úprav-
nu vody Dubicko a propojení úpravny se skupinovým vodovodem Litovel) a požadavku 

je 
jako V2.
Vodovod v koridoru V2 propojí vodní zdroje Leština, Hrabová, Zvole a Lukavice se skupi-
novým ení zásobování pitnou vodou do-

.
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V odst. e a ruší se
novisek MŽP (pro koridor V4 a vodovod propojující Plumlovsko s vodovodem Pomoraví). 
Vlastní územní 

tu.
V2 a V4 v územních plánech bude provedeno v souladu 

se stanovisky MŽP k EIA .
V
Hanušovice – Morav RV1 oblasti Ramzovského nasunutí až 

- V2).
en v Aktualizace 2b. Aktuali-

zace 2a ZÚR OK upravuje vymezení koridoru tak, aby bylo možné akceptovat
ložiska nerostných surovin, á území a 

zastavitelné plochy, trasy stávající dopravní a technické infrastruktury, geomorfologii a ta-
ké i né aktualizaci 2a ZÚR OK. a je zobrazena ve vý-
kresu B.6. V území koridoru RV1 budou do doby 

jevy 
nem a d

Odst. 56 stanovuje k akceptaci aktuální Plán rozvoj
kraje a
Váhu, díl jako základních výchozích kon-

z ady v územ-
ních plánech.

K bodu 115 - 116

Vzhledem k postupnému nap obcích o velikosti 
nad 2000 ekvivalentních obyvatel, jsou pro další období upraven
odpadních vod z
jak 1000 ekvivalentních obyvatel. Cílem je zajistit zlepšení kvality povrchových a podzem-
ních vod a zejména vod lososových.
V odst. 59 

souladu.

A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií

(tedy i jako úkol pro územní plánování), pro 
realizace

frastruktury nadmístního významu – v oblasti zásobování elektrickou energií - na životní
chnickýcmi možnostmi 

51)Pro koridor E18 – Vedení 400 kV Krasíkov – Prosenice –
ní

minimalizovat zásahy do CHLÚ a výhradních ložisek.
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52)Pro koridor E20 – - -Dluhonice, 
Hodolany-Holice, Hodolany-Lutín, Hodolany-Prosenice: minimalizovat zásahy do ÚSES.
53)Pro koridor E21 – Vedení 110 kV Pro – Konice –
minimalizovat zásahy do ÚSES.
54)Pro koridor E22 – Vedení 110 kV Vyškov – - a vedení na dvojité: 
minimalizovat zásahy do ÚSES a PUPFL.
55)Pro koridor E25 – Vedení 400 kV Prosenice – Otrokovice - ba vedení na dvojité: 

dení VVN.
56)Pro koridor E26 – Dvojité vedení 400 kV do elektrické stanic
Prosenice – Nošovice: minimalizovat zásahy do ÚSES a

K bodu 117

V se pojet í
ho tzv. cílový stav. 

K bodu 118

odstavce se uvádí do souladu s odstavcem 61.2.2.7. ve kterém se uvádí 
elektrické stanice Prosenice .

K bodu 119

Stávající odstavec 61.2.2.1. byl zruš
sl odstavce, pouze bylo zrušeno
a.s. a byl upraven text rámci aktualizace ZÚR bylo rozhodnuto,
že se 
kV, vzhledem k tomu, že docházet k

.
Odstavec 61.2.2.1. uvádí 0 kV V403 na dvojité vedení 
s (viz 61.2.2.4).
požadavek na max. využití 
ného rázu. Nové l a.s. V456 – V803, 

0 kV Prosenice – Nošovice na dvojité v úseku 
Prosenice –
nice Kletné je E26. V je koridor pro zdvojené vedení 400 kV s
Kletné 

ridoru je za
oravy. Vymeze-

a legislativy 
y, Evropské unie a z

vých soustav pro elektrickou energii.  
Zdvojení stávajícího vedení je logickým novým 

K bodu 120
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Koridor územní rezervy RE1 pro vedení 400 kV, sloužící k vyvedení elektrického výkonu 
z plánovaného významného energetického zdroje v tru 

územní rezervy pro vedení 400 kV by
z

emní rezervy pro vedení 400 kV je 
RE1. to zna-

spektovat krajinné prvky apod. V e     

K bodu 121

Odstavce by na výstavbu nových vedení p
sové sou

á vedení 400 kV jsou navržena z
schopnosti a spoleh
výstavby no P vyvolá-

so
nosovou soustavu z

z pravidel Sdru
gii.

V odstavci 61.2.2.4. je navrženo dvojité vedení 400 kV do elektrické stanice 400/110 kV 
Kletné, jako nového (zdvojeného) vedení 400 KV Prosenice  - Nošovice. Nové 
vedení a.s. V456 Prosenice – Kletné a V803 
Kletné - ve výkresu B.6. je E26. 

vyplývá z t
zapracování do ZÚR OK je í
v rámci evropského energetického systému. 
Koridor pro vedení je navrhován v místech
dení energetického výkonu z velkého energetického zdroje Blahutovice (ozn. dle PÚR R
E4b). Uvedený Územního 
plánu velkého územního celku Olomoucké aglome
422 z 16. 7. 1997). Vedení koridoru v tudií, která

k území.
V minulosti bylo uvažováno s e stávajícího vedení Prosenice - No-
šovice na Kletné. Všechny variant i
v Moravskoslezském kraji a v

vu NATURA 2000 - odél Odry. Ve vyhod-
nocení SEA v n
s

b .
-Nošovice s o

taci a v rámci posuzování vliv ovat zvýšenou 
alizaci zása
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í Moravsko-
slezského kraje.
V tné bez vlivu na evropsky význam-

–
íz u

plochy, vodní plochy, ložiska nerostných su-
rovin - ch

i
-O-L). 

Koridor sice prochází okrajem KKO1 Moravská brána - zde ZÚR OK ale obsahuje zásadu 
78.4.: elektroenergetiky, staveb vodní energetiky, teplá-
renství, plynárenství
vé pé u s legislativou platnou ke dni vydání rozhodnutí“;
gány v uvede

y
území prochází d
Kulturní krajinné oblasti (KKO) vymezuje ZÚR OK a vymezuje je 

hodnoty z
ciálu; toto území

ajiny, jak je tomu u da
a hodnocených variant Hodslavice – Kletné a Perná –
m t

Dle tohoto vyhodnocení 
vliv na vizuální fragmentaci krajiny, tento vliv je ale vyhodnocen jako akceptovatelný.

blízkosti sice vymezuje 
potenciálem V blízkosti 
se s

vzhledem k území Olo-
mou
ji zabývala SEA zpracovaná k ZÚR OK, která významné vlivy na tyto 
hodnoty nev

Ve vyhodnocení SEA je uvedeno, že koridor vedení prochází územím, kde jsou technické 

kládat negativní vliv na vizuáln
chodnost. Vzhledem k charakteru stavby není možné z hlediska snížení vlivu na krajinný 

vená v posouzení SEA (v kapitole 8).
edení, proto s ohledem na vý-

OK –
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i
n v
ho rázu. Míra tohoto rušivého vlivu byla shledána ak

aví a vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.

V odstavci 61.2.2.5. je navržena p estavba stávajícího vedení V402 Krasíkov – Prosenice 
na dvojité vedení 400 kV. novuje požadavek na max. využití 

za Nové vedení 400 
EPS je 

V odstavci 61.2.2.6. je navržena vajícího ve-
dení V418 Prosenice - Otrokovice na dvojité vedení 400 kV. avbu vedení se sta-
novuje požadavek na max. využití 
krajinného rázu. Nové veden a.s. V818, ozna-

ní 400 kV ozna

V
Ro e Prosenice souvisí s výstavbou nových vedení p osové sou-
stavy 400 kV Prosenice – Nošovice, Krasíkov – Prosenice a Prosenice – Otrokovice, 

PÚR je
nice uveden ve stavbách E3, E15 a E19.  

K bodu 122

V odstavci 61.3.2. se pouze 

K 123 - 125

V odstavci 61.3.2. jsou uvedeny koridory pro navržená vedení 110 kV
ní stanice. Úpravy polohy navržených tr
na z Distri-
buce, a.s.

la upravena EZ Dis-

ce 
110 kV Šternberk – – Moravský Beroun 

byla upravena na k.ú. Moravský Beroun dle n
ce, a.s. Koridory jsou o , E8 a E9.

- podkladu provozovatele 
transformovny Potštátská (plocha E6).     

V odstavci 61.3.2.20. byly Územním plánu Olomouc, navrženy
veden
- 586 Hodolany –
- y – – Holice; 
- veden – Lutín;
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- – Prosenice.
K

ovat, že uvedené ú úprava 
c 1

ní 110 kV a návrh zdvojení dvou vedení 110 kV byly provedené na 

republika, s.r.o.
for e

dist edení 110 kV byla upravena
publi (bylo již vydáno ÚR).
Po V Konice – Velké Opatovice byla upra-

rep
– Rozstání pro novou 

tra eno
110/22 kV Rozstání je provedeno novým napájecí
–
E23.
Koridor pro i 110/22 kV Gry , ,
byl vzhledem k již provedené realizaci zrušen.

v ,
ze stávajícího dvojitého 

blízkosti elektrické stanice Neza

a z vozova-
tele E.O jícího vedení 
110 kV V556 Vyškov – - Konice. 

vby jednotlivých vedení 110 kV jsou navržené ve stejné trase s trasou stávajícího 

Uvedené y jsou zobrazeny ve výkresu B.6. v se návrhem zení 
liniového vedení akt. 2a ZÚR OK po

stanice, rozvodny apod.

K bodu 126

Vložení nového odstavce 62a) vyplývá z ZÚR a
ského záchranného sboru Olomouckého kraje. 

A.4.2.5. Elektronické komunikace.

ádn

A.4.2.6. Zásobování plynem

zpracování po (tedy i jako úkol pro územní plánování), pro 
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frastruktury nadmístního významu – v oblasti zásobování plynem - i
koordinaci s

50)Pro koridor E15 – VTL plynovod Žulová – Javorník – Bílá Voda: minimalizovat zásahy 
ÚSES, minimalizovat zásahy do ložiska stavebního kamene Uhelná.

K 127 - 130

V
kou energii a plynem (cílový stav) 1 : 200 000, z du
jsou stav, návrh, nebo územní rezervou. Zobrazené jevy zobrazují cílový stav, tj. stav po 

epravní soustavy 
Litovel – Konice ve výkresu B.5. není dále sledován.

V odstavcích 65.2. a 66. se upravují pojmy a názvy vedení a dávají se do souladu 
s požadavky ání.

ZÚR OK pod názvem VVTL plynovod  
DN700 Hrušky – í VVTL plynovodu v koridoru trasy plynovodu Hrušky  
- E14) se v souladu s - VTL plynovod“ 
(zá je v P9). Olomouckým krajem ved ást úseku 1: Tvrdonice – Lib-

dimenzi DN1200, varia
výjimkou úpravy v

ce, Horní Mošt a z ížení s koridorem D018 dálnice 
D1.

vedený v ZÚR OK pod názvem VVTL plynovod Horní 
– Mostkovice – Kojetín (E17) se v PÚR ozn. 

v P10) upravuje na „VTL plynovod Kralice nad Oslavou – Koridor a 
parametry

K bodu 131-132

Koridory pro VTL plynovod Žulová – Javorník (E15) a Javorník – Bílá Voda ( E010) se slu-
se s

né Územní studie E3. ZÚR byla ponechána dle plat-
ného ní ZÚR OK. 

K bodu 133

, ní ZÚR, koridor pro VTL ply-
novod DN200 Senice – Un koridor
Z územního plánu je -
novodu DN500 Lobodice – távající 
trasa plynovodu je v kolizi se stávající zástavbou a s rozvojovými plochami v k.ú. Do-
mamyslice e vedena v k.ú
E27). navrhovaném koridoru VTL plynovodu avní 
soustavy Kralice nad Oslavou – ov.
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A.4.2.7. ch-
nické infrastruktury nadmístního významu

K 135 - 140

V rámci Aktualizace a
grafickém znáz

popisem stanoven ky korido
ru a osa se již graficky nevymezuj definice koridoru 

územních plánech.
od

s limity využití území, apod.        
esunut obsah vztahující se k

koridoru v územních plánech.
V odst. 69 se 

technickou a dopravní infrastrukturu.
rámci zpracování podrobné dokumentace (územní plány, projektová doku-

mentace) na zák realizaci staveb s cílem 

íro
M koridoru Z ustanovení 
ve 70
koridoru, a to na zákl , n

u koridoru do územního plánu, ,

ru, pop tanoveného koridoru, lze provést 
pouze n .

A.4.3. NÁVR
JINY

K 141 - 143

Úpravy v odstavci 71
ÚSES do územních 
Vzhledem k nichž je ÚSES zachycen v ZÚR (1: 100 000) 
a naopak v ÚP (1:5 000 1:10 000), není možné do ÚP
ZÚR jen prostým ploch ení biokorid bu-
dou v ÚP podle konkrétních možností dané krajiny, podle cílového stavu bioto-

ZÚR . existujících hranic na-
cházejících se v území (vodní t parcel, 
apod.).
Z se již v odstavci 71.1. nestanovují možná rozp (toleranci) pro vymezení 
v sun hranic, apod.). Rozhodující pro vy-
mezení v ÚP jsou zejména základní charakteristiky daného prvku (cílový stav) a aktuální
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Úprava odstavc 71.2. reaguje asté problémy, vymezení nivních 
. Pokud je v ZÚR BK), 

pro zapracování do ÚP ani minimální, ani maximální parametry. Vy-
mezení takového prvku ÚSES je nutné optimalizovat podle konkrétních podmínek a mož-
ností daného úseku nivy, vymezením záplavového území ( i
s , nebo omezením výstavby).
Minimální , podmínky (vzdálenosti) na nadregionálních a regionál-
ních rnicemi pro 
projektování ÚSES.

K bodu 144

Termín „ochranná t je v ÚP málo využíván. 
ntinuity ÚSES v ,

nebo podstatného plošného omezení prv
nivního nadregionálního biokoridoru omezena stávající výstavbou, je vhodné zúžená místa 
doplnit lokálními biokoridory v dné (nezast ochranné 

rakteru (cílového stavu) jako má lesní osa NRBK (vymezená v ZÚR).

K bodu 145

V odst. 71.4. se již nestanovují možná rozp nce) posunu hranic RBC pro vyme-
zení v ezení v ÚP jsou zejména charakter (cílové eko-
systémy) a sta snit podle charakteru bio-
topu, stávajících cest, hranic lesa, parcel apod. p zachování celkové rozlohy.

K bodu 146

Protože v jsou pouze nadregionální a regionální prvky ÚSES, ne-
mohou být na NRBK a RBK zachycena vložená lokální biocentra. Ta jsou dána závaznými 

ich vymezení je záležitostí projektanta ÚSES v ÚP, 

vším stejného cílového stavu (specifikovaného v ZÚR).

K bod 147 - 148

h a významných ložisek nevyhraze-
vždy 

to prostor situovat, ovšem s dpovídajícími ale-
ený

ty daného krajinného segmentu, vyme-
zené prvky ÚSES tuto sit v s

mnohdy (na
výrazným omezením rekultivace (ponecháním 

na úplné , nebo rekultiv
, jsou z hlediska pot pov

ce krajiny nežádoucí. doucí i ve vztahu k odst. 5.4.7. respektovat 
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stanovené DP, CHLÚ, výhradní a významná ložiska nevyhrazeného nerostu do doby jejich 
využití. 

K bodu 149

u ochrany ploc
vému stavu.  

K bodu 150

Realizace ÚSES je dlouhodobá záležitost, v
dosud a

stav. Realizace ÚSES 
vat a pr vhodným využi-

mi 
iocentra apod.).

K bod 152 - 155

Tabulky, ve kterých je uveden seznam
eny

V ÚSES a prvky ÚSES regionálního významu 
rámci Ak-

tualizace platného stavu ZÚR O

Z provedené v ÚSES v rámci akt OK jsou zobrazeny ve výkresu B.7.
Shrnutí provedených podstatných 

- regionální biocentrum RC OK42 Nihlovský les je v tabulce regi-
onálních biocenter a ve výkresu B.7. ko 154 Nihlovský les;
Dopln 1543 – egionálního biokoridoru RK 1543 bylo uvedeno do 
souladu s tabulkovou

– regionálního biokoridoru OK63 mezi RBC 153 a  
RBC OK42

- v e výkresu B.7. esn

územím OK po severních svazích a na území OK se napojovala na kombinované RBC 
263, je plochy leží v JMK.

- v k. ú. Skorošice v blízkos byla 
NRBK K 85

na NRBK K 86.
- ve výkresu B.7.

Hrabová zrušen zákres RBK RK 903.
- v e výkresu B.7. provedeny 

91.
RBK RK 1546 a RK1535 - v na

e výkresu B.7. pro ní nivní osy 
NRBK K 143, napojení RBK 1546 na K 143 a úprava trasy RK 1535.
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- na JV okraji k. ú. Hranice a v navazujícím sousedním prostoru k. ú. 
a podle posou rasa 

NRBK K 151 a ve výkresu B.7. 151.
- p

zredukována plocha regionálního biocentra OK 17 Šumperská niva.
– ve výkresu B.7. byla plocha regionál-

ního
Zrušení RBC 487 - r bylo mezi nadregionál-
ní biocentra a bylo no na OK 2 Rychlebské hory –

i NRBK K86 - v e výkresu B.7. ve vymezeném re-
gionálním biocentru OK 2 zrušen zákres probíhající trasy NRBK K 86.

- v k. ú. Pavlov byla u na trasa regionálního biokoridoru OK 48 
dle ÚP Pavlov a ÚP Lišnice a podle aktuáln
je 93 na území Pardubického kraje.

57 - v prostoru mezi Zlatými Horami a Rejvízem byla navr
trasy regionálního biokoridoru OK 57 a jeho napojení na unikátní nadregionální biocentrum 
2010 Rejvíz.

- v k. ú. Hrabová a k. ú.
gionálního biokoridoru RK 903 mezi regionálními biocentry OK 29 a OK 429. ešení je 

hlediska koncepce vymezení ÚSES i pro obec Hrabová.
- v prostoru k. ú. Tršice, Sobíšky, Zábeštní Lhot byla

a trasa regionálního biokoridoru RK 1520, bylo o regionální biocentrum
bylo vymezeno nové regionální biocentrum OK 

Z a RBK 1527 - n byly provedeny y trasy regionální-
ho biokoridoru RK 1527.
Nové RBC OK65 - na zasahuje do Olomouc-

z Jihomoravského kraje regionální biocen-
trum (mezofilní hájové) .

dokumentaci k
kterých NRBC. spo-

je
(aktualizované) vymezení nadregionálních biocenter.“ V
pak AOPK uvádí, že n o-

ntura studii „Aktualizace nadregionálního územního systému ekologické stabili-
ty“. A protože vymezení nadregionálního územního systému ekologické stability (dále jen 
„ÚSES“) se v ZÚ
liší od h
biocenter zapracovat v rámci nejbližší (druhé) aktualizace ZÚR OK. Proto požadují, aby 
nové vymez tualizace 
. 2a. Takto byla s AOPK dohodnuta úprava následujících NRBC:

- nadregionální biocentrum Smolný. Rozsah vymezení NRBC byl pod-
elká Kraš, Kobylá nad Vidnavou, Žulová a Sko-

vým
7 ha. 
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- nadregionální biocentrum S
nšen na území obce Moravský Beroun. Byla upravena návaznost na NRBC 

v Moravskoslez
- nadregionální biocentrum Jezernice. Rozsah vymezení NRBC byl pod-

tát
zmenšeno o cca 118 ha.

a NRBC 12 - nadregionální biocentrum Skalka. Rozsah vymezení NRBC byl pod-

tšena o cca 117 ha.
ýšení rozlohy, uplatnilo Ministerstvo 

hodnocení nadregioná z roku 1996 -
rou

v roce 2010, resp. 2011. 
NRBC 12 Skalk no o rozloze 1085 
ha. S ohledem na stanovištní ana aktualizaci 
dokumentu upr
Skalka na jiné plochy jeho zmenšení na 1017 ha . 
ZÚR OK z r. 2008 zapracovaly NRBC Skalka ve východní poloze o rozloze cca 900 ha na 

o podkladu „Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na 
území Olomouckého kraje“, který zpracovala v ej OSR 

o zapracováno i v
ZOK v ení

roce 2010, resp. 2011), kde je NRBC 12 Skalka 
vymezeno v R OK projednaná a nedalo se do ní za-
sahovat. V ednání Akt. 2a ZÚR OK uplatnilo AOPK požadavek na 
zapracování NRBC Skalka dle aktualizace
(podk

NRBC ze stávajících 900 ha na 1017 ha. 

NRBC v
oblasti s nejnižším stup ekologické stabi-

sah je stanoven s ohledem na požadova-
né parametry (podle metodiky vymezování ÚSES je za mini
biocentra považována y jiného tvaru - pro-
táhlejšího - nároky na plochu BC zvyšují) a vzdá vymezování NRBC. Úkolem 

stí krajiny, což znamená velmi nízkou ekologickou stabilitu území. 
itím, což je t

pro který má 
fragmentaci krajiny“. 

v o systému ekologické stability (ÚSES) je 
podle § 4 odst. 1) írody a krajiny
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- RBC 
Tr

upravena návaznost na NRBC ve Zlínském 
ha.
Úpravy ve vymezení a 
h rám
NRBC uplatnila ve svém stanovisku Agentura ochran
NRBC je touto úpravou uvedeno do souladu se studii „Aktualizace nadregionálního 
ÚSES“.

K bodu 156

Ruší se v odstavci formální úkol, který již je proveden v rámci aktualizace ZÚR OK.

A.4.4. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

K bodu 157 – 157a)

V odstavci 73 je zrušen chybný odkaz na výkres a v odst. 73.3.9. dochází k
mezení RKC Kojetín- zhledem k Aktualizaci 

.

K 158 - 159

V kon
183/2006 Sb., o územním pl

ruší podmínky 
pro rozhodování, kterou jsou v odstavci 73.3.11. uvedené územní studie.
Pro území, nacházející se ve vymezených RKC, budou územních plán
neopominutelným í rozvoje území:

– Ú pro rekreaci a
cestovní r.o., prosinec 
2008);

– Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 
RC 5 Olomoucko – jih (Ing. 

– Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 
RC 2-4 a RC 6-12 na území Olo
s.r.o. Ostrava, 2010);

Studie innosti (RC 1 dne 23. 11. 2009, RC 5 
dne 18. 6. 2009, RC 2-4 a RC6-12 dne 5. 8. 2010 a Aktualizace územních studií území se 
zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC1-12 na území Olomouckého kraje 
a – 0.2013).

K bodu 160

V odst. 73.4. se uvádí souhrn všech lokalit, ve kterých ZÚR OK navrhují
vání významných rozvojových ploch pro sport a rekreaci nadmístního významu. Lokality 
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a velikost pl
.   

Nový odstavec 73.5. zás
zejména nep

A.5. ODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZ
RODNÍCH, KULTURNÍCH OT ÚZEMÍ KRAJE

A.5.1. KONCEPCE 

K bod 161 - 163

V odstavcích dochází pouze k hlediska pravopisu a adresnosti odkazu. 
V rozhodování vyplývající z
studie (v souladu s ust. II. bodu . 3,

zákony).
Územní studie V é elektrárny na území Olomouckého kraje (registrovaná dne 23. 2. 
2009 v

trárny v územních plánech.
Každá územní studie, k území, 
poskytuje pro zpracová

území zohlednit.  

K bodu 164

V odst. ost
zde stanovují zásady pro jejich ochra rozhodo
ridory jsou graficky zobrazeny ve výkresu B.7.
dené v území vyplývá i z
(priorita 20a).

ích kor
zásad 

je nutno vždy vycházet z konkrétní situace v
vých zastavitelných ploch, ploch a kor

a použita data ÚAP OK a po
ny pro velké savce a návrh ochranných a “, zpracované v rámci 
výzkumného

bude Strategická
Olomoucký kraj (prosinec 2015).

A.5.2.  KONCEPCE OCHRANY A VYUŽITÍ NEROSTNÝCH SUROVIN

K bodu 165

V odstavcích se jí zásady uvedené 
v odst. 75.1.1-3. 
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Vymezení platných zásad uvedených v od (ložisek) 
je p

K bod 166 - 170

V odstavcích se v souladu s ust. ým 
du (stavební z

, ruší podmínka pro rozhodování, kterou 
byla „Územní studie využití oblastí s

žby nerostných surovin ST1- sky) na území Olomouckého kraje“.

K bodu 171

tice ochrany a využití nerostných surovin, uvedené v dalších , a na výkres 
B.6., ve kterém jsou zásady využití jednotlivých o odst. 75.1. zobraze-
ny.
Územní studie využití oblastí s a-

- sky) na území Olomouckého kraje (regis-
trovaná v sti 11. 12. 2009

specifických oblastech 
s vy erostných surovin ozn. ST1-ST6          
(vymezených ve výkresu B.6.).

A.5.3. KONCE

K bodu 172 - 173

ZÚR OK vymezují tzv. kulturní krajinné oblasti (dále v textu KK
toricky významných územích, v oblastech s 
krajinným, památko
z odních hodnot. 
V platných ZÚR OK je vymezeno celkem 8 KKO. Jejich ro
krajinných oblastí KKO 9 - svahy Nízkého Jeseníku, KKO10 - Žulovsko, KKO11 - Rychleb-
ské Hory a KKO12 - Centrální Haná je provedena

– „Územní studie kulturních krajinných oblastí Olomouckého kraje KKO1-
ne 4.9.2014)

– „Posouzení kulturních krajinných oblastí ve vztahu na situování obnovitel-
Aktualizace

od “, které vypracoval 
(LÖW & spol., s.r.o., v roce 2014).

Kulturní krajinná oblast Svahy Nízkého Jeseníku (KKO9) je vymezena v rámci správních 
území obcí Oskava, Šumvald, Dlo nice, 
Šternberk, Lipi ovice-

turní krajinné oblasti a hlavn
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– dá které 
na sever
krajinný obraz;

–

– zvýšená ochrana stávajících krajinn
ného rázu s zem – dominanty; 

–

jich sídel a plužin.
Kulturní krajinná oblast Svahy Nízkého Je jihozá-
padní svahy Nízkého Jeseníku, kte Hor-
nomoravského úvalu a tím pádem i celé Hané. Vymezená krajinná veduta nadregionálního 
významu se táhne v pásu zhruba od Oskavy po Dolní Újezd, kde navazuje na KKO Mo-
ravská Brána. svahy, jejichž od 250 do 

vý
edn í kompaktní s táhlou linií hor-

Celá veduta strmých
ochém reliéfu 

Hornomoravského úvalu.

Kulturní krajinná oblast Žulovsko (KKO10) je vymezena v rámci správních území obcí Sko-
rošice

– tvar, struktura a charakter ostrovních hor;
– dálkových pohledech ze Slezské 

nížiny;
–

– ochr
– harakter lesa Bažantnice, zejména jeho geomorfologické glaciální 

zvláštnosti;
– prot

y jsou
zat

ývalým hradem.
trany do roz-

sáhlých Slezských rovin. KKO je tvo
úpatí východního hle
visí.
Kulturní krajinná oblast Rychlebské hory (KKO11) je vymezena v rámci správních území 
obcí Skorošic á, Javorník, Bílá Voda.
jinné oblasti a hlavním p

– dálkových pohledech ze Slezské 
nížiny;

– komponované krajiny okolo Jánského vrchu a Bílé Vody;
– ochrana bezlesých sídelních enkláv v zenými 

vesnicemi;
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–

–

–

Kulturní krajina oblasti Rychleb ást
Rychlebské hornatiny (v Polsku s názvem Góry 

n 400 až 550 m relat
Kladské kotliny. Z celého masivu je jako kulturní krajina oblasti vybrána pouze severní 

ogic-
ti. Krajina je na t

p ech
aných plužin, 

vesnic.
ská památková zóna Javorník se zámkem Jánský vrch). Významný je klášterní a zámecký 
areál v obci Bílá Voda na severu. Oba památkové soubory zasahují širšími k
vazbami i do okolní krajiny.
Území je Slezskou níži-
nu,
Kulturní krajinná oblast Centrální Haná (KKO12) je vymezena v rámci správních území 
obcí K Bis
rovany, Dub nad Moravou, Charváty, Blatec, K
zení kulturní krajinné oblasti a h

– ná rovina s rozlehlými plochami polí, s tky bývalého pásového 

– p raj bez stínu, se sporadickými vysokokmennými alejemi hrušní, 
o Dubu 

nad Moravou;
– vzácné solitéry lip doprovázející drobné sakrální stavby;
– výrazné, zahradami a sady využité svahy na rozhraní polních plošin a širo-

lesy;
–

stodolami, s
s industriálními 

– typické jsou okap van

–

Kulturní krajinná oblast centrální Hané je vymezena podle hranic pohledov autonomních
prostor - konvizuálních krajinných celk a zabírá oblast nad soutokem Moravy s Blatou a
Romží-Valovou, od Tova ova na jihu po Vrbátky, Charváty a Kr ma na severu. Je tvo e-
na typickou hornomoravskou katénou niv, plošin a plochých pahorkatin s r zným typickým
využíváním. P irozenými kulturními centry jsou Tova ov a Dub nad Moravou.
KKO 12 – Centrální Haná je vymezena tak, aby v ní byly reprezentovány írodní charak-
teristiky (cílové), které jsou reprezentovány:

– starosídelní krajinou lesozem d lských plošin a plochých pahorkatin (pás od 
ekyn po Velký Újezd a okolo Kr man )
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– starosídelní krajinou zem d lských rovin (velké pásy po obou stranách širo-
kých niv na Hané),

– starosídelní rybni ní krajinou širokých í ních niv žeb-
ními jezery).

Vymezení nových KKO 9 – KKO 12 je provedeno ve výkresu B.6.
Uvedené

K bodu 174

V KÚOK zpracovaného odborného podkladu „Posouzení 
kulturních krajinných oblastí ve vztah území 
a Aktualizace zpraco-
vaného doc. Ing. arch. J. Löwem v r. 2014 j
vých elektráren (fotovoltaických elektráren) na samostatných stavebních konstrukcích. 

, pro ochranu jejich 
hodnoty byly tyto KKO vymezeny.

K bodu 175

Odstavec 79 v 2012 Sb., kter

é související zákony, ruší podmínky pro rozhodování, kterou 
zpracované pro jednotlivé oblasti KKO.

A.6. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVA ZEMNÍCH PODMÍNEK PRO 
JEJICH ZACHOVÁNÍ, NEBO DOSAŽENÍ.

Název kapitoly je uveden do souladu s n.
Vlastní text kapitoly

A.7. VYMEZENÍ VE
P I

STÁTU A VYMEZENÝCH A EMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZ ASTNIT

K bodu 176 - 177

ní vyplývají zejména: 
– z ýznam je zejmé-

na republikový a nadmístní;
– z dop

nání zprávy o upl ;
–

v platných ZÚR OK, vku zprávy o uplat ZÚR OK
v grafickém zobrazení koridoru);

– z  novely zák kterým se m
pozemních komunikacích;
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pro-
adavky

ných inv v právních zpracované dokumentaci 
(územní studie, DÚR aj.) a datech z ÚAP OK.

í bylo i vy , u kterých již došlo k jejich realizaci a tyto byly
mezi stavby stávající (stabilizované)

K.

mén u a pro-
vedení, nadmístní význam a význam pro po
rozvoje území. 
Vzhledem k ehlednosti, byly do-
savadní tabulky v odst. 85 zruš
Rozsah proved kap. A.7. je ovlivn
a požadavkem zprávy o uplat
staveb, vzatých z platných ÚP VÚC a 
staveb vyplývajících z návrhu prvních ZÚR OK. Pro o

v
barvením

V níže uvedené tabulce je uve , zejména 
ením Aktualizace OK (pozn. v tabulce byl v souladu s no-

o pozemních komu-
nikacích, nahrazen pojem „rychlos
komunikací bylo nahrazeno písmeno R písmenem D):      

koridoru 
pro VPS

pro kterou je koridor vymezen

1 2 3

Dopravní infrastruktura:

D1 Dálnice D35  Mohelnice-hranice OK, 
výstavba nového tahu

Úprava ti návrhového koridoru pro D

variantní trasy D35 a napojení na návazný úsek na území Pardu-
bického kraje. Koridor je vymezen v souladu s požadavkem -
R35a.

zejména zvýšení 
emise)

tranzitu automobilové dopravy za obytná území.  Trasa D35
bude v liky plnit fun

v
ha - Brno.

D2 I/11   Bukovice –
oru D2 pro ložku sil. I/11 bylo provedeno 

na zákla

D3 nice – sever dálnice D35 x sil. I/44

Úprava návrhového koridoru pro D35 
dokumentací a zo

provozu, 
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koridoru 
pro VPS

pro kterou je koridor vymezen

1 2 3
omezení emise) a vyl ení tranzitu 

. Trasa D35 bude
v

v alternativní 
tížený tah dálnice D1 Praha  - Brno.

D5 sil. I/44 výstavba nového tahu Lou
nad Desnou -

eložky silnice I/44 ve vztahu 
k och „Územní 
studie posouzení polohy korido D.“ 

rasy a ny byla i 
upruhovou 

komunikaci. V oblasti Šumperku a Dolní Studénky byla úprava návrho-
rob-

navrh zejména zvýšení i a plynu-
losti provozu, omezení negati emise) a vylou-

tranzitu automobilové dopravy tím 
je sledováno zle sídel v Desná.

D10

Úprava ožky II/446 by

Cílem navr-
ýšení provozu, omezení 
pravy (hluk a tranzitu automobilo-

vé dopravy území.

D18 II/150 Domaželice –
obchvaty sídel

ky sil. II/150 byla provedena 
s využitím ávazný úsek na 
území Zlínského kraje.

produktovodu podle zákona Sb.

D24 II/434 Kralice n. H. -
úpravu koridoru y II/434,

zích ZÚR OK, provedenou dle ÚAP OK.

D27

Úprava návrhového koridoru západního a východního úseku severního 
obchvatu Olomouce byla provedena s
ÚP. Cílem navrhova provo-

emise) a omezení tranzitu 
automobilové dopravy 

D28 I

ožky I/46 v
vatky se sil.
projektových dokumentací. Úprava zoh

od obytného území.

D31 -západní obchvat

ntuje úpravu k

dopravy II/150 d 50
í ti a ply-

nulosti emise) a 
omezení v.

ve 

D34 II/449 Slatinky – Slatinice-Drahanovice, 
drobné dokumentace „Územní studie problé

- Smržice

D35 II/435 Charváty – Kožušany-Tážaly, 
ožka

Úprava návrhového kori
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koridoru 
pro VPS

pro kterou je koridor vymezen

1 2 3
provozu,

emise) tranzitu 
automobilové dopravy území. 

D37

I/46 Olomouc, východní tangenta –

-
taveb a 

ožky I/46 v obl
daného ÚR a s využitím zpracovaných 

s vydaným ÚR. 
plynulosti provozu, omezení negativních v

mobilové dopra

D44
platných ZÚR OK s využitím ÚAP. navrhované ny je zvý-
šení provozu, omezení negativní pra-
vy (hluk a tranzitu automobilové dopravy 
území. 

