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Zastupitelstvo Obce Hrabůvka jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a následujícími,  zákona č. 500/2004Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), podle § 54 odst.2  stavebního zákona, 
za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona , § 55 odst. 6, § 55a a § 55b stavebního zákona a ustanovení    
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a  dle 
ustanovení  § 84 odst. 2 zákona o obcích (obecní zřízení formou opatření obecné povahy (dále jen 
„OOP“)  

vydává 
Změnu č. 1 Územního plánu Hrabůvka,  

(dále jen „změna č. 1“) 

kterou se mění Územní plán Hrabůvka takto: 

 
obsahující: 
I. Územní plán 
- textovou část (1. TEXTOVÁ ČÁST), která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy 
jako příloha,  
- grafickou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha, a která 
obsahuje  
I.a. Výkres základního členění území        1 : 5 000 
I.b  Hlavní výkres                 1 : 5 000 
I.c  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací         1 : 5 000 
 
II. Odůvodnění 
- textovou část (II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU) , která je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy jako příloha,  
- textovou část (1. TEXTOVÁ ČÁST – výrok-změna č. 1 ÚP Hrabůvka - srovnávací text) , která je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha, 
- grafickou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha , a která 
obsahuje 
II.a . Koordinační výkres        1 : 5000 
II.b.  Výkres širších vztahů        1 : 50000 
II.c . Výkres předpokládaných záborů půdního fondu      1 : 5 000 
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 Odůvodnění 

 
III. Odůvodnění zpracované pořizovatelem 
A.1 Postup pořízení  změny č. 1 
Zastupitelstvo obce Hrabůvka   na svém  veřejném zasedání, které se konalo dne 15.8.2018  rozhodlo o 
pořízení změny č. 1 zkráceným postupem a o jejím obsahu. Jako určeného zastupitele stanovilo starostu 
obce Vlastimila Čadru. Dne 8.11.2018 pořizovatel obdržel usnesení zastupitelstva obce ze dne 
31.10.2018 na kterém byl pověřen jako určený zastupitel ing. Ján Kožiak. 
Zastupitelstvo obce své 46. usnesení  ze zasedání  konaného dne 15.8.2018 revokovalo  na svém 
zasedání dne 15.5.2019 a usnesením č. 3  na tomto zasedání rozhodlo o pořízení změny Územního 
plánu Hrabůvka zkráceným postupem a o jejím obsahu. 
Dne 9.12.2019 na svém zasedání Zastupitelstvo obce Hrabůvka  zvolilo nového starostu obce pana 
Miroslava Nevrlu a místostarostu obce pana Petra Kurce a zároveň určilo starostu obce jako určeného 
zastupitele spolupracovat s pořizovatelem na pořízení změny č. 1. 
Na základě schváleného obsahu změny č. 1 společnost Integraplan v.o.s., oprávněnou osobou Ing. arch. 
Stanislavem Vrubelem, ČKA 02 721, Bohuslávská 1326, 751 31 Lipník nad Bečvou zpracovala návrh 
změny č. 1.   

