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Vyhodnocení souladu s Po|itikou územníhorozvoje a územně pláňovací
dokumentacívydanou krajem
Vyhodnocenísouladu s cíli a úkolyúzemníhoplánování,zejménas požadavky
na ochranu architektonickýcha urbanistickýchhodnot v územía požadavky
na ochranu nezastavěnéhoúzemi
Vyhodnocení sou|adu s požadavkystavebníhozákona a jeho prováděcích
předpisů
Vyhodnocení souladu s požadavky zvIáštních právních předpisů a se
stanovisky dotěených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř.
s výs|edkemřešenírozporů
Zpráva o vyhodnocenívlivůna udrŽitelnýrozvoj
Stanovisko krajskéhoúřadupodle $ 50 odst.5
Sdělení'jak by|ostanovisko podle $ 50 odst. 5 zohledněno,s uvedením
závaŽných důvodů,pokud některépožadavkynebo podmínky zohledněny
nebyly
využitízastavěnéhoúzemía vyhodnocení potřeby
Vyhodnocení úče|ného
ploch
vymezenízastavitelných
Vyhodnoceníkoordinacevyužívání
územíz hlediskaširšíchvztahův území
Vyhodnocenísplněnípožadavků
zadáni
výeet zátežitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zÚR,
potřebyjejich vymezení
s odůvodněním
Vyhodnocení předpokládaných důsledkůnavrhovanéhořešení na zPF a
PUPFL
Rozhodnutío námitkácha jejichodůvodnění
Vyhodnocenípřipomínek
plánu
Postup při pořízení
změny č.íúzemního
Výsledek přezkoumánízměny č.í územníhoplánu pod|e výše uvedených
odstavců

2.

1.

Vvhodnocenísouladus Politikouúzemního
rozvoiea územněplánovací
dokumentacíwdanou kraiem

1 . 1 .S o u t a ds P Ú R
Z dokumentuPo|itikaúzemního
rozvojeČeskérepublikyschváteného
usnesením
v|ádyč,'929 dne 20. 7.2009 pro řešenízměnyč.1územního
plánuBouzovvyp|ývá:
Respektovat.priority
stanovenév PUR
VyhodnocenířešeníÚp ve vztahu na prioritypÚR:
p|ánuchránía rozvijipřírodní,
Změna č.1územního
civilizační
a kulturníhodnoty
v území.
Správníúzemí
obce Bouzovje prostoremRKC Bouzovsko.Předmětemřešeníje
návrh malýchp|ochzastavitelného
území,
kterénepředstavují
negativní
zásah především
do krajinnýchhodnotv územía jsou navrhoványi s ohledemna podporuzemědě|ských
podnikateIskýchaktivit.
Rozvojovép|ochy V naprostévětšině navazuji na stávajícízastavěná Území.
p|ánuje navrhován
S oh|edemna stavebníaktivityv územíza dobu p|atnostiúzemního
rozvojBouzovas cílemudrŽeníjeho
úměrný
osíd|ení.
Změna č.1 územníhop|ánu předpok|ádázachování obrazu síd|a, zachování
charakterukrajiny'obec si nadá|e zachová svůjobraz síd|as dominantnífunkcípro
byd|ení.
plánuminima|izuje
Změnač.1územního
nárokynazábor PUPFL.
Dopravní
dostupnost
obce se nemění'
je vyhlášeno.
Záp|avové území
Technická infrastruktura vodovody a kana|izace - je řešena v sou|adu
plánu upravujea rozv1ítrasy technické
s nadřazenouPRVKOK. Změna č.1 územního
infrastruktury.
Změnač.1je v sou|adus PÚR Čn' taostá větevprůp|avního
spojeníD-o-L je v ÚP
Bouzov zapracována'
1.2.Soulad s územněplánovacídokumentacívydanékrajem
z nadřazené územně p|ánovacídokumentace - Zásad územníhorozvoje
olomouckéhokraje (zÚR oK) vydanéformou opatřeníobecnépovahy, kterénaby|o
účinnosti
dne 28. 03. 2oo8,ve smysluaktualizacezÚR č.1, kterévydaloZastupite|stvo
krajeopatřením
olomouckého
obecnépovahydne22, 4.2011,se řešeného
Územidotýká.
1.2.1.Zařazenído specifickéoblasti krajskéhovýznamu' ve kterése projevují
problémyz hlediska udržitelného
rozvoje. Z tohotozač|enění
vyp|ýváúko|ze ZÚR pro:
vývářet zde podmínky
. přiměřenou|okalizaci
p|ochprobydlení;
zastavitelných
- zkvaIitnění
infrastruktury;
dopravní,
technické
a občanské
- územnípředpok|adypro rozvoj podnikate|ských
aktivit,rekreacea cestovního
ruchu, eko|ogického
zemědě|stvía tradičníchřemese| vymezenímvhodných
rozvojovýchúzemía pravide|pro umísťování
těchto aktivitv obcíchi v krajině
přírody
v koordinacis ochranou
a krajiny;
- optimá|nívyužívánízejména stávajícíchareá|ů a zastavěných p|och, tj
upřednostňovat
intenzifikaci
vyuŽitíúzemí,niko|ivextenzivní
a funkční
optima|izaci
rozvojzástavbyv krajině.
je respektováno,
při řešeníse z těchtoprincipů
Řešením
vychází.
1,2.2.zač|enění
do několika ob|astíse shodným krajinnýmtypem A - Haná, B
- Konickéúdo|í,
c - MoheInickábrázda,L . skupina Třebovskýchkuest.

S ohledem na velikosta rozmanitostřešenéhoúzemíje řešenízměny č.1 se
zařazenímv sou|adu.
1.2.3.respektovatvymezenínadregionálních
a regionátních
Úses.
p|ánuse Vymezení
Změnouč.1územního
nemění'
p|ánuse neměnívymezení
1.2.4.Změnouč.1územního
loŽiseknerostných
surovin
jejich
vyuŽití.
a nenavrhuje
se
1.2.5.Priorityze zÚRoK:
VyhodnocenířešeníUP ve vztahu na prioritystanovenév ZUR:
Priorityv oblasti soudržnostispolečenství
obyvatel:
p|ánu(v sou|adus poŽadavkyZÚR oK) ze stávající
Změnač.1územního
struktury
osídlení.Navazujena ni, dop|ňujezástavbu,popř. ji navrhujetéměřvýhradněv přímé
návaznostina zastavěnéúzemí.
p|ánu respektujeveřejnouinfrastrukturu
Změna c'1 územního
uplatňující
se ve
vztahuna funkční
významobce, navrhujeúpravutras inŽenýrských
sítí,umístění
čistírny
vod
a
rozvoj
inŽenýrských
na
navrhované
loka|ity.
odpadních
sítísohledem
Priorityv oblasti hospodářskéhorozvoje:
p|ánupodporuje
podnikání
především
Řešenízměnyč.1územního
v oblastidrobné
produkce.
zemědě|ské
Změnou č.1 se nemění vztah na nadřazený systém dopravnía technické
řešeníkrajinnéze|eněje v sou|adus poŽadavkyna ochranupřírodních
infrastruktury,
a
hodnotÚzemí'
ku|turních
prostředí:
Priorityv oblasti ochranyživotnÍho
Priorityv obIastiochrany ovzduší:
Řešenízměnyč'1nepřinášízhoršení
v ob|astiochranyovzduší.
Priorityv oblasti ochrany vod:
Jsou respektovány
vodnítoky.
Priorityv ob|astiochrany půdya zemědělství:
p|ochypro potřebu zajištění
Změna č,'1územníhop|ánu navrhujezastavite|né
rozvojeobce v návaznostina zastavěnéÚzemí.Samostatněv krajiněje navrhovánanová
zastavite|náp|ocha s ohledem na přímou vazbu na zemědělskou produkci. Jsou
podporovánaprotierozní
opatřeníza úěe|em
zvyšování
retenční
schopnostikrajinya jako
ochranapředvodnía větrnouerozía příva|ovými
sráŽkami.
Priorityv oblasti ochrany lesů:
plánurespektovány.
Lesyjsou řešením
změnyč.1územního
Priorityv oblasti nakládánís odpady:
je zachováno'
Stávající
řešení|ikvidaceodpadů
Priorityv oblasti péčeo krajinu:
plánunenídotčeno.
změnyč'1územního
Řešením
Priorityv oblasti nerostnýchsurovin:
TéŽbav řešenémúzemíneníuvaŽována.
Priorityv oblasti ochranyveřejnéhozdraví:
Řešením
změnyč.1nejsoudotčeny.
1.2.6.Vsouladu se ZÚR oK se rušígrafickévymezeníÚzemnírezervyp|ochypro
akumu|acipovrchových
vod Jeřmaň (viz' Zadání_ |oka|ita
2)' P|ochaje chráněnajiŽ jen
v souvislostis vazbou na Labskou větev průp|avního
spojeníD.o-L (bez konkrétního
vymezení),
územního
rezerva2 x 100mna obě stranyod osy průplavu'
tj. územní
Drobné
p|ochyneměnícelkovouurbanistickou
zastavitelné
koncepci.
4.