D47 v parametrech k v úseku 

Úprava návrhového koridoru modernizace
v oblasti D

v návazném území Jihomoravského kraje.
je zlepšení rych konkurenceschopnosti a komfortu

Koridor je vymezen 
v souladu ŽD1.
Úsek Kojetín-

D55 sil. II/369 Hanušovice (pivovar)

pro u II/369 v úseku u pivova-
ru v Hanušovicích, hájeného v platných ZÚR OK, dle územní studie D6 
„Modernizace a homogenizace silnice II/369 v – Bo-
hutín“, která v
v limitovaném profilu horského údolí

provozu, omez

obytná území.

D56 sil. II/369, Hanušovice jih

ro úseku Hanušo-
vice-jih, hájeného v platných ZÚR OK, dle územní studie D6 „Moderniza-
ce a homogenizace silnice II/369 v – Bohutín“, která
v limitovaném 
profilu horského
nosti a plynulosti provozu, om

D57 sil. II/369, p

kor úseku Bohdíkov-
sever, hájeného v platných ZÚR OK, dle územní studie D6 „Modernizace 
a homogenizace silnice II/369 v – Bohutín“, která
v limitovaném 
profilu
nosti a plynulosti p

D58 sil.

je úseku Bohdíkov-
ého v platných ZÚR OK, dle územní studie D6 „Modernizace 

a homogenizace silnice II/369 v – Bohutín“, která
v limitovaném 

nosti a pl
emí.

D59

pre úseku Bohdíkov-
jih s do Rudy n. M., hájeného v platných ZÚR OK, dle územ-
ní studie D6 „Modernizace a homogenizace silnice II/369 v
chov – Bohutín“, která v reálnost tohoto 
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koridoru 
pro VPS

pro kterou je koridor vymezen

1 2 3
limitovaném profilu horského údolí. m navrhované

z
ilové dopravy 

D60 sil. II/369, n. M.

pro u II/369 v úseku Ruda n.
M., hájeného v platných ZÚR OK, dle územní studie D6 „Modernizace 
a homogenizace silnice II/369 v – Bohutín“ a územní 
studie „ p ožek I/11 a II/369 v oblasti Olšan“, zahr-
nující mimo jiné i zrušení obchvatu sil. I/11 Olšan. Studie
v limitovaném profilu 
horského údolí. n
plynulosti emise) a 
vyl tranzit

D62

Navrhovaná a sil. I/45 navazuje na k sil. I/45 
- hova n.B., který vymezují ZÚR Moravskoslezského kraje.
Cílem návrhu í k
kraje.

D63
–

– Hulín – – elek-
trizace trati

e s
ZÚR Olomoucké

kladem, že ochranné pásmo 60m od osy krajní koleje poskytuje dosta-
na návaznost 

v g
pro elektrizaci vymezen koridor v
Olomouckém kraji také 

a takto je zaji nic
zvýšení ti, konku-

rence

ktovat OP 
produk Sb Sb.

D64
žel. „Dlu-
honický esmyk“-
nadjezdu

byl navrho-
van zvýšení
komfortu žele

D65 – Seni-
ce n. H. – revitalizace trati

em je rekon tr
( zvýšení rychlosti, bez

D66 – Opava 
- revitalizace trati

em je rekonstrukce a
(její revitalizace) navr zvýšení rychlosti, 

D67 – Uni-
- Šumperk – elektrizace trati

em je rekonstrukce a modernizace stávající želez
(elektrizace).
nosti, konkurenceschopnosti a komfortu ž

D69 – Kouty 
nad Desnou- revitalizace trati

Zám em je 

avy

D74 anice –
Horní –

PÚR 
(C-E40b) a k jeho realizaci se zavá

ních dohod AGC a AGTC, je -T.
i, sti, konkurence-
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koridoru 
pro VPS

pro kterou je koridor vymezen

1 2 3

koordinac na realizaci 
suché nádrže a (Teplice).

D08 II/369 Branná –
Úprava návrhového koridoru 

zvýšení plynulosti provozu.  

D010 ov-Medlov

sov byla 
prove

a p v návazném 
území obce Medlov. zvýšení bezpe
nosti a plynulosti

tranzitu automobilové dopravy ytná území.

D018

Úprava polohy koridoru a ozna í
–

Lipník n/B)

Úprava návrhového koridoru Dálnice D55
ZÚR je 

dlouh
dle projednávané dokumentace pro územní rozhodnutí, která respektuje 
limit ochrany lo emní rezervu pro 
výstavbu plavebního propojení Dunaj – Odra- Labe a vysokorychlostní 
tra ovým vede-
ním trasy D55  v dálnicí D1, k pra-
vena k zahájení výstavby. bez-

vy (hluk a 
tranzitu automobilové dopravy území.  

álnice a odleh
automobilové dopra

D018 ce –
Lipník n/B)  

Úprava návrhového koridoru dálnice D1 byla provedena s využitím 
ÚAP a dle projektové dokumentace Trasa kompletuje 

souladu s požadavkem PÚR 
- D1

D019 D ín – homogeniza-
ce I/48 na parametry dálnice

Úprava návrhového koridoru tahu I/48, která umožní 
ce na parametry dálnice, byla provedena s využitím zpracovaných po-

území
provozu. Koridor je vymezen v souladu s - R48

D021
- Lešná -

souvisejících staveb

Úprava návrhového koridoru tahu I/35 byla provedena s využitím zpra-
covaných podrobn ektových 
ný úsek na území Zlínského kraje. sil. I
plynulost provozu a omezí negativní vlivy dopravy (hluk a emise) na

ložky. Koridor je vymezen v - S2

D033 II/444, Šternberk, jihozápadní obchvat, 

Úprava návrhového koridoru jihozápadního obchvatu Šternberka byla 
prove
dem navr ny j
zvýšení 
dopravy (hluk a tranzitu automobilové dopravy 
obytná

D038 II/150  obchvat Ohrozim
ZÚR OK dle ÚAP. í
a plynulosti provozu, omezení negati emise) a 

tranzitu automobilové dopravy es obytná území.

D77 nice – jih dálnice D35 x sil. II/444
ho koridoru pro rozvinutí mimoú-

ky napojující sil. II/444 na tah D35. Koridor byl definován 
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koridoru 
pro VPS

pro kterou je koridor vymezen

1 2 3
na zákla jší

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura – zásobování pitnou vodou

V1
Napojení
Hrabová, Zvole a Lukavice na
úpravnu vody Dubicko 

Úprava vymezení koridoru je provedena n pracované podrob-

nou vodou. 

V2 Propojení úpravny vody Dubicko se
skupinovým vodovodem Litovel

Úprava vymezení koridoru je provedena na zákla
né dokumentace a dat ÚAP. Cílem z
nou vodou. 

V10 vice – -Dolany 

ÚAP. 
Návrhem dojde k zlepšení a stabilizování zásobování pitnou vodou v 
obcích ešením

V12 zásobování pitnou vodou Potštátska
ÚAP. 

pšení zásobování pitnou vodou. 

V13 zásobování pitnou vodou Potštátska
Nový vyplývajícího z ÚAP. 

V14 zásobování pitnou vodou Potštátska
ÚAP. 

je zlepšení zásobování pitnou vodou. 

Technická infrastruktura - energetika

E2
– Proseni-

stávajícího vedení na 
dvojité

provedení stav-
y m být v max. využity

. Koridor je vymezen v souladu s požadavkem PÚR 
- E3

E6 y 110 kV Hranice o 2 
- 4 pole 

du 
vodem návrhu je zvýšení stability zá-

sobování území el. 
úpravou koridoru.

E8 Vedení 110kV Šternberk - Moravský 
Beroun

Úprava koridoru pro napájecí vedení 110 kV byla provedena na zá-
transforma stanice 110/22 kV Mo-

hu je zvýšení stability zásobování úze-
mí el. energii.

E14 Plynovod soustavy „Mora-
via  - VTL plynovod“ v úseku Horní do soul - P9 . S

se souladu s – VTL plynovod“.  

E15 VTL plynovod Žulová – Javorník –
Bílá Voda

,
tak, aby nedocházelo ke kolizi se
nými plochami. Je šetrná k využití území. 

E18

Vedení 400 kV Krasíkov – Prosenice 
- ba stávajícího vedení na 

Prosenice

pro vymezení koridoru p r o  z d v o j e n í  v e d e n í  4 0 0  
k V  P r o s e n i c e ,
j e navýšení výkonu a transport výkonu z výrobních oblastí
do oblastí eby a zajiš zvýšení spolehlivosti v oblasti a
severní Moravy. Vymezení koridoru vyplývá z PÚR E15 a
E19 ) a legislativy 

, Evropské unie a z pravidel Sdružení evropských 
provozo

za krajinného rázu.

E20
vedení 110 kV Hodolany-

-Dluhonice, Ho-
dolany-Holice, Hodolany-Lutín, Ho-

zaty
z Územního plánu Olomo
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koridoru 
pro VPS

pro kterou je koridor vymezen

1 2 3
dolany-Prosenice n u pro výstavbu dopravní stavby Východní tangenta I/46 

Olomouc. 

E21
Vedení 110 – Konice -

stávajícího vedení na 
dvojité

– Konice je navrženo na zákl
oustavy 110 kV

republika, s.r.o. Nové vedení 110 kV je navrženo z
soustavy 110 kV.   

E22
Vedení 110 kV Vyškov – Pr -

stávajícího vedení na 
dvojité 

Zdvojení vedení 110 kV Vyškov -

republika, s.r.o. Nové vedení 110 kV je navrženo z
é s kV.  

E23
Tra stanice 110/22 kV 

110 kV Blansko-Rozstání

požadavku 
10

publika, s.r.o. TR je navržena k posílení a zvýšení spolehlivosti distri-
dané oblasti. 

E24
dení 110 kV

žen
provozovatele a 22 kV E.O eská re-
publika, s.r.o. TR je navržena k posílení a zvýšení spolehlivosti distri-

dané oblasti.

E25
Vedení 400 kV Prosenice – Otroko-
vice - stávajícího vedení 
na dvojité

mezení koridoru pro zdvojení vedení 400 kV, je zajiš-

severní Moravy. Vyme-
zení koridoru vyplývá z PÚR
pr legi ké republiky, Evropské unie 
a z

max. možné 
pol egativních 

krajinného rázu

E26
Dvojité vedení 400 kV do elektrické 

vedení 
Prosenice - Nošovice

é dvojité vedení 400 kV, je 
u výkonu z výrobních oblastí do oblastí 

spolehlivosti
mezení koridoru vyplývá z PÚR 

u z
unie a z pravidel Sdružení evropských provozo
soustav pro elektrickou energii. 

E27 DN500 Lobodice -
území. str
zástavbou.

E02
10/22 kV 

Šumperk –
vedení 110 kV

doru trasy napájecího vedení 1
žada
a.s. Podkladem pr

energii.

E03 Vedení 110 kV Krasíkov – Králíky

Úprava polohy koridoru trasy vedení 110 kV byla provedená na zá-
aktualizovaných ÚAP. úpravy návrhu je 

stability zásobování území el. energii
dení na Pardubický kraj. 

E04 Moravský Beroun

Úp
ravský Beroun byla 

hu je zvýšení stability zásobování území el. ener-
gii.

E06 – napájecí- – západ a koridoru trasy napájecího vedení 110 kV byla prove-
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koridoru 
pro VPS

pro kterou je koridor vymezen

1 2 3
ho vedení 110 kV ova

kladem pro umí

zásobování území el. energii.

E07 Vedení 110 kV Konice – Velké Opa-
tovice

Úprava koridoru tr
ho podkladu pr

stability zásobování území el. energii.   

Stavby ke snižování ohrožení území p

V11
Stavba propojovacího odtokového 

Romže 

ÚP
jov. Vzhledem k nutnosti stabilizovat stavbu i v
cích (Smržice a Držovice) je koridor za
stavby ke snižování ohrož

V15 Stavba suché nádrže- Velké Losiny

Plocha pro suchou nádrž na toku Desná ve Velkých Losinách je vyme-
zena k ochr
ná. Vymezení plochy je provedeno s využitím studie proveditelnosti  -

úseku Šumperk-
Maršíkov (Pöyry Environment a.s.).
s poldrem Filipová 
toku Desná. Situování po

Velké Losiny 
jových ploch jihovýcho Dále viz k -184.

V17 Stavba suché nádrže - Filipová

Plocha pro suchou nádrž na toku Desná u hranic obcí Velké Losiny a 

Filipová) je vymezena k
vodní na toku Desná. Vymezení plochy je provedeno s využitím studie 
proveditelnosti  - Protipo ran úseku 
Šumperk-Maršíkov (Pöyry Environment a.s.). Poldr Velké Losiny spo-

poldrem Filipová jsou sou
ním na toku Desná

avku obce Velké Losiny 
-184.

šlo v tabulce pouze k ní 
né zrušením vy

katastrálních územích a obcích a bylo nahrazeno vymezením pouze po obcích.
o tyto stavby: D4, D6, D7, D14, D17, D19, D20, D21, D22, D26, D38, D53, D06, D07, 
D011, D016, D020, D023, D024, D028, D031, D032, D034, D040, D041, D042, D044, V4, 
E1, E4, E10, E16, E17, E05 . Tyto koridory vzhledem k
cepce jsou ponechané v ve kterých není ve sl. 4 uvedena poznám ný 
úsek v ny.

K 178 - 180.

V odstavcích jsou upravovány pojmy a v 86.3. se uvádí zásady, které 
územních plánech.

V odst. 87 se ru

K bod 181 - 184
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V odstavcích , –
plocha zátopy suché nádrže Teplice, která j eplice) do 

dku VO4 mezi ostatní suché nádrže.

V odst. 87 se ti tab.  s náz

jed ých :
Z r V15 – plocha zátopy suché nádrže Velké Losiny - plocha zátopy su-
ché nádrže Filipová. Tato s je
ní, která je navržena z
povodní. Poldry Velké Losiny a Filipová jsou obsaženy již ve stávající ZÚR OK, nejsou zde 

nicmén oldry v ÚPD vymezit a hájit jako VPS. Nejedná se
t
Usnesením dne 21. 12.
Národní plán povodí Dunaje a Národní stí jsou i plány pro 

. N 1. 2016 
obecné povahy -MZE-

152/2016-MZE-15120 Národní plán p -MZE-15120 Národní 
plán povodí Dunaje. Uvedená opa 1. 2016.

Plánu zvládání pov povodí Dunaje:

027 je v dokumentech obsažena soustava na toku 
Desná, které jsou nazývány Filipová a Maršíkov dle situování v blízkosti 
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2/30/2016 ze dne 24. 6. 2016 schvá-
lilo „Plán dí „P
povodí Horní Odry“ pro území Olomouckého kraje. V je uvedena výstavba 2 

Filipová a Maršíkov; jak je uvedeno výše, ZÚR OK tyto zapracovává
po

obou irmou 
Pöyry s ihlédnutím k e vztahu k
ny obcí, Velké Losiny“ a k požadavku obce Velké Los

ert
Q100 och Šu

ké soustav
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ženým poldrem Sobotín. Území Velkých Losin je posledním místem na toku Desné, kam 
že po toku umís-

tit s ohledem na reliéf terénu a s – minimální po-
ní je dle z 3 vody. Vybudování na-

mž na ochranu území 
ová

území v povodí Desné.
Oba z y je nutné koordinovat s návrhem 
revitalizace ru D69).
P povodí Desné ve vztahu na ochranu obcí a oby-
vatel na stoletou vodu a ve vztahu na zadržování vody v

jednání s obcí Velké Losiny ze dne 14. 12. 2018), která bude
ém 

chou a Divokou Desnou, Mertu a oky - Moravou), 
v

Tato územní studie bude sloužit jako podklad pro následnou aktualizaci ZÚR OK i jako 
podklad pro zpracování územní studie, ktero

h obcí dot a ruší se vyme-
zení po katastrálních územích. tab. v odst. 85, se i v této 

ny plochy suchých nádrží a nahrazuje se novým individuálním ozna-
a srozumiteln

stanovování zásad
184 bylo 

ve s

K bod 185 - 186

uje na odlišen
z
Odstavec 87.1. stanovuje, že ze sklad tí ÚSES se v

á o ÚSES a akceptaci 
ustanovení v

vzhledem k tomu, že tato 
, vymezení a význam

aktualizované tabulce vložené v odst.85.

K bodu 187

Název kapitoly je uveden do souladu s jších 
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A.8. STANOVENÍ POŽAD NAMU NA KOORDINACI ÚZEM-
PLÁNOVACÍ DOKU-

MENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S HLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZ-
VOJE SÍDELNÍ STRUKTURY

A.8.1. POŽADAVKY NA KOORDINACI PROTIPOVO

(tedy i jako úkol pro územní plánování), pro 
minimalizaci dopad realizace konkrétních navrhovaných ploch a korid
frastruktury nadmístního významu – v oblasti prot ochrany území - na životní 

59)Pro koridor V11 – stavba propojovacího odtokového kanálu vodníc a a

malizovat zábor ZPF.
63)Pro koridor V15 – Stavba suché nádrže - Velké Losiny: minimalizovat zásahy do 

chrany, minimalizovat zásahy do 
CHKO Jeseníky.
64)Pro koridor V17 – Stavba suché nádrže Filipová: minimalizovat zábor ZPF, zejména II. 

ochrany, minimalizovat zásahy do CHKO Jeseníky.
65 dinovat výstavbu 

ét-
n – p ouzení
vlivu na EVL a PO.

K bodu 188

V odst. 89.1. 
stanovených záplavových území.

Povolovat zastavitelné plochy v záplavovém území lze 

Plán pro z povodí Odry a Dunaje a Národní plán povodí Odry a 
Dunaje.

K bod 189 - 190

V odst. 89.3. se roz
území významné pro s

. Toto území je akt. 2a navrženo k
z výkresu B.6. a B.4.
Vzhledem k

apod. Tato význam m
mnohdy diskutabilní. Z

rámci zpra-
cování podrob vymezit kon-
krétní loka
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nutné pamatovat i na lokalizaci vyvolaných inves
nické infrastruktury a jiných staveb, které se dostanou do kolize s návrhem území. 
Z

, nebo žádoucí,
ní. Tyt ovaných p vo-
dím Moravy a Odry
a Odry.

Odst. 89.3. se dále ní-
jak tvrdá (hráze, poldry, 

z
Troubky, 

seznam akcí (dle „III. etapy PPO“ a „Studie proveditelnosti proti
v Pöyry 11/2011):

– - PPO obce, 
– - ochranné hráze, 
– v - PPO pod jezem,
– - PPO nad jezem (3 akce), 
– -
– - PP
– -
– - PPO U Tenisu, 
– - záchytný profil plavenin,
– PPO Nezamyslice,
– - P

Mezi tzv. rozlivné plochy, zasa-

seznam akcí:
– 44,135 - 45,855
– - 44,135
– - 42,370.

Návr jeho povodí jsou v souladu 
s

K 191-195

e 89.4. je p eskupen, bez podstatného vlivu na koncepci, a obsah 
je uveden do souladu s prioritami stanovenými v , který byl

a v Tyto návrhy jsou dále 
rozpracovány v povodí Moravy, Odry a Dyje. Uvedené doku-

ochrany území v ÚP akceptovány.
V odst. 89.4.5. z požadav-
ku , v
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ení ochrany do
vodní. 
V
Kobylá nad Vidnávkou. nu díl
novací období 2016 – 2021. Rozsah a situování PPO rámci zpracování 
územního plánu

edené v odst. 89.4.1.
).

K bod 196 - 199

V odst. 89.5.1. se upravuje název suché nádrže Teplice na suchou (v ZÚR 
s a uvádí se tak do souladu s Usnese-

ním vlády hu realizace pro-
suchá nádrž Skali . Tato suchá nádrž má 

nezbytných ploch a pro stavby ke snížení povod ých rizik v povodí
. Vzhledem k tomu, že se neustále vyvíjí názor na rozsah a funkci plochy pro 

Požadavek na vymezení suché 
nádrže vyplývá i z
Aktualizací 2a ZÚR OK suché 
nádrže nutno nahlížet v rámci celého komplexu souvisejících staveb, doprovázejících tato 

realizaci protipovod
pomocí staveb a t ka.

ajistit související 
Zá suchou nádrž v rámci zpracování podrobné do-

kumentace nutno (D74) a
up .
Návrhy a v sou z
vyššího významu 

ovo
podrobné dokumentace Povodím Mo-

ravy) y z tab. v odst. 89.6. do tab. v odst. 89.5.2. 
zejména v Šumperk a dalších obcí (zejména Ra-
) toku Desná v období 

žek. Vzhledem ke stísn -údolní poloha, soub silnice I/44, 
elký prostor pro zachyce-

cílem 
obcí na Q100. Na a ochranu obcí na dolním 
toku Desné, byla v rámci zpracování Studie proveditelnost

úseku Šumperk-Maršíkov“ (PÖYRY 2009), doporu j
varianta umís Velkých Losinách a v lip
Desnou). Realizaci bude ace

vacích revitalizovaných ramen s biotopy, ohrázování, rozší
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). T ejich napln bude sledováno zejména v ÚP. Dále viz 
-184“

V vybraných protip
, vzhledem k jejich ak odkazem na dokumenty, které se 

zabývají komple m p aktualizo-
vány. Návrhy na vymezení suchých nádrží v uvedených dokumentech je nutné v ÚP re-
spektovat ní obsažena v dokumentech je žádoucí v

it v nosti se správcem povodí.
povodí Desné ve vztahu na ochranu obcí a oby-

vatel na stoletou vodu a ve vztahu na zadržování vody v dí OSR KÚOK územní 
jednání s obcí Velké Losiny ze dne 14. 12. 2018), která bude 

chou a Divokou D - o soutok s Moravou), 
osti využití k zadržování vody v

Tato územní studie bude sloužit jako podklad pro následnou aktualizaci ZÚR OK i jako 
podklad pro zp 2a ZÚR OK, a která má 

K bod 200-203

Odstavce 89.9., 89.10. a 89.
finován v odst. 89.8. pat
v otlivé stavby a 

uvedených v odst. 89.8. je dána jejich vložením do evidence 
utelné podklady 

Mezi další oborové studie neuvedené v odst. 89.8. 
– - vyhodnocení hydromorfo-

braných vo
dách"

– studie provedite
které na území kraje leží:
o - 271,550 -

ní“,
o km 235,400 - 247,400 -

ní“,
o „Mor 226,400 - 231,800 -

ní“,
o „Valová - a a ni-

,000 až 
o „Krupá - ivy 

líz km 6,350 až km 
12,450".
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– studie proveditelnosti - -
oku a nivy v úseku km 42,000 (Teplice 

km 57,000 (Lhotka nad B
blízká á stavba nebo

ní):
–

– em pro zlepšení hydromorfologie
– ltury) a další
–

– odsazené hrázové systémy

K - 205

V odstavci 89.12. je zrušen odkaz na již neaktuální projekt a v odst. 89.13. se zachovává 
rdinovat návrhy pr ých

pouze na zpracování podrobné dokumentace). 

A.8.2. POŽAD ÚZEMÍ, PRO VYMEZOVÁNÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM YUŽ
FRASTRUKTURY

K bodu 206

Odstavec 90.2.
návrzích koncepce územního rozvoje obcí v územních plánech. Požadavek je význam-

ný zejména pro sociální soudržnosti a vyvážených podmínek udržitelného rozvoje 
v území. 

K bodu 207

V odstavci je opraven chybný odkaz na kapitolu.

K bodu 208

0.6
území do krajiny, které má negativní dopady na krajinný ráz a snížení prostupnosti krajiny.

bodu 164

K 209 - 212

V odstavcích 91.3., 91.5., 91.6., 91.7. byly zrušeny y sti textu, které svou 
podrobností již 

K bodu 213

Úprava textu v odstavci 92.1. navazuje na definici koridoru a další ustanovení v oddílech
A.4.1.6. a A.4.2.7. 
Zásady v bodu 92.1.1. unuty z kapitoly A.4. 1. 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu, z bodu 41., body 92.1.1.1. 
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ení kori rámci koridoru vymezeného 
v st pouze na zá

vební zákon), kterého se ú i. K
emí a jeho lim

území. Bez souhlasu do rámci projednávání územního plánu k žádné 

Cílem vymezených podmínek je:
– p vymezených ZÚR v nakládat

s územím, minimalizovat zásahy do krajinného rá-
zu, ložisek nerostných surovin (CHLÚ, dobývací prostory). Vzhledem 
k dopravní a technickou in-

se zájmy ochrany nerostných surovin. 
pro es-

rid
v odst. 43, odst. 46 a odst. 68 a graficky zobrazených ve výkresu B.6., posky-

í p
koridoru provést tak, aby p ahy

lní
.

– snížit omezení ve využití území a nakládání s vlastnictvím, zajistit prostup-
;

– ení v ÚP ých situací
zpracování dokumentace k
minimálních p eb souvisejících se stavbou hlavní mimo vymezený 
koridor do navazujících (sousedících) ploch, pokud je tato situace vyvolaná 

mo
z provozních d

ho odstupu od stavby, kterou je žádoucí 
zachovat,
stavby (lze chápat j

hlavní zastavit,
t do souladu územní plán a teprve 

by v terénu šit. V souvislosti s výše 
uvedeným je žádoucí, aby podmínky v územním plánu stanovené pro neza-

o
veb DI a TI n

n);
– kytu u

ra), v ÚP hledat cestu jejich sdružení do jednoho koridoru, po
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vání vzdušného vedení VVN v max. mož
, apod.

– dbát na koordinaci vzájem
zejména na hranici obcí a kraje;

mentace s územním plánem, nové 
ustanovení stavební t.
5 stanoví,
ho v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního
nepoužije.

K bodu 214

Vzhledem k tomu, že výkres B.1. byl v celém rozsahu aktualizován a bylo v n

ho, nebo nadmístního významu, je ezení 
tohoto území podrobné dokumentace. Vymezení území s stním 

rámci roz-
ro nejvý-

znamn hodnutí. Zamezuje 
vyvozování nereálných a mylných úvah a lokalizaci rozsáhlej-

, nebo mezinárodního významu a neefektivnímu 
zainvestování území.

K bodu 215

V odstavci je opraven chybný odkaz na odstavec.

K bodu 216

Úpravou odstavce 92.5. dochází k
odst.90.

K 217

Úpravou odstavce 92.7. dochází k ájm erstva ob-
rany, jek

související zájmová území a ochranná pásma :
o zájmová území vojen

hranici VÚ;
o vzdušné prostory pro létání v ch;
o ochranná p
o

o zájmová území pro nadzemní stavby;
o zájmová území ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a zemní 

práce;
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o
6 v a OP LDÚ (letištního úseku 

dálnice) 7;

schématu:
„Obrana státu, zvláštní zájmy Ministerstva obrany“ vložené v kap. A.

onkrétních obj
ÚP a dal-

-
nu státu v k.ú. Chválkovice. Realizací dopravní stavby nesmí 

u pro obranu státu. 
Zájmová území Ministerstva obrany jsou evidována v ÚAP je

vání a prov území.

K bodu 218

Úpravou odstavce 92.8. dochází k hu ke
odst.90.
V odst. 92.8.1.1. se stanovuje, že plochy pro fotovolatic

výrobní, p . specifické
(pro stavbu fotovoltaické elektrárny) ežádoucímu využití ploch po od-

.

K bodu 219

V textu se opravuje chyba v psaní.

K bodu 220.

92.8.2.1. reaguje na

sející zákony a odstavce. Územní studie 
ny na území Ol

8), jehož zá žá-
doucí v it 

K bodu 221.

Pro ochranu hodnot v území jsou v odstavci 92.8.3. zásady 
a výkresu B.11.

v , pouze s
krajin, pro které se stanovují cílové kvality). k

do-
území. V územních plánech budou tyto zásady v

6

v kompetenci -ODVL.
7 m 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání
8 registrované dne 23. 2. 2009 v
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ístních podmínek zejména ve vymezených oblastech 
KKO1 - KKO12 dále konkretizovány (v souladu s odstavcem

h p
Z

– kapitola A.6. ZÚR OK v platném ní a výkres B.11.Výkres oblastí se shod-
ným krajinným typem 1 : 200 Aktualizace 2a ZÚR 
OK)

– „Územní studii kulturních krajinných oblastí Olomouckého kraje KKO1-
9.2014).

– „Posouzení kulturních krajinných oblastí ve vztahu na situování obnovitel-
území “, které vypracoval Doc. Ing. 

(LÖW & spol., s.r.o., v roce 2014).
Vymezení KKO 1 - KKO 8 je platných zásad ZÚR OK. Rozší –

Aktualizace 2a ZÚR OK a všechny KKO jsou zobrazeny ve vý-
kresu B.6.
Tento odstavec nahrazuje zrušený odstavec 92.13.

K bodu 222

Úpravou odstavce 92.9. dochází k
odst.90.

K bodu 223

Odstavec 92.9.2. je zrušen, vzhledem k tomu, že obsahuje podrobností, které

K bod 224 - 228

ods
kterým se m emním pláno-

j die jako podmínky k akceptaci.  
jsou nahrazeny seznamem významných rozvojových ploch pro 

sport a rekreaci, které budou v
ny. Jeji .6.

a rekreaci v územních 
plánech, budou akceptovány tyto dokumentace:

– rekreaci a
cestovní ruch RC1 Plumlovsko;

– Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 
RC5 Olomoucko – jih;

– Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 
RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje;

– Územní studie 
– Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a 

cestovní ruch RC1-12 na území Olomouckého
seníky –
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Uvedené studie a neopominutelným ánovacím podkla-
dem (jsou vloženy do evidence územn .

Významná rozvojová plocha pro sport a rekreaci nadmístního významu v RKC Jeseník-
Lípová (Jeseník) representuje 
v Jeseníku (RKC Jeseník-Lípová).

ozsahu již obsažen v Územním plánu Jeseník (plocha pro 9 
jamek). Vzhledem k situování areálu v

gol Jeseníku (RKC Jeseník-
Lípová) bude pr rámci 

golfová je 
záb

ván ch dokumentací (tedy i jako úkol pro územní plánování), pro 
realizace konkrétních navrhovaných

frastruktury nadmístního významu – v oblasti rekreace a cestovního ruchu - na životní pro-

ka SEA): 
rozvojové plochy pro sport a rekreaci nadmístního 

k: minimalizovat zásahy do CHKO a PO Jeseníky, minima-
lizovat zásahy do PUPFL

K bodu 229

V odstavci 92.10. se ýznamné pro ochranu obyvatel, které je nutné 
zohle

– akceptaci zón havarijního plánování, které jsou vymezeny správními akty 
v obcích Olomouc- ;

– života obyvatel, ochranu kritic-
ké infrastruktury a
ho systému

Uvedené požadavky budou evidovány a v ÚAP ORP a kraje.

K bodu 230

Úpravou odstavce 92.11. dochází k
odst.90.

K bodu 231

Odst. 92.12. i zásobování pit-
ožadavky obcí a sub-

k .      

K bodu 232
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rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj 
-81-2, v , byl odsta-

vec 92.13. zrušen. Problematika je v a v odstavci 92.8.3. Aktuali-
ZÚR OK.

K bodu 233

Odstavec 93 se zrušuje na základ §36 odst.2 a ust. II. bodu 3,

teré související zákony.

K bodu 234

Název kapitoly se uvádí do souladu s loh

A.9. VYMEZENÍ PLOCH A KOR
Z ZEMNÍ STUDIÍ

K 235 - 238

Vzhledem k tomu, že územní studie uvedené v odst. 94 a 95 již byly zpracovány,
ZÚR 

nemohou obsahovat ití území územní studií jako podmínku pro rozhodová-
233), byly vložené tabulky zrušeny a nahrazeny no-

V odstavcích 94.1., 94.2. a 94.3
studii.
Vymezení LAPV vyplývá z raje z hlediska budoucích 

tné vody a zaj , kdy bude 
docházet k
vody (vod nebí

í této problematiky vyplývá z
(odst. 167) pro akumulaci povrchových vod do území 

vyvolává p limity využití území,
vymezených v ZÚR, 

vzniklé záborem území,
územních st ná jak pro 
samotn sti následného
LAPV – . území bude 
vhodným p aktualizace „G
pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využi do následných 

požadav umulaci povrchových vod a 
základních (MŽP 92011).

K
v Velké Losiny (V15) a Filipová (V17), a být p m pro-



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -

Strana 450 (celkem 490)

v územní studii, která se stane podkladem pro následnou aktualizaci 
ZÚR OK a zapracování do ÚP.

z Kout n. Desnou do Jeseníku uplatnil v
jednání Svazek dován Ministerstvem dopravy ani Olo-
mouckým krajem. Reálnost prodloužení železnice z

na územní studii, jejímž
padné u ÚR OK.
Odst. 9 ých v odst. 94.

K bodu 239

Nadpis kap. A.10. je uveden do souladu s 

A.10.VYMEZENÍ PLOCH A KOR NÍ A VYDÁNÍ RE-
NY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A O 

H J BUDE JEDNAT O 
POD

LÁNU Z

ZÚR OK nebyly prov odstavcích této kapitoly.

K bodu 240

í kapitola A.11. s názvem „

žádost“ je v souladu s íl Sb. ve
z vloženého odst. 97.

K bodu 241

upravený název kapitoly A.11 
v souladu s vyhl. n.

A.11. LÁNU V ROZSAHU DLE P
CHU, NEBO KORIDOR VYMEZENÝ PODLE KAP. A.10.

K bodu 242

byl v

K 243 - 244

V 500/2006 Sb. ve
ti nová kapitola s tímto názvem a vloženým textem:

A.12.  STANOVENÍ KOMPENZ

Vzhledem k tomu, že z posouzení vlivu na evropsky
nevyplynulo, že m

tu ochrany, oblasti,
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Ministerstvem životníh se z
kládá. 

A.1
GRAF

K 245 - 249

a ZÚR OK takto:

Výkres B.1. byl vzhledem k
brazení rozvojových oblastí a rozvojových os zrušen a nahrazen novým výkre-

sem B.1.

B.3. Schéma koncepce dopravy (cílový stav) 1 : 200 000

ví (cílový stav) 1 : 200 000

B.5. Schéma koncepce zásobování elektrickou energií a plynem (cílový stav) 1 : 200 000

ú je jasné vymezení jejich obsahové 
– tj. zobrazení pouze základní koncepce a nerozlišovat jevy na stav, návrh a

územní rezerva.
zených k realizaci.