Důvodem pro pořízení změny č.1 byla změna hranice katastrálního území – převod pozemků 
p.č. 915, 916 a 917 v katastrálním území Hrabůvka u Hranic z katastrálního území Milenov do 
katastrálního území Hrabůvka u Hranic. Dále předmětem změny jsou pozemky p.č. 162/2, 162/3, 162/4 a 
782 v k.ú. Hrabůvka u Hranic. Občanem obce bylo navrhováno  využít tyto pozemky pro plochu VD – 
výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba ( původní plochu s rozdílným způsobem využití – BV – 
bydlení venkovské změnit na plochu VD). Návrh vycházel z konkrétního požadavku vlastníka uvedených 
pozemků a umístění jeho záměru sestávajícího z autodílny a bytových jednotek. Na základě seznámení 
s uvažovaným záměrem bylo upuštěno od vymezení plochy VD a bylo zvoleno vymezení nové plochy 
s rozdílným způsobem využití – plochy SV1 – Plochy smíšené obytné – venkovské 1, která by uvedenou 
aktivitu v území umožnila, ale pouze v uvedené lokalitě a ne v jiných částech obce. Uvedené pozemky 
p.č. 162/2, 162/3, 162/4, 782, 915, 916 a 917 v k.ú. Hrabůvka u Hranic jsou v rámci řešení změny č.1 
součástí vymezené plochy přestavby P2.    
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona opatřením č.j. ORM/42539/19-15 ze 
dne 12.2.2020 oznámil místo a dobu konání veřejného projednání  návrhu změny č. 1  jednotlivě 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci a sousedním obcím. 
Zároveň pořizovatel opatřením č.j. ORM/42539/19-12  ze dne 12.2.2020  doručil   návrh změny č. 1  
veřejnou vyhláškou.  
Do tištěného  návrhu  změny č. 1  (návrh pro  veřejné projednání)    bylo možné  nahlížet  na zdejším 
úřadu územního plánování -  MěÚ Hranice a na  Obecním úřadě Hrabůvka.   V souladu s ust. § 20 a  § 
52 odst. 1 stavebního zákona byl  návrh změny č. 1  (návrh pro veřejné projednání)  zveřejněný  
způsobem umožňujícím dálkový přístup   na:   
https://www.mesto-hranice.cz/hrabuvka 
a 
http://www.hrabuvka.cz/obecni-urad/uzemni-plan/ 
Veřejné projednání se konalo dne 12. 10. .2020 na Obecním úřadě v Hrabůvce. Z veřejného projednání  
byl pořízen záznam. 
Stanoviska dotčených orgánů, která byla v rámci projednávání uplatněna, byla vyhodnocena   a 
zapracována do návrhu změny č. 1 tak, jak je níže uvedeno v kapitole „L“.  
V rámci zkráceného postupu  projednávání návrhu změny č. 1 pořizovatel neobdržel žádné námitky ani 
připomínky. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Z výsledků 
projednání nevyplynula nutnost návrh změny č. 1 podstatně upravovat.  Bylo pouze doplněno 
odůvodnění: 

1. Textová i grafická část odůvodnění je  doplněna dle stanoviska Ministerstva obrany ČR, sekce 
nakládání  s majetkem Ministerstva obrany, sp.zn. 104156/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 8.září 
2020 MO 25740/2020-1150. 

2. Návrh je doplněn v odůvodnění o výkres širších vztahů, který  mimo jiné obsahuje i zákres – 
zásobování pitnou vodou Potštátska (V12). 

3. Textová část je opravena např. na str. 8 Odůvodnění 2x zaměněn název obce Hrabůvka za Dolní 
Újezd.  

A.2.   Postup zpracování změny č. 1 
Vizte Kap. II. A.2  textové části odůvodnění – příloha  OOP. 
B.     Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 
Vizte Kap. II.B  textové části odůvodnění – příloha OOP. 
C. Vyhodnocení splnění požadavků zadání  
Vizte Kap. II.K  textové části odůvodnění – příloha OOP. 
D. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním potřeby jejich vymezení  
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Změna č. 1 nestanovuje podmínku zpracování regulačního plánu.  
E. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 

s odůvodněním potřeby jejich vymezení.  
Beze změny. 
F. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
Vizte kap. II.L   textové části odůvodnění – příloha OOP. 
G. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 
Vizte kap. II.M  textové části odůvodnění – příloha OOP. 
H. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Vizte kap. II.O  textové části odůvodnění – příloha OOP. 
I. Vyhodnocení souladu územního plánu  s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem.  
Vizte  kap. II.C  a kap. II.D  textové části odůvodnění – příloha  OOP. 
Výsledek přezkoumání souladu návrhu dle § 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona. 
Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dvě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o 
schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 Politiky Územního rozvoje České republiky a dne 10. září 2020 bylo ve 
Sbírce zákonů zveřejněno  sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky 
územního rozvoje České republiky v souladu s § 31 odst. 3 stavebního zákona. Aktualizace č. 2, 3 a 5 
Politiky územního rozvoje České republiky se dotčeného území nedotýká. Změna č. 1  je zpracována 
v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. 
Zásady Územního rozvoje Olomouckého kraje  byly vydány usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 
22. 2. 2008, pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK 
usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), 
Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 
(účinnost 19. 5. 2017), Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 
24792/2019 (účinnost 19. 3. 2019) a Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 
pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15. 11. 2019) (dále jen „ZÚR OK“). Podmínky vyplývající 
z aktualizace č. 2a byly ve změně č. 1 akceptovány. 
Změna č. 1  je zpracována v souladu se ZÚR OK. 
Dne 19.11.2020  obdržel  od nadřízeného orgánu – KÚ Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje 
kraje, oddělení územního plánování pořizovatel souhlasné stanovisko sp.zn. 
KÚOK/98308/2018/OSR/78130 ze dne 18.11.2020 (v řízení o ZM1 Hrabůvka lze pokračovat postupem 
dle ust. § 55b odst. 7 stavebního zákona). Návrh byl doplněn o výkres širších vztahů. 
J. Vyhodnocení souladu změny č. 1 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území.  