2.

plánování.zeiména
Vvhodnocenísouladus cília úkolvúzemního
požadavkv
s
na ochranu architektonickÝcha urbanistickýchhodnot
v územía požadavkvna ochranu nezastavěnéhoúzemí

p|ánování
2.í.Sou|ads cília úkolyúzemního
p|ánu
podmínek
pro úče|né
Změnač.1územního
Bouzovdop|ňuje
zajištění
vyuŽití
a
prostorové
uspořádání Územi'
plánování
2.1.1.Cíleúzemního
plánovánÍje vývářet předpokladypro výstavbua pro udrŽitelnýrozvoj
(1) CílemúzemnÍho
územÍspočívající
ve vyváženémvztahu podmÍnekpro příznivéživotníprostředí,pro
rozvoj
hospodářský
a pro soudžnost společenstvÍ
obyvatel územía kteý uspokojuje
potřeby současnégenerace,aniŽby ohrožovalpodmÍnkyživotageneracíbudoucích.
Nap|ňování
výšeuvedenýchcí|ů
v obci Bouzovznamenáve změně č.1územního
p|ánu Bouzov předevšímposi|ováníobytné funkce, dá|e aktua|izacea dořešení
inŽenýrských
sítí.
Q) Územní plánování zajišťujepředpoktadypro udržitetnýrozvoj územísoustavným a
komplexnÍmřešenímúčelného
využitía prostorovéhouspořádáníÚzemís cílemdosažení
prospěšného
veřejných
obecně
souladu
a soukromýchzájmůna rozvoji Území' Za tím
účelem
sledujespo/ečenský
a hospodářskýpotenciálrozvoje.
p|ánunavazqe avycházíze stávající
Řešenízměny č.1územního
strukturyobce,
ze stávajícího
urbanistického
řešení.Rozvíjího, nové rozvojovéplochy (aŽ na jednu
výjimkulPojenouse zemědě|skou
činností)
řešív příménávaznostina stávající
zastavěné
území.Rešenívycháze|o ze snahy respektovatsoukroméi veřejné zájmy v Území
především
(představovány
p|ochamibyd|ení,
zahradapod').
(3) orgány územnÍhoplánování postupem podle tohoto zákona koordinujíveřejné i
soukromézáměry změn v Území, výstavbu a jiné činnostiovlivňujícírozvoj Území a
právnÍchpředpisů.
konkretizujíochranu veřejnýchzájmůvyplývajících
ze zvláštnÍch
Řešenízměny č.1 územníhop|ánu navazujevzájemnoukoordinacijednot|ivých
záměrŮv územía řešenívazeb na stávající
zástavbuobce a krajinupři respektování
limitů
v území..
@ Územní ptánováníve veřejnémzájmu chrání a rozvíjípřírodní,kutturnía civitizační
hodnoty území,včetně urbanistického,architektonickéhoa archeologickéhodědictví.
Přitom chrání krajinu jako podstatnou sloŽku prostředí Života obyvatel a základ jejich
totožnosti.S ohledemna to určujepodmínkypro hospodámévyužívánÍ
zastavěnéhoúzemí
a zajišťuje
ochranunezastavěnéhoÚzemía nezastavitelnýchpozemkŮ.Zastavitelnéplochy
se vymezujís ohledemna potenciálrozvojeúzemía míruvyužití
zastavěnéhoÚzemí.
p|ánu
přírodní,
Rešení
změnyč.1územního
respektuje
ku|turní
a civi|izační
hodnoty
Území, stanovuje poŽadavky na respektováníurbanistického,
architektonického
a
dědictví.
archeo|ogického
(5) V nezastavěnémúzemílze v souladu s jeho charakteremumisťovatstavby,zařÍzenía
jiná opatřenípouze pro zemědělství,lesnictvÍ,vodní hospodářství,těžbu nerostů,pro
pro snižování
ochranupřÍrodya krajiny,pro veřejnoudopravnía technickouinfrastrukturu,
nebezpečíekologickýcha přírodníchkatastrofa pro odstraňováníjejich důsledků,a dále
jeho využití
pro účelyrekreace a
taková technickáopatřenÍa stavby,kterézlepšípodmÍnky
cestovníhoruchu,napříkladcyklistickéstezky, hygienickázařízení,ekologickáa informační
centra.
Pro změnu č.1 pro jednot|ivé
funkčníp|ochyp|atípodmínkypro vyuŽitíploch

činností
a staveb'
způsobem
VyuŽití,
kteréstanovípřípustnost
činepřípustnost
S rozdí|ným
plánování
2.1.2.Úroly územního
kulturních
Při v|astním
řešenízměnyč'1se vycházíze stavulizemí,jehopřírodních,
koncepcerozvoje,
hodnot,kteréby|yzák|adním
východiskempro stanovení
a civi|izačních
využívání
koncepce.Při řešeníbyl brán rovněŽoh|edna hospodárné
včetněurbanistické
území'
Navrhované
řešenívycházíz principu,aby řešeníneby|oV rozporus poŽadavky
prostředí,
zdravía ochranuŽivotního
aby by|yv co největší
zejménana ochranuveřejného
pro
poŽadavkyobyvate|na kva|itní
podmínky byd|ení,
aby řešenínevytváře|o
mířezajištěny
(návaznost
poŽadavkyna rozvojsouvisející
veřejnéinfrastruktury
nehospodárné
nadměrné
p|ochna zastavěnéúzemí).
zastavite|ných
2.2. ochrana architektonickýcha urbanistickýchhodnot
ani urbanistické
hodnotyobce.
Řešením
změnyč'1nejsoudotčeny
architektonické
území
2.3.ochrana nezastavěného
je
spojenouse
Řešenímzměny č.1 rozvojobce navrhován(aŽ na jednu r4.ijimku
činností)'
zemědě|skou
3.