Výkres B.9. Výkres oblastí, ploch a oženo
ydání

plánu 1 : 200 000 byl zrušen vzhledem k tomu, že územní studie v již byly 
zpracovány a není stanove

provedení ve výkresech:

B.1. Olomouckého kraje – vymezení rozvojových os 
a oblastí 1 : 200 000

uje:
– , j

v rá o území
– vymezení území s

možnosti využití území 
rozvojových oblastí a rozvojových os

– e Olomouckého kra-

ných obcí
–

B.2. kého kraje – vymezení specifických 
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oblastí 1 : 200 000
Ve výkresu byly provedeny tyto podstatné 

– vyplývající z
OK

– upravuje se velikost specifické oblasti v Mohelnice
– upravuje se rozsah specifických oblastí vyplývající inistrativní-

ho návaznosti na nové hranice vojenského újezdu Libavá a 

– ranice Olomouckého 
kraje u vojenského újezdu Libav
mezení hra h obcí

– dopl 3 ZÚR OK 

B.3. Schéma koncepce dopravy (cílový stav) 1 : 200 000
Ve výkresu byly provedeny tyto podstatné 

– výkresu na B.3 Schéma koncepce dopravy (cílový stav)
– kového významu 

dokumentace
–

– ákres významných cyklistických tras
– nice vojenského újezd

kraje u vojenského újez

–

B.4. Schéma koncepce vodního hosp (cílový stav) 1 : 200 000
Ve výkresu byly provedeny tyto podstatné zm

–

(cílový stav)
– se území významné pro situová
– ní Hanušovi-

ce-Litovel
– vymezují se nové plochy v lokalitách Velké Losiny a Fili-

pová
–

–

– vo
kraje u vojenského újezdu L

– 3 ZÚR OK 

B.5.
Schéma koncepce zásobování elektrickou energií a plynem (cílový 
stav) 1 : 200 000

Ve výkresu byly provedeny zejména tyto podstatné 
– B.5. Schéma koncepce zásobování elektrickou 

energií a plynem (cílový stav)
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– Krasíkov-Prosenice, Prosenice-Otrokovice 
a Býškovice-hranice OK.

– plynovodu VTL Žulová-Bílá Voda
– Olomouckého 

a.  S
mezení hranic dot

– ZÚR OK 

B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000
Ve výkresu byly provedeny zejména tyto podstatné 

– byly graficky zobra
– byla provede , vod-

ních nádrží a poldr a
v souladu s požadavkem zpr

lo v
VÚC a staveb nových z

R OK ztrácí 
   

– byly upraveny polohy obné do-
ÚR OK) a 

technické infrastruktury (návrh nových stave
s Ú lomouckého kraje 

ích
– ících želez ních 

tratí
– ruší se návrhy již realizovaných staveb
– ící vodní zdroje 

Zvole, Leština a Lukavice s sty Mohelnice a Litovel
– poloha koridoru územní rezervy dálkového vodo

-Litovel
– vymezují se nové plochy pro poldry Velké Losiny a Filipová
– strategických ploch kraje pro aktivity republikového a

nadmístního významu. J rozvo-
jových ploch pro podnikání nadmístního významu

– é rozvojové plochy pro 
sport a rekreaci nadmístního významu v Jeseníku

– ní 
– plice na Skali
– se území významné pro situování prot
– se území KKO o KKO9, KKO10, KKO11 a KKO 12
– á, 

ezina.  S tímt

–

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

Ve v
– vymezení biocenter a biokoridor zejména u hranic se soused-

ními kraji 
– jsou prov vymezení biocenter 

– byl kre
–

kraje u vojenského újez e vy-

– o území v akt.

B.8. ho významu 1 : 100 000
Ve výkresu byly provedeny tyto podstatné 

– byly graficky zobrazen
– grafickém zobrazení k

zachování jejich vý souladu s požadavkem zprávy o 

stavbu), které vzniklo v eb
ch z VÚC a staveb nových z Toto dvojí 

aktualizaci ZÚR OK ztrácí
– avn

kumentace a ÚP) a technické infrastruktury (nové stavby)
– rekonstrukce stávajících želez-

– ový vodovod propojující vodní zdroje 
Zvole, Leština a Lukavice s

– ruší se é stavby již realizované
– , zejména u hranic se sou-

sedními kraji
– jsou proved vymezení biocenter 

– ice na Skal a (Teplice)
– vymezují se nové plochy pro poldry Velké Losiny a Filipová
– e Olomouckého 

kraje u vojenského újezdu Libavá a B
í

– se

B.9.
je u dií, nebo je ulo-

000
Výkres byl zrušen.
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B.11. Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality 1 : 200 000
Výkres akt. a ZÚR OK pouze uvedením do souladu s

0/2006 Sb.

D.1.
Ve výkresu jsou vzáj koordinovány jevy 
z ÚAP OK), akceptované návrhy z platných ZÚR OK, nové vyplývající z šení akt. 

aktuální limity využití území ÚAP OK).
em redukce poskytnutých vybraných 

jev ha. Pro vybrané jevy významné pro rozhodování 
v území, zej
ní vlivy, ložiska nerostných surovin, zv írody).
D 3 ZÚR OK a administrativní

vymezení hranice 
Olomouckého kraje a tímto související u ve vymezení hr ých obcí.

D.2. Širší vztahy 1 : 500 000
Ve výkresu jsou provedeny pouze vybraných jevech, ch se v
zejména návazností na sousední kraje.

D.3. Vyhodnoc
zemky a pozemk

1 : 100 000
Výkres schematickou území, pro-

h v rámci aktualizace ZÚR OK ve vztahu k

D je se zákres h 3 ZÚR OK.
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XIV. KVALIFIKOVANÝ OD ONDU

1. ÚVOD
Níže uvedený kvalifikovaný odh zem

je upraven s ohledem na vyhodnocení sp

ku-
inn

stanovuje v II., odst. 1,
ního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu, který je 

a n
výkresu, tedy 1: 100 000. 

k funkcí lesa (PUPFL) má fo
van podrobnosti, která odpovídá charakteru posuzované 
dokumentace –
2a, jejíž grafická 
000.

Použité podklady:
- edp
-
- y
- 96

- í M
8/2013.

-
- ÚAP Olomouckého kraje – aktualizace 

Jako grafický podklad byly použity údaje z výkresu B.6 ZÚR OK –
chy a koridory nadmístního významu 1:100 000“.

Podrobnost zpracování
ZPF a  PUPFL 

ást – výkres D.3 „Vyhodnocení 

: 100 000.
oru

tj. plochy a koridory republikového a nadmístního významu, 
projednání, v

- Významné rozvojové plochy nadmístního významu
o strategické plochy  
o rozvojové plochy pro sport a rekreaci

- Dopravní infrastruktura nadmístního významu
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o

o

- Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu
o koridory pro zásobování plynem
o koridory pro zásobování elektrickou energií
o koridory pro zásobování pitnou vodu

- Plochy pro stavby a
pohromami   

o plochy pro um
o území významné pro

Plochy a koridory pro územní systém ekologické stability (ÚSES) a plochy a koridory 
územních rezerv nejsou hodnoceny a to s

v územních plánech,   08/2013.
Koridory dopravní infrastruktury, které jsou v alifi-
kovaný od
uvedeny v podkapitole 5.

kor
dopravní infrastruktury, ZÚR OK a pro 

rámci zpracování prvních ZÚR OK, z
é z ÚP VÚC. Podrobnosti uvádí podkap. 6.

Vzhledem k charakteru a podrobnosti ZÚR, je provedený kvalifikovaný odhad pouze orien-
ta
kla erá bude podkladem pro reálné vyhodno-

2. POUŽITÁ METODIKA
Kvalifikovaný o - vzhledem 
ke své – zobrazitelné.

o

vojové plochy nadmístního významu (P-Olomouc, P- , S-
Jeseník) a plochy pro st
mi pohromami (V11 – , Smržice, V15 a V17 – suché poldry Velké Losiny a Filipo-
vá). Tyto byly vyhodnoceny v celé graficky vymezené ploše s
vymezeny v ploše hrází, byla 
ZPF a PUPFL. 

ochrany, podle vyh
hodnocena do kat
cení bylo provedeno v detailu katastrálních mapy.

o Liniové

D.6. vymezují 



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje -              

Strana 458 (celkem 490)

byly v
vymezeny z ram
elektrifikací stá áno polohou stávající 

zábory ZPF nebo PUPFL mohou být proto realizovány pouze 
v návaznosti na stávající

yla stanovena násobkem délky stavby v její ose a st
é s

odn
28 m pro silnice I.
20 m pro silnice II

26 m
U takto vymezené PF a 
PUPFL. Da
jako v

o Plochy a koridory technické infrastruktury
OK jsou zejména stávající jednoduchá nadzemní vedení 

vysokého a velmi vysokého na
vajících vedení VN a plynovodu a v ch nové trasy vodo-

ých staveb si s
UPF

ního vedení, k jejic souhlasu k
ze ZPF (viz. ust. § 9 odst.2. zá ust. §15 odst.3, zá-

289/1995 Sb.)
kovaný o

op
odhadu záboru ZPF a PUPFL.

t pouze v

uvedeno níže.

3. 

Významné rozvojové plochy nadmístního významu
Rozvojové strategické plochy šení
rozporu z -81-4. Dle tohoto dokumentu jsou plochy za-

uvedených podmínek:
Podmínky pro Strategickou plochu Olomouc

- vymezení max. v

- teg
technologických center a center 
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mu a
pravní a technické infrastruktury; 

- zej
zpracovatelského pr ané foto-

obnovitelných zd
za nat
využitím této plochy. 

Podmínky pro Strategickou plochu 
- vymezení v rozsahu plochy „výroby a skladování“ (Z-V1) vymezené v Územním 

- využití této plochy nebude nad rámec stanovený v Územním plánu Zá-

Kód 
plochy Obec

chy/koridoru

Celková

-ha-

z toho 
ZPF
-ha-

Zábor ZPF dle -ha-

I. II. III. IV. V.

Strategické plochy

P-
Olomouc

Olomouc strategická plocha pro aktivi-
ty republikového a nadmíst-
ního významu - Olomouc 

43,68 43,36 43,36
- - - -

P-
eh*

strategická plocha pro aktivi-
ty republikového a nadmíst-
ního významu -

47,26 47,26
-

45,16
-

2,1
-

Celkem
90,94 90,62 43,36 45,16

-
2,1

-

Významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci nadmístního významu

S Jeseník plocha pro sport a rekreaci 
nadmístního významu –

37,1 - - - - - -

Celkem 37,1 - - - - - -

Celkem –
Významné rozvojové plochy nadmístního významu

128,04 90,62 43,36
45,16

-
2,1

-

Poznámka: ad P-

Plocha P- jako zastavitelná schválená v

v tabulkách jsou zábory ZPF v rámci

-
Kód 

plochy Obec Kome – odn

Strategické plochy
P-

Olomouc
Olomouc Olomouc, 

s . lokali územním plánu Olo-
mouc, kde je vymezena jako územní rezerva a v

zena jako územní 
rezerva, a to pro plochy výroby a skladování.

Z dan v

- ha;
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Kód 
plochy Obec Kome – odn

- eb,
nologických center a center pracovní místa v
a
technické infrastruktury; 

- žné
covatelského pr mo

za p zá
využitím této plochy. 

Strategická plocha Olomo
- Národního biomedicínského a biotechnologického parku na území 

ntra v
znamu OB8 Olomouc. V procesu tvorby ÚPD byla hledaná vhodná lokalita a s ohledem na 

návaznosti na stávající technologický 
park na Horním lánu. Na u
v Olomouci mají výrazný zájem Fakultní nemocnice Olomouc (dále FNOL - zájem o vymezení 

9. 2017) a Univerzita Palackého 
v Olomouci (zájem . 9. 
2017). Je -

Olomouci í i nedávné získání hostitelství mimo-
prestižního summitu Times Higher Education, tedy akce, která se obvykle koná ve s

prezidenti, evropští politici, rekto
Situování tohoto strategického
strategické plochy Olomouc) vyplynulo z

st FN
ných ploch v Olomouci z

Strategická plocha Olomouc je uvažována pro Národní biomedicínský a biotechnologický park 
v á, nachází se na okraji Olomouce 
v sti avní a 
technická infrastruktura. Území s
mi limity. Návaznost na stávající zástavbu nav akto se 

Ve vztahu na ZPF s
I. a

í m - héma 
z odn

rinci
ejvyšších bonit nelze vyhnout. Rozvoj na území Olomouce je totiž omezován dalšími 

limity: záplavovým územím 
ochranným pásmem kulturních památek chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kope ku a 
areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko (severovýchodním a vý rem), 

ní spojení D-O-L a další. 
Ve stanovisku MŽP zm

žit
znamnou roli s hraje
Toto je pr uc 

vod, zrušení dohody o parcelaci v ÚP ízení územní studie pro stanovení etapizace a další), 
cha v krátko i

dosažitelnosti lokality a urychlení povolovacího procesu, i když ani toto 
nic

výhod a udržitelnosti projektu významnou roli.
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Kód 
plochy Obec Kome – odn

Národní biomedicínský a biotechnologický park v d zivní 
oblasti biomedicíny a biotechnologií. Je 

zájmem FNOL, jejímž posláním je vedle - lávací 
vaného biomedicínského výzkumu 

Na vzniku Národního biomedicínského a biotechnologického parku v Olomouci má zájem nejen 
roce 2012 podepsané memorandum FNOL, 

Olomouci, Technologickým parkem 
Olomouc, klastrem MedChemBio a MP ojekt 

klady být inovativní, konku-

v ého a soukromého sektoru. Projekt tak naváže na nedávno 
vybudovaná výzkumná centra v Olomouci, a to Ústav molekulární a tran

lých technologií a materi
vod

p
lnost projektu by odklad projektu znamenal zásadní pro-

institucionál

né aktivity. Proje ckého kraje, ke zvýšení konkuren-

Podporu výše 
nální úrovni. Na celostátní úrovni se jedná o Vlád schválené Národní priority orientova-
ného výz lní pak Strategický 

, je i prioritou Olomouckého kraje.
S ohledem na to, že Strategie regionál ící nebo 
problémový region s avovaného krajským 

dený projekt jedine prestiže Olomouckého 
kraje. 
S o j

P-
Záb

Plocha je situovaná západ
hranic ho

v ÚP). 
Z celém rozsahu je jako zastavitel-
ná plocha schválená v a Z-V1)

spádovou líz
mouckého kraje.

Jeho poloha na celostátní významné dopravní trase – – Olomouc –
Ostrava (Polsko, Slovensko) s náva mný dopravní 

ové komunikace – silnice 
I/44. V
znamu RO3 Šumperk- pod

í vymezené specifické oblasti krajského význa-
e

terém je tato plocha vymezována, se v 
izace profiluj

oji bydlení a navazujících 
ori

že ati Olomouc –
zovaná jako jeden z hlavních celorepublikových železni
tedy umís a v území s výbornou dopravní dostupností a s kapacitní technickou infrastruktu-

tel, což je prokázáno i platným územním plánem.
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Kód 
plochy Obec Kome – odn

Význam strategické plochy pro region:
ásti Olomouckého kraje, vý-

aglomeraci, stahu-
již

Svým významem a lou
(Ústeckoorlicko, Králicko). Plocha pro b yslovou zónu má totiž v rádiusu 20 km 
nejenom sídla bývalého Šumperského okresu s cca 150 tisíci obyvateli, ale i obce východní 

sti Pardubického kraje. V tomto dosahu jsou rov
álicko, atd.). Významnou výhodou je i stávající škol-

ti však 
áci v jiných regionech.

du pracovních 
ho regionu,

dojde k rozvoji navazujících doprovodných služeb, subdodavatelských firem,
zlepší se rozvoj bydlení – rekonstrukce, nová výstavba, a dále z toho vyplývající podpora a 
rozvoj stavebního sektoru,

ské vybavenosti,
/44

komunikace R35.
Výše uvedené body jsou zcela v souladu s úkoly a cíli vymezenými Politikou územního rozvoje 

u vládou 15. 4. 2015. Jedná se tedy o vysoký celospo-
ens ního fondu.

mentaci –

Významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci nadmístního významu
S Jeseník edk

US se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch na území OK“, která posuzovala 
celkem 7 lokalit a plocha Golf park Jeseník byla z hlediska záboru ZPF vyhodnocena jako 

tomu, že je ná 
zena v územním plánu Jeseník.. – – již byla realizována.

na 18 jamek v Jeseníku (RKC Jeseník-Lípová) 
rámci 

strategické plochy Olomouckého kraje pro rozvoj ekonomických aktivit, jsou situované
rany. 

jný
pro vyvážený rozvoj kraje a jeho obyvatel, mimo jiné
rozvoj, jehož c
mouckého kraje, které jsou definovány v

republikového nebo i mezinárodního 
významu (aktivity v kých slu-
žeb, p
covní místa v a výzkumu). Tyto plo
být umís y v území s itá je i reál-
n
velkého sídla, s
Navrhované strategické plochy jsou výsledkem posouzení možností, které území OK 
v nabízí. V úze
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klad dopravní obslužnosti nadregionálního charakte chy (min.20ha) ne-
nachází, s výjimkou Statutárního V
v jeho jihovýchod sou vymezené zastavitelné plochy smíšené výrobní o souhrnné 

m, 
emí – žka

chy P- t území, v návaznosti
dovanou infrastrukturu v rámci Technologického parku Olomouc-

imenzovaná pro Plocha P- hlediska 
dopravní dostupnosti a možnosti napojení na infrastrukturu vhodné. Plocha P-
navíc jako zastavitelná schválená v
V eny plochy nadmístního významu pro rozvoj 
podnikání v rámci vymezených rozvojových oblastí a nahrazují je výše uvedené t
gické plochy.
Situování strategických ploch na kvalitních p ch je problematické, vychází ale 
z území. VVURÚ vy
(je uvedeno k v
není aktuální): 
 

Význam vymezení strategických ploch 
o a sociální soudržnosti obyvatel:

RO3 Šumperk- ostech (spádovém úze-
zat

sit
má výcho-

zí, nebo cílové stanice v pólech osídlení
úbytku 

mladýc
o znamnými limity využití území (s výjimkou
kvalitního ZPF)
o js

podpora samosprávných org
bídky, aj.

terén, bez ohrožení sesuvy a 
jinými nestabilitami v území –

velikost lokality, která pojme jak okamžité územní nároky, 
tak i min. rozvojové n
výrobního areálu) – u strategické plochy
dostatek pracovníc ionu)
kvalitní dopravní napojení lokality (silnice – eleznice)
možnost napojení na kapacitní technickou infrastrukturu (zdroje pitné, 

STL/ VTL plynovod, blízká rozvodna, pop
ní VVN pro vybudování vlastní rozvodny, mož
ných odpadních vod apod.)
poloha v rámci regionu – republiky – Evropy
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OK je hodnocen jako význam na celkové 
ceptovatelný. Vzhledem k tomu, že 

kam je historicky situováno osídlení), nelze bez záboru ZPF I. a II. 
e u

které byly zmenš na

ategických plo
odst. 1 SZ) i zastupitelstvo kraje (d šení rozporu, a 
proto nelze v kov

cké plochy v O
ity v oblasti ochrany životního pro-

eše
ritu, požadavek na minimaliz ZPF

denýc

Dopravní infrastruktura nadmístního významu

Kód 
koridoru Obec el vymezení koridoru

Celková 

-ha-

z toho 
ZPF
-ha-

-ha-

I. II. III. IV. V.

avu

D55
Hanušovice silnice II/369 –

Hanušovice-pivovar
0,4 0,2 - 0,1 - - 0,1

D56
Hanušovice,
Bohdíkov

silnice II/369 –
Hanušovice-jih

0,8 0,4 - 0,4 - - -

D57
Bohdíkov silnice II/369 –

Bohdíkov-sever
0,9 0,6 - 0,6 - - -

D58
Bohdíkov silnice II/369 –

Bohdíkov-
1,4 0,5 - 0,5 - - -

D59
Bohdíkov silnice II/369 –

Bohdíkov-jih
2,6 1,8 - 1,8 - - -

D60
Ruda nad 
Moravou,
Bohdíkov

silnice II/369 –
Ruda nad Moravou

7,5 4,5 1,0 1,6 0,6 - 1,3

D62 Moravský 
Beroun

silnice I/45 – 1,1 1,1 - - 1,1 - -

D77 Mohelnice
napojující sil. II/444 na tah 
D35

0,7 0,7 0,64 0,06

Celkem 15,4 9,8 1,6 5,1 1,7 - 1,4

D63 Na území 
OLK obec 
Kojetín

tín – – Hulín –
Valašské – elektri-
zace trati

6,1 0,9 0,8 0,1 - - -
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D64 Rokytnice, 

Brodek u 

žel.

smyk“-
nadjezdu

10,6 6,3 - 4,9 1,4 - -

D65 Senice n. 

Horka, 

Olomouc

mouc – Senice n. H. –
revitalizace trati

35,2 3,9 1,4 2,3 0,2 - -

D66 Olomouc až 
Mor. Beroun
– viz ko-

mouc – Opava - revitalizace 
trati

82,0 4,4 0,7 1,0 0,5 1,7 0,5

D67 Olomouc až 
Šumperk –
viz komen-

mouc – - Šumperk –
elektrizace trati

116,4 4,2 1,5 2,0 0,3 0,2 0,2

D69 Šumperk, 

Petrov n. 
D., Rapotín, 
V. Losiny, 

n. 
D.

, Šum-
perk – Kouty nad Desnou-
revitalizace trati

36,6 0

D74 Hranice, 

Milotice, 

modernizace žel.
Hranice – –

40,0 0

Celkem 326,9 18,7 4,4 10,3 2,4 1,9 0,7

Celkem –
Dopravní infrastruktura nadmístního významu 342,3 28,5 6,0 15,4

4,1 1,9 2,1

-
Kód 

koridoru Obec Komentá –

D55 Hanušovice 9 Olšany –
Ostružná. Úseky D55, D56, D57 a D58 jsou situované v
úseky D59 a D60 leží z ti 
koridor D60 a to z
území obce Hanušovice jsou p územním plánu obce.
Zábor je vyhodnocený v ploše, k

ochrany – alternativní trasa není reálná, jedná se o úpravu stávající silnice v úsecích, které 
jsou vyhodnoceny 

D56
Hanušovice,
Bohdíkov

D57 Bohdíkov
D58 Bohdíkov
D59 Bohdíkov

D60
Ruda nad 
Moravou,
Olšany

D62 Moravský 
Beroun

V ZÚR MSK – 45, jehož 
ást – jedná se

800m, plocha záboru je vyhodnocena v
zasahuje koridor svoji polovinou). Vyhodnocovaná plocha je situovaná mimo zastav
území.

D77 Mohelnice Koridor pro napojení sil. II/444 na tah D35
podrobné Celková délka trasy je cca 

480 m zasahuje do ZPF I. a . ochrany.

Koridory pro žel
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D63 Na území 
OLK obec 
Kojetín

mouckého 
kraje zasahuje pouze obec Kojetín. Vyhodn – jedná 
se o dvoukolejnou odu

minimálním rozsahu.
D64 Rokytnice, 

ov, 
Brodek u 

Koridor vymezuje zájmové územ
trasu vedení železni

fázi zpracovávání DUR žné
D65 Senice n. H., 

Horka, 
K
Olomouc

v hodnocena je plocha délky 
17, železnice, 

- že í územím, kde jsou zastoupeny pouze 

D66 Olomouc, 
Bystrovany, 

,
Mrsklesy, 
Jívová, 

Libavá,
Domašov, 
Hr.Petrovice, 
Mor.Beroun

Koridor je vymezený pro revitalizac -Opava. Jedná se o
kraj) již revitalizace probíhá. 

-Moravský Beroun, celkové délky 41 
ocovaného koridoru je 20 m. 

dha . Reálný zábor ZPF se 
ádá v minimálním rozsahu. P

dat, jen v minimálním rozsahu a to pouze v rámci 

D67 Olomouc, 
Hlušovice, 

Štarnov, Št., 
Babice, 
Mlad.,Újezd, 
Uni
Medlov,
Troubelice, 

Libina,
Hrabišín,
Nový Malín, 

Šumperk

- -Šumperk. Jedná 
se o jednokol ocovaného 
koridoru je 20 m. 

o železnice. Reálný zábor ZPF 
minimálním rozsahu. P ochrany,

kládat jen v minimálním rozsahu. V rámci elektrizací železn ích tratí jsou zábory mimod-

D69 Šumperk, 

Petrov n. D., 
Rapotín, V. 
Losiny, 

D.

Zábor ZPF není vyhodnocený – souhlas k
vydaný
nádražních prostor v

D74 Hranice, 

Špi
Milotice,

Zábor ZPF není vyhodnocený – souhlas k
vydaný a stavba probíhá, s rozd – Teplice nad

– ou – Valašské 
– Hor –

:
V siln
u všech navrhovaný

výjimkou území obce Hanušovice (koridory D5
izovaná v územním plánu, mohou zábory v

d é z minimálním 
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úpravou trasy stávající silnice a to 
v úsecích, které jsou dopra
záj

ti a zlepšení komfor
Koridory pro (s výjimkou koridoru D64) jsou vymezeny z

tavby 
ozh rámci 

bory mimodrážn
v minimálním rozsahu, avšak jejich situování vychází z
šen it . Vlastní zábory jsou 

e trati jsou t
uvisející se 

í kapacity trat
II. zájmu zkvalit-

i, si vyžádá realizace stavby „Dluhonický 
y má dojít k p

ravní místo (kte-
ní), je v území

zastoupena na rozhodujíc – vzhledem 
k - v úvahu.

dopravní stavby je maximalistický a vyplývá z obe
stanoven vajících do-

est je 
zájmem – jednou z priorit kraje je podporovat rekonstrukce železni

nikacích.

Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu

Kód
plochy/

koridoru
Obec –

Koridor pro technickou infrastrukturu – zásobování el.  energií
E18

Bílsko, Senice n. H., 

tín, Byst
mouc, Kožušany, Táža-
ly, Blatec, Charváty, 
Dub n. Mor., Grygov, 
Majet
chovice, Suchonice, 

Koridor E18 je vymezený z jícího nadzemního jedno-
asíkov-Prosenice, na dvojité. 

Celková délka vedení je 82 km a zasahuje území Olomouckého a Pardubického 
kraje, na území OLK má délku cca 57 k
rozvodny Prosenice t
ochrany).
Realizace stavby bude probíhat v

–
jedná se o nadzemní vedení V

i základy stož

a rozptýlený po celé trase stavby. 
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Kód
plochy/

koridoru
Obec –

Zábeštní Lhota, Sobíš-
ky, Buk, Radvanice, 
Prosenice, Osek n. 

E20 Olomouc, Bystrovany Hodolany- a, 
Hodolany- Dluhonice, Hodolany-Holice, Hodolany-Lutín a Hodolany-Prosenice. 

e u
– tzv. východní tangenty. V

E21
Ohrozim, Ví

lovice, Bu sko, Konice

Tyto dva koridory na sebe navazují a jsou vymezené z izace zkapa-
-Konice 

(E21) a Vyškov- élka el. vedení je v
E21 2,6 km, v cího 
vedení, prochází rozsáhlými plochami ZPF.  Realizace stavby by probíhala 
v ý zábor 

é b
zábor by však byl minimální a rozptýlený po celé trase stavby.

E22
-

-
ce, Brod

E23 Rozstání Koridor E23 je 
JMK. Jedná se o navrh

-Rozstání (to na území JMK). 
Vel na

E24 evnovi-
ce

Korid
napájecího vedení 110 kV.

- s. spolehlivosti distri-
vy 110 kV a 22 kV v daném regionu a je v

nezbytná z
Za e dosahuje již limitní výše –
dosa v okolí v zimním období a 
v
ce.

bude
v itní a spolehlivá dodávka el. energie a též zaji

/22kV se nachází ve
pomyslného trojúhelníku vymezeném již existujícími tra
110/22kV Pr -Letecká, Vyškov a Zdounky. I z tohoto pohledu se tudíž 

Je xis
tran jov-Letecká, Vyškov, Zdounky).

110/22kV si vyžádá jen minimální zásahy 
v navazuj po
stránce sv
ší/nová vedení 22kV, jimiž by se výkon z 0/22kV vyvá-

vymezená 
init cca 3500 m2, z toho zábor ZPF cca 2500 m2

.

E25 Prosenice, Osek 
vou ichov, 
Radslavice, Pavlovice u 

Podolí, 

Korido
400kV Prosenice-Otrokovice na dvojité. Má celkovou délku 38 km a zasahuje 
území Olomouckého a Zlínského kraje. Koridor na území OLK má délku cca 

zem – viz koridor E18.
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Kód
plochy/

koridoru
Obec –

M
ará Ves

E26 Býškovice, Malhotice, Ústí, Koridor pro zkap osenice-
Nošovice, které zasahuje území Olomouckého a Moravskoslezského kraje.  
Koridor na území OLK má délku cca 18km a to v úseku od Malhotic po hranice 

MSK k místu plánovaného energetického zdroje u Blahu-
dot – viz koridor E18.

E8 Moravský Beroun Úprava koridoru pro nap
, která je 

s záboru ZPF.
E6 Hranice Úprava polohy plochy pro ozvodny 110 kV Hranice o 2 - 4 pole.

.
zábor

Koridor pro technickou infrastrukturu – zásobování plynem
E14 ice, Koridor pro p - VTL plynovod“. Návrh 

du úpravy trasy dálnice D1 a uvede-
ní do souladu zá - P9 . 
trvalý zábor ZPF.

E15
Uhelná, Bernartice, Javor-
ník, Bílá Voda

vymezení koridoru pro VTL plynovod vychází z podrobné dokumentace     
zábor ZPF.

E27 L plynovodu DN500 Lobodice-
v cí plynovod zde prochází 

m územím v lémy 
s je navržena
po

eložky však nelze 
navrhnout tak, aby k u z -
ochrany se nachází v rozsáhlém území okolí trasy plynovodu.

Technická infrastruktura – zásobování pitnou vodou
V1 Zvole, Hrabová, Lukavi-

ce, Bohuslavice, Dubic-
ko, Leština, Rájec

Úprava vymezení koridoru z platných ZÚR OK 
vané podrobné dokumentace a dat ÚAP. L
ZPF a to v minimálním rozsahu po dobu realizace stavby.

V2
venice, Mohelnice, 

er-
venka, Litovel

Úprava koridoru z ev pro propojení úpravny 
vody Dubicko se skupinovým vodovodem Litovel. Vymezení koridoru je prove-
deno ace a dat ÚAP. L

ábor ZPF a to v minimálním rozsahu po dobu realizace 
stavby.

V10 lkovice-Laš y, 
Dolany

-
místní komunikací, lze 

asný zábor ZPF a to v minimálním rozsahu
V12 Navrhovaný vodo rámci souboru staveb: „Zásobo-

vá Radí-
rozhodující mí po pozemcích PUPFL. 

V13 Potštát, Partutovice, 
Olšovec

Navrhovaný vodovodní d délky cca 5.240m v rámci souboru staveb: „Zásobo-
vání pitnou vodou obcí Potštátska“. Je vedený mezi obcemi Olšovec-Potštát, 
mi cích PUPFL. Dopad na 

dobu realizace stavby. 
V14 rámci souboru staveb: „Zásobo-

vání pitnou ného území 
y po pozemcích PUPFL. Dopad na 
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živelnými, nebo ji-
nými pohromami

Kód 
plochy/

koridoru
Obec plo-

chy/koridoru

Celková 

-ha-

z toho 
ZPF
-ha-

-ha-

I. II. III. IV. V.

V11
Smržice

Stavba propojovacího odtoko-
vého kanálu vodních 

2,1 2,1 1,8 - - - 0,3

Celkem 2,1 2,1 1,8 - -
-

-
0,3

Kód 
plochy/

koridoru
Obec ymezení plo-

chy/koridoru

Celková 

-ha-

Plocha
zátopy

- zatrav-

-ha-

zábor 
ZPF pro 

hráze
-ha-

-
ha-

I. II. III. IV. V.

V15 Velké 
Losiny 

Stavba suché nádrže Velké 
Losiny

37,7 33,5 4,2 - 3,1 - 1,1 -

V17 V. Losiny, 
Lo á
n.Desnou Stavba suché nádrže Filipová

20,1 15.6 4,5 - 3,6 - 0,5 0,4

Celkem 57,8 49,1 8,7 - 6,7 - 1,6 0,4

-
Kód 

plochy/
koridoru

Obec – vod

V11
Smržice

odtokového kanálu mezi vodními toky Romže a Hlou-
územním plánu 

na území Obce Smržice, je zapracovaný v návrhu územního plánu obce. Zábor ZPF 
je vyhodnocený pro plochu délky 700 0m.
plav v

V15 Velké Losi-
ny 

Koridory jsou vymezené pro stavbu suchýc Filipová, na vodním toku
D .  Výz spo
v

období n
(geomorfologie - ná území) je 

v cílem
esné, byla v rámci zpracování Studie 

úseku Šumperk-Maršíkov“ 
(PÖYRY 2009), navrž h a v

Odhadovaný zábor p slený pro koridor pro hráz, 
podrobné dokumen-

taci, která musí zohlednit ky silnice I/44 v daném území (koridor D5). Trvalý 
chy zátopy budou z

záboru ZPF, a proto nejsou v

V17 V. Losiny, 

Desnou

a I
Koridor E24 – any  dochází u koridoru pro plochu trans-

- , s.r.o. pro zkvalit-
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avy 110 kV a 22 kV v daném re-
gionu a je v
tické soustavy. N 22kV se nachází 
ve tujícími trans

-Letecká, Vyškov a Zdounky. I z tohoto pohledu se tudíž jedná o ideál-
í stanici 110/22kV. Její realizací bude možné 
jbližší transf

-Letecká, Vyškov, Zdounky).
(pod 2 km).

110/22kV si vyžádá jen minimální zásahy v navazující 
D

, jimiž by se výkon 
z /22

(vy
2, z toho zábor ZPF cca 2500 m2.

Koridor V11 – stavba odtokového kanálu je umís -
tyto se vodními toky. 

v možný - trasa kanálu je navržena v
bližší

ý n
V17, a to pro hráze. Plochy zátopy budou z v
k trvalému záboru ZPF, a proto nejsou v eny

– plocha zátopy -
s minimáln
V jný zájem na realizaci navrhovaných staveb je dán jejich charakterem – mají sloužit 

vá z
konkrétních lokalit a je odvislé od konfigurace terénu a 

ochr umperk a dal-
toku Desná 

v -údolní 
poloh žité nalézt do

horní
s e pol-

rámci zpracování Studie proveditelnosti 
úseku Šumperk-Maršíkov“ (PÖYRY 2009), 

ec 
nad Desnou).

Kvalifikovaný odhad záboru ZPF - celková bilance 

Návrhy Aktualizace ZÚR OK 
Celková 

-ha-
Z toho 

ZPF
-ha-

Zá -ha-
I. II. III. IV. V.

Významné rozvojové plochy nadmístního význa-
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mu
Strategické plochy 90,94 90,62 43,36

45,16
-

2,1
-

Významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci 37,1 - - - - - -
Celkem 128,04 90,62 43,36

45,16
-

2,1
-

Dopravní infrastruktura nadmístního významu
15,4 9,8 1,6 5,1 1,7 - 1,4

326,9 18,7 4,4 10,3 2,4 1,9 0,7
Celkem 342,3 28,5 6,0 15,4 4,1 1,9 2,1

území živelnými, nebo jinými pohromami 
Suchá nádrž 57,8 8,7 - 6,7 - 1,6 0,4

Propojovací kanál 2,1 2,1 1,8 - - - 0,3
Celkem 59,9 10,8 6,7 - 1,6 0,7

Celkový s 530,24
129,92

49,36
67,26

4,1
5,6

2,8

U ostatních, v statné vlivy 
ly provedeny pouze menší úpravy již vyhodnocených 

platných ZÚR OK (viz k není 
tomu, že jde o zá

ÚP VÚC (viz podkap. 6). 

4.