Vizte Kap. II.E   textové části odůvodnění – příloha  OOP. 
Výsledek přezkoumání souladu  změny č. 1 dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona 
Změna č. 1  je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
K. Vyhodnocení souladu  změny č. 1 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

předpisů. 
Vizte Kap. II.F   textové části odůvodnění – příloha  OOP. 
V souladu s ust. § 58 odst. 3 odst. 1 stavebního zákona  bylo Změnou č. 1 aktualizováno zastavěné 
území. V souladu s ust. § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších  předpisů je 
změna č. 1 zpracována  v rozsahu měněných částí Územního plánu Hrabůvka, přičemž obsahově je 
naplněna příloha č. 7 této vyhlášky. Jednotlivé kapitoly výrokové části jsou měněny a doplňovány pouze 
tam, kde navrhované řešení vyvolalo jejich změnu nebo úpravu.  Odůvodnění obsahuje výrokovou část 
územního plánu s vyznačenými změnami měněných částí jednotlivých kapitol.  Změna č. 1 je zpracována 
autorizovanou osobou Ing. arch. Stanislavem Vrubelem, ČKA 02 721  na základě schváleného obsahu 
změny, obsahuje výrokovou část a odůvodnění - každá z těchto částí má textovou a grafickou část a jsou 
vedeny jako přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, kterým se změna č. 1 
vydává.   
Výsledek přezkoumání souladu změny č. 1 dle § 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona 
Změna č. 1  je zpracována v souladu: 
• se stavebním zákonem, 
• s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
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• s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších 

předpisů. 
L. Soulad  změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
Vizte Kap. II.G   textové části odůvodnění – příloha  OOP. 
Stanoviska dotčených orgánů, která byla v rámci řízení o změně č. 1 (veřejného projednání)  uplatněna, 
byla vyhodnocena a zapracována do  změny č.1  tak, jak je  uvedeno níže. 
 

 
 

 
Dotčený orgán:  
 

 
Opatření pořizovatele: 
 

1. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního 
prostředí a dopravy , oddělení životního prostředí a dopravy, 
Pernštejnské náměstí 1, 753 01  Hranice 
Stanovisko č.j. OSUZPD/20-3 ze dne 25.9.2020 

STANOVISKO 

k územnímu plánu 

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí 
a dopravy, oddělení životního prostředí (dále jen „orgán 
odpadového hospodářství“), jako dotčený orgán příslušný podle 
§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), obdržel dne 
01.09.2020 od Městského úřadu Hranice, odboru rozvoje města 
(dále jen „pořizovatel“), Oznámení o konání veřejného projednání 
a doručení návrhu změny č. 1 „Územního plánu Hrabůvka“. 
Pořizovatel vyzývá dotčené orgány k uplatnění stanovisek 
k návrhu změny územního plánu. Orgán odpadového hospodářství 
podle § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech uplatňuje 
k územním plánům stanovisko. 
Předložený návrh změny č. 1 „Územního plánu Hrabůvka“ 
popisuje následující způsob nakládání s odpady. Obec Hrabůvka 
řeší nakládání s odpady obecně závaznou vyhláškou. Všechny 
subjekty v řešeném území musí mít zajištěn odvoz a likvidaci 
odpadů specializovanými firmami. Odpad musí být tříděn již 
u původců. Na území obce Hrabůvka není situována řízená ani 
černá skládka odpadu, odpady jsou odváženy mimo řešené území. 
S předloženým návrhem změny č. 1 „Územního plánu Hrabůvka“ 
orgán odpadového hospodářství souhlasí. 
Bez podmínek 
Stanovisko č.j. OSUZPD/36958/20-3 ze dne 29.9.2020 
Stanovisko k návrhu „Změny č. 1 územního plánu Hrabůvka“ 
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského 
úřadu Hranice - oddělení životního prostředí, jako dotčený orgán 
příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, obdržel dne 1.9.2020 Oznámení o konání veřejného 
projednání a doručení návrhu změny č. 1 územního plánu 
Hrabůvka. 
Orgán ochrany přírody a krajiny vydává po prostudování návrhu 
„Změny č. 1 územního plánu Hrabůvka“ dle ustanovení § 77 odst. 
1 písm. q) zákona o ochraně přírody stanovisko. S předloženým 
návrhem „Změny č. 1 ÚP Hrabůvka“ souhlasí.  
Bez podmínek 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 