Vvhodnocení souladu s požadavkv stavebního zákona a
prováděcíchpředpisů

ieho

Návrh změny č.1 respektujepoŽadavkystavebníhozákona i jeho prováděcích
vyh|ášek.
zákonazpracovánafyzickouosobou,
Změnač.1by|av sou|adus $ 158 stavebního
ve výstavbě(tj zpracováníúzemně
která má oprávněník výkonu vybranýchčinností
p|ánovací
dokumentace).
Změna č,.1a proces jejíhopořizovánísp|ňujepoŽadavkystanovenéstavebním
předpisy.Je zpracovánav sou|adus cí|ya úko|yúzemního
zákonema jeho prováděcími
p|ánování
v $$ 18 a 19 stavebního
zákona a v pří|ozeč,7kvyh|ášceč.
stanovenými
podk|adech,
územněp|ánovacídokumentacia
500/2006Sb. o územněana|ytických
činnosti.
RovněŽsp|ňujepoŽadavkyvyh|áškyč.
způsobuevidenceúzemněp|ánovací
na využíváni
Území'
501/2006Sb. o obecnýchpoŽadavcích
4.

Vvhodnocenísouladu s požadavkvzv|áštníchprávních předpisů a se
stanoviskv dotčenÝchorqánůpodle zvláštníchprávníchpředpisů.popř.
s vÝsledkemřešenírozporů

právníchpředpisů,
Změnač.1je zpracovánav sou|adus poŽadavkyzv|áštních
které
jsou uplatňoványprostřednictvím
dotčenýchorgánů,vykonávajících
státní správu V
jednánío návrhu,tak nás|edněi v
jednot|ivých
oblastech,
a to jak v průběhu
spo|ečného
řízenío změně č.1.
Rozporyřešenyneby|y'
jednánío návrhu územního
p|ánu by|ojmenovitěpřizváno 16
Do spo|ečného
dotčenýchorgánů,z nichŽ 7 up|atnilosvá stanoviska,která pořizovate|ve spo|upráci
zastupite|em
vyhodnoti|
s určeným
takto:

6.

Dotčené
orqány

Obsah stanoviska

Připomínkya upozornění:
není
1' V textové
ěástiodůvodnění
ZM1 je
text,zdůvodnění
srovnávací
protonepřeh|edné.
odkaz,,bezezměn,,na platnýÚP
podle $
Bouzov v částivyhodnocení
55 odst.4SZ směřujek mařenícÍlůa
plánování($$íflí9
úkolů
územního
poŽadavkŮ
SZ)' kdyžvyhodnocení
ze základních
vyplývajících
demografických,sociálnícha
a výhledůobce
ekonomickýchúdajťl
v ÚP Bouzov zcela chybí'
KÚoK, odborstrateg. 2. VýkresZákladního
č|enění
území
rozvojekraje
rozsahuzM1ÚP
věcněneodpovídá
Bouzov;nesouladtext.a graf'částije
dŮvodemke zrušeníopatřenÍobecné
povahy,kteým se změna vydává,
ne|zezÚP
LAPV Jeřmaň(Loštice)
Bouzovzcela vypustit;d/eodst.50,
bodu 50.2zÚR oK je tatoplochai
nadále chráněnay souvls/osÍi
s vazbouna Labskouvětev
prŮplavního
spojeníD-o-L (Územní
rezerva2 x 100mna obě stranyod
osy vymezenéve výkrese8'6. ZUR
Územního
oK) i kdyŽbez konkrétního
vymezení.

KUOK,odborZP

Způsob řešení
1 . Připomínka byla

akceptována. Textováčást
zM1 ÚP Bouzov byla před
veřejnýmřízenímupravena
takto:
výrokováčástbyla po formálnÍ
stráncezpracovánajako
obdobanovelyprávního
předpisu (obsahovástruktura
pŮvodního
ÚP zŮstata
zachována);
textováčástodŮvodněníbyla
uvedenado souladu
s poŽadavkystavebního
zákona, zejménas $ 55 odst.4
SZ - viz bod B textu.Jako
samostatnápřílohapak byl
zařazen srovnávacítextvýroku
změn
ÚP s vyznačením
plynoucÍch
z projednávané
změny.
Připomínka byla
akceptována. Došlo
k barevnému
odlišenÍ
zastavitelnýchploch řeŠených
platnýmUP a projednávanou
změnou' Byla znázorněna
rezervaplochy
rušenáúzemní
pro akumulacipovrchovýchvod
v Jeřmani,kteráje nadále
chráněnajižjen ve vazbě na
LabskouvětevprůplavnÍho
propojeníD.o.L.

3. Připomínka byla
akceptována. Textová část
změny byla ve smyslu uvedené
připomín
ky upravena,ve
výrokovéčástiv bodech c1),
e6);v textuodŮvodněnípak
v bodech 1.2.6.a v kapitoleP),
bodech ad.c.a ad.e.
Bez opatření.
bez připomínek.
ochranapřírodv:
na ŽP: bez připomínek. Bez opatřenÍ.
Posuzovánívlivů
případěpoŽadavku
na Bez opatření,požadaveksměřujedo
ochranaovzduší:v
řízenípodle stavebního
navazujícího
zdroje
stavbystacionárního
umístění
v pří|.č.2zákona.
uvedeného
znečišt'ování
ovzduší,
úřadv rámci
k zákonu,vydávákra1ský
řízení
dle$ 11
územního
a stavebního
odst.2písm.b) ac)zákonazávazné
a rea|izaci
stavby
k umístění
stanovisko
ovzduší.
zdrojeznečišt'ování
stacionárního
zdrojepak |zenás|edně
Tytovyjmenované
jen na zák|adépovo|ení
provozovat
provozud|e$ 11 odst.2 písm.d) zákona.
stavebstac.zdrojů
Při povo|ování
neuvedených
znečišťování
ovzduší,
ochrany
v pří|.č,'2
k zákonu,je z h|ediska
obecní
místněpřísIušný
dotčený
ovzduší
působností,
který
Úřadobces rozšířenou
7.

d|e$ 1.1odst.3 zákonavydávázávazné
stanovisko
k územnímu
a stavebnímu
řizenia k řízeníovydáníko|audaěního
(souh|asu)
rozhodnutí
staveb,jejichŽ
jsoutytonevyjmenované
součástí
stacionární
zdroje.
LesníhospodářstvÍ:
bez připomínek.
ochranaZPF: bez připomínek.
KUOK,odborkultury Bez vviádření.
KUOK, odbor dopr.

MZP CR - odbor
výkonustátnísprávy
Vlll,Olomouc

Bez přioomínek.

Bez připomínek.

Bez opatření.
Bez opatřenÍ.
Bez opatřenÍ'
Bez opatření.

Bez opatření.

MěU Litove|,odbor ZP Bez vviádření.
MěU Litove|.
odbor
Bez vyjádření.
MHaSI-odd.
památkové
péče
MěU Litove|,
odbor
Bez vyjádření.
dopravv
HZS OK. UP Olomouc Bez vviádření.
Bez připomínek
Krajská hygienická

Bez opatření.
Bez opatření.

Bez ořioomínek.
obvodníbáňskýÚřad Bez vyjádření.
v ostravě
Bez vyjádření.
Státníenerg.
inspekce,
OlOlomouc
Krajskáveterinární Bez připomínek.
sorávaoIomouc

Bez opatřenÍ.

Bez opatření.
Bez opatření.
Bez opatření.

staniceOl.kraie
VUSS Olomouc

Bez opatření.
Bez opatření.
Bez opatřenÍ.
Bez opatření.

Bez vyjádření.
Státnípozemkový
Úřad
Státníp|avebníspráva Bez vviádření.