Významné rozvojové plochy nadmístního významu

Kód
plochy Obec

Celková 

-ha-

z toho 
PUPFL

-ha-

Kategorizace PUPFL

LH LO LZU

Významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci nadmístního významu

S Jeseník Plocha pro sport a rekreaci 
nadmístního významu –
golf

37,1 10,1 10,1 - -

celkem 37,1 10,1 10,1 - -

-
Kód 

plochy Obec –

Významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci nadmístního významu
S Jeseník Plocha je vymezena v Územním plánu Jeseník.. I. etapa – tj. 9 – již 

byla realizována. Jeseníku 
(RKC Jeseník-Líp rámci zpracování 
plánu Jeseník. Vzhledem k charakteru st dpokládá minimální zásah do lesního 
porostu a minimální rozsah kácení. 

Dopravní infrastruktura nadmístního významu
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Kód 
koridoru Obec Ú

Celková 

-ha-

z toho
PUPFL

-ha-

Kategorizace PUPFL

LH LO LZU

ní dopravu

D58
Bohdíkov silnice II/369 –

Bohdíkov-
1,4 0,2 0,2 - -

D59
Bohdíkov silnice II/369 –

Bohdíkov-jih
2,6 0,2 0,2 - -

D60
Ruda nad 
Moravou,
Olšany

silnice II/369 –
Ruda nad Moravou 7,5 0,8 0,8

- -

celkem 11,5 1,2 1,2 - -

D66 Olomouc až 
Mor. Beroun
– viz ko-

mouc – Opava - revitalizace
trati

82,0 0,8 0,5 0,1 0,2

D67 Olomouc až 
Šumperk –
viz komen-

mouc – - Šumperk –
elektrizace trati

116,4 0,1 0,1 - -

D69 Šumperk, 

Petrov n. 
D., Rapotín, 
V. Losiny, 

n. 
D.

perk – Kouty nad Desnou-
revitalizace trati

36,6 0 - - -

D74 Hranice, 

Milotice, 

modernizace žel. trat
Hranice – –

40,0 0 - - -

celkem 275,0 0,9 0,6 0,1 0,2

Celkem –
Dopravní infrastruktura nadmístního významu 286,5 2,1 1,8 0,1 0,2

Komentá -
Kód 
koridoru Obec –
Koridory pro siln í dopravu
D58 Bohdíkov

– Ostružná. Úsek D58 je situovaný v í obce, úseky D59 a D60 jsou 
z je požadovaný pro koridor D60 a to 
z
Zábor je vyhodnocený v ploše, která je dána délkou úpravy silnice a s
pro provedení stavby (20m). Odhadovaný zábor PUPFL je malého rozsahu, reálný zábor, 
vyplývající z

D59 Bohdíkov

D60
Ruda nad
Moravou,
Olšany

Koridory pro že
D66 Olomouc, 

Bystrovany, 
,

Mrsklesy,

-Opava. Jedná se o 
íž 

odhadu záboru -Moravský Beroun, celkové délky 41 
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Kód 
koridoru Obec –

Jívová, 
Hlubo
Libavá,
Domašov, 
Hr. Petrovi-
ce, 
Mor. Beroun

leznice, lesní pozemky se 
v trase železnice (v její blízkosti) nachází s výjimkou obcí Olomouc, Bystrovany a Velká 

minimálním rozsahu.

D67 Olomouc, 
Hlušovice, 

Štarnov, Št.,
Babice, 
Mlad.,Újezd, 

Medlov, 
Troubelice, 

ná, Libina,
Hrabišín,
Nový Malín, 

Šumperk

- -Šumperk. Jedná 
se o 2 k
koridoru je 20 m. 

lád
v trase železnice (v její blízkosti) nachází na území obcí Nová Hrade
avšak reálný zábor PUPFL l minimálním rozsahu a to 
z ho
stanic.

D69 Šumperk, 

Petrov n. D.,
Rapotín, V. 
Losiny, 

n. D.

Zábor PUPFL není vyhodnocený –
úprava nádražníc

D74 Hranice, 

Špi
Milotice, 

Zábor PUPFL není vyhodnocený –
stavba probíhá, s rozd lením na dva úseky: první úsek Hranice – –

– Valašské
lez – –

Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu

Kód 
plochy/
koridoru

Obec –

Koridor pro technickou infrastrukturu – zásobování el. energií
E18 n, Litovel, 

ny,

Olomouc, Kožušany, 
Tážaly, Blatec, Charváty, 
Dub n. Mor., Grygov, 
Majetín, Kr
vice, Suchonice, Nelešovi-

v, Zábeštní Lhota, 
Sobíšky, Buk, Radvanice, 
Prosenice, Osek u

Koridor E18
-Prosenice, na dvojité. Celková 

délka vedení je 82 km a zasahuje území Olomouckého a Pardubického kraje, na 
území OLK má délku cca 57 í z
Prosenice.
Trasa prochází v
v délc ovel cca 570m, Obce 

cca 300m. 
V

30m
kládá pro plochy zast
vedení v

E20 Olomouc, Bystrovany eložku vedení VN 110 kV Hodolany-
Hodolany- Dluhonice, Hodolany-Holice, Hodolany-Lutín a Hodolany-Prosenice. 
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Kód 
plochy/
koridoru

Obec –

ky silnice I/46 
– tzv. východní tangenty. V ouce jsou tyto

Lesními pozemky koridor prochází pouze v jednom úseku a to v obci Bystrova-
ny.

E21
tín,

Koridor je vymezený pro zkap
-Konice, které má celkovou délku 2,6 km. Stavba kopí-

ruje trasu stávajícího vedení a v chází lesními pozemky: 
Obec Strážisko v ovice v délce cca 850m.
V

ší
12

plo
E26 Býškovice, Malhotice, Ústí, 

tín

ního vedení 400kV Prosenice-
Nošovice, které zasahuje území Olomouckého a Moravskoslezského kraje.  
Koridor na území OLK má délku cca 18km, v úseku od Malhotic po hranice OLK, 

MSK k místu plánovaného energetického zdroje u Blahutovic. 
Stavba ,
Malhotice cc

FL po 
í funkce lesa v

30m po obou stranách vedení.  Trvalý zábor 

Technická infrastruktura – zásobování pitnou vodou
V12 Radíkov, rámci souboru staveb : „Zásobo-

ozemcích PUPFL. 
V13 Potštát, Partutovice, 

Olšovec
Navrhov rámci souboru staveb : „Zásobo-
vání pitnou vodou obcí Potštátska“. Je vedený mezi obcemi Olšovec-Potštát, 

celkové délce cca 2.900m po pozemcích PUPFL. 
V14

otín
rámci souboru staveb : „Zásobo-

v celkové délce cca 1.900m.
Ve vše trvalé omezení

vyhodnotit a ezí konk

ke snižování ohrožení území živelnými, nebo jinými 
pohromami

Kód 
plochy Obec

Celková 

-ha-

z toho 
PUPFL

-ha-

Kategorizace PUPFL

LH LO LZU

V15 Stavba suché nádrže Velké 
Losiny

37,7 3,6 - - 3,6

V17
Stavba suché nádrže Filipová

20,1 9,0 - - 9,0

celkem 57,8 12,6 - - 12,6

-
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Kód 
plochy Obec –

V15 Velké Losi-
ny 

K na vodním toku Desná a jsou navržené 
é Losiny.  Odh pro koridor 

pro hráz podrobné 
dokumentaci, která musí zohlednit trasu ložky silnice I/44 v daném území (koridor D5). 

bude realizova

V17 Velké Losi-

nad Desnou

Kvalifikovaný odhad záboru PUPFL - celková bilance 

vyplývající z
Celková 

-ha-

Z toho 
PUPF
-ha-

Kategorizace PUPFL
LH LO LZU

Významné rozvojové plochy nadmístního významu
Strategické plochy - - - - -

Významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci 37,1 10,1 10,1 - -
Celkem 37,1 10,1 10,1

Dopravní infrastruktura nadmístního významu
Sil 11,5 1,2 1,2 - -

275,0 0,9 0,6 0,1 0,2
Celkem 286,5 2,1 1,8 0,1 0,2

Plochy pro stavby a o
území živelnými, nebo jinými pohromami 

Suchá nádrž 57,8 12,6 - - 12,6
Propojovací kanál - - - - -

Celkem 57,8 12,6 - - 12,6

381,4 24,8 11,9 0,1 12,8

U ostatních, v této podkapitole neuvedených 
na PUPFL. 

5. ,
U KTERÝCH JI

V eny plochy dopravní infrastruktury nadmístního vý-
znamu, které jsou v šené, a u kterých je tedy k dispozici kvalifiko-

y, avšak v rám úpravám, 

o p
veden v platný

la minimální a v

Kód 
koridoru Obec

D1

Maletín Dálnice D35 koridoru D1, 
je v ZUR OK uvedený v rozsahu 63,0 ha.

úseku 
délka 2.700) m, na území 
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Kód 
koridoru Obec

obce Maletín oridoru 
je

vyvolaná nutností koordinovat trasu v návaznosti na koridor 
D35 vymezený v ZUR Pardubického kraje. Rozsah záboru 

V. t ochrany.

D3

Mohelnice Dálnice D35 -

se silnicí I/44

V ZUR OK je odhad záboru v rámci koridoru D3 vyhodnoce-
ný v rozsahu 3,0 ha, z

ídy ochrany 1,2 ha. 
V k

I/44 a to na zák

- - je 
umís koridoru D4, pro stavbu silnice I/44 Mohelnice-

ha. Nová plocha D3 v

oridoru je cca 36,0 ha, odhad záboru 
ZPF je v rozs

ad záboru v koridoru D3 v ZUR OK, se vztahuje 

D5

Velké Losiny
Petrov n. D.
Dolní 
Studénky
Šumperk

Silnice I/44 – výstavba
no
Desnou –

V ZUR OK je zábor v rámci koridoru D5 odhadovaný 
v rozsahu 9,4 ha, z
V sy 

chnických možnos-
nace 

možného p

návrhu.
Byl provedený nový odhad záboru ZPF pro upravený koridor:
celkový zábor 43,7 ha, z toho I. ochrany: 1,5 ha, II. ída 
ochrany: ochrany: ochra-
ny: 4,0 ha.  

D10

Libina Silnice II/446 – obci Libina je v ZUR 
OK vyhodnocený v celková plocha 9,0 ha, z toho 
zábor ZPF I. ídy
V
silnice z odklonu trasy od obytných území –
trasa je prodlo zemí, nao-
pak je zkrácena v severoz i. 

zábor v rozsahu 13,3 ha, z toho zábor ZPF 12,0 ha (
8,4 ha).  

D18

ilnice II/150 –
Domaželice - il, Horní 
Újezd Odhad záboru v ZUR OK je 2,3 ha, bez další specifikace.

, kdy dochází k návaznosti na kori-

Úprava je minimální (posun o cca 30m). 
jde o koridor 

Z1 ídy 
v rozsahu rozsahu 3,0ha), odborný odhad 
reálného záboru ZPF je 1,6 ha, z toho I.
v rozsahu 1,4 ha a II rozsahu 0,2 ha.
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Kód 
koridoru Obec

D24

Kralice na
Hané

II/434 
v úseku Kralice na Hané –

V ZUR OK je 

odhadovaný na 8,3 ha, z toho rozsahu 
3,3 ha a ZPF II. ídy ochrany v rozsahu 1,6 ha. Na území 
obce Kralice na Hané je odhad záboru 4,4 ha. 

území obce Kralice na Hané, v souladu s platným územ-
ním plánem. Zde
plocha .137-DS, s vyhodnoceným záborem v

aný zábor ZPF je v celkovém rozsahu 4,79 ha,
z
v rozsahu 3,75 ha.
Ve srovnání s
k významnému navý

D27

Olomouc
Severní spoj

Korido
silnice II/448 podle územního plánu Olomouc : v západní 

ídá zastavitelným plochám .16/079 a 
.16/090 o celk toho odhadovaný zábor 
ZPF v rozsahu 2,9 ha ( och
ochrany : 1,9 ha).

návaznosti na navrhovanou trasu východní tangenty 
a odpovídá plochám .09/152 a .09/158
ha, z toho odhadovaný zábor ZPF v rozsahu 2,4 ha

D28

nice
Silnice I/46 – obchvat obce 

ice
V ZUR OK je pro tuto stavbu odhadovaný zábor
9,9 ha, z
Aktualizací í k

hodn
ha, z toho ZPF 10,0 ha

6 ha). Pozemky ZPF II. 
upravené trase nevyskytují.

D31

Severozápadní obchvat V ZUR OK je odhad záboru pro severozápadní obchvat 
va provedený v rozsahu 6,4 ha, z toho zábor 

ZPF I. 5,6 ha.
V aktu

zejména v západ trase 
stávající silnice III. – Smržice. Celková délka 
upravené trasy je cca 5.400 m, z toho po pozemcích ZPF 
v délce 3.190 m
ZPF 6,4 ha, vše na pozemcích I. dy ochrany.  

D34

Slatinice, 
Drahanovice, 

na

šetice

II/449 Slatinky – Slatinice-
ka

Úprava vymezení koridoru z platných ZÚR OK byla provede-

sil
– Smržice.
Délka upravené trasy v
záboru ZPF je 6,4ha (z toho 0,2

2,4ha.

D35

Charváty silnice II/435
Charváty – Kožušany

žka na území obcí Charváty, Bla-
tec a Kožušany-Tážaly. Odhad záboru je provedený
v rozsahu 6,4 ha, z
V

ná.
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Kód 
koridoru Obec

technických m ení

byla na území obce v délce 1460m, nyní v délce 2480 m). 
Vyhodnocený je zábor v koridoru
dovaná plocha je 5,0ha, z toho zábor ZPF v rozsahu 4,7 ha 

ochrany: 4,1 ha, II. ochrany: 0,6 ha).

D37

Šternberk Silnice I/46 – Olomouc –
Šternberk, východní tangen-
ta

V ZUR OK je v koridoru D37 vyhodnocená celá tras
ky I/46 a to v úseku od Olomouce-Holice po Šternberk, cel-
kový odhadovaný zábor je v rozsahu 30,5 ha.

Šternberk
dor z ÚP Šternberk, zde ozna ený jako D11 (JV obchvat 

700 m 25 m. Celková plocha takto
toho pozemky ZPF

v rozsahu 7,5 ha (II. 3,0 ha, III. da: 2,0 ha, IV.
1,0 ha, V. oridoru) je 
ve srovnání s

D44

Silnice II/447,
v 20,0m, odhadovaný zábor je 12,4 ha, z toho zábor ZPF I.

ochrany: 4,8 ha.
V

– v j
prava tvaru a napo-

jení na související komun
Celková délka j
je 10,4 ha, z toho ZPF v rozsahu 9,6 ha (I. 4,2 ha, II. 

2,9 ha, III. 0,5, IV. 2,0 ha).

D47
–

modernizace v parametrech
v úseku hranice JMK-Kojetín

v Akt. . Koridor v ostatním úseku není Aktualiza-
.

Zhodnocení
V následující tabulce je provedené srovnání –
stav po A rámci Aktualizace 2.a, ze kterého je
z jakém plošném rozsahu dochází k
vaný Aktualizace 2.a. 
Ze ZÚR OK jsou dostupné údaje o celkové vý

to je srovnání provedeno pouze v
8, D24, D35 a D37) jsou v ZÚR OK uvedeny údaje pro 

rav v
aje pro tabulk

V VÚC Olomoucké 
aglomerace, z edy v

rozsahu 9,4 ha, která odpovídá plochám
kdy dochází k dalším úpravám v y, 

plochu stavby v rozsahu celého koridoru. 
(9,4 ha a 45,0 ha) neznamená tedy významné navýšení zá-

boru ZPF v rámci koridoru D5, ale je pouze údajem o celkovém rozsahu odhadovaného 
zábo
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U koridoru D27 není odhad záboru ZPF v dispozici.
S ohledem na uvedená up
ploch, vzhledem k

Srovnání o frastruktury
Kód

koridoru
ZUR OK – po aktualizaci ZUR OK – aktualizace 2.a

zábor zábor ZPF -ha- zábor zábor ZPF -ha-
celkem -ha- celkem -ha- celkem

D1** 12,5 - - 12,1 10,0 - -
D3 3,0 0,8 1,2 12,0 12,0 - 12,0
D5* 9,4 - 0,5 45,0 43,7 1,5 34,0
D10 9,0 3,8 2,6 13,3 12,0 3,6 8,4

D18** 1,6 1,3 0,3 1,6 1,6 1,4 0,2
D24 4,4 - 1,0 25,6 4,8 - 1,0
D27 - - - 8,2 5,3 0,6 -
D28 9,9 - 0,7 11,5 10,0 - -
D31 6,4 5,6 - 10,8 6,4 6,4 -
D34 6,4 6,4 6,1 0,3

D35** 2,9 2,7 - 5,0 4,7 4,1 0,6
D37** 11,5 - 3,1 14,4 7,5 - 3,0
D44 12,4 5,4 4,8 10,4 9,6 4,2 2,9

6. A TECHNICKÉ INFRASTRUK-
TURY ZE ZÚR OK, U KTERÝCH NENÍ ZPRACOVÁN KVALIFIKOVANÝ ODHAD 
ZÁB ÚP VÚC)

V následující tabulce jsou uvedeny koridory dopravní a technické infrastruktury nad-
místního významu, které jsou v platných ZÚR OK již vzhledem k tomu, že se 

ÚP VÚ kvalifikovaný odhad zábor
( y jednou vy-

hodnoceny v platných ÚP VÚC).
V rámci A úpravám , které s výjimkou kori-
doru D010, ne FL, který je uveden v
platných ZÚR OK, a minimální, v
a nezobrazitelné. Vyhodnocení kvalifikovaného odhadu záboru ZPF a PUPFL  pro stavbu 

-Medlov v koridoru D010 je obsaženo v

Kód koridoru
ve výkresu D.3

el vymezení koridoru Poznámka

Koridory pro dopravní infrastrukturu
D08 II/369 Branná – Ostružná,

p eložka
nejedná se o nový zábor p dy, dochází pouze k posunutí ásti koridoru a 
jeho podstatné zkrácení o cca 2000m . D vodem úpravy koridoru je jeho 
zp esn ní na základ prov ení technických možností ešení v podrob-
n jších dokumentacích a ÚP. Akt. .2a dochází ke zmenšení rozsahu 
záboru.

D018 Úprava polohy koridoru a
ozna ení stavby D1, hranice
kraje ( íkovice – Lipník n/B),
napojení R 55

nejedná se o nový , d

ru pro D1 (velikos
stejná) - pracování de facto na stejných pozemcích. 

m ú

D019 R 48, B lotín – Pala ov, rozší ení nejedná se o nový zábor p dy, dochází pouze k posunutí ásti koridoru 
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Kód koridoru
ve výkresu D.3

el vymezení koridoru Poznámka

na normové parametry (velikost záboru ZPF pro vlastní komunikaci bude p ibližn stejná) - v
daném m ítku zpracování de facto na stejných pozemcích. D vodem
úpravy koridoru je jeho zp esn ní na základ prov ení technických 
možností ešení v podrobn jších dokumentacích a ÚP. Sou asn úprava 
koridoru sleduje návaznosti na ZÚR MSK.

D021 sil. I/35, Valašské Mezi í í -
Lešná - Pala ov, novostavba
v etn všech souvisejících
staveb a objekt

nejedná se o nový zá
(velikost záboru ZPF pro vlas - v

úpravy koridoru je j mož-

koridoru sleduje návaznosti na ZÚR MSK a ZK.
D033 II/444, Šternberk, jihozápadní

obchvat, p eložka (velikost záboru ZPF pro vlastní komunikaci bu - v
zpracování de

D038 II/150 obchvat Ohrozim nejedná se o nový zábor p dy, dochází pouze k posunutí ásti koridoru
(velikost záboru ZPF pro vlastní komunikaci bude p ibližn stejná). D vo-
dem úpravy koridoru je jeho zp esn ní na základ prov ení technických 
možností ešení v podrobn jších dokumentacích a ÚP

Koridory pro technickou infrastrukturu
E02 Trans anice 110/22 kV 

Šumperk –
ho vedení 110 kV

Úprava vymezení koridoru pro 
110/22 kV trasy napájecího vedení 110 kV, byla provedená dle ÚP 
Šumperk. í trasy o cca 340m. 
Bez vlivu na nový zábor.

E03 Vedení 110 kV Krasíkov – Králíky Úprava polohy koridoru trasy vedení 110 kV na území obce Štíty byla 
aktualizovaných ÚAP.

Nejedná se o nový zábor p dy, dochází pouze k posunutí ásti koridoru 
(rozs platných ZÚR OK, 
vzhledem k tomu, že trasa je o 0,6km kratší.)

E04 tanice 110/22 kV 
Moravský Beroun

Úprava polohy tra
vedení  VVN 110kV byla provedena dle 

Nejedná se o nový zábor p dy, 
dochází pouze k min. posunutí koridoru a jevu v rámci koridoru.

E06
– páje-

cího vedení 110 kV

Úprava (zkrácení) koridoru na území obcí Mostkovice a
je vymezena pro napájecí vedení 110 kV ransf

– západ. Bez vlivu na nový zábor ZPF.
E07 Vedení 110 kV Konice – Velké 

Opatovice
Úprava koridoru pro trasu vedení 2x110 kV na území obcí 
sko a je provedena dle podrobné dokumentace provozo-
vatelem epublika, s.r.o.  Vzhle-
dem k tomu, že se pro zdvojení vedení využívá stávající vedení VN110kV, 

Vyhodnocení plochy koridoru D 010

Kód koridoru 
ve výkresu D.3

koridoru Poznámka

D010 II/444 Mohelnice - Stavenice,
p eložka

u této stavby jde z ásti o nový zábor (dochází k p evodu z územní rezer-
vy do návrhu). ást koridoru na území obce Úsov již hodnocen a zde 
dochází ke zmenšení záboru p dy a korekci pr b hu ásti koridoru. Na 
území obce Medlov jde o nový zábor p dy. Up esn ní trasy je provedeno 
dle ÚP a podrobné dokumentace. Cílem bylo zvýšení odstupu trasy p e-
ložky silnice od ploch bydlení.
Protože není k
vyhodnocení celého koridoru D010.
Celkový zábor í 13,1 ha (ší toho:  
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Kód koridoru 
ve výkresu D.3

koridoru Poznámka

0,1 PUPFL, 11,1 ZPF a to: I. 1,4 ha, II. 8,0 ha, III. 0,6 ha, 
IV. 1,1 ha.

PROVEDENÝCH VE VYMEZENÍ BIOCENTER NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU 

Tato kapitola je dop – MŽP, orgánu ochra-
úpravami ÚSES 

ým projednáním; tyto úpravy vzešly z –
OPK uplatnila („ … požaduje-

no do 

Podkladem pro provedené úpravy pr
– generel ÚSES pro ORP Záb
–

–

– „Posouzení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické 
stability ve vztahu k po izování aktualizace 2 Zásad územního rozvoje 

4). Posouzení v tomto podkladu je 
provedeno ve variantách v - 1:100 000 v závislosti na 
rozsahu zobrazovaných úprav. Pro z OK 
byly vybrány va

Vyhodnocení záboru p Akt. 
systému ekologické stability (ÚSES) regionálního a nadregionálního významu, 

územních rezerv, n
s odvoláním na bod 2, me

V dnocení záboru 
ZPF ve vztahu k se jednalo o

toho z navýšení 
ezení.  

ano
se dále uvedené vyhodnocení kvali

k na 
úpravu uplatnila ve svém stanovisku Agentura 
orgán. Požadavek se vztahuje na úpravu vymezení NRBC a jejich uvedení do souladu se 

ení MŽP.
uje na tyto nadregionální biocentra (NRBC):
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– NRBC 89 Smolný (cílový ekosystém - nivn ezofilní hájové, mezo-

– -
– NRBC 66 Jezernice (cílový ekosystém - mezofilní hájové, mezofi

né)
– NRBC -
– NRBC 12 Skalka (cílový ekosystém - teplomilné doubravní, mezofilní hájo-

vé, nivní)    
razitelné v

ti ZÚR OK.

Srovná nání

oz
n.

N
R

B
C Plocha NRBC (ha)

nová rozdíl
    

89 2049,20 1842,32 -206,88

65 498,83 347,92 -150,91

66 2183,14 2004,90 -178,24

104 1867,94 1763,41 -104,54

12 899,11 1016,70 117,59

Z ním došlo k podstatnému zmen-

v právním stavu ZÚR
O . Z uvedených 

váním tohoto NRBC v m území, tedy 
v oblasti s

ompaktních ploch s trvalou vegeta-
cí v reprezentativních stanovištních podmínkách, bylo nezbytné nadregionální biocentrum 
Skalka v

le stanoven s ohledem na poža-
dované parametry parametry (podl
nadregionálního bi
jiného tvaru - protáhlejšího - nároky na plochu BC zvyšují) 
NRBC. Úkolem tohoto rozsáhlého b
ned duk
stabilitu území.

definováno vyhláškou 395/1992 Sb. jako biotop [§ 3 písm. i) zákona] nebo soubor biot

jako
funkce biocent
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návaznosti na základní skladebn - rvky tedy 
nemo

vymezování ploch pro NRBC Skalka bylo vycházeno z vyhlášky . 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném zn ní - pro vymezené skladebné 
ásti ÚSES jsou v prvé ad vhodné "plochy p írodní", p íp. též "plochy lesní" i "plochy 

vodní a vodohospodá ohledem na minimální zastoupení výše uvedených 

Dle METODIKY VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY jsou 
uži

který má 
jinde upla í funkce ÚSES a jeho význam pro defragmentaci krajiny“. 

v územního systému ekologické stability (ÚSES) je 
podle § 4 odst. 1) y a krajiny

lo Ministerstvo 
živo ctv
hodnocení nadregionálního ÚSES -

v roce 2010, resp. 2011. 
mezeno o rozloze 1085 

aktualizaci 
e

S jeho zmenšení na 1017 ha . 
ZÚR OK z r. 2008 zapracovaly NRBC Skalka ve východní poloze o rozloze cca 900 ha na 

nadregionálního a regionálního ÚSES na 
území Olomouckého kraje“, který zpracovala v il jej OSR 
KÚO
dané ZOK v ak
du Nadregionáln Skal-
ka vymezeno v
zasahovat. V 2a ZÚR OK uplatnilo AOPK požadavek 
na zapracování NR
kladu (podkladu 

cích 900 ha na 1017 ha. 

Vymezení uvedených BC bude v
katastrálních map, z t
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XV. Í TÝKAJÍCÍCH SE ROZVOJE ÚZEMÍ STÁTU, KTERÉ NEJ-
SOU OBSAŽENY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S O NÍM PO-

Í

vymezuje týkající se rozvoje území státu, 
které nejsou obsaženy v :

–

oža ra Povodí 
Moravy, s.p. Brno.;

– doplnit v PÚR cí - – Olomouc 
Jedná se o úsek nové stavby dálnice D35, která v PÚR není obsažena. Dál-
nice D celé své trase u K
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XVI. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

P to 

B.1. ouckého kraje – vymezení rozvojových os a oblastí         
1 : 200 000

B.2. – vymezení specifických oblastí 
1 : 200 000

B.3. Schéma koncepce dopravy (cílový stav) 1 : 200 000
B.4. 1 : 200 000
B.5. Schéma koncepce zásobování elektrickou energií a plynem (cílový stav) 1: 200 000
B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000
B.7. Územní systém ekologické stability nadmístního významu 1 : 100 000
B.8.

1 : 100 000
B.11 Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality 1 : 200 000 (

tem A ZÚR OK)
D.1. í výkres 1 : 50 000
D.2. Širší vztahy 1 : 500 000
D.3. Vyhodno ní 

1 : 100 000

Zkratka Význam zkratky

AGN
Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách evropské-
ho významu

BPEJ ogické jednotky

CR Cestovní ruch

Akciová sp

D eské dráhy

D-O-L ní spojení D-O-L (Dunaj – Odra – Labe)

DO

DP Dobývací prostory

EIA ost

EU Evropská unie

EVL Evropsky významná lokalita

HDP Hrubý domácí produkt

CHKO

CHKOJE

CHKOLP

CHLÚ

CHOPAV á o

JMK Jihomoravský kraj

KHS Krajská hygienická stanice
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Zkratka Význam zkratky

KKO Kulturní krajinná oblast

KP Kulturní památka

KPP

KPZ Krajinná památková zóna

KÚOK Krajs

LAPV Plochy (lokality) vhodné pro akumulaci povrchových vod

LF Lesní fond

LH Lesní hos

LO Lesy ochranné

LZ Lesy 

MD Ministerstvo dopravy

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

MO Ministerstvo obrany

MPO

MPR á památková rezervace 

MPZ

MSK Moravskoslezský kraj

MÚK

MV Ministerstvo vnitra

MVE Malá vodní elektrárna

MZe

MZCHÚ Maloplošné

MŽP Ministerstvo životní

NATURA 2000  evropském kontextu

NKP Národní kulturní památka 

NP Národní park

NPP

NPR

NR Nadregionální územní systém ekologické stability

NRBC Nadregionální biocentrum

NRBK Nadregionální biokoridor

OK Olomoucký kraj

OP Ochranné pásmo

OB )

OBÚ

OOP

OS
Rozvojová osa ( ÚR 
OK)

OR Rozvojová osa nadmístního významu vymezená ZÚR OK

ORP Obec s eno

OSR Odbor strategického rozvoje
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Zkratka Význam zkratky

OZE Obnovitelné zdroje energie

PD Projektová dokumentace

PHO Pásmo hygienické ochrany

PHP Plán hlavních povodí

PK Pardubický kraj

PO

POP Plán oblastí povodí

POPD Plány otvír y a dobývání

POÚ

PP

PR

PRÚOK Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

PRVKOK Program rozvoje 

PUPFL cí lesa

PZ Památková zóna

RBC Regionální biocentrum

RBK Regionální biokoridor

RKC krajinný celek

RO Rozvojová oblast nadmístního významu vymezená ZÚR OK

RR Radioreléové trasy

RS

SEA

SOB Specifická oblast (vymezená v souladu s PÚR 

SOB-k Specifická oblast (vymezená ZÚR OK)

STL

SWOT

TEN Transevropské multimodální 

TI Technická infrastruktura

TINA E

TNAD Tranzitní automobilová doprava

ÚAP Úz ické podklady

ÚPD

ÚP Územní plán

ÚPO Územní plán obce

ÚPP plánovací podklad

URÚ Udržitelný rozvoj území
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Zkratka Význam zkratky

ÚS Územní studie

ÚSES Územní systém ekologické stability

ÚTJ

VO

VDJ Vodojem

VE, VTE

VN Vedení vy (energetika)

VPO

VPR Vesnická památková rezervace 

VPS

VPZ Vesnická památková zóna 

VRT koridor vysokorychlostní dopravy

VTL Vysokotlaký plynovod

VÚ Vojenský újezd

VÚC Velký územní celek 

VVN

VVP Vojenský výcvikový prostor

VVTL Velmi vysokotlaký plynovod

ZCHÚ

ZLK, ZK Zlínský kraj

ZOK Zastupitelstvo Olomouckého kraje

ZPF

ZSJ Základní sídelní jednotka

ZÚJ Základní územní jednotka

ZÚR Zásady územního rozvoje

ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

ŽP
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XVII. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE – AKTUA-
A - SROVNÁVACÍ TEXT

Ve srovnávacím textu jsou vlož podtržením a
rušené jsou vy .
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Právní stav 

k

A.1.
priorit stanovených v politice územního rozvoje 2

A.2. politice územního rozvoje a 
vymezení oblastí se zvýšenými požadavk
více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 12

A.3. politice územního rozvoje a vymezení dalších 
specifických oblastí nadmístního významu; 29

A.4. politice územního rozvoje a vymezení ploch a kori-
tému ekologické 

33

A.4.1. Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu 33

A.4.1.1. Siln 34

A.4.1.2. 36

A.4.1.3. Letecká doprava 37

A.4.1.4. Vodní doprava 37

A.4.1.5. Ostatní doprava 37

A.4.1.6. 38

A.4.2. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu 40

A.4.2.1. Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod 40

A.4.2.2. Zásobování pitnou vodou 41

A.4.2.3. 42

A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií 42

A.4.2.5. Elektronické komunikace 44

A.4.2.6. Zásobování plynem 44

A.4.2.7. nfrastruktury nadmístního 
významu 45

A.4.3. 46

A.4.4. Rekreace a cestovní ruch 55

A.5.
území kraje 58

A.5.1. 58

A.5.2. Koncepce ochrany a využití nerostných surovin 60

A.5.3. 61

A.6. Stanovení cílových kvalit 63

A.7.

bám vyvlastnit 64

A.8.
dokumentaci obcí, zejména s 77

A.8.1. 78

A.8.2. území, pro vymezování ploch s
80

A.9. V h využití územní studií 86

A.10. V

z 88

A.11. 88

A.12. Stanovení podle § 37 odst. 7 stavebního zákona 89

A.13. 89
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A.1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRA
UDRŽITELNÉHO ROZVO
STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJESTANOVENÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ K DRŽITELNÉHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ

1. Priority územního plánování na území Olomouckého kraje se stanovují s
vyvážený vzt

aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. V souladu s charakterem 
území kraje jsou v ZÚ
pláno dokumentech Politika 

(dále v textu Politika územního rozvoje 
, Strategie udržite rozvojových dokumentech 

ených Olomouckým krajem; 
2. ZÚR OK vymezují jejich 

2.1.
2.1.1. urbanistickou koncepci (vymezení rozvojových oblastí a os, 

specifických oblastí a stanovení podmínek pro pro
v území);

2.1.2. koncepci rozvoje technické a dopravní infrastruktury;
2.1.3. kon
2.1.4. koncepci systému ekologické stability, h a 

kulturních hodnot v území;                      
2.2.
2.3. Politiky 

územ
a dalších

3. Priority v :
3.1. udržení soudržnosti v území je posilováno v ZÚR OK zejména: 

3.1.1. udržení pracovních míst vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a zejména vymezením specifických 

oblasti 
sociál

3.1.2. , prostupnosti území a napojení 
na technickou infrastrukturu, zejména ve specifických oblastech se 
so s anosti a 

zpra ;;
3.2. pro územní plány obcí se v oblasti posílení sociální soudržnosti v území 

stanovuje zejména:
3.2.1.

