
 

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE 
Odbor strategického rozvoje kraje 
Oddělení územního plánu a stavebního řádu 
Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
tel.: +420 585 508 316 
fax: +420 585 508 335 
email: p.gremlica@kr-olomoucky.cz 
www.kr-olomoucky.cz 

 

 

 

 Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka 

KUOK/35186/2005 - 20/580 
327. V10 
Datum: 7. 5. 2007 

 
Dotčené orgány, ministerstva, 
sousední kraje a všechny obce 
na území Olomouckého kraje 

 
 

O Z N Á M E N Í 
o zahájení projednávání ÚPP - Studie ochrany před povodněmi  

na území Olomouckého kraje 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR 
KÚOK), jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst.1 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), tímto   
  

oznamuje  
 
že pořídil Studii ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje, kterou jako 
územně plánovacím podkladem – územní studií se ověřují možnosti a podmínky pro 
změny v území kraje, související s řešením protipovodňové ochrany. Studie bude rovněž 
využita jako kvalifikovaný podklad při pořizování Zásad územního rozvoje (dále ZÚR) 
Olomouckého kraje, územních plánů měst a obcí a také při zpracovávání a sestavování 
Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Moravy a Odry v těch částech, které se 
týkají území Olomouckého kraje.  
 
Protože podle stavebního zákona se územně plánovací podklady neschvalují a zákon 
neobsahuje ani procesní ustanovení pro jejich projednávání, zvolil Odbor SR KÚOK  
postup, který přiměřeně aplikuje stavební zákon při společném projednávání ZÚR (§ 37 
odst. 2 stavebního zákona) takto :  
 

1) Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje bude vyložena na 
dobu od 14. května do 15. června 2007 k veřejnému nahlédnutí  
v celém rozsahu na Odboru SR KÚOK,  Olomouc, Jeremenkova 40b, kancelář č. 
1204 (12.NP) a v částech – „3. návrh postupu řešení na ochranu před povodněmi“, 
„4. shrnutí a stanovení priorit“ a „5. ekonomická analýza ochrany před povodněmi“  
na webových stránkách Olomouckého kraje : www.iri.cz/kr-olomoucky; 

 
2) Společné jednání pro všechny obce, dotčené orgány, sousední kraje, ministerstva a 

veřejnost  se uskuteční dne 29. května 2007 v 9,30 hod v sále Pegasus 
RCO Olomouc, Jeremenkova 40b (přízemí), na kterém bude zpracovatelem studie 
podán odborný výklad;  



3) Stanoviska, připomínky a návrhy k navrhovanému řešení, obsaženému ve studii, 
lze podat nejpozději do 15. června 2007 na adrese pořizovatele  - Krajský 
úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 
779 11 Olomouc. 

 
 
Děkujeme za dosavadní spolupráci při zabezpečování těchto významných koncepčních 
dokumentů a jsme s pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Gremlica 
       vedoucí oddělení územního plánu  
                         a stavebního řádu odboru 
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