Bez opatření.

projednání
Ke spo|ečnému
by|ypřizványi sousedníobce Pav|ov,Loštice,Palonín,
Bí|áLhota,S|avětín,Luká, Hvozd, Ludmírov,
Vysoká, Hartinkova Vranová Lhota.Týo
připomínky.
žádné
obce neup|atni|y
Na zák|adě uýšeuvedenýchstanovisekdotčených
orgánůby| návrh změny č.1
prvnímu
projednání'Do tohoto řízeníby|ojmenovitě
upravena před|oŽenk
veřejnému
přizváno opět 16 dotčenýchorgánů,z nichŽ pouze 2 up|atnilosVá stanoviska,která
pořizovate|
ve spo|upráci
s určeným
zastupite|em
vyhodnotiI
takto:
Dotčené
orqánv
KUOK,odborstrateg.
rozvoiekraie

Obsah stanoviska

Zoůsob řešení

KUOK. odbor ZP

KUOK,odborkulturv
KUOK,odbordopr.
MZP CR - odbor
Bez připomínek'
výkonustátnísprávy
vilt.25.8.2014

Bez opatření,

MěU Litove|,odborZP

MěU Litove|,
odbor
MHaSI-odd.
památkové
péče
MěU Litove|'
odbor
dopravv
Hasičskýzáchranný
sborOK

8.

Krajská hygienická
staniceOK
MO CR - VUSS
Olomouc

obvodníbáňskýÚřad
Státníenerg.
lnsoekce
Krajskáveterinární Bez připomínek
správaprooK,
8.8.2014
Státnípozemkový
úřad
Státnío|avebnísoráva

Bez opatření.

I do řízenío náVrhuby|yopět přizványsousedníobce Pav|ov,Loštice,Pa|onín,
Bí|á
Lhota,Slavětín,Luká, Hvozd,Ludmírov,
Vysoká, Hartinkova Vranová Lhota.Připomínky
neby|yup|atněny.
projednání
V průběhuveřejného
návrhuzměny č.1by|auplatněnajedná námitka
(viz.níŽe),kterébylo pořizovate|em
Ve spo|uprácis určeným
zastupite|em
vyhověno.Tato
provedení
podstatné
skutečnostvšak znamena|a
úpravynávrhu změny č'1 a tímtoi
nutnostopakovatveřejnéprojednání.
Na zák|adě výše uvedenéhoby| návrh změny č.1 upraven a před|oŽen
(druhému)
projednání.
k opakovanému
veřejnému
Do tohotořízeníby|ojmenovitěpřizváno
pouze2 up|atni|o
opět 16 dotčených
orgánů,znichž
svá stanoviska,
kterápořizovatel
ve
zastupitelem
vyhodnotil
takto:
spo|uprácis určeným
Dotčené
oroánv
Obsah stanoviska
KUOK,odbor
strateg.rozvoje
kraie
KUOK,odborZP
KUOK,odbor
kulturv
KUOK,odbor
dopr.
MZP CR - odbor Bez připomínek.
výkonustátní
správyV|||,
25.8.2014
MěU Litove|,
odbor Bez připomínek
Žp
24.2.2015
MěU Litove|.odbor
MHaSI-odd.
památkovépéče

MěU Litove|.
odbor
dopravv
Hasičský
záchrannýsbor
OK
Krajskáhygienická
staniceOK
MO CR - VUSS
Olomouc
obvodníbáňský
Úřad
9.

Způsob řešeni

Bez opatření.

Bez opatření'

Státníenerg.
lnsoekce
Krajskáveterinární
správaorooK
Státnípozemkový
úřad
Státníp|avební
soráva

připomínky.
Sousední
obceopětneuplatni|y
5.

Zpráva o vvhodnocenív|ivůna udržitelnÝrozvoi

Vzh|edemk tomu,Že zménač.1nenavrhujep|ochypro takovéaktivity,kteréby
vyhodnocení
v|ivůna Životníprostředí
d|estanoviskaorgánuochranypřírody. vyŽadova|y
popř. povinnostposouzení
(NATURU2000),není
v|ivuna evropskyvýznamnou|oka|itu
v|ivůna udrŽite|ný
rozvoj.
samostatnězpracovánovyhodnocení
Zvyjádření odboru ZP KUOK k návrhu zadáníZměny č. 1 vyplývá,Že uvedená
koncepcenebudemítvýznamnýv|iv na příznivýstav předmětůochranynebo celistvost
Z tohotodůvoduneby|ov zadánízměnyč.1
evropskyvýznamných|oka|it
a ptačích
oblastí.
poŽadovánovyhodnocení
v|ivůna udrŽite|ný
rozvoj.
6.

Stanovisko kraiskéhoúřadupodle s 50 odst. 5 stavebníhozákona

na vyhodnocení
v|ivů
Dotčený
orgánneup|atni|
stanovisko
s poŽadavkem
územního
p|ánuna udrŽite|ný
rozvojúzemí.
7.

Sdělení.iak bvlo stanovisko podle $ 50 odst.5 stavebníhozákona
zohledněno.s uvedenímzávežnÝchdůvodů.pokud některépožadavkv
nebo podminkvzohledněnvnebvlv

Stanoviskoneby|ovydáno.
8.

Vvhodnocení úěelnéhovvuŽití zastavěnéhoúzemía vvhodnocení
potřebvvvmezenízastavitelnÝchploch

Území obce Bouzov je v ZÚR oK zařazeno do specifickéob|asti,ve kterése
pro1evujíprob|émy z h|ediska udrŽite|néhorozvoje území, prob|émy v ob|asti
ZÚR stanovujev tétoob|asti
hospodářského
rozvojea sociá|nísoudrŽnosti
obyvate|území.
Úko|vytvářetpodmínky
mimojinépro:
- přiměřenou
p|ochprobyd|ení
loka|izaci
zastavite|ných
- územnípředpok|adypro rozvoj podnikate|ských
aktivit,rekreacea cestovního
ruchu,eko|ogického
zemědě|ství
a tradičních
řemese|vymezenímvhodnýchrozvojových
územia pravide|pro umisťování
těchtoaktivitv obcíchi v krajiněv koordinacis ochranou
přírodya krajiny.
SoučasněÚzemíobce Bouzov vykazujekrajinářské(za|esněnáúzemí'zařiznutá
č|enitost
údo|í,
Územíapod.)i ku|turní
hodnoty(zámek Bouzov),které!v|v důvodempro
zařazeníÚzemído RKC Bouzovsko.Závěr přís|ušné
studiepořízené
KUOK vyhodnocuje
jako
Území
územís předpok|adypro rozvoj pobytovérodinnérekreace a poznávaci
cestovníruch s moŽnýmpřírůstkem
ubytovacích
kapacit.ÚS uvádí,Že rozvq cestovního
je
ruchu a rekreacev tomto Území Žádoucí,zejménas oh|edemna posílenínabídky
pracovních
podnikání.
místa moŽností
Z výšeuvedenéhozaíazeníobce vyp|ýváúkolzabývatse v Úp vymezenímp|och
10.