Olomouckého kraje; 
3.2.2. likosti a 

mu významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a 
anému vývoji dopravní obslužnosti území;

3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti 
obyvatel území, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na 
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zá regionálního a oborového plánování 
(zejména komunitního plánování);

3.2.4.
ne (
vy lokalit), zejména velk

k rámci systému regionálního, komunitního a jiných forem 
pod e

3.2.5. y pro í rozvoje bydlení a 
po
lá ;

3.2.6. podmínky k ochrany civi a kulturních hodnot 
v území;

3.2.7.
civiliza

. Zvýšit a akceschopnost složek
integrovaného záchranného systému jako nástroje ke snížení

;
3.2.8. v oblasti ochrany obyvatel a obrany státu dále prohloubit systém 

varování obyvatelstva, stanovit podmínky pro zóny havarijního 
;

3.2.4.3.2.9. akceptovat další relevantní podmínky stanovené v kap. A.8.;
3.3.

vazeb s Polskou republikou a sousedními kraji;
4. Priority v

4.1.
Olo
ekonomickými problémy; 

4.2.
v Olomouckém kraji vnímat jako jeden z
úze

evším posílením nabídky ploch pro podnikání a s ohledem na diferencované 

rozlišovat jejich charakter); 
4.3.

a podporovat restrukturalizaci ekonomiky opírající se zejména o využití 
komparativních výhod území;

4.4. navrženou koncepcí omezení, nebo 
ale k mini
kraje;

4.5. zrušen
4.5. ZÚR OK k

4.5.1. m
nabídky pracovních míst;

4.5.2. ifických oblastí, 
rozvojových oblastí a rozvojových os;

4.5.3. koridory nadmístního významu na úseku dopravní a technické 
infra

4.5.4. podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu;
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4.5.5. u a
k a celorepublikových

4.6. vzhledem k írody 
v obla ovat 

rekre jného zájmu 
o využití ploch pro rozvoj rekreace;

4.7. pro územní plány obcí se v stanovuje zejména:
4.7.1. ikového a 

nadmístního významu (dále „strategické plochy kraje“) dle bodu 7.3.
4.7.2. aktivit, z

4.7.2.1. význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a 
oblastí;

4.7.2.2.
technické infrastruktury;

4.7.2.3.
území;

4.7.2.3.4.7.2.4. možnosti ho ho
(tzv. brownfields)

4.7.3. vymezit koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu v souladu se 

limi
4.7.4. podmínky pro rozvoj a využití území pro

láze ství a formy cestovního ruchu;
4.7.3.4.7.5. akceptovat další relevantní podmínky stanovené v kap. A.8.;

5. Priority v :
5.1.

urbanistic
5.2. p maximální možné

re ;
5.3. zrušen
5.3. ZÚR OK k

5.3.1. šetrné a racionální

5.3.2. ochranu
írodních a kulturních hodnot v kulturních krajinných oblastech (dále 

v textu KKO);
5.3.3. prvky ÚSES nadmístního významu;
5.3.4. zásady pro ochranu krajinného rázu;
5.3.5. zrušen;
5.3.6. zásady k o ÚP obcí;

5.4. pro ÚP obcí se v
priority a zásady pro v území:
5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší:

5.4.1.1. dmínky 
koncentrovanou 

vý
5.4.1.2. v

s chrá
zejména CHKO, MZCHÚ, 
2000 a nadregionálními a regionálními skladebnými prvky ÚSES 
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podporovat 

adla aj.), a to 
zejména v oblastech se zhoršenou koncentrací škodlivin 
v ovzduší;

5.4.1.3. skupinových VTL, 
pro více obcí;

5.4.1.4. zrušen
5.4.1.5. nenavrhov

zdro CHKO, 
parcích, 
v oblastech se zhoršenou koncentrací škodlivin v ovzduší,

výro
pod
(pro které je oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášena) pro 
tyto zdroje;

5.4.1.5. nenavrhovat plochy 
sta vyšším emisním zatížením v CHKO, 
MZCHÚ, evrop
V oblastech se zhoršenou koncentrací škodlivin v ovzduší  

š ajíc
vyšším emisním zatížením jen za podmínky  

realizace technických,
r

porovnání s výchozím stavem;
5.4.1.6. podporovat, kde je to technologicky možné a ekonomicky 

výhodné,
5.4.1.7. ikového 

významu pro rozložení dop na stávajících 
tazích, ysoce 
zatížených 

ání koncentrace 
lních 

. Podporovat rekonstrukce 
že atí, jako významné alternativy pro snížení 

po komunikacích;
5.4.1.8.

k
5.4.1.9. s

vyššími nároky na hygienu (
ávání a výchovu, sociální služby, u a zdravotní 

služby)
zatížených ko ,
zejména pro dopravní stavby mezinárodního, republikového a 
nadmístního významu vymezených ZÚR OK;

5.4.1.8.5.4.1.10. podporovat rozvoj cyklistické dopravy;
5.4.2. Prioritypriority v oblasti ochrany vod:

5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné 
vody a nakládání s
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5.4.2.2. za priori

z
s kvalitou lososových vod, nebo se nacházejí v CHOPAV, 
v území Ramzovského nasunutí, v ochranných pásmech 

d
5.4.2.3.

obcí s 2000 1 000 tak, aby byly na
požadavky platné legislativy;

5.4.2.4. nepovolovat rozsáhlou území, ve
kterém není 
vodovod;
z místech, která nejsou napojena 

malé 

jímek s , a to pouze u 
rozvol s

5.4.2.5. .
novu napojení ramen na vodní tok 

místech, kde je vhodná 
y

italizace vodních 
iny, 

lních 

mi
vod rozlivem v nivách

5.4.2.6. ování za
prvotní nástroj k

;
do
zpra
plnohodnot

5.4.2.7. z nských 
rezervoárech vzniklých p více podporovat 

5.4.2.8. neplánovat výstavbu nových údolních nádrží jako 
proti
mate
schopnosti krajiny zejména v
orn nebo jiným obdobným 
zvýšením ekologické stability území. Podporovat výstavbu 

o
uzeny dle platných právníc

v v ízeních; 
5.4.2.9. á

ání, 
nebo se nacházejí v

oblasti 
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5.4.2.10. návrh nových s
v ionáln

oblasti tzv. 
Ramzovského nasunutí, povolovat dle platných právních 

i
5.4.2.11. v

podzemních a povrchových vod rozvíjejícím se turistickým 
ru lí Ramzovského sedla a Ostružné a 
významné
ochrany a exploatace podzemních vod;

5.4.2.12. v
k

ená podrobnou dokumentaci;
5.4.2.13. pro stávající a výhledové zdroje podzemní i povrchové vody 

bezproblémovou využitelnost;
5.4.2.13.5.4.2.14. v a zastavitelných plochách 

ání, vsakování i využívání 
o

povodní;
5.4.3. priorityPriority v :

5.4.3.1. pro jiné, lské 
akticky 

neobnovitelných složek ŽP , k záboru ZPF (a
PUPFL)

á
ásad;

5.4.3.2.

5.4.3.3. byla 
minimalizována až eliminována z nich plynoucí rizika a využít 

nevyužívaných ploch; 
5.4.3.4. p
5.4.3.5.

omeze
pro
ekologické funkce;

5.4.4. Priority priority v :
5.4.4.1. i skladbu a

prostorovou strukturu
blízkému stavu;

5.4.4.2. lesích 
všech kategorií a v

5.4.4.3.
jedno z e
schopnosti krajiny; 

5.4.4.4.
5.4.5. Priority priority v oblasti nakládání s odpady:
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5.4.5.1.
;

5.4.5.2.
CHKO, CHOPAV a 

v území tzv. Ramzovského nasunutí
parcích;

5.4.5.3. nebo 
odstra Z
bu

en, bioplynových stanic apod.),

k
loka
intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zákonné požadavky 

. Podporovat budování 
odpovídající infrastruktury nutné k
následné ekonomicky

unálního odpadu k jeho 
energetickému využití;

5.4.5.3.5.4.5.4. podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje 

zdraví lidu;
5.4.6. Priority priority v krajinu:

5.4.6.1. rRespektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného 
orující 

žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a
ajiny a

omezování fragmentace krajiny;
5.4.6.2.

v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního ÚSES;
5.4.6.3. sk mimo plochy 

zjiš , vzhledem k jejich 
ne
vy kách zejména stanovené 
dobývací prostory. y

akceptovat 
stávající charakter prv ÚSES a jejich funkce v cílovém stavu, a 

Vym

podmínky, že funkce ÚSES budou využitím ložiska
pouze eny a

Plo ovin v území
o

írody a krajiny
pozitivního vývoje vzniku uni
biodiverzitu a tvorbu ÚSES);
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5.4.6.3. akceptovat stávající charakter ochrany ÚSES
podpory jeho

rekultivaci; p
unikátních bi iversitu a tvorbu ÚSES;

5.4.6.4. ZÚR OK a v navazujících 

ložisku nerostných surovin.  
ZÚR kraje a v navazujících 

ovacích dokumentacích stí není 
u ložisku 

maximální možné 
respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V
omezení funkce ÚSES v dokumentacích 
"Povolení k " a "Plán dobývání" navržena 

bnovení funkce skladebného 
a ;

5.4.6.5. liniových staveb - komunikací vyššího 

omezovat v , em je 
omezení prostupnosti krajiny .
P zejména významných dopravních t
republikového významu (kapacitních komunikací, železnice) dbát 
na zajiš ;

5.4.6.5.5.4.6.6. v územních podmínky pro ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové kvalitycharakteristiky a typy
krajiny;

5.4.7. priority Priority v oblasti nerostných surovin
5.4.7.1.

Respektovat 
výhradních a významných ložisek nevyhrazeného nerostu a 
prognózních zdro i v cích se území a jeho 
využití, a minimalizovat 
zákonnými limity území. 

udržitelného rozvoje území; respektovat itelnost 
stávajících DP, CHLÚ, výhradních a významných ložisek
nevyhrazeného nerostu
takto jinými zákonnými limity území;

5.4.7.2. preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných výhradních 
ložiskách a ložiskách nevyhrazeného nerostu v souladu 
s

5.4.7.3.
disponibilní zásoby požadované kvality suroviny a životnosti 
zá

rámci Olomouckého kraje v souladu 
s principy udržitelného rozvoje kraje;

5.4.7.4. ovených 
prostorách v souladu s írody a 
krajiny isek a 
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minimálními územními a ekologickými dopady;
5.4.7.5. udoucí 

po iny v ; podle 

Olomouckého kraje, plnící funkci územ ;
5.4.7.6. p ací      

v souladu s charakterem daného území a v souladu s výrazem a 
;

5.4.7.7. zrušen;
5.4.7.8. trvale vyhodnocovat nerostný surovinový potenciál regionu a 

za ;
5.4.7.9.

náhradou , zachovat vyváženost 
;

5.4.8. priority Priority v
              pro snížení :

5.4.8.1.

rhovaných 

zejména hluku v podrobné 
hovat protihluková 

(stavby protihlukových bariér, valy, pásy izo

hlediska hlukové zát –

pro )
urbanistic
orgány);

5.4.8.2. podporovat 
individuální;

5.4.8.2.5.4.8.3.
zá

dalšímu
zhoršování stavu odst. 
5.4.1., a další relevantní podmínky stanovené v kap. A.8.;

5.5. Zásady územního rozvoje O odstavci 3,
4, 5.1. až 5.4. vymezují tyto plochy a koridory nadmístního významu:
5.5.1.

rozvoje to jsou:
5.5.1.1. strategické plochy kraje a plochy pro rozvoj podnikání v rámci

vymezených rozvojových oblastí uvedené v odstavci 7.3. 
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. 
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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.
kraje – vymezení rozvojových os a oblastí 1 : 200 000;

5.5.1.3. specifické oblasti s nevyváženými podmínkami pro udržitelný 
. až 

odstav ), které jsou graficky vymezené ve výkresu B. 2.
– vymezení specifických 

oblastí 1 : 200 000. Pro tyto oblasti ZÚR OK stanovuje podmínky 
v odstavci 13.

5.5.1.4. plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu uvedené 
v odstavcích 17. až 3 jsou 
graficky vymezené ve výkresech B. 3. Koncepce dopravy 
1 : 200 000, B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 
1 : 100
a asanací nadmístního významu 1 : 100 000;

5.5.1.5. plochy a koridory pro technickou infrastrukturu uvedené 
v odstavcích 48. až , 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
pro o významu 
1 : 100 000;

5.5.1.6.
využití územní studii jako podmínky pro rozho
ve využití území vymezené v odstavci 94, které jsou graficky 
vymezené ve výkresu B. 9. Výkres oblastí, ploch 
nadmíst
jejich vyu ání 

000;
5.5.2.

5.5.2.1. specifické oblasti s vysokou 
o

e
B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000;

5.5.2.2. plochy stability 
krajiny uvedené v odstavcích 71. až
od , které jsou graficky vymezené ve výkresech B. 7. 
Územní systém ekologické stability nadmístního významu 1 : 
100 000;

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 

5.5.2.4. kulturní krajinné oblasti vymezené v
vložených od ve výkresu B. 6. Plochy a 
koridory nadmístního významu 1 : 100 000;

5.5.3.
5.5.3.1. plochy uvedené v

odstav .
Plochy a koridory ostatní neuvedené v odstavcích 6.1. a 6.2., 71 budou obce ve 
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postupem dle 
§ 5 a násl. stavebního zákona.

A.2.    OZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS 
VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE
ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM 

OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A 
NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY)

6. Na území Olomouckého kraje respektovat tyto rozvojové oblasti:
6.1. rozvojovou oblast republikového významu OB8 Olomouc, vymezenou v

Po textu ) a
ou ZÚR OK.

6.1.1. Vymezení:
6.1.1.1. – Laš

-

i - ,
Šternberk (pouze k. ú. Lhota u Šternberka, Šternberk), Štarnov, 
Horka nad Mora

6.1.2. úkoly pro územní plánování obcí:
6.1.2.1. rozvojovými 

oblastmi OB8, RO1 a RO2;
6.1.2.2. ejné infrastruktury v koordinaci 

s lokalizací strategické plochy kraje pro aktivity republikového a 
nadmístního významu;

6.1.2.3. návaznosti 
na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci 
podnikatelských aktivit (zejména strategické plochy pro aktivity 
republikového a nadmístního významu); 

6.1.2.4. exploatací ložisek nerostných 

pro ochranu a exploataci ložisek NS);
6.1.2.5. z

lnými;
6.1.2.6. koordinovat rozvojové možnosti sídel s

ochra
6.1.2.7. a chránit koridory pro:

a) obchvat a homogenizaci dálnice D35 kolem Olomouce; 
b) silnici I/46 Olomouc-Šternberk;
c) homogenizaci D46; 
d) -Velký Týnec; 
e)
f) revitalizaci a modernizaci železni ních tratí a 301;
g)
h) úsecích Šternberk - Moravský 

Beroun, Hodolany - -Dluhonice, 
Hodolany-Holice, Hodolany-Lutín, Hodolany-Prosenice;
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i) stavbu t
napájecího vedení 110 kV;

j)
napájecího vedení 110 kV;  

k) vedení VVN 400kV Krasíkov-Prosenice;
l)

vodovod Olo ;
m)

skupinový vodovod Olomouc;
6.1.2.8.

a)
b) se situováním strategické plochy kraje pro aktivity 

republikového a nadmístního významu Olomouc;
c) -

O-L;
d) potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve 

vzta
v území (za podmínek stanovených v kap. A.5.2.);

e) s ochranou území pro u

6.1.2.9. území s ochranou 
krajinných hodnot; minimalizovat negativní dopady do podmínek 

oblasti a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména 
ových zón);

6.2. rozvojovou oblast nadmístního významu RO1 , navazující na 
s oblast republikového významu OB8 Olomouc.

6.2.1. Vymezení:
6.2.1.1. erova, 

Koko k. ú. 
6.2.2. úkoly pro územní plánování obcí:

6.2.2.1.
oblastmi OB8, RO1 a RO2;  

6.2.2.2. koordinaci 
s lokalizací strategické plochy kraje pro aktivity republikového a 
nadmístního významu;

6.2.2.3. návaznosti 
na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci 
podnikatelských aktivit (zejména strategické plochy kraje pro 
aktivity republikového a nadmístního významu); 

6.2.2.4. exploatací ložisek nerostných 

pro ochranu a exploataci ložisek NS);
6.2.2.5. z ých surovin orientovat do 

lnými;
6.2.2.6. koordinovat rozvojové možnosti sídel s

ochra
6.2.3. a chránit koridory pro:

6.2.3.1. e D 1 a dálnice D 55;
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6.2.3.2. - II/150, II/436, II/434, II/436, II/150, II/434;  
6.2.3.3.

trati ;
6.2.3.4.

okovice;
6.2.4.

6.2.4.1. návrhu na lokalizaci terminálu nákladní dopravy;
6.2.4.2. se situováním navrhované strategické plochy kraje pro aktivity 

republikového a nadmístního významu;
6.2.4.3. s ochranou koridoru územní rezervy pro vysokorychlostní 

dopravu (VRT);
6.2.4.4. s -O-

avu;
6.2.4.5. s

6.2.4.6. potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve vztahu 
území (za 

podmínek stanovených v kap. A.5.2.);
6.2.5. území s ochranou krajinných 

hodnot; minimalizovat negativní dopady do podmínek životního 
edí, zejména ve vztahu k sti a lokalizaci 

podnikatel

6.3. rozvojovou oblast nadmístního významu navazující na 
oblast republikového významu OB8.

6.3.1. Vymezení:
6.3.1.1. území obcí: 

Ol
6.3.2. úkoly pro územní plánování obcí:

6.3.2.1.
oblastmi OB8, RO1 a RO2;  

6.3.2.2. návaznosti 
na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci 
podnikatelských aktivit; 

6.3.2.3. exploatací ložisek nerostných 

pro ochranu a exploataci ložisek NS);
6.3.2.4. z ných surovin orientovat do 

lnými;
6.3.2.5. koordinovat rozvojové možnosti sídel s

ochra
6.3.3. a chránit koridory pro:

6.3.3.1. homogenizaci dálnice D46;
6.3.3.2. - II/449, II/367, II/434;
6.3.3.3. modernizaci a rekonstrukci želez ;
6.3.3.4.

vodovod Olomouc;
6.3.3.5. – Konice, Vyškov 

– Prost
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6.3.3.6. – západ 
t

6.3.3.7. ustavy „Moravia  - VTL plynovod“;
6.3.3.8. –

;
6.3.3.9. DN500 Lobodice – ;
6.3.3.10.

a Romže;
6.3.4.

6.3.4.1. potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve vztahu 
území (za 

podmínek stanovených v kap. A.5.2.);
6.3.5. území s ochranou krajinných 

hodnot; minimalizovat negativní dopady do podmínek životního 
edí, zejména ve vztahu k

podnikatelských aktivit (zejmé

6.4. rozvojovou oblast nadmístního významu RO3 Šumperk-
6.4.1. Vymezení:

6.4.1.1. území obcí:
(bez k. ú. a a k. ú. Pivonín),

Zvole, Petrov vice;
6.4.2. úkoly pro územní plánování obcí:

6.4.2.1. koordinaci 
s lokalizací strategické plochy kraje pro aktivity republikového a 
nadmístního významu;

6.4.2.2. návaznosti 
na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci 
podnikatelských aktivit (zejména strategické plochy kraje pro 
aktivity republikového a nadmístního významu); 

6.4.2.3. exploatací ložisek nerostných 

pro ochranu a exploataci ložisek NS);
6.4.2.4. z

lnými;
6.4.2.5. koordinovat rozvojové možnosti sídel s

ochra
6.4.2.6. ory pro:

a) nové úseky silnice I/44;
b)
c) modernizaci a rekonstrukci želez
d)

na úpravnu vody Dubicko;
e) VTL plynovod Zvole –
f) – sever 

6.4.2.7.
a) situování strategické plochy kraje pro aktivity republikového a 

nadmístního významu ;
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b) s ochranou územní rezervy
Hanušovice – Litovel;

c) se situováním –
sever 

d) potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve 
vzta ntropogenním limi
v území (za podmínek stanovených v kap. A.5.2.);

6.4.2.8.
zejména ve vztahu k
podnikatelských aktivit (zejména strategické plochy kraje pro 
ak

6.4.2.9. území s ochranou 
krajinných hodnot; minimalizovat negativní dopady do podmínek 

oblasti a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména 
ových zón);

6.5. rozvojovou oblast nadmístního významu RO4 Jeseník (Mikulovice);
6.5.1. Vymezení:

6.5.1.1. -Nová Ves, 
Jeseník (pouze k. ú. Jeseník a k. ú. Bukovice u Jeseníka), 
Pí á (pouze k. ú. k. ú. 
Široký Brod);

6.5.2. úkoly pro územní plánování obcí:
6.5.2.1. exploatací ložisek nerostných 

pro ochranu a exploataci ložisek NS);
6.5.2.2. z

6.5.2.3. koordinovat rozvojové možnosti sídel s
ochra

6.5.2.4. z a chránit koridory pro:
a)

6.5.2.5.
a) s m rozvodny v
b) potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve 

vzta
v území (za podmínek stanovených v kap. A.5.2.);

6.5.2.6. pro budoucí exploataci nerostných surovin se považuje za 
problematickou oblast CHKO Jeseníky a kulturní krajinná oblast 
KKO5;

6.5.2.7. zabývat se možnými 
Polskem;

6.5.2.8. v území s ochranou 
krajinných hodnot; minimalizovat negativní dopady do podmínek 

oblasti a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména 
ových zón); 

6.6. Vymezení rozvojových oblastí Olomouckého 



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – aktualizaceAktualizace

17

7. Pro využití území v rozvojových oblastech se stanovuje:
7.1. na rozvojové oblasti nahlížet jako na území s preferovanou koncentrací 

antropo
rozvoje území.
pro

5.6.7.2. v rozvojové oblasti republikového významu OB8 Olomouc, v rozsahu 
s respektovat 

vymezenou strategickou rozvojovou plochu kraje republikového a nadmístního 
významu;

7.3.
ve
7.3.1. vymezením strategických ploch kraje pro aktivity republikového a 

nadmístního významu (dále v textu strategické plochy) dle výkresu B.6. 
Rozsah strategických ploch a jejich napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu
podle konkrétních podmínek v daném území:

7.3.1.1. rozvojové oblasti nadmístního 
vý
II/434; 
meziná š ;
–

pra

dopravní infrastruktura, související skladovací plochy – jako 
kce k ízení apod. 

–

kte

7.3.1.2. strategická plocha Olomouc (v rozvojové oblasti republikového 
významu OB8 Olomouc) v
v rozsahu do 44 ha;
–

vy
ící pracovní místa v

a vysokého škol
nezbytné dopravní a technické infrastruktury; 

–

vý ro 

za
spojené s ;

7.3.1.3. rozvojové oblasti nadmístního 
významu RO3 Šumperk – ), v
I/44 v rozsahu cca 47 ha;
–

ve chnická a dopravní infrastruktura, skladovací 
plochy, souvi ;
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–

nesouvisí s ;
–

v ;

7.3.2. vymezením ostatních ploch pro aktivity nadmístního významu v procesu 

orgánu územního plánování; v
zám velkými nároky na dopravní infrastrukturu vymezovat plochy 
výrob tím 
mobilitu pracovních sil zejména do území s
aktivit repub
rozvojových oblastech a rozvojových osách dle výkresu B.1;

7.3.3. zatížení území optimalizovat s ohledem na místní podmínky konkrétní 
lokality, funkce obcí v a s ohledem na širší vazby, 

edevším z hlediska dopravního napojení a pohybu za prací;
7.3.4. st. 11. mimo území 

rozvojových oblastí:
7.3.4.1.
7.3.4.2.

oblasti, zejména pro pobytovou a dlouhodobou rekreaci a 

7.3.4.3.
využitím místních komparativních výhod, zejména v oblasti 
ekologic

7.3.4.4. esel;
7.4.

stávajících nevyužitých výrobních 
7.5.

e tnanosti;
7.6. v rozvoj

nadmístního významu v
o

7.6.1. ovat v obdobných lokalitách s
ochran nižšími nároky 

7.6.2. roluk 
v akceptací min. vzdálenosti 
nezbytné k
urba

7.6.3.
možnost lokalizace v
(brownfields).

7.6.4. zohlednit Programy zlepšování kvality ovzduší, pokud to
pro obsah zásad územního rozvoje uvedené v právních

8. ových os:
8.1. OS10 (Katowice- – Ostrava –

– Olomouc – Brno – –
(Bratislava), vymezené v
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8.1.1. na území Olomouckého kraje prochází rozvojová osa OS10 územím 

8.1.2. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): 

nov, Milotice nad 
Be

- (bez k. ú. Chaloupky u 
Otaslavic) - Kel

8.1.3. úkoly pro územní plánování obcí:
a) a chránit koridory pro:

- výstavbu dálnice D1 v úseku ovice - Lipník n ); 
- I/48 v úseku – hranice OLK (dále 

dálnice;
- výstavba silnice I/35 ( - Lešná - )

v - hranice OLK;
- návrh homogenizace dálnice D46;
- – Brno 

v parametrech koridoro

- modernizaci ko 270;
- – Horní –

hrani
-

z vedení Prosenice – Nošovice;
- zdvojení el. vedení VVN 110kV Vyškov –
-

napájecího vedení 110 kV); 
- – VTL 

plynovod“;
- zlepšení zásobování pitnou vodou severní 

- Potštátsko;
b)

- s ochranou koridoru územní rezervy pro vysokorychlostní 
dopravu (VRT);

- -
O-L;

- s ochranou koridoru územní rezervy pro vedení 400 kV 
sloužící k vyvedení elektrického výkonu z plánovaného 
velkého energetického zdroje v Blahutovicích;

- s

- potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve 

v území (za podmínek stanovených v kap. A.5.2.);
c) znosti na dopravní systém u 

významných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního 
významu;

d) z
nejnižší
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e) pro budoucí exploataci nerostných surovin za problematickou 
se považuje kulturní krajinná oblast KKO 1 a specifická oblast 

f) území s ochranou 
krajinných hodnot; minimalizovat negativní dopady do 
podmí
k

8.2. OS11 – ov – Uherské 
Hra – – , vymezené v Politice územního 
roz
8.2.1. na území Olomouckého kraje prochází územím ORP Lipník nad 

Be
8.2.2. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Buk, 

a Troubky 
(pouze vý k. ú.);

8.2.3. úkoly pro územní plánování obcí:
a) a chránit koridory pro:

- dálnici D1 -
- eložku silnice II/436 Vlkoš –
- 270;
- parametrech 

koridoro
- oravia – VTL plynovod“;
- el. vedení 400 kV Krasíkov – vedení 

- el. vedení 400 kV Prosenice – vedení 
na dvojité;

- el. vedení 400 kV Nošovice – vedení 
na dvojité;

b)
- s ochranou koridoru územní rezerv -O-

L;
- s ochranou koridoru územní rezervy pro vysokorychlostní 

oblasti 

- s

- potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve 

v území (za podmínek stanovených v kap. A.5.2.);
c) znosti na dopravní systém u 

významných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního 
významu.

d) z

;
e) území s ochranou

krajinných hodnot; minimalizovat negativní dopady do 
podmí
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k

8.3. OS8 Hradec Králové / Pardubice – Moravská 
ebová – Mohelnice – Olomouc - ;

8.3.1. na území Olomouckého kraje prochází územím ORP Mohelnice, 
Lito

8.3.2. základem rozvojové osy je stávající vedení II. a III. tranzitního 
železni ního koridoru, plánované ucelení a dostavba dálnice D35  v 
úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí s návazností na již existující 
trasu D
kapacitní západo
dopadem na rozv mním pásu;

8.3.3. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Bílá 
i

Palo (bez k. 
ú. Savín a Nová Ves u Litovle)

8.3.4. úkoly pro územní plánování obcí:
a) a chránit koridory pro:

- stavbu dálnice D35, Mohelnice – hranice OLK;
-
- úpravy profilu D35 (homogenizace na normový profil 

o ené komuni
-
- II/449, II/444,  
-
-
-

na úpravnu vody Dubicko;
- VTL plynovod DN200 Senice –

b)
- -

O-L;
-

Hanušovice –
- s ochranou území pro umís

zejména:
stavba severního obtokového koryta Litovle;
západního a severního ohrazování Litovle;

- potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve 

v území (za podmínek stanovených v kap. A.5.2.);
c) z

d) území s ochranou 
krajinných hodnot; minimalizovat negativní dopady do 
podmí
k

8.4. os vyplývajících z
územ
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8.4.1. rozvojovou osu nadmístního významu OR4 Kojetín
8.4.1.1. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti):  

Kojetín (bez k. ú. 
Ne d
Vrchoslavice;

8.4.1.2. úkoly pro územní plánování obcí:
a) a chránit koridory pro:

-
-
- parametrech 

koridoro a odbo
-
- –

Bezm rov;
- oravia  - VTL plynovod“;.

b)
- v území navazující na dálnicí D1, zejména u 

o
- s o -

O-L;
-

o napájecího vedení 110 kV;
- s

- potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve 

v území (za podmínek stanovených v kap. A.5.2.);
c) z

území ploch ložisek a prognózních z
;

d) území s ochranou 
krajinných hodnot; minimalizovat negativní dopady do 
podmí
k dnikatelských 

e)
významných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního 
významu;

8.5.
8.6.

6. Na území Olomouckého kraje respektovat tyto rozvojové oblasti:
6.1. rozvojovou oblast navazující na vymezení v

– Zásadách územního rozvoje 

6.1.1. –
Bu
Hl -
Mrsklesy, Olo

elov-
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atinice;
6.1.2. úkoly pro územní plánování obcí: 

6.1.2.1.

6.1.2.2. -Šternberk;
6.1.2.3. v koordinaci 

s lokalizací pr myslových zón;
6.1.2.4. návaznosti 

na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci 

6.1.2.5.

6.1.2.6.
skupinovým vodovodem Litovel;

6.1.2.7. z hlediska p pustn
území ploc

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
ochra

6.2. další rozvojové oblasti vymezené ZÚR OK:
rozvojové oblasti nadregionálního významu:
6.2.1. RO 2 Šumperk- -Mohelnice; 

6.2.1.1. vymezení (seznam obcí): Bludov, Šumperk, Leština, Lukavice, 
l

6.2.1.2. úkoly pro územní plánování obcí:
a)

- silnice I/44;
- obchvatu rychlostní silnice R35;
- propojení úpravny Dubicko se skupinovým vodovodem 

Litovel;
- napojení vodních zdr

na úpravnu vody Dubicko;
- – Horní Životice v úseku 

Po – Kolšov;
- propojení VTL plynovodem DN500 Zvole –

b) z erostných surovin orientovat do 
území 

c) pro budoucí exploataci nerostných surovin se za 
problematickou oblast považuje specifická oblast ST1 a 
CHKO Jeseníky;

d) minimalizovat negativní dopady do podmínek životního 
pro
lo
zón);

6.2.2. -Hranice;
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6.2.2.1.
Lipník nad 

6.2.2.2. úkoly pro územní plánování obcí:
a)

- dálnice D1;
- VVTL plynovodu DN700 Hrušky –
- – Prosenice;

b) z
území ploch ložisek a prognózních

c) pro budoucí exploataci nerostných surovin za problematickou 
se považuje kulturní krajinná oblast KKO1 a specifická oblast 

d)
dopravní, vý této rozvojové oblasti;

e) území s ochranou 
krajinných hodnot; minimalizovat negativní dopady do 
podmí ména ve vztahu 
k

6.2.3.
6.2.3.1.

6.2.3.2. úkoly pro územní plánování obcí:
a) :

-
-
- ochrany územní rezervy pro vodní cestu D-O-

ístavu;
- ochrany územní rezervy pro VRT;
- navrhované strategické plochy kraje
- návrhu na lokalizaci terminálu kombinované dopravy;
-

b) koordinaci 
s lokalizací pr myslových zón;

c)
v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu 

zón);
d) exploatací ložisek 

nerostných surovin;  
6.2.4.

6.2.4.1.

6.2.4.2. úkoly pro územní plánování obcí:
a)

- úpravy silnice R 46;
-

b) koordinaci 
s lokalizací pr myslových zón;
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c)
v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu 

zón);  
rozvojové oblasti regionálního významu:
6.2.5. zrušen;
6.2.6. RO 5 Jeseník (Mikulovice);

6.2.6.1. -Nová Ves, 
Jese ulovice;

6.2.6.2. úkoly pro územní plánování obcí:
a)

rozvodny v
b) z tných surovin orientovat do 

l
c) pro budoucí exploataci nerostných surovin se považuje za 

problematickou oblast CHKO Jeseníky a specifická oblast 
KH5;

egrace regionu s Polskem;
6.3. Vymezení 

7. V rozvojových oblastech se stanovuje:
7.1. na rozvojové oblasti nahlížet jako na území s preferovanou koncentrací 

antropo
ro
pro

7.2. v
rozvoje území kraje, lokalizovat zejména strategické rozvojové zóny kraje. 
Vytvá lokalitách v návaznosti na 

7.3.
ve infrastrukturu zejména:
7.3.1. vymezením 

stra
cen

le
jsou zejména tako
využití; rozsah strategických ploch a jejich napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
rozhodnutích podle konkrétních podmínek v daném území:

7.3.1.1. – v
dálnice D1 na silnici II/434

;:
7.3.2. vymezením ostatních ploch pro podnikání nadmístního významu v procesu 

územního plánování, v
s velkými nároky na dopravní infrastrukturu, vymezovat plochy výrobních a
nevýrobních 
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sil zejména do rozvojových oblastí a rozvojových os (vymezených ve výkrese 
B.1);
7.3.3. 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 (vyjma strategických ploch kraje), a to i plochy 

povídají dané charakteristice) v rozvojových oblastech:

rozvojová oblast spádové území ORP plocha v ha poznámka
RO 1 350
RO 2 Šumperk – - Mohelnice 150
RO 3 - Hranice 75
RO 5 Jeseník 50 bez brownfields  Mikulovice
RO 6 14 bez VLC 

RO 7 50
ponechána rezerva za 

II/367

7.3.3.1. ploch pro podnikání nadmístního 
význa kou ve 

ace bude 
e

ploch pro podnikání nadmístního
o mního 

plánování – Odboru SR KÚOK (v souladu s ust. §5 odst. 3 - 5
stavebního

7.3.4.
rozvojových oblastí:

7.3.4.1.
7.3.4.2.

oblasti, zejména pro pobytovou a dlouhodobou rekreaci a 

7.3.4.3.
eko

7.3.4.4. esel;
7.4. zi bývalých a 

stávají
7.5.

e tnanosti;
7.6.

nad o
7.6.1.

s
s
urbanistic
vlastnická práva);

7.6.2. vány do stávajících proluk 
v akceptací min. vzdálenosti 
nezbytné k
urba
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7.6.3. i
možnost lokalizace v
(brownfields).

8. ových os:
8.1. OS10 (Katowice- – Ostrava –

Lip – Olomouc – Brno – B –
(Bratislava), vymezené v Politice územ
8.1.1. na území Olomouckého kraje prochází rozvojová osa OS10 územími 

8.1.2. Obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): 
o

-
i ice -

8.1.2.1. úkoly pro územní plánování obcí:
a) ešit územní souvislosti spojené zejména: 

- – Ostrava –
- -

- –
jih výstavbu dálnice D1 v úseku hranice kraje OK/ZK –

erov – Lipník n. B. – hranice kraje OK /MSK;
- – Brno 

v

- s návrhem na modernizaci 

- s 456 
Nošovice – Prosenice;

- s
v koridoru trasy plynovodu Hrušky – parametrech 
shodných se stávajícím plynovodem tj. DN700/PN63;

b)
významných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního 
významu;

c) ve specifické oblasti ST5 územní studie 
„Využití oblastí s

o -ST6 
( rkopísky)" kapitole 5. regulace 
využití území;

d)
– –

– –
8.1.A.1 na území Olomouckého kraje prochází územím ORP Lipník nad 

Be
8.1.A.2 obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Buk, 

Vese
8.1.A.2.1.  Úkoly pro územní plánování obcí:

a)
- s ochranou koridoru pro D1 Krom -
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- s návrhem na modernizaci 

- s ochranou koridoru územní rezervy pro výstavbu 
vysoko
v

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

- –
jih výstavbu dálnice D1 v úseku hranice kraje OK/ZK –

erov – Lipník n. B. – hranice kraje OK /MSK;
a)

významných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního 
významu.