2.  Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, 
Pernštejnské náměstí 1, 753 01  Hranice 
Bez stanoviska 

 
 
Bez opatření 

3.  Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
Stanovisko č.j. KUOK 96502/2020, sp.zn. 
KÚOK/95511/2020/ODSH-SH/9073 ze dne 8.9.2020 
 ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
dotčeného orgánu  
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
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hospodářství (dále jen „krajský úřad“) je jako dotčený orgán 
příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k 
uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska 
řešení silnic II. a III. třídy. Krajský úřad souhlasí se záměrem, 
který mu byl předložen, a neuplatňuje v rámci veřejného 
projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Hrabůvka žádné 
připomínky.  
Odůvodnění  
Krajskému úřadu bylo dne 1. 9. 2020 prostřednictvím datové 
schránky doručeno oznámení o konání veřejného projednání a 
doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Hrabůvka.  
Z předmětného návrhu vyplývá, že se koncepce dopravní 
infrastruktury změnou č. 1 Územního plánu Hrabůvka nemění a 
stávající dopravní skelet dopravní infrastruktury - silniční bude 
zachován. 
Bez podmínek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 

4. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sportu, kultury a 
památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
Bez stanoviska 

 
 
Bez opatření 

5. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
Stanovisko sp.zn. KÚOK/95828/2020/OŽPZ/7232 ze dne 
13.10.2020 
Návrh změny č. 1 územního plánu Hrabůvka – stanovisko  
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství (dále „krajský úřad“), v přenesené působnosti podle § 
67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, podle § 77a 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, podle § 
17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu (ZPF), v platném znění, podle § 48a odst. 2 písm. 
a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, dle § 27 odst. 1 
písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, v platném znění, a v souladu s § 55b a § 52 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění sděluje k návrhu změny č. 1 územního plánu 
Hrabůvka:  
Předmětem změny č.1 je změna hranice katastrálního území, 
vymezení plochy přestavby P2 – plocha smíšená obytná – 
venkovská a plochy přestavby P3 - plocha občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední. V rámci vyhodnocení 
zastavěného území byla původní zastavitelná plocha Z2 částečně 
zastavěna a zahrnuta do zastavěného území a tím se původní 
zastavitelná plocha rozdělila na dvě zastavitelné plochy Z2.1 a 
Z2.2.  
Ochrana přírody (RNDr. Miroslava Kudýnová):  
a) Stanovisko k vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 
bylo vydáno ve stanovisku krajského úřadu č. j. KUOK 71525/2018 
ze dne 28. 6. 2018. Významný vliv koncepce na lokalitu 
soustavy Natura 2000 byl vyloučen.  
b) Stanovisko k dotčení chráněných části přírody, jejichž ochrana 
je v kompetenci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru 
životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody podle 
§ 77a zákona č. 114/1992 Sb.: Nejsou dotčena zvláště chráněná 
území nebo jejich ochranná pásma. 
Odůvodnění:  
Vliv koncepce na lokality soustavy Natura byl vyloučen. 
Územní zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nejsou negativně 
dotčeny. K návrhu změny č. 1 ÚP Hrabůvka neuplatňujeme 
připomínky. 
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Zdeňka Kotrášová, 
Ph.D.):  
Ve stanovisku k návrhu změny územního plánu a doplněnému 
návrhu změny územního plánu Hrabůvka Krajský úřad 
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Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
oddělení integrované prevence, jako dotčený orgán ve smyslu 
stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 2 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil požadavek na 
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA).  
V rámci návrhu změny č. 1 územního plánu Hrabůvka krajský úřad 
tedy nemá připomínek.  
Bez připomínek 
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František 
Sedláček):  
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu souhlasíme s 
dalším projednáváním předložené dokumentace.  
Odůvodnění:  
Předložená dokumentace byla posouzena ve smyslu ustanovení § 
7 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu, a dále z pohledu všech 
kritérií obsažených v čl. II. Metodického pokynu MŽP 
OOLP/1067/96.  
S vymezením plochy – záboru ZPF – uvedené v článku O.1 
Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Hrabůvka souhlasíme, 
neboť neshledáváme rozpory se zásadami ochrany ZPF, 
obsaženými v ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF, v platném znění (jedná se o intenzifikaci zástavby v 
zastavěném území).  
K vymezení zastavěného území v návrhu změny č. 1 územního 
plánu Hrabůvka nemáme námitky.  
Bez námitek 
Lesní hospodářství (Mgr. Nina Kuncová):  
Krajský úřad, jako orgán státní správy lesů, uplatňuje stanovisko k 
územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace 
umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo.  
Souhlasíme s dalším projednáváním předložené dokumentace.  
Odůvodnění:  
Navržená dokumentace neumisťuje rekreační a sportovní stavby 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa, a proto veřejné zájmy na 
úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž 
ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným 
záměrem dotčeny. 
Bez podmínek 
Ochrana ovzduší (Ing. Hana Miervová):  
K návrhu změny č. 1 územního plánu Hrabůvka pro veřejné 
projednání nemáme připomínek.  
Odůvodnění:  
Předložená územně plánovací dokumentace vymezuje využití 
jednotlivých ploch v obecné poloze s tím, že umístění nových 
konkrétních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve smyslu 
platné právní úpravy oblasti ochrany ovzduší, není předmětem 
řešení. 
Bez podmínek 