_ obec Bouzov
pro byd|eníi pro rekreační
objekty.S oh|edemna charakterosíd|ení
_
sestáváze 13 samostatných
menších
sídel docházík pro|ínání
obytnéi rekreační
funkce,
coŽ se zde stává typickýma obecně je podporováno,neboťtímtojsou e|iminovány
předevšímstávajícípotenciá|něopuštěné
a chátrající
objekt\t.ztohoto důvoduúzemní
plán vymezujep|ochyobytnésmíšené,
určenépro rodinnédomy i domy pro rodinnou
rekreaci.
podmínkyi dobrá dostupnostdo oko|ních
Příznivépřírodní
měst i krajského
města
jsou
popř.
zvýšeného
o|omouc
důvodem
zájmuo byd|ení
rodinnourekreaciv tomtoúzemí.
p|ánuBouzov(v roce 2010)by|azahájena
To potvrzujei fakt,Že od doby vydáníúzemního
výstavba V zastavite|nýchp|ochách so/3, so/8 (k.ú.Bouzov), so/13; so/15
(k.ú.Bezděkov),
povo|ení
So/29 (k.ú.Kadeřín),
so/45 (k.ú.o|ešnice)
a vydánostavební
na
p|oše
představují
p|ochy
představuje
19 RD v zastavite|né
So/1. V součtu
tyto
25 RD, coŽ
cca 17o/oZ p|ochvymezenýchve vydanémÚP.
plochpro
PřestoŽetedyjiŽ vydanýÚP navrhujepoměrněve|kýpočetzastavitelných
(pro158 RD),je třebabrátv úvahufakt,Že:
byd|ení
- jedná se o Vymezení
p|ochprozástavbuv 13 síd|ech,
- změna navrhujep|ochypro 13 RD (příp'bj.)' kdyŽ územněje jiŽ zp|och
z vydaného
Úp vyčerpáno
25 p|ochpro RD,
- nejednáse pouzeo plochypro byd|ení,
a|ei pro moŽnostindividue|ní
rekreace,
- navrhované
je
požadavků
řešenívycháziz
a v sou|aduse ZÚR oK i Ús ,,Územní
studie Územíse zvýšenýmpotenciá|empro rekreacia cestovníruch Rc2-4 a RC612 na Územío|omouckého
kraje.,
Setrvávajícízájem o bytovou výstavbu V atraktivnímprostředí rekreačního
p|och
návrhnovýchzastavite|ných
krajinného
ce|kuBouzovskoivýšeuvedenézdůvodňuje
plánu,kterépředstavuje:
ve změně č.1územního
popis
Kód
Ozn.
Lokalizace,
plochy navrho
vané
funkce

Výměra
(ha)

Plochv smíšené
obvtné

so/51

so

Bouzov- severovýchodně 0,30
od místníčásti

Specificképodmínky

Podm.

Ús'np,

etapy
- RD samostatněstojící,
- dobudovánípříjezdové
komunikace
- dobudování
Tl
. max. % zastavění_z0%
- OP lesa

Předp.
poČet
RD,BJ
1

p|ochaje pokraěováním
novézástavby.Cást pozemkunavrŽenak zachováníjako
Nová zastavite|ná
pásmu|esa'
díkvochrannému
zemědě|ská
- RD samostatněstojící,
1
Bouzov- východní
okraj
0,11
so/52 so
- dobudovánípříjezdové
místníčásti
komunikace
- dobudováníT|
- max. o/ozastavění_2Io/o
- OP lesa

p|ochařešenav návaznosti
p|ochuSo/3.Cást pozemkunavrŽena
na zastaviteInou
Novázastavite|ná
k zachování
iakozemědělskádíkvochrannému
oásmu|esa.
- RD samostatněstojící,
Bezděkov- severozápadní 0,41
1
so/53 so
dobudování příjezdové
okrajmístníčásti
komunikace
- dobudováníTl
- max. % zastavění_z0%

p|ochavčetně
prostranství
navazuiící
na zastavěné
Novázastavite|ná
veřeiného
území
- RD samostatněstojící,
so
Jeřmaň- jiŽníokrajmístní 0,82
- dobudování
T|
části
- max.% zastavěnÍ_z0%
p|ochanavazuiící
na iihozápadním
okraiina zastavěné
území
místníčásti.
Novázastavitelná

so/54

11.

2

so/55 SO

Kadeřín
0.'15
Rozšířenízastavěného
Územíbez nárokuna budování
nového
obiektubvd|ení.
. RD samostatně
so/s6 so
Kozov- jihovýchodní
okraj 0,78
stojící,
- dobudování
příjezdové
místníčásti
komunikace
- dobudování
T|
- max. o/ozastavění_2jo/o

0
1

Nová zastavite|náp|ochanavazuiící
na zastavěnéúzemí.

so/s7 so

obectov- jihovýchodní
okrajmÍstníěásti

. RD samostatně
stojící,
1
- dobudování
příjezdové
komunikace
- dobudování
T|
- max' oÁzastavéní_2lo/o
- OP lesa
p|ocha
řešenav návaznostijiŽní
Novázastavite|ná
cípzastavěného
území.
Cást pozemkunavrŽena
k zachování
iakozemědě|ská
díkvochrannému
oásmu|esa'
- centrummístní 0,50
- RD samostatněstojící
so/58 so
o|ešnice
2
části
nebodvojdomek,
- max.oÁzastavění_2jo/o
Novázastavite|ná
o|ochařešenav centrumezidvěmačástmimístníčásti.
- RD samostatněstojící,
olešnice- centrummístní 0 , 1 0
1
so/59 so
- max' |ó zastavéni-20o/o
části
0,35

Nová zastavite|náo|ochařeŠenav centrumezidvěma částmimístníčásti.

so

s0/60

o|ešnice- severníokraj
místníčásti

RD samostatně
stojící,
TI
dobudování
max. o/ozastavění_20o/o
p|ochanavazuiící
Novázastavite|ná
na iiŽzastavěné
Územína severním
okraiimístníčásti.
. RD samostatně
so/61 so
Svojanov- jiŽníokrajmístní 0 , 1 6
stojící,
- dobudování
části
T|
- max. o/ozastavění_2oo/o
p|ochanavazuiící
Novázastavite|ná
na iiŽzastavěné
Územína iiŽním
okraiimístníčásti.

1

sv/4

1

uýrobní
P|ochvsmíšené
SV

k.ú.místní
částiPodo|í

0,21

0,54

- dobudování
T|
- max.% zastavění_20%

1

p|ochasmíšená
prozemědě|ské
výrobnísoh|edemna převaŽujícífunkčnívyuŽití
Novázastavite|ná
Úče|y
s
příoustností
bvdIení.

pro
Změnouč.1se navrhujenová zastavite|náp|ocha technickéinfrastruktury
přemístění
plochyČov.
navrhované
PIochv technickéi nfrastruktury

1
Tv|4 lT
I k . ú . m í s t n í č á s t i J e ř m |a0ň' 5 4
|-oP|esa
p|ochatechnické
pronovésituování
pásmu
Zastavite|ná
infrastruktury
CoV. Cást p|ochyv ochrannému
lesa.

9.

Vvhodnoceníkoordinacevvužívání
území
z h|ediskaširších
vztahův
území

p|ánunemá přímouvazbl na oko|níúzemí.
Řešenízměnyč.1územního
V sou|adu
vymezeníúzemnírezervyp|ochypro akumulacipovrchových
se ZÚR oK se rušígrafické
p|ochyneměníce|kovou
Vod Jeřmaň (viz. Zadání - |okalita2). Drobnézastavite|né
koncepci.
urbanistickou
10'

Vvhodnocenísplněnípožadavků
zadání

A) Požadavkyvyplývajícíz po|itiky územníhorozvoje ČR, územněptánovací
dokumentacevydanékrajem,popřÍpaděz dalšíchširšíchúzemních
vztahů.
12.