8.1.3. zrušen
8.2. –

– Mohelnice – Olomouc -
8.2.1. na území 

Mohelni
OS11;

8.2.2. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Bílá 
i

Palonín;
8.2.3. úkoly pro územní plánování obcí:

8.2.3.1. základem rozvojové osy je stávající vedení I. a III. tranzitního 
že
v úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí s návazností na již 
existující trasu R35

s
pásu;

8.2.3.2.
a) s výstavbou nové komunikace R35, Mohelnice – hranice 

OLK;
b) s ohelnice) Podolí;
c) s úpravou profilu sil. R35 (homogenizace na normový profil 

8.3. árodních rozvojových os vyplývajících z
Politiky územní
8.3.1. zrušen;
8.3.2. rozvojovou osu nadregionálního významu OR 1 Olomouc – Šternberk –

hranice Olomouckého kraje; 
8.3.2.1. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): 

8.3.2.2. úkoly pro územní plánování obcí:
a)

- s výstavbou východní tangenty I/46, Olomouc – Šternberk 
(v úseku Olomouc – Šternberk v
komunikace);

- s omouc (severní spoj);
- s výstavbou obchvatu I/46 v Hor ích;
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- s
8.3.3. rozvojovou osu nadregionálního významu OR 2 Mohelnice – –

Šumperk – Jeseník – Mikulovice - Polsko;
8.3.3.1. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): 

v
nad Desnou, Velké Losi

8.3.3.2. úkoly pro územní plánování obcí:
a)

- s výstavbou silnice I/44;
8.3.4. OR 3 Hranice - - Vsetín;

8.3.4.1. obce nacházející se na rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): 

8.3.4.2. úkoly pro územní plánování obcí:
a)

- se sil. R48.
8.4.

správy.
8.5.8.7. zrušen.

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

9. Politika územního rozvoje 2008 vymezuje na území Olomouckého kraje 
specifickou oblast SOB3 (Specifická oblast Jeseníky- )
je mimo území obcí s
s , a BruntálBruntál a Krnov (severozápadní 

. V této oblasti se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. 

emí, které svým 

10. cké oblasti SOB3, která zasahuje do území Olomouckého kraje, je
vymezená ve výkresu B. 2.

11. ZÚR OK navrhují vymezení specifických oblastí další specifické oblasti
pro území, ve kterém se projevují problémy v ální 

uve
Olomouckého kraje s
považuje vysok
úro

azují:
11.1. SOB-k1 
11.2. SOB-k2 
11.3. SOB-k4 jící k ORP Konice;
11.4. SOB-k4 –
11.5. SOB-k2 ( bez obce 

Štarnov);
11.6. SOB-k3 obec Potštát, Radíkov, k. ú.

c v ORP Hranice;
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11.7. SOB-k3 
11.8. SOB-k5 -

Vrchoslavi -

11.9. SOB-k5 -

11.10.SOB-k4 - Bousín, Buková, Drahany, 
Malé Hradisko, Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání, Krumsín, Myslejovice, 
Plumlov, Pro cov.

11.11.SOB-k4 obec Pavlov v ORP Mohelnice;
11.10.11.12. SOB-k3 obce Kozlov v ORP Olomouc;

12. Hranice vymezení dalších specifických oblastí s nevyváženým udržitelným rozvojem je 
zobrazena ve výkresu B. 2.  

13.
oblastech se specifickými problémy uvedenými v
pro: 
13.1. lení;
13.2.
13.3.

v
13.4.

d , nikoliv 
extenzivní rozvoj zástavby v

14. zrušen
14. Vymezení specific souladu s Programem 

oblasti 
podnikání, komunitního plánování).

15. ZÚR OK mezi specifické oblasti jako území, ve kterém se projevují specifické 
problémy nadmístního významu, vymezují vymezuje
9 a 11 tyto další specifické oblasti:
15.1. specifické oblasti s

1 – ST 6 (dle výkresu B. 2. a B.6.). Ve 
vymezených oblastech respektovat tyto zásady:
15.1.1. specifická oblast  ST1

15.1.1.1. v
í zahájit do budoucna dalšího ložiska 

(podle realizovaným stavbám a 
plošnému

ženém ložisku. Otvírku zahájit 
v souladu s postupem dle Územní studie využití oblasti 
s vysokou koncent

nerostných surovin ST1-
„územní studie 

) a za spl nných podmínek a
vé složky 

a na lokalitách, které zejména nenesou rizika 

podzemních vod, a které budou situované mimo významné 
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blast s dopravním 

15.1.2. specifická oblast  ST2
15.1.2.1. v

dal s
objemem zásob a dlouhodobou životností (rozsah všech
jednotlivých celkem ne
plochu 45 ha) postu
jen nných podmínek respektujících co nejnižší 

oblasti 

plánova ovat pokud možno v
ová opat maximálním využitím 

schopnosti a bilance
. pro ochranu 

obcí;
15.1.3. specifická oblast  ST3

15.1.3.1. v této specifické oblasti ST3 se vzhledem k
kvalita

ipouští zahájení další dalších nových 
menšího plošného rozsahu (max. rozsahu do 25 ha) s

optimálním (výhodný r plochy k mocnosti suroviny) 
objemem zásob a s dlouhodobou životností ložiska
postupu dle „územní stu jen za
zákonných podmínek re
jednotlivé složky životního pro , zejména z hlediska 
dopravní zá ;

15.1.4. specifická oblast  ST4
15.1.4.1. v této velmi rozsáhlé specifické oblasti ST4 

dalších 
no ložisek souvislosti s výrazným 
úbytkem zásob a post
stejné komodity na okolních ložiskách. Otvírky zahájit na 
lokali
respektu

ci EIA. V rámci 
r
údolních nivách a jejich uvedení do souladu s ostatními nároky 

itektonického a krajinotvorného prostoru (viz. 

realizovat pokud možno v o

apod. pro ochranu 
obcí. Konkrétní limity pro mi sídlu 
stanoví územní
zá ;

15.1.5. specifická oblast  ST5
15.1.5.1. v doposud neprobíhá 

(pouze za hranicí ST5). Postupem dle „územní studie 
s se zahájení

v plošném rozsahu celkem cca 
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zákonných pod
jednotlivé složky ži ;

15.1.6. specifická oblast  ST6
15.1.6.1. v jednu 

plošného rozsahu (max. do 25–
životnosti zásob, citlivá k
zákonných podmínek respektujících 
jednot

napojení tak, aby nebyla 
expedi
Pros

15.1.7. ve vymezených specifických oblastech ST 1–6 respektovat tyto obecné 
zásady s í pro všechny oblasti:

15.1.7.1. p

vzdálenosti 500m kolem národní kulturní památky vodní 
tina-Háj, v

obcí a v území ve vzdálenosti 150 m od nich a 300 m od 
vymeze respektovat 
kategorizaci území vymezenou 
studie využití oblastí s

á erostných surovin ST1-ST6
ho kraje“

v vyme
vhodného a ostatních území) této studie, ve kterých je budoucí 

a území, ve kterých lze ,

15.1.7.2.
souladu s

žbou d
15.1.7.3. v území s

rekultivaci s
území po 

h a 
sana ních prací k

15.1.7.4.
rozhodnutí o rekultivaci a sanaci v územích, jejichž dodržení 

kvalit
biologické rozmanitosti lokality. V
do

o
cílem zvýšit 

pest
biodiver
tvarování te
nádrží a jejich okolí;

15.1.7.5. ští využít pro rekreaci i vodní sporty za 
podmínky 
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zaryb
ití

kanály;
15.1.7.6. 1 a

ornicí;
15.1.7.7. v

o

neproduktivní jílovité polohy vhodným materiálem. Využitím 
y
o žbou 

15.1.7.8. realizaci rekultivace a sanace preferovat s ohledem na 
urbanistickou exponovanost území, v ešit

e
vzn
vodní plochy s
apod. ohledem na 

15.1.7.9.
á využitím 

ch schopností a bilance objemu

ochranu obcí;
15.2. specifickou oblast zvláštního ú – Vojenský 

A.4. ZENÝCH V POLITICE 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PL STNÍHO 

INFRASTRUKTURY, 
ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U 
PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT 
PROV ZENÝCH 
V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KOR
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, 

EJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV

A.4.1. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝ-
ZNAMU

16.
obsluž

a želez

1 dle 
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A.4.1.1. 

17. Na území Olomouckého kraje respektovat koncepci rozvoje základní 
sil ího a republikového významu a 
tahy nadmístního významu
základní 
stav) 1:200 000.celostátního významu , tahy nadregionálního významu a tahy 
krajského významu
základní ko ncepce dopravy 1:200 000.

18. V návrhu koncepce rozvoje základní 
níže uvedené návrhové prvky: 
18.1.
18.2.
18.3.

000.
19. Na území kraje a d a

19.1. tahy mezinárodního a celostátního republikového 
rychlostní silnice a vybrané sil
19.1.1. dálnice D1 (Vyškov – – – Lipník
19.1.2. – – (Ostrava – státní hranice); 
19.1.3. dálnice rychlostní silnice D35R35 (Hradec Králové) – Mohelnice –

Olomouc – Lipník n. B.;
19.1.4. dálnice rychlostní silnice D55R55 Olomouc – –
19.1.5. dálnice rychlostní silnice D46R46 (Vyškov) – – Olomouc; 
19.1.6. dálnice rychlostní silnice D48R48 – – (Frýdek-Místek –

šín – státní hranice);
19.1.7. –
19.1.8. silnice I/44 Mohelnice – Šumperk – Petrov nad Desnou – Jeseník –

Mikulovice – státní hranice;
19.1.9. silnice I/46 Olomouc –
19.1.10. – (Bruntál – Krnov – státní hranice);

19.2. významné tahy nadregionálního nadmístního 

19.2.1. silnice I/11 (Hradec Králové) – – Šumperk – (Bruntál –
Ostrava – Mosty u J. – státní hranice); 

19.2.2. silnice I/43 (Svitavy) – Štíty – sil. I/11; 
19.2.3. silnice I/60 Jeseník – Lipová- – Bílý Potok – státní hranice; 
19.2.4. – Opava;
19.2.5. II/150 (V – – – –

Protivanov – (Boskovice);
19.2.6. – Ruda nad Moravou; 
19.2.7. – – Litovel –

19.3. tahy krajského nadmístního Hlavní 
tahy krajského nadmístního I. a 

I. a II. 
ídy::

19.3.1. – Konice –
19.3.2. – Kojetín;
19.3.3. II/377, II/378  Mostkovice – Plumlov – (Tišnov);
19.3.4. –
19.3.5. II/438 Hranice – p. H.);
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19.3.6. II/444 Mohelnice – – Šternberk;
19.3.7. –
19.3.8. I/35, I/46, II/448, Olomouc;
19.3.9.
19.3.10. II/457 Mikulovice – Zlaté Hory – státní hranice;
19.3.11. I/47 (Vyškov) – Nezamyslice – – Hulín);
T
se dále po krajského nadmístního významu. 

20. Na území obcí hájit koridory pro tyto návrhy na dostavbu a modernizaci 
celostátního republikového významu:

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

20.2. pro napojení ve s – východ výstavbu rychlostní silnice R35 v úseku 
Mohelnice – hranice kraje (s – Hradec Králové, D11) a 

o u R35 v –
Mohelnice;

– východ výstavbu dálnice D35 v úseku Mohelnice 
– hranice kraje (s – Hradec Králové, D11) a výstavbu 
dálnice D35 v e – Olomouc. Na stávajícím tahu D35 v úseku 

– Mohelnice je navrhována homogenizace na normový profil 
sm ovatek;

20.2.20.3.
sil. I/44

20.3.1.v úseku Mohelnice - Šumperk - Petrov nad Desnou jako 
uhové komunikace s výjimkou realizovaného úseku Lukavice -

- Po ;
20.3.1. v úseku Mohelnice - ;

20.3.2.v úseku Petrov nad Desnou - Jeseník - Mikulovice - státní 
hranice jako dvoupruho

ovým vrchem (Jeseník);
20.3.2. v úseku Šumperk - Jeseník - Mikulovice - státní hranice jako 

dvoupruhové komunikace
) a v ;

20.3.20.4. úseku Olomouc 
(východní tangenta) – Šternberk – a
homogenizace sil. I/46 v úseku Olomouc – Šternberk v
komunikace

21.
tazích nadmístníhonadregionálního významu:
21.1. I/11 – Jakubovice, Olšany nad Moravou, Bohutín, Sobotín;
21.2. Zrušen I/43 – Štíty;
21.3. I/55 – –
21.4. I/60 – , Javorník;
21.5. I/46 – -

Moravský Beroun;
21.6. II/150 – , , Želatovice Domaželice,.– jezd, Dub nad M., 

21.7. II/369 –
21.8. II/449 – – ;
21.8.21.9. I/45 – – hranice kraje
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22.
seve oblasti 

-
23. Hájit územní rezervu pro výstavbu kapacitní silnice od tahu R43 k hranicím Polské 

republiky v úseku zasahující eložku sil. II/449 
n ovel.

23. Hájit územní rezervy pro:
23.1. výstavbu tahu D43 k hranicím Polské republiky v úseku zasahujícím do území 

Olomouckého kraje (RD1);
23.2. II/369 Hanušovice (RD2);
23.3. p (RD5);
23.4. severní spoj II/448, Olomouc (RD6);
23.5. (RD8);
23.6. (RD9);
23.7. ;

23.24. žky. Jejich 
situování, nové stavby republikového a nadmístního významu je 
zobrazeno ve je obsahem hlavního výkresu B.6. Plochy a koridory nadmístního 
významu 1 : 100 000.

24.25. Návrhem dostavby misí mobilních 

á jejich okolí.
25.26. Zrušen

í
navr

(pro
ome né hlukové mapy.

26.27.
26.1.27.1. –

Olomouc – – –
– Brno;

26.2.27.2. – Chornice, 273 Senice 
na Hané – – Kostelec na Hané – Olomouc, 280 
Hranice – 290 Olomouc – Šumperk, 
Mo – Šumperk, 292 Šumperk - Krnov, 301 Olomouc - Nezamyslice, 
303 Kojetín – 310 Olomouc – Opava východ,
nad Orlicí - Štíty, u nichž je možná modernizace s územními dopady; 

26.3.27.3.
i úpravách 

tratí.
27.28.

železni ní dopravy s dorových tratích.
28.29.

28.1.29.1. ov – Brno v parametrech 
koridoro
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28.2.29.2.
290,  303, 293 a 310 (elek návrh na elektrizaci 

Šumperk – Kouty n. D.;
28.3.29.3.

Olomouc, a a tzv. yku;
28.4.29.4.územní rezervu (RD4) pro koridor vysokorychlostní dopravy (VRT),

kolejových spojek v územní 
rezervu pro výstavbu vysokorychlostní VRT 
v oblasti Rokytnice, a a Brodku ;

29.5. tra 301 Nezamyslice - Olomouc 
v parametrech dvoukol ;

29.6. – – Vsetín –
- . V rámci zpracování podrobné dokumentace 

koordinovat na výstavbu vodní (Teplice) 
v ploše V27;

ve výkresu B.6. Plochy a 
koridory nadmístního významu 1 : 100 000.

A.4.1.3. Letecká doprava

29.30. Respektovat v území tyto plochy nadmístního významu:
29.1.30.1. a stávající vnitrostátní 

.
v podrobné dokumentaci a bude stabilizován v
obcí; 

29.2.30.2. n. M, Šumperk, Mikulovice;
29.3.30.3.
29.4.30.4.

v Šumperku a Olomouci;
29.5.30.5. lo ;.

A.4.1.4. Vodní doprava

30.31. Akceptovat územní rezervu (RD7) pro výstavbu Dunaj – Odra –
Labe (D-O-L), Akceptovat 
územní rezervu pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe 
v

A.4.1.5. Ostatní doprava 

31.32. V
ckými trasami 

neregionálním nadmístním významem. 
32.33. V

32.1.33.1. – a) v koridoru Lipník nad 
- - Olomouc - – Protivanov; 

32.2.33.2. – –
Pí – Jeseník – – Bludov – Mohelnice –
Litovel – – Králíky –
Úvalno – Krnov – – – Rejvíz – Jeseník.
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33.34. obcích i cyklostezek 
spojujících obce v .

34.35. –
enohorské sedlo a Filipovice –

35.36. dopravy v
V ešit napojení 

-O-L, na ádraží v
a na terminálu kombinované

centrem. V o
nádraží v aze

36.37. V souladu s
Polskou republikou:

36.1.37.1. – Paczkow pro mezinárodní dopravu do 
12,5 tuny (regionální doprava bez omezení);

36.2.37.2.Mikulovice – Glucholazy pro mezinárodní dopravu do 3,5 tuny;
36.3.37.3.stávající turi – Nowa Morawa pro 

motorovou dopravu do 3,5 tuny;
36.4.37.4. – Glucholazy i 

– Glucholazy
37.38. V územní podmínky pro zlepšení funkce hromadné dopravy 

v j.), a to v rámci 

do
osobní dopravy.

A.4.1.6.  Obecná ustanovení pro vymezování a a
dopravní infrastruktury s
dopravy

38.39. Koridor je plocha vymezená zásadami územníh
dopravní infrastruktury. V této ploše lze umístit dopravní stavbu v poloze, která nejlépe 

podrobné dokumentaci, nebo 
zapracování v územním plánu obce), pokud v dalších odstavcích není stanoveno jinak. 

V této ploše lze 
umístit dopravní stavbu v poloze, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám (po 

podrobné dokumentaci nebo zapracování v územním plánu obce). Využití 
plochy koridoru nesmí znemožnit umíst ní dopravní stavby. Vymezená osa koridoru 
nemusí být shodná s osou komunikace.

39.40. Koridorem vymezeným ve výkresu B.6. pro navrhované dopravní stavby (stavbu 
hlavní) se rozumí prostor, který je vymezen svislými plochami (které mohou být i 

rámci koridoru jsou možné 

eložky komunikací 

apod.), pokud nejsou graficky vymezeny jako samostatná stavba. Podmínky pro 
územním plánu a možnosti situování souvisejících staveb se 

stavbou hlavní i mimo koridor stanoví odst. 92.1.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 

trany
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navrhované liniové stavby. Vymezení koridoru je nutno považovat za maximalistické, 
tzn., že v koridoru musí být obsaženy i stavby nezbytné k
stavby ( stky, tunely, apod. pokud nejsou graficky vymezeny 
jako samostatná stavba).

41.

a projektové dokumentace.
43 

jsou ve správním úze
39.1. nebudou naruše

(související s
dních hodnot apod.);

39.2.
39.3.
nedojde k zásadnímu zhoršení ekonomických a normo a
bez

40.42.
vyda

odst. 43) se p rámci zpracování územního plánu, nebo jeho 
zm ny.

43. Pro vymezení koridoru se stanovují následující výchozí (celkové) 
(pokud ve výkresu B.6. není uvedeno jinak) :
43.1. dálnice – 600 m, na území obcí – a Olomouc kový 

parametr pro D35 1000 m;
43.2. silnice I. a II – 400 m,
43.3. lanová dráha – 200 m;
43.4. – 200 m.
43.5. rekonstrukce a modernizace stáva – 150m;

mohou být y
s

á Ve svých koncových úsecích jsou 
pro o realizaci stavby, 

Koridory jsou graficky vymezeny ve výkresu 
B.6. a B.8.
43.

43.1.dálnice, rychlostní komunikace – -

43.2. –
tšen na 500 m;

43.3.lanová dráha – 100 m;
43.4.železnice – 100 m.

41.44.

platných v
negativ ídel za podmínky akceptace 

45.
ova

vázány na ZÚR OK.
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42.46. Pro územní spojení D-O-L a vysokorychlostní dopravy VRT 
m. Koridory pro 

územ . Ve vymezeném koridoru 
-O- rozvodny 

Hranice (Potštátská) E6 v .“
46. Územní rezervu pro realizaci vodní cesty D-O-

m (100 m od osy). Osu 
kori c

43.47. Územní rezervy (dle odst. 46) vymezují plochy pro tyto stavby s
realizací v dlouhodobém horizontu,
být m
využití. Možnosti využití území územní rezervy posoudí v jednotlivých 

47.Územní rezerva pro vodní cestu D-O- vymezuje plochy 
pro tyto stavby s dlouhodobém horizontu jako území 
spe

ané budoucí využití.

A.4.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝ-
ZNAMU

A.4.2.1. Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod

44.48. Chránit plochy územních rezerv pro lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod 
(LAPV):území pro akumulaci povrchových vod:

lokalita ORP vodní tok

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

POVODÍ MORAVY

Hanušovice Šumperk Morava, Krupá

Hoštejn
Drozdov, Hoštejn, Jedlí, Štíty, 
Pardubický kraj

Oslava
Úsobrno Konice Úsobrnka

Otaslavice Otaslavice, JMK

Radkovy n. B.
Radkova Lhota, Žákovice 

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

48.1. Dosava

z
plánovacích dokumentacích . (viz odst. 94.1.). Možnosti 
využití území územní rezervy posoudí v a
orgán s subjekty.



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – aktualizaceAktualizace

41

44.1.48.2.Z
s

vodárenské rezervoáry pro hromadné zásobování obyvatel. 
48.3. územních plánech obcí vycházet z 

Váhu, díl
48.3. ÚPD kraje a obcí OK budou 

Dyje, Moravy a Odry schválené ZOK dne 11. 12. 2009.
45.49. Zrušen.
46.50. Chránit plochy:

50.1. Zrušen.
50.1. suchá nádrž Teplice; 

46.1.50.2. souvislosti s vazbou na Labskou 
-O-L (bez konkrétního územního vymezení).

A.4.2.2. Zásobování pitnou vodou

47.51. zrušen.
48.52. V území akcept

hro
49.53. zrušen.

53.
pro zásobování pitnou vodou po napojení Potštátska na 

skupinový vodovod Hranice.
50.54.

nadmíst
50.1.54.1.propojení skupinového vodovodu Mohelnice se skupinovým vodovodem 

Litovel, vymezením koridoru ( V1, V2 a V16) návrhem 
vodovodního u
a Luka 2, severní 

(ozn. V2) ;
50.2.54.2. V4

ílení skupinového 
.

54.2.propojení s
vodovodního u propojujícího
skupinového vo 3;

50.3.54.3. í stanoviska 
MŽP k EIA3 ;

50.4.54.4.propojení skupinového vodovodu Dub ec na 
skupinový vodovod Olomouc;

50.5.54.5.napojení Potštátska na skupinový vodovod Hranice;
55. –

Mora (dle vymezení ve výkresu B.6), oblasti 
Ramzovského nasunutí až do Litovle. Možnosti využití území územní rezervy posoudí 
v .
55.Chránit územní rezervu pro vo Hanušovice –

jící pitnou vodu z oblasti Ramzovského nasunutí až do Litovle

2 Trasa bude , která zohlední m URA 2000
3 -96/13-Gr
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propojení s územní 
studii.

51.56. územních plánech obcí vycházet z aktuálního 

56. ího rozvoje a návrhu zásobování pitnou vodou 
v

A. 4.2.3

52.57. sídlech s více jak 1000 
ekvivalentními obyvateli, a to
vod není v souladu s poža
57.Zabývat se všemi zdroji í v sídlech s více než 2000 
ekviva v sídlech nad 10 000 ekvivalentních obyvatel,

souladu s požadavky platných 
4.

53.58. h vod v povodích s tzv. „lososovými 
vodami“ 5 .

54.59. . územních plánech obcí vycházet 
z , ze 
schvá z Národ

ovodí Horní Odry. V sídlech s tními obyvateli 
ání

í
dpadních vod.

A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií

55.60. výkresu B. 5.
Schéma koncepce zásobování elektrickou energii a plynem (cílový stav) Koncepce
zásobování elektrickou energii a plynem 1 : 200 000. Za koncepci se v

ání kraje i sousedních území 

í Koncepce
zobrazena ve výkresu B.5. tj. stav 

a republikového významu.
56.61.

nadmístní jejich ochrannými pásmy: 
56.1.61.1.zdroje elektrické energie:

56.1.1.61.1.1.
56.1.2.61.1.2.

kogenera
fotovoltaických elektrárnách);

4 r. 2005
5



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – aktualizaceAktualizace

43

56.1.3.61.1.3. nové významné zdroje elektrické energie se nenavrhují;
56.2.61.2.

56.2.1.61.2.1.
vý –
400/220/110 kV Prosenice;

56.2.2.61.2.2. a
rozší trických stanic:

56.2.2.1.61.2.2.1. 400 kV Prosenice -
vedení na dvojité - );
61.2.2.1. 400 kV Nošovice – Prosenice (zdvojení 
stávajícího vede ve stejné trase);

61.2.2.2. zrušen;
400 kV Krasíkov – Horní Životice v upravené poloze koridoru 
kolem obce Oskava;

61.2.2.3. územní rezervu (RE1) pro koridor nových vedení 400 kV sloužící 
k vyvedení elektrického výkonu z plánovaného velkého 
energetického zdroje v Blahutovicích (Moravskoslezský kraj);

61.2.2.4.
z vedení 400 kV Prosenice – Nošovice;

61.2.2.5. 400 kV Krasíkov –
dvojité – árech);

61.2.2.6. 400 kV Prosenice – Otro
dvojité – árech);

61.2.2.7. ;

56.3.61.3.
56.3.1.61.3.1.
61.3.2. ,

:
61.3.2.koridory a plochy pro 
kV, rozvodny 110 kV a nové trans :

56.3.1.1.61.3.2.1.
56.3.1.2.61.3.2.2. –

napájecího vedení 110 kV;
56.3.1.3.61.3.2.3. vedení 110 kV Krasíkov – Králíky (Dolní Lipka);
56.3.1.4.61.3.2.4.
56.3.1.5.61.3.2.5. vedení 110 kV Šternberk – Moravský Beroun;
56.3.1.6.61.3.2.6. vedení 110 kV Šternberk –
56.3.1.7.61.3.2.7. - Moravský Beroun;

61.3.2.7.vedení 110 kV Moravský Beroun – ;
56.3.1.8.61.3.2.8. – západ 

t ájecího vedení 110 kV;
56.3.1.9.61.3.2.9. vedení 110 kV Konice – Velké Opatovice;
56.3.1.10.61.3.2.10. transfor

napájecího vedení 110 kV Blansko - RozstáníKonice – Rozstání;
56.3.1.11.61.3.2.11.

napájecího vedení 110 kV; 
56.3.1.12.61.3.2.12.

napájecího vedení 110 kV;
56.3.1.13.61.3.2.13. trans

t ího vedení 110 kVzrušen;
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56.3.1.14.61.3.2.14.
– Hodolany;

56.3.1.15.61.3.2.15. –
56.3.1.16.61.3.2.16. rekonstrukce stávajícího vedení 110 kV Hranice –

56.3.1.17.61.3.2.17. Hranice o 2 – 4 pole;
61.3.2.18.

napájecího vedení 110 kV;
61.3.2.19. ,

vedení 110 kV;
61.3.2.20. – –

Dluhonice, Hodolany – Holice, Hodolany – Lutín a Hodolany –
Pro ;

61.3.2.21.110 kV Vyškov –
dvojité ve stejné trase);

56.3.1.18.61.3.2.22. – Ko
vedení na dvojité ve stejné trase);

Návrhy ,

významu 1 : 100 000.
57.62. zrušen.
62. a) energetické i a odolnosti kraje vytv

zaji nezbytných dodávek energie v b-
Pozornost ostrovních pro-

obyvatelstvu a prv

A.4.2.5. Elektronické komunikace

58.63.
jednotli
58.1.63.1. ní 

infrastruktury nadmístního významu; 
58.2.63.2.
58.3.63.3.

televiz
59.64. ch sítí, 

zejména v

operátory.

A.4.2.6. Zásobování plynem

60.65. Na území Olomouckého kraje respektovat základní koncepci rozvoje zásobování 
úze
60.1.65.1.podzemní zásobník plynu v Lobodicích;
60.2.65.2. potrubí VVTL VTL plynovodu  

DN700/PN63 Hrušky –
oblasti st dní a severní Moravy a Slezska;

60.3.65.3.
míst ování území 
kraje zemním plynem.
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Základní koncepce rozvoje plynárenství je dokladována ve výkresu B.5. Schéma kon-
cepce zásobování elektrickou energii a plynem (cílový stav) 1 : 200 000.Základní kon-
cepce rozvoje plynárenství je dokladována ve výkresu B.5. Koncepce zásobování elek-
trickou energii a plynem 1 : 200 000. 

61.66. V návrhu koncepce rozvoje plynárenství akceptovat tyto návrhové prvky: 
61.1.66.1.

61.1.1.66.1.1. plynovod „Moravia – VTL plynovod“ úsek 1 Tvrdonice –
DN700-1200
66.1.1.zdvojení VVTL plynovodu v koridoru trasy plynovodu Hrušky –

parametrech shodných se stávajícím plynovodem tj. 
DN700/PN63;

61.1.2.66.1.2. VTL plynovod Kralice nad Oslavou -
66.1.2. – Mostkovice –
P10;

61.2.66.2.
61.2.1.66.2.1. VTL plynovod Konice –
61.2.2.66.2.2. VTL plynovod Zvole –
66.2.3. VTL plynovod Žulová – Javorník- Bílá Voda;
61.2.3.66.2.4. zrušen

66.2.4.VTL plynovod Javorník – Bílá Voda.
66.2.5. VTL plynovod DN200 Senice –
61.2.4.66.2.6. plynovodu DN500 Lobodice – ;

B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000.

A.4.2.7. Obecná ustanovení pro vymezování a 
technické infrastruktury nadmístního významu k
technické infrastruktury nadmístního významu

62.67. vedení technické infrastruktury.
V této ploše lze umístit liniové vedení technické infrastruktury v poloze, která nejlépe 

podrobné dokumentaci nebo 
zapracování v územním plánu obce)., pokud v dalších odstavcích není stanoveno jinak
Využití plochy koridoru nesmí znemožnit umíst ní liniové stavby technické infastruktu-
ry. Vymezená osa koridoru nemusí být shodná s osou liniového vedení technické 
infrastruktury.

68. Koridorem vymezeným ve výkresu B.6. pro liniová vedení technické infrastruktury se 
rozumí prostor, který je vymezen svislými plochami (které mohou být i ).
Výchozí hodnota pro odstupy rovin je stanovena 

Ve svých koncových úsecích jsou koridor
upraveny pro 

oridory jsou graficky zobrazeny ve výkresu B.6. a B.8. 
Koridor u
koridoru jsou i stavby nezbytné k

.
Podmínky pro územním plánu a možnosti situování souvisejících 
staveb se stavbou hlavní i mimo koridor stanoví odst. 92.1,
68. Koridorem vymezeným ve výkresu B.6. pro liniová vedení technické infrastruktury 
se rozumí:

68.1.plocha, která je vymezena svislými rovinami ve vzdálenosti 200m od osy 
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návrh vodovod
any do Litovle, který je na 

území CHKO Litovelské Pomoraví vymezen v
adu. Toto vymezení neplatí u vedení 400kV /V458/ Krasíkov - Horní Životice v 

ka
hranicí Moravskoslezského kraje;
68.2 
stavby. Vymezení koridoru považovat za maximalistické, tzn., že v koridoru musí 
být obsaženy i stavby nezbytné k edení 

shybky, apod.);
63.69.

kori novací 
a projektové dokumentace.

úpravy vlastní trasy vedení v rámci koridoru 
odstavce 68.1.

69.1. vních 

anou hodnot, apod.);
69.2.
69.3.
liniovou stavbu;
69.4.
stavby;

64.70. , lze
vydané aktualizace ZÚR OK. e zmenšení 

odst. 68.68.1) rámci zpracování územního plánu, nebo 

ZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

65.71.
územního systému ekologické stability krajiny (dále v textu ÚSES) tak, jak je zobrazen

ekologické stability nadmístního významu 1 : 100 000. K
textu 

ÚPD) se stanovují tyto zásady:
71.1. Pro zapracování nadregionálních biocenter (dále v textu NRBC) respektovat 

jejich vymezení s
podle charakteru –
biokorido s ním hranic v rozsahu max. 100 m.

65.1.71.2.
dokumen
65.1.1.71.2.1. pro vod
65.1.2.71.2.2.

na jed
71.2.2. minimální vymezení 40 m (na jednom 

);
65.1.3.71.2.3. minimální vymezení 40 m ,

s
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65.2.71.3.
vymezené osy NRBK, realizovat ÚSES stejného 
charakteru (stejných cílo
71.3.
vymezené osy NRBK, je nutno respektovat
(pokud možno) stejného charakteru jako osa NRBK. 
nadregionálního biokoridoru jsou všechny segmenty ÚSES nižší hierarchické 

e
ekologic .

71.4. Pro zapracování regionálních biocenter (dále v textu RBC) do ÚP (a dalších 
do

71.4.Pro zapracování regionálních biocenter (dále v textu RBC) do ÚP (a dalších 

charakteru biotopu, cest, hranic lesa, parcel apod. s odchylkou posunu hranice 
max. 100 m ( ování celkové rozlohy).

65.3.71.5.
celé vymezení RBK 

podle mož
pouze ve
podle par
65.3.1.71.5.1. u lesního biokoridoru 40 m;
65.3.2.71.5.2.
65.3.3.71.5.3.
71.5.4. u biokoridoru charakteru stepních nad 20 m;

71.5.a)
nutné na RBK vkládat lokální biocentra stejného charakteru (stejných cílových 

.
65.4.71.6.V komunikacemi respektovat následující 

zása
65.4.1.71.6.1. vodní biokoridory –

e
65.4.2.71.6.2. nivní biokoridory –

e
65.4.3.71.6.3. lesní biokoridory – rušení –

viz odst. 71.12.;
65.5.71.7.

stanovené DP, CHLÚ, výhradní a významná ložiska nevyhrazeného nerostu do 
do
vytvo
vzá rámci dobývacích 
pro

sky nerostných 
í

území a zákonitos

rekultivace území po
aby nebyl narušen princip udrži

a
ohlednit tyto podmínky:
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65.5.1.71.7.1. akceptovat cílový charakter prvku ÚSES, a to 

stavu
e stavu ÚSES; 

71.7.1. akceptovat charakter prvku ÚSES a podporovat jeho funkce 
cílového stavu

e
65.5.2.71.7.2. stávající ÚSES nacházející se na ložiskách nerostných surovin 

bude ponechán s tím, že v

vzájemné symbióze s ÚSES;
65.5.3.71.7.3. nové návrhy ÚSES pokrývající ložiska, CHLÚ, 

zjiš
budou v

hranice DP a nebo CHLÚ; 
65.5.4.71.7.4.

lokál
pre
ložisek nerostných surovin;

65.6.71.8.

65.7.71.9.Plochy vymezené pro biocentra a biokoridory v

podporovat jeho cílovému stavu urychlenou realizaci. Realizaci 
cílo né zajistit i v lesních porostech, a 

65.8.71.10.
nefunk územních 
plánech funkce, které by znemožnily, nebo omezily uvedení plochy do 
požadovaného cílového stavu.
71.10.
umís
uvedení plochy do požadovaného cílového stavu.