 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 

6. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 
regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13, 779 00 
Olomouc 9 
Bez stanoviska 

 
 
 
Bez opatření 

7. Obvodní báňský úřad  pro území krajů Moravskoslezského a  
Olomouckého, Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 
Ostrava - Moravská Ostrava 
Stanovisko zn. SBS 33294/2020/OBÚ-05 ze dne 7.9.2020 
Stanovisko - návrh změny č. 1 Územního plánu Hrabůvka z 
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství  
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a 
Olomouckého (dále OBÚ) s působností k vykonávání vrchního 
dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) a 
věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb., horní zákon, vzpp. a ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, vzpp., k Vašemu oznámení ve 
shora uvedené návrhu uplatňuje stanovisko, ve kterém  
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nemá připomínky  
k návrhu změny č. 1 Územního plánu Hrabůvka z hlediska ochrany 
a využití nerostného bohatství vzhledem k tomu, že Územní plán 
Hrabůvka respektuje dobývací prostor ID: 7 0004 s názvem 
Hrabůvka (evidovaný OBÚ), stanovený pro těžbu nerostu kámen - 
droba, tj. nezbytně nutný prostor k zajištění těžby nerostu 
vyznačený orgánem územního plánování v předmětné územně 
plánovací dokumentaci (viz koordinační výkres č. IIa). 
Bez podmínek 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 

8. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 
524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9,  
Bez stanoviska 

 
 
Bez opatření 

9. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci, Územní pracoviště Přerov, Dvořákova 1800/75, 
750 11 Přerov 
Bez stanoviska 

 
 
 
Bez opatření 

10. Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 
Praha –Nové Město, 110 15 Praha 
Bez stanoviska 

 
 