Viz bod1.
B) poŽadavkyna řešenívyp|ývající
z územněanalytickýchpodkladů
Sp|něno.Limitya hodnotyv Územíjsourespektovány.
c) PoŽadavky na rozvoj územÍ
obce
Předmětem.řešení
změnyč.1jsou:
Lokalita1) k.ú.Jeřmaň: změnasituování
čistírny
odpadních
vod
_
p|ochaTV14
ponecháno)
(číslovánÍ
Splněno zastavite|ná
Lokalita2):
změnačástitras navrhované
sp|aškové
kana|izace
Splněno
Loka|ita3):
uvedeníplochypro akumu|acipovrchovýchvod Jeřmaň
'
do souladuse ZUR OK
p|ochy.
Sp|něno.
Zrušenoúzemní
vymezení
půdníhofondu na p|ochy
Lokalita4) k.Ú.Bouzov: změna ze zemědě|ského
parc.č'148110
byd|ení
p|ochaSo/51
Sp|něno- zastavite|ná
půdníhofondu na p|ochy
Lokalita5) k.ú.Bouzov: změna ze zemědě|ského
parc.č.
byd|ení
27315,
27316,
27317
P|ocha nevymezenaz důvoduneexistencedopravnía technickéinfrastruktury
a
pásmu
převáŽné
p|ochy
v ochranném
dá|e situování
části
|esa. P|ocha nemá
návaznostna zastavěné
kompaktnítvar
síd|a.
Územíobce,nenízachován
půdního
fondu na p|ochy
Loka|ita6) k.ú.Bouzov: změna ze zemědě|ského
parc.č'3l4
byd|ení
p|ochu
Sp|něno- zastavitelnáp|ochaSo/52 řešenav návaznostina zastavite|nou
pásmu
So/3. Částp|ochynavrŽenak zachováníjako
zemědělskádíkyochrannému
lesa.
půdníhofondu na p|ochy
Lokalita7) k.ú.Bouzov: změna ze zemědě|ského
parc.č.655142,
byd|ení
655143
- je navrŽenazměna na
Rozsáh|áp|ochapro |oka|itu
nevymezenajako zastavite|ná
p|ochu smíšenounezastavěnéhoúzemís/5 s oh|edemna poh|edovékva|ity
přírodních
panoramatu
rekreačních
s dominantouzámkua moŽnostrozšíření
aktivit
p|ochami
ve spojení
stávajícími.
půdníhofondu na p|ochy
Lokalita8) k.ú.Bezděkov:
změna ze zemědě|ského
parc.č.
byd|ení
243,248
prostranství
p|ochaSo/53 a p|ochaveřejného
zastavite|ná
Sp|něno
půdníhofondu na plochy
Lokalita9) k.ú.Jeřmaň: změna ze zemědě|ského
parc.č.
byd|ení
88/16
p|ochaSo/54
SpIněno_ zastavite|ná
půdníhofondu na plochy
Lokalita10)k'ú.Kadeřín:změna ze zemědě|ského
byd|ení
částparc.č.33/1
p|ochaSo/55
Sp|něno_ zastavite|ná
půdníhofondu na plochy
Lokalita11)k.ú.Kozov: změna ze zemědě|ského
parc.č.
byd|ení
20l12,20114
_
p|ocha50/56
SpIněno zastavite|ná
Lokalita 12)k'Ú.obectov:změna ze zemědě|skéhopůdníhofondu na plochy
parc.č.
271l41
byd|ení
267,27012,
plocha
zastavite|ná
So/57 a p|ochaveřejnéhoprostranství.
Částp|ochy
Splněno
pásma|esa'
navrŽenakzachováníjakozemědě|skádíkyochranného
půdního
fondu na p|ochy
Loka|ita 13) k.ú.o|ešnice:změna ze zemědě|ského
1017
byd|ení
částparc.č.
13.

p|ochaSo/58
Sp|něno- zastavite|ná
půdního
Lokalita 14) k.ú.o|ešnice:změna ze zemědě|ského
fondu na plochy
parc.č.
118110
bydlení
Splněno zastavite|náplocha so/59. Část p|ochynavrŽenak zachováníjako
zemědě|skádíkyb|ízkosti
sportoviště'
půdního
fondu na p|ochy
Lokalita 15) k'ú.o|ešnice: změna ze zemědě|ského
byd|ení
částparc.č.49132
p|ocha50/60.
Sp|něno- zastavite|ná
Lokalita í6) k.ú.Podolíu B.: změnaze zemédělského
a lesníhopůdního
fonduna
p|ochybydlení
částparc.č.
PK 346.
P|ochapro |oka|itu
Vymezenajako smíšená
výrobní
s přípustností
byd|ení
s oh|edem
_ zastavite|ná
p|ochaSV/4.
na převaŽující
funkční
vyuŽití
půdního
Lokalita 17) k.ú'Svojanov:změna ze zemědě|ského
fondu na p|ochy
parc.č.
parc.č.
56, 58/4,58/6a část
PK 58/1
byd|ení
p|ocha50/61.
Sp|něno- zastavite|ná
půdního
Loka!ita18)k.ú.Podo|í
u B.:
změna způsobuvyuŽitízemědě|ského
pozemku
parc'č.
fonduna
15416.
Samostatná plocha nevymezena.Dochází k úpravě podmínekvyuŽitíp|och
způsobem
vyuŽití.
s rozdí|ným
D) Požadavky na pIošnéa prostorové uspořádání území(urbanistickou
koncepci a koncepci uspořádáníkrajiny)
SpIněno.
E) Požadavkyna řešeníveřejnéinfrastruktury
SpIněno.
F) požadavkyna ochranu a rozvoj hodnot území
SpIněno
G) požadavkyna veřejně prospěšnéstavby, veřejně prospěšná opatření a
asanace
Jako veřejněprospěšnástavbaje navrŽenanová navrhovanásíťkana|izacevčetně
návrhvodovodní
Čov a aktua|izovaný
sítě.
H) Da!šípoŽadavky vyplývaiicí ze zvláštníchprávních předpisů (například
požadavkyna ochranu veřejnéhozdraví,civilníochrany,obrany a bezpečnosti
státu,
ochranyložiseknerostnýchsurovin,geologické
stavbyúzemí,
ochranypřed povodněmia

jinými rizikovými přírodnímijevy)

SpIněno

l) Požadavkya pokyny pro řešeníhlavníchstřetůzájmůa problémů
v území
SpIněno
J) požadavkyna vymezenízastavitelnýchploch a ploch přestavby s oh|edem
na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo
rozvojovéose
SpIněno.
K) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve ktených bude uloŽeno
prověřenízměn iejich využitíúzemnístudií
Splněno.NejsouVymezeny.
14.

L) PoŽadavkyna vymezeníploch a koridorů,pro které budou podmínkypro
plánem
rozhodovánío změnách jejich využitístanovenyregulačním
SpIněno.NejsouVymezeny.
M) Požadavkyna vyhodnocovánívlivů územníhoplánu na udrŽitelnýrozvoj
pokud dotcenýorgán ve svémstanovisku k návrhu zadáníuplatnilpožadavek
území,
na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud
nevyloučilvýznamnývliv na evropsky významnoulokalitučiptačíoblast
Splněno.NejsouVymezeny
N) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavku na
zpracovánívariant
Změnouzněnízákonaneníaktuální.
o) PoŽadavkyna uspořádáníobsahu návrhu územnihoplánu a na uspořádání
obsahu jejich odůvodněnís ohledem na charakterúzemia problémyk řešenívčetně
měřítekvýkresůa počtuvyhotovení
SpIněno'
P) Připomínkyk obsahu zadáni
Komplexnízdůvodněnípřijatéhořešení
ad a.
Vymezenízastavěného
území
se změnouč.1nemění
ad b.
Zák|adníkoncepceobce se změnouč.1nemění
ad c.
Urbanistickákoncepce.
.Drobné nové zastavite|nép|ochy navrhovanézměnou č.1 nemění ce|kovou
koncepci.
urbanistickou
Změnou č.1se neměnícharakterúzemí.Rozv'ljíse v rámci celkovéhocharakteru
sídlajeho dí|čí
částinebo jejich ochrana.Plochy smíšené
obýné jako zák|adnísloŽka
urbanizovanéhoÚzemí se rozvíjqív zastavite|nýchp|ochách. Je aktua|izovánnávrh
nádrŽ
technickéinfrastruktury
a rušíse územnívymezeníp|ochy pro akumu|ační
povrchových
vod Jeřmaň,kteráje chráněna jižjen v souvis|osti
s vazbouna Labskouvětev
průp|avního
vymezení),
tj. územnírezerva2 x
spojeníD.o.L (bez konkrétního
územního
Koncepcekrajinyse nemění.
100mna obě stranyod osy průp|avu.
plochy
Zastavitelné
pozemkůo výstavbua podnikánív obci jsou
S oh|edemzájem drobnýchv|astníků
poŽadavků
p|ochysmíšené
vyhodnocení
navrŽeny
novézastavite|né
obytné
na zák|adě
(so/51 so/61) navazující
na stávající
zastavěnénebozastavite|né
Územía zastavite|ná
pro maloufarmuSV/4.
plochasmíšená
uýrobní
15.