65.9.71.11. Vš

ichy – olog. hodnocení) po 

abulí a 
,

nikoliv že prv
í

65.10.71.12.

zásady:
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65.10.1.71.12.1. vodní biokoridory –
65.10.2.71.12.2. –

orno
65.10.3.71.12.3. –

stavební plochou max. 100 m, ornou 150 m, ostatními 
kulturami max. 200 m;

65.10.4.71.12.4. – šení 
stavební plochou max. 100 m, ornou 150 m, ostatními 
kulturami max. 200 m;

65.10.5.71.12.5. stepní biokoridory –
ornou p dou max. 150 m, ostatními kulturami max. 200 m;

65.10.6.71.12.6. lesní biokoridory – ;
66.72.

jednotli
66.1.72.1.nadregionální biocentra;

název
charakter (cílové ekosystémy) nadregionálního biocen-
tra (NRBC)

poznámka

12 Skalka teplomilné doubravní, mezofilní hájové, nivní
13 – Doubrava mezofilní hájové, nivní
14 nivní, vodní
63 Vojenský
64 Raškov
65
66 Jezernice mezofilní hájové, mezofilní bu
88
89 Smolný
96 Kostelecké polesí mezofilní hájové
104
2010 Rejvíz
OK1 Sovinec l
OK2 Rychlebské hory - (*)

Poznámka:
(*) –

66.2.72.2.nadregionální biokoridory (osy);

charakter (cílové ekosystémy) nadregionálního biokoridoru (NRBK) poznámka

K 80
K 82
K 84
K 85 horská osa (*)
K 86 (*)
K 88
K 89 osy vodn
K 90 vodní, nivní osy
K 91 (*)
K 92 (*)
K 93 mezofilní hájová osa

K 103
K 132 osy teplomilná doubravní, mezofilní hájová
K 133 teplomilná doubravní osa
K 136 vodní, nivní osy
K 142 vodní osa
K 143 vodní, nivní osy (*)
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charakter (cílové ekosystémy) nadregionálního biokoridoru (NRBK) poznámka

K 144
K 151 (*)
OK3

Poznámka:
(*) –

66.3.72.3.regionální biocentra;

název charakter (cílové ekosystémy) regionálního biocentra (RBC) poznámka

152 U Kamence nivní
153 U Zámrsk mezofilní hájové
154 Nihlovský les        mezofilní hájové
155 mezofilní hájové
156 Hadovec nivní
157 Lipník nivní
158 Kudlov mezofilní hájové
159 mezofilní hájové, (nivní)
162 Švédské šance mezofilní hájové
163 Vrbovec nivní
164 nivní
165 Povodí Olešnice mezofilní hájové
166 Chlum mezofilní hájové
167 Zámecký kopec mezofilní hájové
170 mezofilní hájové
171 Rozvodí Stráže mezofilní hájové
172 Pod Okrouhlíkem mezofilní hájové
173
174 Ludina
182 Odra
183 Hrubá voda
184 Vrábl
185
186 Bystrovany nivní
251 Hrubý les nivní
252 Les Království nivní
253 Držovice teplomilné doubravní až mezofilní hájové
254 teplomilné doubravní
255 nivní (slatinné), teplomilné doubravní až mezofilní hájové
256 teplomilné doubravní
257 Háj teplomilné doubravní
258 Údolí Velké Hané hydrofilní
259 Pod Obrovou nohou teplomilné doubravní
261 mezofilní hájové
261 mezofilní hájové
262 Lipovské louky hydrofilní
263
264 Skály a louka
266 Brus teplomilné doubravní, mezofilní hájové, (nivní)
267 Terezské údolí mezofilní hájové, (nivní)
268 Rampach mezofilní hájové
269 mezofilní hájové, nivní
270
271 Aleš
272 Kožušany nivní
273
274 Taramka
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název charakter (cílové ekosystémy) regionálního biocentra (RBC) poznámka

277 Nectavské údolí
340 nivní
343 Maleník
355 Hartinkov
358 horské
395 Pod Lískovcem
400
409 Hrušový potok
422 Biskupská kupa
424 Šumvald nivní
425 mezofilní hájové
427 Horní žleb mezofilní b
428 Lukavice nivní
429 Hrabová (*)
430
431 Vysoký vrch
432 Benkovský kopec
433 Malínský kopec m
434 Rabštejn
436 Kamenitý kopec
439 nivní
440 Truska
441 Království
443 Moravský Karlov
474 Borový potok
475
476 Šerák - Keprník horské
477
478
479 Kámen
482
483 Kamenný vrch
484 Ztracené údolí
485 horské
486
487 zrušeno (*)
488 Hran
489 Jivina horské
490
491
521

1562 Palesek mezofilní hájové
1617 Polomské rybníky vodní, nivní
1640 Dolní údolí
1641 Zámecký vrch
1785 Radnice mezofilní hájové
1785 Radnice (Rodlen) mezofilní hájové
1786 Obectov mezofilní hájové
1810 Pasecký žleb
1811 nivní
1813 e
1813 nivní
1814 Zlaté doly nivní
1816 nivní
1817 Biskupice nivní
1818 Vápenice teplomilné ladní
1880 Nivky mezofilní hájové
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název charakter (cílové ekosystémy) regionálního biocentra (RBC) poznámka

1881
1882 Uhliska hydrofilní, rašelinné
1883 teplomilné doubravní
1884 Ohrozimská horka teplomilné doubravní
1886 Pod Švancarkou
1887
1888 Nivské louky hydrofilní
1889 Plumlovská obora teplomilné doubravní
1890 U nádrže
1891 Otinsko hydrofilní
1892 Úsobrnské údolí
1921
1930 Meandry Desné nivní
1931 Rapotín
1959 Pod Šuminou mezofilní hájové
1965 Vrchy mezofilní hájové
1966 mezofilní hájové
1986 Šumvaldský háj nivní
OK4
OK5 Javorník
OK6
OK7 Kaní hora
OK8 Smrk horské
OK9 Kladské sedlo horské

OK10 Bílé kameny
OK11 Pod Jehlanem
OK12 Pod Bleskovcem
OK13 U Filipové nivní
OK14 Hrbek
OK15 Bukový kopec (Nad Rapotí-

nem)
OK16 Petrovský vrch
OK17 Šumperská niva nivní (*)
OK18
OK19
OK20 Hradecká niva nivní
OK21
OK22 Nad Rájcem
OK23
OK24 hydrofilní
OK25 U Luké
OK26 Dlouhé skály mezofilní hájové
OK27 ové
OK28 Nad Vápeníky
OK29 Leštinská niva nivní
OK30 Hluchovské údolí teplomilné doubravní, mezofilní hájové, (nivní)
OK31 Viklická niva nivní
OK32 nivní
OK33
OK34 Dolní Žleb
OK35 Sedmidvorská niva nivní
OK36 Ondrášovské údolí
OK37 nivní
OK38 mezofilní hájové
OK39 mezofilní hájové
OK40 mezofilní hájové .2a (*)
OK41 Kunkov mezofilní hájové
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název charakter (cílové ekosystémy) regionálního biocentra (RBC) poznámka

OK42 Nihlovský les           mezofilní hájové
OK43 Tábor - Vrchy
OK44
OK45
OK46 Olešnice mezofilní hájové
OK64 mezofilní hájové
OK65 mezofilní hájové

Poznámka:
(*) –

72.4. regionální biokoridory;

charakter (cílové ekosystémy) regionálního biokoridoru (RBK) poznámka

RK 774
RK 775
RK 824
RK 825
RK 826 mezofilní hájové
RK 827
RK 828
RK 832
RK 833
RK 834
RK 835 horské
RK 836
RK 837
RK 838
RK 839 mezofiln horské
RK 840
RK 841
RK 889
RK 890
RK 891 vodní, nivní
RK 892 vodní, nivní
RK 894
RK 895
RK 896
RK 897
RK 901
RK 902
RK 903 (*)
RK 904
RK 905 mezofilní hájové
RK 907 vodní, nivní
RK 908 vodní, nivní
RK 909 vodní, nivní
RK 911 horské
RK 912
RK 913
RK 914
RK 929
RK 929 vod
RK 930
RK 930
RK 931
RK 931
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charakter (cílové ekosystémy) regionálního biokoridoru (RBK) poznámka

RK 1425
RK 1426
RK 1427 mezofilní hájové
RK 1428 m
RK 1429
RK 1430
RK 1431
RK 1432
RK 1433
RK 1434 teplomilné doubravní až mezofilní hájové
RK 1435 vodní, nivní
RK 1436 vodní, nivní
RK 1437
RK 1438
RK 1439
RK 1443
RK 1444
RK 1445
RK 1446 jové
RK 1447
RK 1448
RK 1449
RK 1450
RK 1451 nivní, teplomilné doubravní, mezofilní hájové
RK 1452 vodní, nivní
RK 1453 vodní, nivní
RK 1516
RK 1517
RK 1518
RK 1518
RK 1519
RK 1520 mezofilní hájové
RK 1521 mezofilní hájové
RK 1522
RK 1523
RK 1527 (*)
RK 1531
RK 1532
RK 1535 a (*)
RK 1536 mezofilní hájové
RK 1537 mezofilní hájové
RK 1538 mezofilní hájové
RK 1539 mezofilní hájové
RK 1540 mezofilní hájové
RK 1541 mezofilní hájové
RK 1543 mezofilní hájové
RK 1546 vodní, nivní (*)
OK 47 vodní, nivní RBC 1986 – RBC Hradecká niva
OK 48 RBC Nad Vápeníky – K 93

(*)
OK 49 RBC Javorník -

vrch
OK 50 - RBC 521,  
OK 51 nné až horské RBC 482 – NRBC 2010 
OK 52 vodní, nivní – K 136
OK 53 vodní, nivní – NRBC 14
OK 54 RBC 1881 – NRBC 63
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charakter (cílové ekosystémy) regionálního biokoridoru (RBK) poznámka

OK 55 RBC 263 –
OK 56 vodní, nivní NRBC 2010 – hranice kraje SM, 
OK 57 vodní, nivní NRBC 2010 –

vrch, 
(*)

OK 58 vodní, nivní – RBC Oleš-
nice, 

OK 59 vodní, nivní RBC Olešnice – Polsko.
OK 60 nivní RBC 434 – RBC 1986 
OK 61 nivní – MSK 
OK62 nivní RBC 1810 –
OK 63 mezofilní hájové

Poznámka:
(*) –

výkresu B. 7. Územní systém ekologické stability 
nadmístního významu 1 : 100 á-
vazné pouze v e-
mí sou .

73. zrušen u A.4.4.);

A.4.4. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

67.73. Pro rekreaci a cestovní ruch se v územích s
vyu zemí RKC jsou vhodná pro 
pobytovou rekreaci, v nichž je preferován rozvoj infrastr
výro
koncent hlediska ubytovacích kapacit 

y aktivity 
B. 6 a D.3 ZÚR OK

cestovního ruchu ZÚR OK stanovují tyto zásady:
67.1.73.1.

67.1.1.73.1.1. ú. 
Dolní Jeseníkách, Rejvíz, Zlaté Hory 
v Jeseníkách);

67.1.2.73.1.2. RKC Jeseník –
(k. ú. Jese –

67.1.3.73.1.3.
Prad dem (k. ú. Adolfovice, Domašov u Jeseníku);

67.1.4.73.1.4. RKC Ramzová, vymezený na území obce Ostružná (k. ú. 
Ostružná, k. ú. Ramzová, k.
Branná u Šumperku);

67.1.5.73.1.5.
nad Des
a obce Velké Losiny (k. ú. Bukovice u Velkých Losin, Maršíkov, Velké 
Losiny, Žárová);

67.1.6.73.1.6. RKC Sobotín, vymezený na území obce Sobotín (k. ú. 
Klepá ú. 

ice u Sobotína);
67.1.7.73.1.7.

(k.
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ice pod Sušinou) a obce Malá Morava (k.
Morava, Podlesí, Sklené u Malé Moravy, Vlaské, Vojtíšov, Vysoká u 
Malé Moravy, Vysoký Potok, Zlatý Potok);

67.1.8.73.1.8.
(k. ú. Javorník – ník – ves, Zálesí u Javorníka, Travná u 
Javorníka, Hundorf, Horní Hoštice, Bílý Potok), obce Uhelná (k. ú. Nové 
Vilémovi
Dolní Skorošice, Petrovice u Skorošovic) a obce Vápenná (k. ú. 
Vápenná);
Bílé Vody), Bernartice (k.
Bernar
Kobylá nad Vidnavkou (k. ú. Kobylá), Velká Kraš (k. ú. Velká Kraš, Malá 
Kraš, Hukovice u Velké Kraše, Fojtova Kraš), Vidnava (k. ú. Vidnava), 

ú. 
Žulová);

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

zejména individuální rekreace, který narušuje vyvážené vztahy mezi ochranou 

spole jednotlivými zájmy vedoucími 
k

ve
67.2.1.73.2.1. Ve vymezených 

rekre
dních ven

67.2.2.73.2.2. Vzhledem k
re enosti v
infrastruktu
ruchu. Za póly rozvoje cestovního ruchu pro specifickou oblast Jeseníky 
pova

67.2.3.73.2.3. V pólech rozvoje cestovního
v
ubytova
rozvoj dal
vybavenosti a služeb, a v oblasti stravování, 
maloobchodu, služeb, spor

atraktivitu území a rozmanitostí nabídky re
tí území, a to i mimo hlavní turistickou 

sezónu;
67.2.4.73.2.4.

cestovního ruchu s
agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a rozvoje jejich 
hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních 
míst tu

ým pi
udržitelného rozvoje;
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67.3.73.3.na dosud nižší 

ruchu se navrhují tyto RKC:
67.3.1.73.3.1. Plumlov, 

správní území obcí Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, Seloutky a západní 

Domamyslice);
67.3.2.73.3.2. RKC Konicko, zahrnující správní území obcí Bílovice-Lutotín, 

Ko

Konice, Sta
67.3.3.73.3.3. RKC Bouzovsko, zahrnující správní území obcí Bílá Lhota, 

Bohuslavi

Pavlov, Polomí, Ra
67.3.4.73.3.4. RKC Olomoucko – východ, zahrnující správní území obcí 

lkovice-

67.3.5.73.3.5. RKC Olomoucko –
– k. ú. Holice, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové Sady, k. ú. Slavonín) 

a správní
Charváty, Blatec, Kožušany – Tážaly, Velký Týnec;

67.3.6.73.3.6.
Huzová, Mutkov, Oskava, Paseka, Šumvald;

67.3.7.73.3.7. RKC Šternbersko, zahrnující správní území obcí Hlásnice, 
Horní Lod

67.3.8.73.3.8. – západ, zahrnující správní území obcí Bušín, 
Drozdov, Horní Studénky, Hoštejn, Jedlí, Kosov, Nemile, Olšany, 
Po

67.3.9.73.3.9. RKC Kojetín –
Troubky ,

ovany;
67.3.10.73.3.10.

s a správní území obcí Paršovice, Teplice nad 
Be

73.3.11. zrušen
73.3.11.Vymezení ého 

územních studiích:
73.3.11.1.Územní
potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch Plumlovsko 

r.o., prosinec 2008);
73.3.11.2.Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro 
rekreaci a cestovní ruch RC 5 Olomoucko – jih (Ing. arch. 

e ;
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, (Urbanistic
2010);
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67.3.11.73.3.12. zrušen
73.3.12.území v o a využíváno 
v souladu s pokyny v uvedených v územních studiích, které jsou 

- RKC 1 dne 23. 11. 
2009, RKC 5 dne 18. 6. 2009 a RKC 2-12 dne 5. 8. 2010.

67.4.73.4.V RKC Plumlovsko (Plumlov), RKC Olomoucko-Jih (Gryg
nad Desnou (Velké Losiny) a v RKC Jeseník-Lípová (Jeseník) ZÚR OK navrhují 

í významných rozvojových ploch pro sport a rekreaci nadmístního 
významu. Situování a velikost

67.5.73.5. negativní 
ekosysté
(zejména malo
krajinných oblastí, území EVL a PO).

A.5. ÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 
ODNOT ÚZEMÍ KRAJE

A.5.1. KONCEPCE OCHR T

68.74.
68.1.74.1. rámci 

minimalizo
evropsky vý

Mi
rámci zpracování podrobné dokumentace. Stavby budou v souladu 

s
(EIA).

68.2.74.2.
v

68.3.74.3. ochranné podmínky 
zá mi

.
68.4.74.4.

environmentální i estetické funkce krajiny a 
na posilování re
ekolgické ekologické 

68.5.74.5. respektovat vymezení nadregionálních 
územního systému ekologické stability krajiny. Respektovat zásady ochrany
jednotlivých p A.4. podkapitole A.4. 

68.6.74.6.K
dních hodnot respektovat vymezená cenná území jako oblasti s

krajiná skými úpravami, s
potenciálem (kulturní krajinné oblasti.), stanovené v kapitole 5.3. v odstavci 77.

68.7.74.7. zení obnovitelných 
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elek
dních parcích, oblastech NATURA 2000 a nadregionálních a regionálních 

skladebných prvcích ÚSES, oblastech s ochranou krajinného rázu –
parcích a kulturních krajin oblastí (KKO) vymezených v odstavci 77 kapitoly 5.3. 
a jen vyjí
e za podmínky zachování, resp. zlepšení 

pr
revitalizací odstavných ramen apod.) - ).
Pro ktráren v jsou závazné regulativy Územní 
stu
registrované dne 23. 2. 2009 v
V uvedených v tomto 
odstavci, s výjimkou maloplošných zvlá území a nadregionálních
a regionální ÚSES,
fotovoltaických elektráren jen za výslovného

r a ochrana 
ZPF; v lokalitách soustavy NATURA 2000 jen, je-

, a to pouze jako specifickou plochu dle platných 
ý

zvláštními podmínkami).
68.8.74.8.

sí
s
krajiny, lze v – na 
úrov - yužití 
stá

68.9.74.9.
ne CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského 
nasunutí.

74.10.V
území (nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v
zejména stávají

74.11.Nesnižovat novými zásahy v krajin
vymezených ve výkresu B.7. K
stanovuji tyto zásady:
74.11.1. m

zastav ného území

l ;
74.11.2.

sta ýznamnými liniovými 
stavbami 
oplocením, oplocené , apod.)
mi
koridoru pomocí ch objekt (podchody nebo nadchody), které 
bu

, nebo v navazujícím okolí využitelné 

komunikací atp.)
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korido nit 

zá
oplocení, sou

mi ;
74.11.3. zcela

(
rostou ;

74.11.4. achování) veškeré mimolesní 
;

A.5.2. KONCEPCE OCHRANY A VYUŽITÍ NEROSTNÝCH SUROVIN

69.75.
ex tyto zásady:
69.1.75.1.Jednotlivá ložiska nerostných surovin, vyskytující se mimo území 

specifických oblastí s
-ST6, jsou seskupena dle 

69.1.1.75.1.1.
-

zásada 1;
69.1.1.1.75.1.1.1. podmínkami se chápe - zásady využití objektu lze 

stano územní studie, jejímž cílem bude:
a) akceptaci 

zá
kultur území;

b)
;

69.1.2.75.1.2. objekt lze využít v plném rozsahu (objekt je s
- zásada 2;

69.1.3.75.1.3. mity 
ochra
zákonem
ložiska) - zásada 3;

75.1.4. zrušen
Platnost zásad uvedených v odstavcích 75.1.1. - 3. se stanovuje pro 
území mimo vymezené oblasti s

i erostných surovin ST1-ST6;
75.1.5. zrušen

v oblastech s vysokou 
koncen ST1-
ST6 respektovat zákony a další právní normy, jakož i „Územní 
studii využití oblastí s

e ST1-ST6
Olomouckého kraje“ registrovanou v evidenci plánovací 

nnosti
–

ostatního území ve specifických oblastech ST1 – ST6);
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75.2. zrušen
75.2.Zásady využití jednotli su:
75.2.1. zrušen

75.2.1.B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000; 
75.2.2. zrušen;

75.3. zrušen
75.3.

75.4. Pro ložiska nerostných surovin, která se vyskytují ve specifických oblastech 
s
surovin ozn. ST1-ST6 (výkres B.6.) se stanovují zásady uvedené v odst. 15.1;

75.5. Zásady pro ochranu a využití ložisek nerostných surovin dle odst. 75.1. a 75.4.
jsou graficky vymezeny ve výkresu B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 
1 : 100 000

A.5.3. KONCEPCE OCHRANY KULTURNÍCH A CIV

70.76.

pásma, území s archeologickými nálezy);
71.77. K

s m
potenciálem (dále v textu kulturní krajinné oblasti): 
71.1.77.1.kulturní krajinná oblast Moravská brána

v
Je otín, Ústí, Teplice nad 
Be
KKO1);

71.2.77.2.kulturní krajinná oblast (okres Olomouc) -

St echovice ;
71.3.77.3.kulturní krajinná oblast Nové Zámky (okres Olomouc), která je vymezena 

v ;
71.4.77.4.kulturní krajinná oblast Žádlovicko (okres Šumperk), která je vymezena 

v rámci správních území obcí Loštice, Líšnice, Pavlov (ozn. KKO4);
71.5.77.5.kulturní krajinná oblast Jesenická kotlina (okres Jeseník), která je vymezena 

v
Prad dem, Lipová – 5);

71.6.77.6.kulturní krajinná oblast Hanušovická vrchovina (okres Šumperk), která je 
vymezena v

ichov, Hanušovice, Malá Morava (KKO6);
71.7.77.7.kulturní krajinná oblast (okres Šumperk), která je vymezena v rámci 

Své
Studén ;

77.8. kulturní krajinná oblast Svat (okres Olomouc), která je vymezena na 
íšky, Dolany, 

Hlu ;
77.9. kulturní krajinná oblast svahy Nízkého Jeseníku, která je vymezena v rámci 

správního území obcí Hlásnice, Lipina, Domašov u Šternberka
správ
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Šternberk, Babice, ovice-
Laš any,
újezdu Libavá (KKO9);

77.10.kulturní krajinná oblast Žulovsko, která je vymezena v rámci správního území 
obce Žulová a na
Skorošice, Vápenná, Stará (KKO10);

77.11.kulturní krajinná oblast Rychlebské Hory, která je vymezena na 
území obcí Bílá Voda, Javorník, Uhelná, (KKO11);

77.12.kulturní krajinná oblast Centrální Haná, která je vymezena v rámci správního 
území obcí skupice, Dub nad Moravou právního území 
obcí Charváty, Vrbátky, i

ovany, Citov, Majetín, (KKO12);

Vymezení kulturních krajinných oblastí je provedeno ve výkresu B.6. Plochy a koridory 
nadmístního významu 1 : 100 000. 

72.78. Ve výše vyjmenovaných
pro
72.1.78.1.

zor
to
prostorové kulisy);

72.2.78.2.
panoramatické pohledy, respektovat charakter a 
zásad

estaveb a demolic);
78.3. :

78.3.1. ujících 
se v
elektrárny na samostatných stavebních konstrukcích);

78.3.2.
zá
související s u narušit kulturní hodnotu a 
harmonický ráz krajiny;

72.3.78.4.

or souladu s legislativou platnou ke dni vydání 
rozhodnutí;

72.4.78.5.
za

e spektování dochovaných dominant a
i

opat ch jejímu 
vhodnému zapojení do krajiny (kompenzace); 

79. Zrušen.
79.Zásady uvedené v odst. 78 
v
aktualiza území respektovat zásady 
stanovené v odst. 78.
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A.6. STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIKKVALIT 
ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ, NEBO DOSAŽENÍ.
VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

73.80. krajinné celky
Výkres oblastí se shodným krajinným 

typem 1 : 200 000) :
A. Haná
B. Konické údolí
C. Mohelnická brázda
D. Šumperské údolí
E. Hanušovické údolí
F. Kladská kotlina
G. Jesenické údolí
H. Javornické úpatí 
I. Moravská Brána
J. skupina Valašské Podbeskydí

M. skupina Jesenického masivu
N. skupina Jesenicko-

74.81. u jednotlivých krajinných matric (t
roz
74.1.81.1.

krajiny s a typ 
krajiny), v nivách pod a lesní krajiny a 

74.2.81.2.v krajinném celku H. udržet typické sídelní struktury dlouhých spádnicových 

krajinou ( a ) s
funkcí, v
fenomén me
úzké po

74.3.81.3.v krajinných celcích B., F., K., L. a N. udržovat lesopolní krajiny 
(lesozem mozaikovitou strukturou ploch, osídlení rozvíjet 

V

s kapacitní dopravní infrastrukturou;
74.4.81.4.v krajinném celku J. ( a

struktu
s astoupením pastevectví;

74.5.81.5.v krajinných celcích D., E. a hlubokými podhorskými údolími 
s lesopolní až lesní krajinou, podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách 

vy
Z prvovýroby podpo

74.6.81.6.v krajinném celku M. -
i
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(pastevectví) a s roz

za
rozvoj trvalého osídlení není 

žádoucí.
75.82. rozvíjet jejich charakteristiky 

celku:
75.1.82.1. u, Rychlebských hor a 

Maleníku;
75.2.82.2. Hrubého Jeseníku.
Usilovat o uchování jejich struktury v dálkových pohledech.

76.83.
76.1.83.1.

Oskavy a Kladské Nisy, které vždy byly a jsou rozhodujícími osami rozvoje 
osídlení v

,

76.2.83.2.
Branná, Desná, Oskava, Oslava, Pasecký potok, Sitka, Trusovický potok, 

údolích, které vždy byly 
dn

v e
ploch a ob

adují vodní toky v úzkýc

Podporovat využití zejména v
77.84. U

77.1.84.1.
Žu Smrk, Králický

o Olomouckém kraji. Usilovat o uchování 
jejich struktury v dálkových pohledech; 

77.2.84.2.
t žební jezera. 

A.7. H
OVÁNÍ OBRANY A 

BEZPE NOSTI STÁTU A VYMEZE Í
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K
STAVBÁM VYVLASTNIT

78.85. ve 
odejmout, nebo omezit k

(sou , také stavby související se stavbou hlavní, bez 
kterých by nebylo možné tuto stavbu realizovat):
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koridoru 
pro VPS6 koridor vymezen

Poznámka

1 2 3 4

Dopravní infrastruktura:

D1

Dálnice D35 Mohelnice-hranice OK, výstavba 
nového tahu

Maletín, Krchleby, Mírov, Mohelnice

Dálnice D35 Mohelnice-hranice OK, výstavba 
nového tahu

Maletín, Krchleby, Mírov

D2 I/11   Bukovice – o-
zrušený úsek u Olšan akt. 

D3 D35  Mohelnice –
sever, dálnice D35 x sil. I/44

Mohelnice

D4 I/44 Mohelnice – Mohelnice, Lukavice, Zvole, Rájec, 

D5

Desnou - tunelového úseku D76 Sudkov, Bludov 

Desnou -
Sudkov, Dolní Studénky, Šumperk, 

Desnou, Velké Losiny,  

D6
– Jeseník, výstavba 

D7
I/44 Mikulovice- Jeseník, výstavba nového tahu Mikulovice, Hradec - Nová Ves, 

D10
Libina
Libina

D14

v úseku Mohelnice – ,
K -

D15 I/44  Šumperk, napojení na stávající sil. I/44 Dolní Studénky, Šumperk

D16 - Senice na Hané, obchvat
Senice na Hané

D17 ovice

D18 II/150 Domaželice –
s obchvaty sídel

o-
hostice, Turovice 

II/150 Domaželice –
s obchvaty sídel

D19 II

D20 D35 výstavba dálnice v úseku -
Olomouc

– o-
mouc

D21 Oplocany, Polkovice, Lobodice

D22

D23 II/367 Be

D24
II/434 Kralice n. H. -
II/434 Kralice n. H. -

D25 Troubky, 
obchvat

D26

D27 II/448 Olomouc, III/4432 v

východní tangenta, 

Olomouc, Bystrovany

D28

D31 -západní obchvat Držovice, Smržice, Most-

6
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koridoru 
pro VPS6 koridor vymezen

Poznámka

1 2 3 4
kovice

D32 Konice

D33 ,
Kostelec na Hané

D34

II/449 Slatinky – Slatinice-Drahanovice Slatinky, Slatinice
II/449 Slatinky – Slatinice-Drahanovice Slatinice,

Hané

D35

II/435 Charváty – Kožušany- Charváty, Kožušany-Tážaly, Blatec, 
Olomouc

II/435 Charváty – Kožušany- Blatec, Charváty, Dub nad Moravou
D36 Drahanovice

D37

I/46 Olomouc, východní tangenta – Šternberk, 

-

Olomouc, Bystrovany,   
-

I/46 Olomouc, východní tangenta – Šternberk, 

-

Šternberk, Lipina, 

I/46 Olomouc, východní tangenta – Šternberk, 
p

-

-

D38 Lipina, Šternberk

D39 - U

D42 Újezd

D44

D47

parametrech kori-
- rov

oje-
tín úsek od hranice s JMK po 

í Akt. 3 ZÚR OK
D49

D50 Lužice

D52 ž-
ka

ice na Hané, Slatinky

D53 –
Olomouc

s-

Charváty, Blatec, Kožušany -Tážaly, 
Olomouc.

D55 Hanušovice

D56 Hanušovice

D57 Bohdíkov

D58 sil Bohdíkov

D59 Bohdíkov, Ruda nad Moravou

D60 M. Ruda nad Moravou, Olšany, Bohutín

D62 sil. I Moravský Beroun

D63
– – Otro-

kovice-Zlín-Vizovice, elektrizace trati
Kojetín

D64 žel. cký
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koridoru 
pro VPS6 koridor vymezen

Poznámka

1 2 3 4
-

D65
– Senice n. H. –

revitalizace trati

–

na Hané

D66
– Opava - revitali-

zace trati
VÚ Liba-

Petrovice, Moravský Beroun

D67
želez – - Šum-
perk – elektrizace trati

Štarnov, Šternberk, Babice, Mlad
u-

Šumperk

2a

D69
– Kouty nad 

Desnou- revitalizace trati
Desnou, Rapotín, Velké Losiny, Lou
ná nad Desnou

D74
– Horní 

–

Hranice
-E40b)

VD 

s.p.
D06 I/46  Moravský Beroun, obchvat  Moravský Beroun 

D07 I/60  Lipová- – ožky a obchvat Lipová-

D08 II/369  Branná – Branná, Ostružná

D010

II/444  Mohelnice – i-
na

žka Úsov-Medlov Úsov, Medlov
D011 II/457  Zlaté Zlaté Hory

D013 Mohelnice

D014

D016 lanová dráha Kouty nad Desnou – r-
ské sedlo,  

D018

– Lipník n/B) e-
1)

– Lipník n/B), napojení D55

– Lipník n/B) 
i-

D019

D – homogenizace I/48 na 
parametry dálnice
D – homogenizace I/48 na 
parametry dálnice

Polom, 

D020 D – Velký Týnec,

II/150- Rokytnice

aje-

Rokytnice, 
D021 - Lešná -

a

D022 - MÚK s

D023 II/150  obchvat Dub nad Moravou 
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koridoru 
pro VPS6 koridor vymezen

Poznámka

1 2 3 4
D024 II/150 obchvat

Dub nad Moravou, Majetín, a-
ny

D028 II/367, Klenovice n. H. - d-
kovice

D031 II/434, Nová stavba:
Kozlovice - Grymov

D032 - Oplocany

D033
Babice, Šternberk,  Lužice, 

II/444, Šternber Šternberk, Lužice
D034

D038 II/150  obchvat Ohrozim Ohrozim 

D039 II/150 Protivanov - Malé Hradisko, obchvat Protivanov, Malé Hradisko

D040 II/150 Vícov, obchvat Vícov, Ptení, Stínava

D041 II/436 Vlkoš -

D042 D46, homogenizace na parametry dálnice v úseku 
Olomouc-Vyškov , Smržice, Držo-

Vranovice-
-

D043

D044 D35 Olomouc, Ustín

D046
t

D77 – jih 
dálnice D35 x sil. II/444

Mohelnice

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura – zásobování pitnou vodou

V1
a Lukavice na úpravnu vody Dubicko 

Zvole, Hrabová, Lukavice, Bohusla-
vice, Dubicko, Leština, Rájec

V2 Propojení úpravny vody Dubicko se skupinovým 
vodovodem Litovel

o-

V3 Ohrozim, Plumlov, Krumsín

V4
skup o-

-
V5 a-

vou na skupinový vodovod Olomouc
Charváty, Blatec, Kožušany -Tážaly, 
Olomouc

V10 – -
Dolany 

– -Dolany

V12 zásobování pitnou vodou Potštátska Mile-
nov

V13 zásobování pitnou vodou Potštátska Potštát, Partutovice, Olšovec, Hrani-
ce

V14 zásobování pitnou vodou Potštátska

Technická infrastruktura - energetika
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koridoru 
pro VPS6 koridor vymezen

Poznámka

1 2 3 4
E2 – estav-

ba stávajícího vedení na dvojité
i-

Šišma, Kladníky, Oprostovice, Rado-

i-
ce, Všechovice, Rouské, Hlinsko

provedení stavby v akt. 
-

E3 Olomouc

E4 t- Velký Týnec, Olomouc, Kožušany-
Tážaly

E6 - 4 pole Hranice
v

E7 -

E8

Vedení 110kV Šternberk - Moravský Beroun Lužice, Babice, Šternberk, Lipina,

Vedení 110kV Šternberk - Moravský Beroun Moravský Beroun

E9 - Moravský Beroun Moravský Beroun

E10 VTL plynovod DN500 Zvole -

E13 VTL plynovod DN200 Senice -
Litovel

E14

- VTL 
plynovod“

- VTL 
plynovod“ v

l-
ky

- VTL 
plynovod“

i-

i-

olní Újezd, Bohuslávky, 

E15 VTL plynovod Žulová – Javorník - Bílá Voda
Bernartice, Javorník, Bílá Voda

v

E16 VTL plynovod  DN100 Konice – Konice

E17
- Suchdol, Lipová, Ptení, Stínava, 

Vícov, Plumlov, Ohrozim, Mostkovi-

nou, Kojetín
E18 Vedení 400 kV Krasíkov – Prosenice -

stávajícího 
rozvodny Prosenice  

Cholina, Bílsko, Senice na Hané, 

-
Tážaly, Blatec, Charváty, Dub nad 
Moravou, Grygov, Majet

Buk, Radvanice, Prosenice, Osek 
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koridoru 
pro VPS6 koridor vymezen

Poznámka

1 2 3 4
E20 olany-

Hodolany-Dluhonice, Hodolany-Holice, Hodolany-
Lutín, Hodolany-Prosenice

Olomouc, Bystrovany, Velký Týnec

E21 – Konice -
stávajícího vedení na dvojité V

E22 Vedení 110 kV Vyškov – -
stávajícího vedení na dvojité 

i-
ce, Vranovice-

-

E23 t-
- Rozstání

Rozstání

E24
í 110 kV

E25 Vedení 400 kV Prosenice – Otrokovice - v-
ba stávajícího vedení na dvojité

i-

E26 Dvojité vedení 400 kV do elektrické stanice Klet-
vedení Prosenice - Nošovice

Býškovice, Malhotice, Ústí, Horní 

E27 -

E02 –
sever vedení 110 kV

Šumperk
v

E03 Vedení 110 kV Krasíkov – Králíky Štíty
v

E04 e-
roun

Moravský Beroun
v

E05 Napáj
110/22 kV Slavonín 

Olomouc, Velký Týnec

E06 –

E07 Vedení 110 kV Konice – Velké Opatovice Konice, 

E09
napájecího vedení 110 kV

Hranice

VO3 Severní obtokové koryto Litovle

V8 Západní a severní ohrazování Litovle Litovel

V11 Stavba propojovacího odtokového kanálu vod-

V15 Stavba suché nádrže - Velké Losiny Velké Losiny .2a

V17 Stavba suché nádrže - Filipová

V18 Stavba suché nádrže - Sobotín Sobotín, Velké Losiny

V19 Stavba suché nádrže - Domaželice

V20 Stavba suché nádrže - Staré M

V21 Stavba suché nádrže - Malá Morava

V22 Stavba suché nádrže - Štíty

V23 Stavba suché nádrže - Mohelnice, Mírov

V24 Stavba suché nádrže - Police Police, Úsov

V25 Stavba suché nádrže - Splav Branná, Ostružná
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koridoru 
pro VPS6 koridor vymezen

Poznámka

1 2 3 4
V26 Stavba suché nádrže - Dolní Libina Libina, Šumvald

V27 Stavba suché nádrže - o-

Zá

stavby
Popis ve - Katastrální území Poznámka

1 2 3 4
STAVBY VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH 7 :

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

1

R35   Mohelnice – hranice OLK, výstavba nového 
tahu

Maletín, Krchleby o-
helnice

D2 I/11   B
Bušín, Olšany nad Rudou

D3 Mohelnice
D4 I/44 Mohelnice – Rájec, výstavba nového tahu Mohelnice, Lukavice na

u ehu
D5 nad

Desnou, výstavba nového tahu 
D6 – Jeseník, výstavba 

Jeseníku a napojení 
II/450

D7 - Hradec - Nová Ves, výstavba 
nového tahu

- Nová 
Ves

D9 Úsov
D10 Libina
D11 Libina

D12 Štíty
D13 - Zlaté Zlaté Hory
D14

- n
D15 I/44  Šumperk, napojení na stávající sil. I/44 Dolní Studénky, Šumperk
D16 - Senice na H., obchvat

Senice na Hané
na území obce Senice na 
Hané v upraveném korido-
ru

D17
D18 á-

vající trasu
D19 Kojetín
D20
D21 Oplocany, Polkovice
D22 To
D23
D24 II/434 Kralice n. H. -
D25
D26
D27 II Olomouc

7 o Výkres 
1 : 100 000



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – aktualizaceAktualizace

72

stavby
Popis ve - Katastrální území Poznámka

1 2 3 4
D28
D29 Opatovice
D30 Býškovice
D31 -západní obchvat Prost
D32 Konice
D33 na území obce Smržice, 

e-
chovice na Hané 
v upraveném koridoru

D34 II/449 Slatinky - Slatinky, Slatinice na území obce Slatinky, 
Slatinice v upraveném 
koridoru

D35 II/435 Charváty - Charváty, Kožušany
D36 Drahanovice
D37 I/46 Olomouc, východní tangenta – Šternberk, Olomouc, Bystrovany 

D38 ložka Lipina
D39 -

v upraveném koridoru
D41
D42 Újezd
D43

v upraveném koridoru
D44
D45 Kostelec na Hané
D46 Sobotín
D47 parametrech korido-

D49
D50 Lužice
D51 o-

vané dokumentace
D52 II ž-

ka
o-

vané dokumentace
D53 –

Olomouc na Hané, Pivín, Klenovice na Hané, 

Vrbátky, Charváty, Blatec, Kožušany 
-Tážaly, Olomouc.