ad d.
Změnou č.1je koncepcetras vodovodnísítě aktua|izována
i s oh|edemna nové
pIochy.
zastaviteIné
Změnou č.1 je koncepce odkana|izování
aktua|izovánai s oh|edemna nové
pochy.Kana]izační
zastavite|né
stokyjsou navrŽenydo výhodnějších
tras.
Součástí
návrhuzměnyč.1je změna situování
p|ochypro rea|izaciČov návrhem
-}ll4.
p|ochy..technické
novézastavite|né
infrastruktury
Současněse díkypřemístění
ČoV
p|ochaproČoV téhoŽoznačení.
rušípůvodní
Změnou č.1 je navrŽeno pokrytí potřeb e|ektrickéenergie pro rozšíření
p|och,s ohledemna předpok|ádaný
zastavite|ných
příkonze sekundérních
rozvodů.
Nová
přípojka
jsou navrŽenys ohledemna novésituování
VN a novátrafostanice
plochyČov.
Nové urbanisticképlochy řešenézměnou č'1 se nacházejív převáŽnémíře
v blízkostistávajícíchSTL p|ynovodních
řadů.Rozvod STL p|ynovoduje navrŽenýk
pouzedo zastavite|ných
rozšíření
p|ochso/57 a 50/60.
Změnou č.1se v souvis|ostis vymezenímnovýchzastavite|ných
p|ochSo/53 a
so/57 navrhují
novép|ochyveřejného
prostranství.
Bi|ancep|ochproukrytí
prozměnuč'1
Pro předpok|ádaný
počtuobyvate|v zastavite|ných
max.nárůst
p|ocháchzměny č.1
- 39 je potřebnáplochaproukrytí-58,5m2.
ad e.
Koncepceuspořádání
krajinyse nemění
opatřeníprotipovodním
Rušíse územnívymezení
plochyproakumu|ační
nádrŽpovrchových
vod Jeřmaň,
kteráje chráněnajižjenv souvislostis vazbouna Labskouvětevprůp|avního
spojeníD-oL
(bezkonkrétního
územního
vymezení),
tj' územní
rezerva2 x 100mna obě stranyod osy
průp|avu.
ad f.
Podmínkyfunkčního
vyuŽitíjsou změnou č.1dop|něnys oh|edemna moŽnost
protierozníma povodňovým
budováníchranyúzemí
hrozbám.
Podmínky
pro p|ochysmíšené
funkčního
vyuŽití
výrobníjsou
dop|něny
o přípustnost
byd|enív nové zastavite|né
p|ošes oh|edemna předpok|ádaný
farmářskýcharakter
záměru'
Současnědocházík Úpravě podmínekvyuŽitíp|ochs rozdílným
způsobemvyuŽití
v rámcinepřípustného
vyuŽití.
11.

VÝčglzá|eřitgstínadmístního
vÝznamu.kteréneisou řešenvv ZÚR.
potřebv ieiich vvmezení
s odůvodněním

Zá|eŽitosti
nadmístního
významu,kterénejsouřešenyv ZÚR, nejsouVymezeny.

'16.

12.

Vvhodnocení předpokládanÝch důs|edkůnavrhovanéhořešenína ZPF a
PUPFL

Zastavěnéúzemiobce je v zásadě zce|avyuŽitovýstavbou.Pro|ukypro případnou
případynavícčastopodmíněné
novouvýstavbujsou ojedině|ými
dě|enímpozemků,coŽ
nejdezcelaodhadnout.
Za pos|edních
10 |etpočetobyvate|obce vzrost|o víceneŽ 50, a to idíky rea|izaci
novýchrodinných
domů.
plochyv územním
p|ánuv územním
p|ánunemajívybudovanou
Některé
zastavite|né
infrastrukturu
a qýstavbav níchneprobíhá
plochy navrhovanézměnou č.1 představujíojedině|ézájmy
Nové zastavite|né
pouzejejichv|astnízdjemo výstavbuv průměru
(v|astníků
pozemků)
představující
občanů
jiných
jsouproně nedostupné.
jednohorodinného
p|ochy
pozemcích
kdy
na
domu,
Změnouč.1se nověvymezují:

.

p|ochysmíšené
Zastavite|né
obytné
so/51
nová zastavite|náp|ocha severovýchodněod místníčásti Bouzov,
pokračování
novévýstavby
východníokraj místníčásti Bouzov, severně od farmy, rozšíření
so/52
p|ochy
zastavite|né
so/53
nová zastavitelnáp|ocha severozápadněnavazujícína zastavěné
částiBezděkov
Územímístní
so/54
nová zastavite|náp|ocha navazujícína jihozápadnímokraji na
místní
částiJeřmaň
zastavěnéúzemí
so/55
rozšíření
zastavěného
územíbez nárokuna budovánínovéhoobjektu
místní
částiKadeřín
byd|enív
p|ochana jihovýchodním
okrajimístní
částiKozov
novázastavite|ná
so/56
nová zastavite|ná p|ocha v návaznosti na jihovýchodní cíp
so/57
místní
zastavěného
území
částiobectov
p|ochav centruobce olešnice
novázastavite|ná
so/58
p|ochav centruobce o|ešnice
so/59
novázastavite|ná
nová zastavitelná p|ocha navazujícína již zastavěné Území na
so/60
částio|ešnice
severnímokrajimístní
p|ochana jiŽnímokrajimístní
částiSvojanov
menšízastavite|ná
so/61
p|ochasmíšená
uýrobní
Zastavite|ná
p|ochaproma|oufarmus chovema byd|ením
sV/4
plochaprotechnickouinfrastrukturu
Zastavite|ná
p|ochapro novouČov
Tvt4
vyuŽitís doplněnímze|eněs moŽností
s/5 - navrhovanáp|ochazměny funkčního
přiměřenérekreacebez vyhodnocení
záboru'
zábor ZPF představuje4,6838ha. Z toho tvoříorná půda
Ce|kovýpředpok|ádaný
3,0920.
13.