ž-
kou v

oblasti Bla-
tec, Kožušany -Tážaly. 

D54 II/150, Rokytnice Rokytni o-
vané dokumentace tahu 
R55

D01 R 35 Mohelnice –
souvisejících staveb 

Mohelnice

02
I/11   Bukovice – na území obce 

Olšany v upraveném koridoru, 
s
Olšany

D03 I/44 Mohelnice – Petrov nad

u Petrova 

Lukavice na a-

Dolní Studénky, 
Sudkov, Nový Malín, Šumperk, 

na území obcí 
Lukavice na

u

upraveném koridoru
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stavby
Popis ve - Katastrální území Poznámka

1 2 3 4
D04 I/44 Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou, 

Desnou 

Petrov nad Desnou, Velké Losiny, 
i-

ánov, Rejhotice
D05 – HP Mikulovice 

s Mikulovic 
a tunelem pod vrchem

Domašov u Jeseníka, Adolfovice, 
o-

vá Ves u Jeseníka, Mikulovi-
ce u Jeseníka

D
06

I/46  Moravský Beroun, obchvat   
Sedm

07
I/60  Lipová- – Dolní Lipová, Vápenná, Žulová, 

- Ves
D

08
II/369  Branná – Branná u Šumperka, Ostružná

D
09

II/369 Hanušovice –

D
010

II/444  Mohelnice – Mohelnice, Stavenice, Úsov –

D
011

- Zlaté a-
té Hory

D
012

Pr
Smržice

D
013

Mohelnice
Mohelnice     v upraveném 
koridoru

D
014

D
015

Kouty nad Desnou, Rejhotice

D
016

LN. Kouty nad Desnou –
lanová dráha 

Kouty nad Desnou

D
018 – Lipník n/B) 

i-
u-

Újezd, Bohuslávky, Lipník nad Be

koridoru

D
019

Nová stavba:
–

parametry
D

020
R 55, Úprava koridoru 

- Kokory - Vsisko,
u-

k
na území obce 

aje-
ova 

v upraveném koridoru
D

021
úprava polohy koridoru pro stavbu I/35, Valašské 

- Lešná -
všech souvisejících staveb

D
022

- MÚK s

D
023

II/150  obchvat Dub nad Mor. Dub nad Mor. 

D
024

II/150 obchvat , Kokory na území obce 

upraveném koridoru
D

025
–

D II/150 Želatovice – obchvaty 
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stavby
Popis ve - Katastrální území Poznámka

1 2 3 4
026 sídel

Turovice
D

027 obchvat
Mostkovice, Domamyslice, Krasice, 

D
028

II/367, Klenovice n. H. -

D
029

D
030

II/434, Troubky, obchvat

D
031

II/434, Nová stavba:
Kozlovice - Grymov

Kozlovice

D
032

- Oplocany

D
033

Nová stavba: Šternberk, Lhota u Šternberka, 

D
034

Nová stavba:

D
035

I/46, Šternberk - obchvat Lhota u Šternberka, Šternberk, 
Laštany

D
036 II/449, Dolní Sukolom -

koridoru
D

037 -
Lhota u Šternberka, Šternberk, 

D
038

II/150  obchvat Ohrozim Ohrozim 

D
039

II/150 Protivanov - Malé Hradisko, obchvat Protivanov, Malé Hradisko

D
040

II/150 Vícov, obchvat Vícov, Ptení, Stínava

D
041

II/436 Vlkoš -

D
042

R 46, homog

D
043

D
044

Propoj II/446 -
území CHKO LP jako 

rezerva
Kláštern

D046
Nová stavba:
Terminál kontejnerové dopravy a logistické centrum 

v upraveném 
rozsahu

TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

V1 Zvole 
a Lukavice na úpravnu vody Dubicko

Hrabová, Bohuslavice, Dubicko

V2 Propojení úpravny vody Dubicko se skupinovým 
vodovodem Litovel

o-

V3 ní Plumlovska na skupinový vodovod Ohrozim, Plumlov, Krumsín

V4
skupinový vodovod Olomouc o-

tín, Olomouc
V5 u Dub nad Mora- Charváty, Blatec, Kožušany -Tážaly, 
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stavby
Popis ve - Katastrální území Poznámka

1 2 3 4
vou na skupinový vodovod Olomouc Olomouc

V6 Napojení Potštátska na skupinový vodovod Hra-
nice

Hranice, Radíkov, Olšovec, Potštát

V8 Západní a severní ohrazování Litovle Litovel
V9 suché nádrže Sobotín, Domaželice, Splav, Staré Sobotín, Velké Losiny, Domaželice, 

a-
va, Pardubický kraj, Štíty, Mohelnice, 
Mírov, Police, Úsov, Libina a Šumva-
ld

vymezení VPS je 

plochy území pro suché 
poldry potvrzeného v
územního plánu obce nebo 
v rámci územní studie zabez-

OK
V01 Suchá nádrž Teplice - ohrazování o-

Zá

rozsah zadržení 35 
mil. m3

Energetika
E1 – Horní Životice, 

- Kolšov
E2 - Prosenice i-

Byškovice, Malhotice, Rouské
E3 Olomouc
E4 Tr t- Velký Týnec, Olomouc

E5 Velký Týnec, Grygov 

E6 - 4 pole Hranice
E7 -
E8 Vedení 110kV Šternberk - Moravský Beroun Babice, Šternberk, Lipina, Horní 

E9 Vedení 110 kV Moravský Beroun - Moravský Beroun
E10 VTL plynovod DN500 Zvole - h

obcí Rájec, Zvole v upra-
veném koridoru

E13 VTL plynovod DN200 Senice -
Litovel

E14 VVTL plynovod DN700 Hrušky - Kojetín, Vlkoš, Píkovice, Horní Moš-

v-
ky, Jezernice, Hranice, Milenov, 

E15 VTL plynovod Žulová - Javorník , Uhelná
E16 VTL plynovod  DN100 Konice – Konice

E17. -Mostkovice-
Lipová, Ptení, Stínava, Vícov, Ohro-

jov, Bedi-
i-

Kojetín
E01 – Horní Životice, v upravené poloze 

koridoru - Oskava
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stavby
Popis ve - Katastrální území Poznámka

1 2 3 4
Libina, Oskava, Šumvald, Huzová, 
Moravský Beroun

E02 –
sever

Šumperk

E03 Vedení 110 kV Krasíkov – Králíky Štíty
E04 e-

roun
Moravský Beroun

E05
110/22 kV Slavonín 

Olomouc, Slavonín

E06 –

E07 Vedení 110 kV Konice – Velké Opatovice
E08 Vedení 110 kV Konice – s-

110/22 kV Rozstání
Konice, Brodek u Konice, Lipová, 
Buková, Protivanov, Bousín, Draha-
ny, Otinoves, Rozstání

E09
napájecího vedení 110 kV

Hranice

E010 VTL plynovod Javorník – Bílá Voda Javorník, Bílý Potok, Horní Hoštice, 

79.86.
79.1.86.1.plochy nezbytné k k užíváni stavby pro 

stanovený provozu liniové 
trafostaniceelektrické stanice, ,

regu
pro
pro ;

86.2. bude 
;.

79.2.86.3. VPS uvedené v odst. 85 v územních 
plánech, akceptovat zásady stanovené v kap. A.4.1.6 a A.4.2.7. a limity využití 
území vyplývající z plat ;

80.87. ZÚR OK vymezují v v tato 
ve
jejich ezit:

Po – Katastrální území Poznámka

1 2 3 4
Založení gické stability (ÚSES):
viz výkres 
B.8.

Nadregionální biocentra tak, jak jsou vymezena 

1 : 100 000 a v odst. 71

v rozsahu zobrazeném dle výkresu 
B.8.

t-
ního významu 1 : 100 000

viz výkres 
B.8.

Nadregionální biokoridory tak jak jsou vymezeny 

1 : 100 000 a v odst. 71

v rozsahu zobrazeném dle výkresu 
B.8.

t-
ního významu 1 : 100 000

viz výkres 
B.8.

Regionální biocentra tak jak jsou vymezena ve 

100 000 a v odst. 71

v rozsahu zobrazeném dle výkresu 
B.8.
staveb, op t-
ního významu 1 : 100 000

viz výkres 
B.8.

Regionální biokoridory tak jak jsou vymezeny ve v rozsahu zobrazeném dle výkresu 
B.8.
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Po – Katastrální území Poznámka

1 2 3 4

100 000 a v odst. 71
t-

ního významu 1 : 100 000

VO1 Plocha zátopy suché nádrže Teplice
platného ÚP 

VÚC OA dle odst. 2 §187 

VO3 Severní obtokové koryto Litovle
obsažen již v ÚP VÚC OA 

s-

VO4

Plochy zátopy suchých nádrží Sobotín, Domaže-
n-

Libina , Teplice)

Sobotín, Velké Losiny, Domaželice, 

á Mora-
va, Pardubický kraj, Štíty, Mohelnice, 
Mírov, Police, Úsov, Libina a Šumva-
ld i-

otín

vymezení VPO je podmí-

rozsahu záboru plochy 
území pro suché poldry 
potvrzeného v
územního plánu obce nebo 
v rámci územní studie 

e-
lem ZÚR OK

Plocha zátopy suché nádrže Splav Branná akt. 

V15 Plocha zátopy suché nádrže Velké Losiny Velké Losiny
V17 Plocha zátopy suché nádrže Filipová Velké Losiny
V18 Plocha zátopy suché nádrže - Sobotín Sobotín, Velké Losiny

vymezení VPO je podmí-

rozsahu záboru plochy 
území pro suché poldry 
potvrzeného v ení 
územního plánu obce nebo 
v rámci územní studie 

e-
lem ZÚR OK

V19 Plocha zátopy suché nádrže - Domaželice
V20 Plocha zátopy suché nádrže -
V21 Plocha zátopy suché nádrže - Malá Morava
V22 Plocha zátopy suché nádrže - Štíty

V23 Plocha zátopy suché nádrže - Mohelnice, Mírov
V24 Plocha zátopy suché nádrže - Police Police, Úsov
V25 Plocha zátopy suché nádrže - Splav Branná, Ostružná
V26 Plocha zátopy suché nádrže - Dolní Libina Libina, Šumvald
V27 Plocha zátopy suché nádrže - o-

Zá

Pokud se v tab. uvádí zkratka akt , chápe se tímto Aktualizace Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje.

80.1.87.1.v
VPO)

ekologické stability (ÚSES) v územních plánech,
akceptovat zásady stanovené v odst. 71.

81.88.
výkresu B. 8.
významu 1:100 000.

A.8. NNOSTI 
MENTACI OBCÍ, 

ZEJMÉNA S PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ 
STRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA 
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KOORDINACI Ú ENÍ  V 
UMENTACI OBCÍ,  ZEJMÉNA  S K

PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY

82.89. K
v územních plánech stanovuje respektovat tyto požadavky:
82.1.89.1.

funk povodích vodních 
. Ve stanovených záplavových územích vymezovat 

zastavitelné plochy jen 
Plánu pro 

povodí Odry a Dunaje a Národního plánu povodí 
Odry a Dunaje;

82.2.89.2. údolních nivách vodních
zasta

devším v územích, kde dochází k

82.3.89.3.v záplavových územích a zejména v území významném pro situování 
proti vymezeném ve výkresu B.6.,
do
zvý
82.3.1.89.3.1. ,

suchých obtokových koryt;
89.3.2.

jednot
82.3.2.89.3.3.
89.3.4. o ní:

89.3.4.1. , koryt a niv -
rozlivné plochy;

89.3.4.2. povodí 
, zasakovací pásy, apod.);

ožek dopravní a technické infrastruktury.
82.4.89.4. územních plánech 

respektovat zejména tyto návrhy:
89.4.1. zrušen

89.4.1.
a Bukovicích a v

82.4.1.89.4.2. území Litovle (severní obtokové 
ko
v Litovli);

82.4.2.89.4.3.
s Moravou
89.4.3.navýšení ochranných hrází a terénní úpravy v

odního zdroje 
Tova – Troubky.;

89.4.4. území Olomouce;
89.4.5.

t k. ú. ;
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82.4.3.89.4.6. na území obce Kobylá nad Vidnávkou;
82.5.89.5.Chránit plochy pro návrhy suchých nádrží nadmístního významu zejména 

v itách:
82.5.1.89.5.1. ice) - V27

89.5.1.
700 ha;

82.5.2.89.5.2. suché nádrže – poldry uvedené v tabulce:

ozn. lokalita ORP
– katastrál-

ní území
vodní tok

V18 Sobotín Šumperk Sobotín, Velké Losiny Merta
V19 Domaželice

Lipník n/B Nahošovice
Šišemka

V25 Splav Šumperk, Jeseník Branná, Ostružná
V20 Šumperk Krupá
V21 Šumperk Malá Morava, PK Morava
V22 Štíty
V23 Mohelnice Mohelnice, Mírov Mírovka
V24 Police Mohelnice Police, Úsov Rohelnice
V26 Dolní Libina Šumperk Libina, Šumvald Oskava
V17 Filipová Šumperk Velké Losiny

Desnou
Desná

V15 Velké Losiny Šumperk Velké Losiny Desná

Vymezení , suchých nádrží, mohou územní plány 
nit dle územních podmínek.

82.6.89.6.
zapracování suchých nádrží obsažených v níže uvedené tabulce, do 
kapi
obce, a tuto suchou nádrž pak vymezit jako VPS, resp. VPO:

lokalita ORP – katastrální území vodní tok
Filipová a Velké 
Losiny

Šumperk Velké Losiny Desná

Lesnice (soustava 
homilov, 

í Lipník n/B Lipník n/B, VÚ Libavá Jezernice
Branná Šumperk Branná Branná

Jeseník Ostružná Branná
Ostružná Jeseník Ostružná Branná
Kociánov Šumperk
Mírov – varianta 
rybník

Mohelnice Mírov Mírovka

e nutno respektovat i požadavky na suché nádrže – Koválovi-
– –

Líšenka – Líšná a VN Podlesí – a ve 
schválených Plánech oblasti povodí Dyje, Moravy a Odry. o-

tastrálních územích
a zohlednit v t-

Plánu pro zvládání povodí Dunaje, v Národních plá-
nech povodí Dunaje a Odry a v o-

úprav v územích;
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82.7.89.7.
dokumentace; 

89.8. v
kori protipovod

(vymezeném ve výkresech B.4. a B.6.), navržených s využitím 
s izace 

, území pro 
d

;
89.8.v
a koridory pro soubory staveb a zkých ení (v území 
významném pro situování pro
B.4. a B.6.) navržené
studií s cílem 

d
území i za stávajícími ochrannými hrázemi,

89.9. zrušen
89.9.

zi Litovlí a Olomoucí 
s

snými hrázemi; 
89.10.zrušen

89.10.soubor staveb – západní ohrazování – dle 
studie Agroprojektu Olomouc;

89.11.zrušen
89.11.soubor staveb dle 
Studie d
navrhované poldry Osek a Hranice;

82.8.89.12. -

hrani
jiné obci a 

její ohrožení. 
Podpora pre – 2013 na území 
Olomouckého kraje. Vytvá
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako 
alternativy k akumulaci vod;

82.9.89.13. a
podrobnou dokumentací

v sti s

území, pro vymezování ploch 
s

83.90. K zachování vyvážené sídelní struktury a stabilizace osídlení respektovat tyto 
požadavky:
83.1.90.1.zachovat ráz urbanistické struktury území se specifickými hodnotami, 

jedi kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice. 
využitím území;
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83.2.90.2.stabilizovat osídlení periferních a venkovských oblastí s cílem zvyšovat jejich 
obytnou atraktivitu a rozv . Pozornost 
v ;

83.3.90.3.podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury s
území. Ekonomické aktivity koncentrovat zejména do vymezených rozvojových a 
specifických oblastí za podmínek stanovených v kapitole A.2.;

83.4.90.4.
založenou sídelní strukturu; 

90.5. preferovanou koncentrací antropogenních 
;

83.5.90.6. ;
84.91. K

v yto požadavky:
84.1.91.1.

území, zejména existujících proluk v
84.2.91.2. rozvojových 

oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech;
84.3.91.3.

využití území (zejména s ohledem na
in
91.3.návrh ploch pro novou bytovou výstavbu ohledem na 

optávku v území obce i spádového území (rozvoj 
obcí a sídel) amožnosti optimálního využití území (nároky na vyvolané investice 

k
84.4.91.4. ohledem na politicky 

formulo
zejména pod

84.5.91.5.zejména v
omadného apartmánového bydlení);

91.6. zrušen
91.6. jednotlivých obcích 
v rámci zpracování ÚP obce vycházet z bilancí založených na hodnocení:

91.6.1.
91.6.2.odhadu 
91.6.3.odhadu poklesu zalidn

91.7. zrušen
91.7. rámci 

podklad:
91.7.1.
91.7.2.pro stanovení reálného rozsahu nové bytové výstavby; 
91.7.3.pro vymezení nových zastavitelných území obce pro bydlení;

84.6.91.8.zrušen.
85.92.

92.1. pro dopravní a technickou infrastrukturu vymezených v ZÚR 
:

staveb dopravní a technické infrastruktury na hranicích obcí a kraje, u nichž se 
;

92.1.1. u ovou úpravu vlastní trasy 
v rámci koridoru vymezeného v ZÚR, lze provést:
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92.1.1.1. pokud budou minimalizovány zás

ích a 
dních hodnot apod.);

92.1.1.2.

a koridory tak, aby nezasahovaly zejména do dobývacích 
surovin;

92.1.1.3. pokud 
92.1.1.4. pokud nedojde ke zhoršení možnosti napojení území na 

92.1.1.5. pokud 
technické infastruktury;

92.1.1.6. pokud nedojde k zásadnímu zhoršení ekonomických a 
a

vlastní stavby;
92.1.2. v podmínkách pro plochy do é vymezením koridoru a 

plochy sousedící, tj. i mimo koridor, stano staveb 
souvisejících se stavbou hlavní,
možné tuto stavbu realizovat (chápe se možnost
a vyvolaných staveb, které budou s hlavní stavbou, pro kterou je koridor 

eložky 
unikace, lokalizaci souvisejí

apod.); 
92.1.3.

vedení VVN z jednoduchého vedení na vedení dvojitá, preferovat 
v
ustanovení podkap. A.4.1.6. a A.4.2.7.;

92.1.4.
do a CHLÚ Dolní Bohdíkov;

92.1.5. p
cyklisty;

85.1.1.92.1.6.
liniových staveb dopravní a technické infrastruktury na hranicích obcí a 
kraje;

85.2.92.2. mezení rozvojových oblastí se 
v území
v –

ch území, územní a 

umíst ním aktivit mezinárodního, republikového, nebo nadmístního významu
vymezenému ve výkresu B.1. (v závislosti na významu rozvojové oblasti, nebo 
osy);

85.3.92.3.
hranicích obcí a kraje;

85.4.92.4. komunikacemi vyšších 
odstavci 71.6.;

85.5.92.5.akceptaci ch stanic pohonných hmot z
zásobování ropnými produkty v

(Zlaté Hory –
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Krnovská, Javorník – nám. Svobody, Olomouc – –
– Litovelská, Olomouc – otínská, Olomouc – Pražská, 

Tršice, Lipník n/B. – Hranická, Drahotuše – – Sadová, Kojetín 
– Tržní ná – –

– Jesenická);
92.6. území. 

Vy

92.7.
í

ochranných pásem:
92.7.1. :

92.7.1.1.
92.7.1.2.

92.7.2. :
92.7.2.1.

Olomouc-
Vel avice u Olomouce, Daskabát)  

92.7.2.2.
92.7.2.3. l)
92.7.2.4.
92.7.2.5.
92.7.2.6. Hranice (k.ú. Hranice, Drahotuše, Potštát)
92.7.2.7.

92.7.3. vojenské újezdy
92.7.3.1. Vojenský újezd Libavá
92.7.3.2.

92.7.v
vojenské správy:

92.7.1.
92.7.1.1.leti –
92.7.1.2.

92.7.2.na území obcí
92.7.2.1.Olomouc
92.7.2.2.
92.7.2.3.
92.7.2.4.
92.7.2.5.
92.7.2.6.Hranice
92.7.2.7. Lipník
92.7.2.8

85.6.92.8. K
respektovat tyto požadavky
ochran krajinného rázu, s :
85.6.1.92.8.1. fotovoltaickou elektrárnu lze umís

podmínek:
85.6.1.1.92.8.1.1. bude vymezena v

plocha výrobní
fotovoltaické elektrárny;



Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – aktualizaceAktualizace

84

92.8.1.1.bude vymezena v
plocha výrobní nebo pro stavbu fotovoltaické 
elektrárny;

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

85.6.1.3.92.8.1.3. výstavbu v h plochách8 ,a
KKO lze
nega okality soustavy NATURA 2000 a 
klad

r správy;
85.6.2.92.8.2. :

85.6.2.1.92.8.2.1. respektovat zásady stanovené v odst. 74.7. a 74.11.1.;
92.8.2.1.respektovat regulativy pro um
elektráren stanovené v
území Olomouckého kraje“9;

92.8.3. akceptací 
:

92.8.3.1. zohlednit synergii v
historickými jádry navazujících sídel;

92.8.3.2.
krajinný ráz tj. hodnotné póly
(vymezené ve výkresu B.11.) v území a další významné 
civili (nemovité kulturní památky s významnými 
vertikálními akcenty - zámky 
apod.). Chránit vyvážený horizont stávající zástavby 
v památkových zónách a rezervacích a v oblastech s vyšší kon-
centrací nemovitých kulturních památek a v územích s bezpro-

na tyto zóny, rezervace a oblasti;
92.8.3.3. v pozitivního vizuálního 

v území;
92.8.3.4. p

infrastruktury minimalizovat riziko n
jejich vizuálního vlivu v závislosti na konkrétních terénních 
podmínkách vhodným trasy a lokalizací staveb;

85.7.92.9.
rekreace a cestovního ruchu s podmínkami v
stanovených v
ruchu respektovat tyto podmínky:

85.7.1.92.9.1. krajinných
ubytovacích 

ízeních;
92.9.2. zrušen

92.9.2.nové kapacity apartmánového bydlení posuzovat v nejširších 
souvislostech;

85.7.2.92.9.3.

vý
–

další základní, vyšší i specifickou vybavenost, a to v 

8 §16 vyhl. 501/2006 Sb. 
9 registrované dne 23. 2. 2009 v
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jednotlivých st
skat ubytování v soukromí (soukromé byty, prázdninové byty, 

y
85.7.3.92.9.4. zohlednit a

v vymezení:
85.7.3.1.92.9.4.1. významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci 

nadmístního významu v RKC Plumlovsko (Plumlov);
92.9.4.1.
potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch Plumlovsko;

85.7.3.2.92.9.4.2. významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci 
nadmístního významu v RKC Olomoucko-Jih (Grygov);
92.9.4.2.Územní studii území se zvýšeným potenciálem pro 
rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko – jih;

85.7.3.3.92.9.4.3. významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci 
nadmístního významu v RK
ny);
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;

92.9.4.4. významné rozvojové plochy pro sport a rekreaci nadmístního 
významu v RKC Jeseník-Lípová (Jeseník);

92.10. :
92.10.1. zóny havarijního plánování v Olomouci – a

v obci Horka n/M (KRALUPOL, a.s.);
85.7.4.92.10.2.

obyvatel, zapracovat požadavky na ochranu kritické infrastruktury a na 
–

vazba na rozvoj a moderni
92.10.
života obyvatel, zapracovat požadavky na ochranu kritické infrastruktury a na 
za – vazba na 

.
92.11.92.11 respektování nemovitosti ve 

vlastnictví Krajskéh sti, ke 
kte ;

85.8.92.12. p
vycházet z PRVKOK 

íslušného stanoviska;
86.93. zrušen

93.Specifikace omezení v území vyplývající z

ozn. pl.,
koridoru 

1 k pro

omezení v
územní 

rozsah
specifikace omezení pro povolování sta-

veb a pro
D3 -

Nová Ves, Mikulovice
B koridoru, které znemožní vyhle-

dání optimální trasy komunikace
D6 Hanušovice B koridoru, které znemožní prove-

dení modernizace tahu II/369 
D7 v území ORP Mohelnice, A

II/449 -
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ozn. pl.,
koridoru 

1 k pro

omezení v
územní 

rozsah
specifikace omezení pro povolování sta-

veb a pro
Olomouc CHKO Litovelské Pomoraví a územním systémem 

NATURA 2000 s 
silnice I/46, II/444, 446, 447, 448 (Olomouc - Šternberk 
- Mohelnice

E1
Sušice, Šišma, Pavlovice u 

akov, Byškovice, 

B koridoru, které znemožní vyhle-
dání optimální trasy pro vedení VVN

E3 Žulová, Bernartice, Bílá Voda, 
Javorník, Úhelná, Skorošice, 

B ne

VP1
Leština, Zvole, Lukavice   

B koridoru, které znemožní vyhle-
dání optimální trasy pro vedení vodovodu

VP4
n/M, Bohdíkov, Olšany, Bo-

Rájec, Zvole, Lukavice, Mo-

B koridoru, které znemožní vyhle-
dání optimální trasy pro vedení vodovodního

VP5 Branná a Ostružná B

stavby poldru

A.9. VYMEZENÍ PLOCH A KOR
ÚZEMNÍ STUDIÍ VYMEZENÍ PLOCH A KOR

KTERÝCH BUDE ULOŽENO CH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ 
STUDIÍ JAKO PODMÍNKA PRO ROZHODOVÁNÍ
LH , SCHVÁLENÍ ÚZEMNÍ S
A VLOŽENÍ DAT O ÚZEMNÍ STUDII DO EVIDENCE Ú

NNOSTI

94.
studii jako podmínky pro roz :
94.1. plochy územních rezerv pro lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod 

(LAPV). r území 
vymezením LAPV -

infra ,
ZÚR, vyhodnocen

ostatní civi , jako podklad pro aktualizaci ZÚR OK;
94.2. dvou é Losiny a Filipová.

I/44 ve vztahu k lokalizaci obou
koridoru;.

94.3. prodloužení železnice z nad Desnou do Jeseníku;

ozn. plochy,
koridoru 

vymezení obsahu studie a 

území
obcí) poznámka
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ozn. plochy,
koridoru 

vymezení obsahu studie a 

území
obcí) poznámka

Up
D3 úseku Jese-

ník – Mikulovice
-

Nová Ves, Mikulovice

D6 homogenizace a modernizace 
tahu II/369

Hanušovice

D7
-

R35
o-

mouc 447, 448 pro vyšší ochranu
CHKO a soustavy NATURA 2000

K koridory:
E1

– Prosenice a napojení velkého 
o-

P
e-
o-

Rakov, Býškovice, Malhotice, 

E3 vedení VTL plynovodu Javor-
ník-Bílá voda (E 010) a Žulová -
Javorník (E15)

r-
ník, Bílá voda, Bernartice, Žulová

dosavadní vymezení koridoru 

a-
vorníku

VP1 návrh vodovodu – napojení 
o-

vá, Zvole a Lukavice na úprav-
nu vody Dubicko a propojení 
úpravny se skupinovým vodo-
vodem Litovel

i-

Bohuslavice, Palonín, Stavenice,     

VP4 návrh koridoru vodovodního 
– Mora-

z Ramzovského nasunutí až 
do Litovle (propojení 
s Olomoucí)

n/M, Bohdíkov, Olšany, Bohutín, 

Zvole, Lukavice, Mohelnice, 
l-

i-
na, Palonín

územní rezervy;

rží a suchých nádrží 10

VP5 suchá nádrž Splav Branná a Ostružná ouvisejících a 
ochrany CHKO JE

V oblasti ochrany zdraví zpracovat hlukovou mapu kraje s lit, ve kterých již nebude 

území Olomouckého kraje

provedeno ve výkresu B. 9. ý-
znamu, o-

000.

10 zpracování
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87.95.

ozn. plochy,
koridoru 

k
územní studii

schválení
vložení do eviden-

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

ozn. plochy,
koridoru k ii
Plochy LAPV
US Velké Losiny a Filipová

a ZÚR OK
prodloužení železnice z
Desnou do Jeseníku

becné povahy, kterým se vydává akt. 

A.10. VYMEZENÍ PLOCH A KOR
GÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

NÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT 
PO

VYDÁ Z VYMEZENÍ PLOCH A 
NÍ A VYDÁNÍ 

PODMÍNKA PRO 
H JEJICH VYUŽITÍ, TY 

PRO J OŽENÍ ZASTUPITELSTVU KRAJE

88.96. ZÚR OK nevymezují žádné plochy a koridory, ve kterých by bylo uloženo 
Krajské

A.11. VYMEZENÍ PLOCH ÝCH BUDE PODMÍNKOU PRO 
ROZH Í A VYDÁNÍ 
REGU OST

89.97. zrušen
97.ZÚR OK nevymezují žádné plochy a koridory, ve kterých by bylo rozhodování o 

u

A.121. ZA NU V 11 PRO 
PLOCHU, NEBO KORIDOR VYMEZENÝ PODLE KAP. A.10. ZADÁNÍ 

11
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ÍHO PLÁNU V O
KORIDOR VYMEZENÝ PODLE PÍSMENE K) . 500/2006 SB.;

90.98. Vzhledem k ustanovení odst. 96 a 97. se zpracování nepožaduje. 

A.12. STANOVENÍ KOMPEN PODLE § 37 ODST. 7
STAVEBNÍHO ZÁKONA

91.99. ,
oblast se kompenza ních nenavrhuje.

A.13.

ZÚR OK obsahuje:   
A. - ..89 stran textu.
B. Grafickou – která se skládá z 8 9
B.1. – B.8. a B.11. (pouze výrok) 

B. GRAFI

a-

a-
ficky vyjád Z

ího stavu Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje. 

ozn. 
výkresu název výkresu
B.1. kraje – vymezení rozvojových os 

a oblastí 1 : 200 000
1

B.2. – vymezení specifických 
oblastí 1 : 200 000

1

B.3. Schéma koncepce dopravy (cílový stav) 1 : 200 000 1
B.4. av)1 : 200 000 1
B.5. Schéma koncepce zásobování elektrickou energií a plynem (cílový 

stav) 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. ej í-
ho významu 1 : 100 000

1

B.9
o-

1 : 200 000

1

B.11. Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality 1 : 200 000 Vý-
kres oblastí se shodným krajinným typem 1 : 200 000

1



°
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kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, jako
2a ZÚR

(stavební zákon)
, 2a ZÚR OK a 

konstatuje, že 2a ZÚR OK

, , a dalších 
2a je zpracována v souladu s Politikou územního 

, 1, v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, v souladu s a se

a s výsledkem 
).

2a ZÚR OK je 
zpracována v souladu s relevantními body Z v
uplynulém období (07/2011 - 05/2014), která byla schválena v ZOK dne 19. 9. 2014, 
když Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 usnesením 

UZ/15/55/2015
plochy 

v) a
UZ/14/43/2019 ualizace
vymezení koridoru železnice Brno – .

ZÚR OK tn ZÚR OK na udržitelný 
souladu s požadavky § 42 a § 36 až § 41 

stavebního zákona v

ZÚR OK ZÚR OK na udržitelný 
rozvoj území byla projednána ve Výboru pro regionální rozvoj dne 20. 2. 2019
a dne 11. 9. 2019.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje, v souladu s ust. § 41 odst. 2 stavebního zákona, 
ZÚR OK není v rozporu s PÚR

Akt nebo s a
se stanoviskem M .

a

Aktualizaci 
2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.
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N Í

Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje, nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona 

,
podat opr

………………………………………… ……………………………………….

hejtman Olomouckého kraje               Olomouckého kraje

Pokyny pro oznámení:

Aktuali Zásad územního 

území Olomouckého kraje; 

stavebního zákona.

Zásad územního 
rozvoje Olomoucké

. 2a Zásad územního 

https://www.olkraj.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-185.html

§ 10i (ve vztahu na § 10g odst. 4 a 5)

2a ZÚR OK podmínky 
obsaž

, jímž se 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, nabývá 

yhlášky