Rozhodnutío námitkácha ieiich odůvodnění

Pořizovatel v prŮběhu 08-09/2014veřejně projednal upravenýa posouzený návrh
změny č.1 podle $ 52 odsÍ. 1 stavebnÍhozákona. Do skončenÍpruního veřejného
projednáníobdrželpořizovateljednunámitku,kterou ve spoluprácis určenýmzastupitelem
17.

vyhodnotiltakto:
Veřeinost
MUDr'Zdeněk
Fryšák,Bezděkov
nad Třebůvkou
12.8.2014

obsah námitkv
Způsobřešení
PoŽadavek
na změnufunkčního
Vyhovuje se.
pozemkuparc.č.
vyuŽití
14114k.ú'
odůvodnění:
BezděkovnadTřebůvkou
ze stavové BezkoliznípoŽadavek'
p|ochyZZ (p|ochyzemědě|ské)
Pozemekje obklopenze dvou
na
stavovoup|ochuSo (p|ochy
smíšenéstran stavovouplochou
pozemek,
obytné).
Tento
navazqící smíšenouobytnou(So) a jejím
na veřejnéprostranství,
rozšířením
nedojdek narušení
s|ouŽí
přístupu
k zajištění
k mémuobjektu stávajícího návesního prostoru,
byd|ení.
Pozemeka na něj navazujíci kteý všaknenímoc patrný,
rodinnýdůmse nacházíve svaŽitém neboťobecje svým
terénua je jedinoupřístupovou
cestou charakterembližší
k mémudomu.S oh|edem
na
kopcovité
mu krajinnému
přístupk domu prostředí,
komp|ikovaný
stávající
a nevhodný
způsobparkování
na
tomtopozemkup|ánujizde rea|izovat
stavbugaráŽe,kterouprávě
s oh|edemna svaŽitostterénune|ze
jinde,neŽv místěstyku
vybudovat
s veřeinýmprostranstvím.

Vyhověnímuplatněnénámitce doštok podstatnéúpravěnávrhu změny č'1 Úp
Bouzov, cožsivyŽádalo opakovanéveřejnéprojednání'
14.

Vvhodnocenípřipomínek

Připomínkyze stranyveřejnostia přizvanýchobcí neby|yup|atněny.Připomínky,
kteréby|yup|atněny
spo|upůsobícími
dotčenými
orgány,by|ypořizovatelem
ve spolupráci
_
zastupite|em
vyhodnoceny viz'níže.
s určeným
připomínek
Způsobvyhodnocení
up|atněných
by|potvrzeni stanoviskemKrajského
kraje,odborustrategického
rozvojekrajeze dne 4.3.2015pod č.j'
úřaduo|omouckého
KUOK 23066t2015.
15.

plánu
Postup při pořízení
změnv ě.1 územního

Zastupitelstvoobce Bouzov rozhodlona svém zasedání dne 29'9'2011 pořídit
p|ánuBouzov (dálejen ''změnac'1'').Určeným
Změnu č.1územního
zastupite|em
by|
zvo|enstarostaobce- lng.ZdeněkFoltýn(ve funkcii po vo|báchv 1012014)'
Zpracováním
p|ánuby|pověřening'arch.PterMa|ý,lČt t569735,Čxn tooo.
územního
p|ánuby|ovedenopod|ezákonač,.18312006
Pořizováníúzemního
sb', o Územním
plánovánía stavebním
řádu (stavební
zákon),ve zněnípozdějivydanýchpředpisů.
Návrh zadání změna č.1 byl v sou|adu s 47 stavebníhozákona vystaven k
jej
po dobu 30 dnů,a to od 18.9'2012do 24.10.2012
veřejnému
nahlédnutí
a současně
pořizovate|
zas|a|subjektům
uvedenýmv $ 47 odst.2 stavebního
zákona. Projednanýa
upravenýnávrh zadání nás|edněschvá|i|oZastupite|stvo
obce Bouzov na svém 12,
pod|e$ 47 odst.5 stavebního
zasedánídne 12.12'2012
zákona'
p|ánu
pořizovate|i
Vyhotovený
návrhúzemního
by|
doručen
dne 12.11'2013.
jednánío návrhuzměny č.1se pod|e$ 50 odst.2 stavebního
Spo|ečné
zákona
uskutečni|o
dne 13.2.2014.Současněby| návrh územníhoplánu doručenveřejnou
18.

vyh|áškou,
a to ve |hůtě
od 3.2'2014do 5'3.2014.
Na základě stanovisekdotčenýchorgánůa připomínekobdrŽenýchv rámci
jednánío návrhuzměnyč.1by|ydne 15'3'2014zpracoványPokynyproúpravu
spo|ečného
návrhuzměnyč.1.
Po úpravěby| návrh změny č.1 před|oŽenpořizovate|empod|e s 50 odst. 7
stavebníhozákona dne 9'6.2014 k posouzeníKrajskémuúřaduo|omouckéhokraje,
odborustrategického
rozvojekraje,kteý vyda|dne 2'7.2014pod č.j.KUOK 6242612014
k
návrhuzměny č'1 souh|asné
stanoviskose závěrem,Že |ze návrh změny č.1veřejně
projednat.
posouzeného
Veřejnéprojednání
návrhuzměnyč'1pod|e$ 52 odst.1 stavebního
projektanta,
zákona s výk|adem
|ng.arch. Petra Malého,nařídi|pořizovate|na 9.9.2014.
Současněby|návrhzměnyč'1v sou|adus $ 52 stavebního
zákonavystavenk veřejnému
nahlédnutí.
PořizovateIve spoIuprácis určenýmzastupite|empoté vyhodnotiIvýs|edky
projednání
(viz.bodč.4).
připomínek
Návrhvyhodnocení
k návrhuzměny č.1pořizovate|
up|atněných
zas|a|
orgánům
dotčeným
a krajskému
úřadujako nadřízenému
orgánuavyzva|je,aby knim ve
|hůtě
30 dnůod obdrŽení
up|atni|y
stanoviska.
projednání
p|ánupoda|pořizovate|
Na zák|aděk|adného
výs|edku
návrhuúzemního
na jeho vydáníZastupite|stvu
dne 15.6.2015.návrh
obce Bouzov pod|e $ 54 odst. 1
stavebního
zákona.
plánu pod|evÝšeuvedenÝchodstavců
16.VÝsledekpřezkoumáníúzemního
Na zák|adépřezkoumánízměny č.1 podle s 53 odst. 4 stavebníhozákona
pořizovate|konstatuje,Že změna č.1je v sou|adus pÚR ČR i se Zásadami územního
rozvoje o|omouckéhokraje, Ve znění Aktua|izaceč'1' Tento sou|ad by| potvrzen i
stanoviskemKrajskéhoúřaduo|omouckého
kraje,odborustrategického
rozvojekrajeze
dne2'7'2014podč.j'KUOK 6242612014'
pro udrŽite|ný
Změna č.1vytvářípředpok|ady
rozvojúzemía přispívákpříznivému
prostředí,
Životnímu
hospodářskému
rozvojia soudrŽnosti
spo|ečenství
obyvate|území.
p|ánovánístanovenéV ss 18 a 19
Uzemníp|án p|níúko|ya cíle územního
stavebního
zákonaa nenís nimiV rozporu.
Při pořizování
změnyč.1 bylopostupováno
d|epřís|ušných
ustanovení
stavebního
jeho
prováděcích
vyh|ášek.
zákonaa
p|ánutak,jak jsou
na obsahúzemního
obsahovástruktura
odpovídápoŽadavkům
vyh|áškou.
stanovenystavebním
zákonema prováděcí
právníchpředpisůa se
Změnač.1je zpracovánav sou|adus poŽadavkyzv|áštních
jejichŽ
je
přís|ušných
působnosti
z těchto
stanovisky
dotčených
orgánů,v
ochranazé4mŮ
předpisůvyp|ývaj
ících.

,í9

Poučení
Protiopatřeníobecnépovahynelzepodatopravnýprostředek(s 173 odst.2 zákona
předpisů).
č.500/2004sb., správnířád, ve zněnípozdějších

Úeinnost

patnáctýmdnempo dni vyvěšení
veřejné
opatřeníobecnépovahynabýváúčinnosti
vyh|ášky.

tns. Marcet crn//tina

lng.Zdeněk Foltýn
starostaobce

místostarťsflŤce
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