Bez opatření 

11. Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání  s majetkem 
Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 
Stanovisko sp.zn. 104156/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 8.září 
2020 MO 25740/2020-1150 
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)  
Návrh změny č. 1 Územního plánu Hrabůvka - veřejné 
projednání  
k.ú. Hrabůvka u Hranic  
K čj. ORM/30852/20  
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 
Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu 
zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné 
povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu 
žádá o zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do 
návrhu územně plánovací dokumentace.  
- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, 
které je nutno respektovat  
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 82a).  
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím 
způsobem:  
Zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní 
výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit veškerou 
nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva 
obrany);  
V tomto zájmovém území může dojít k výškovému omezení 
staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové 
dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních 
nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky 
a další). Tato omezení budou požadována pouze u 
konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle 
§ 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu 
nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích.  
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu 
přesahující 50 m nad  terénem (v tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu 
přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh v části odůvodnění  byl 
doplněn v souladu s obdrženým 
stanoviskem. 
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na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany).  
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany 
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle 
ÚAP jev 119).  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního 
území zapracujte do grafické části např. formou následující 
textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé 
správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z 
hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního 
výkresu.  
Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 
písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 
odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.  
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří 
neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich 
respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném 
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na 
poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro 
zpracování územně analytických podkladů ORP. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další 
připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených 
vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s 
tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, 
které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky 
Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění 
obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky 
důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k 
ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. 

12. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 
Praha 1 
Stanovisko zn. MPO 557614/2020 ze dne 8.9.2020 
Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Hrabůvka 
pro veřejné projednání pořizované zkráceným postupem 
Závazná část: 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ve 
věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle 
ustanovení § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona  č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydáváme k návrhu Změny č. 1 ÚP Hrabůvka 
následující stanovisko: 
S návrhem Změny č. 1 ÚP Hrabůvka souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění: 
Změna č. 1 ÚP Hrabůvka respektuje nerostné bohatství na území 
obce a do výhradního ložiska stavebního kamene č. 3033100 
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Hrabůvka u Hranic, dobývacího prostoru č. 70004 Hrabůvka ani do 
chráněného ložiskového území (CHLÚ) č. 03310000 Hrabůvka, 
zasahujících do východní části katastru, nenavrhuje žádné 
rozvojové plochy. Ochrana nerostného bohatství na území obce 
tak nebude v důsledku Změny č. 1 ÚP nijak omezena. 
Bez podmínek 

 
 
 
 
 
Bez opatření 

 Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, 170 Praha 7 – 
Holešovice 
Stanovisko č.j.MV-148930-4/OSM-2020 ze dne 21.října 2020 
Vyjádření k návrhu změny č. 1 Územního plánu Hrabůvka 
k zn.: ORM/30852/20 ze dne 1. 9. 2020 
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 
1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). 
V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že se v 
lokalitě Územního plánu Hrabůvka nenachází území vymezené 
Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu §175 odst. 1 stavebního 
zákona. 
Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra 
ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34. 
Bez podmínek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 

13. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, 
Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 28 
Bez stanoviska 

 
 
Bez opatření 

14. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy 
VIII,  Krapkova 3 ,  779 00 Olomouc 
Stanovisko č.j. MZP/2020/570/1371 ze dne 21.9.2020 
Hrabůvka – veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP - 
stanovisko 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII 
(MŽP), obdrželo Vaše oznámení o konání veřejného projednání 
návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Hrabůvka (okr. Přerov). 
Za státní správu geologie, v souladu s ustanoveními § 15 - § 19 
a § 29 zákona číslo 44/1988 Sb., v platném znění (horní zákon), a 
na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici 
konstatujeme, na k.ú. obce Hrabůvka zasahuje ověřené výhradní 
ložisko stavebního kamene Hrabůvka u Hranic (číslo ložiska B3 
033 100). Pro uvedené ložisko byl stanoven dobývací prostor 
Hrabůvka, současně považovaný za stejnojmenné chráněné 
ložiskové území. Prostor ložiska je dle ustanovení § 13 zákona č. 
62/1988 Sb. v platném znění, územím se zvláštními podmínkami 
geologické stavby. Jeho zákres je zobrazen v mapách ložiskové 
ochrany vydaných Českou geologickou službou - Geofondem. 
Ložisko nerostných surovin je územním plánem respektováno (viz 
příslušné kapitoly textové části dokumentace ÚP 1.f.2 a grafické 
přílohy). K projednávanému návrhu změny č. 1 ÚP proto nemáme 
na tomto úseku státní správy připomínky. 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným 
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k 
řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v 
platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však 
upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení návrhu územního 
plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle 
Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický 
pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností projednat 
věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 
2/2010). 
Bez podmínek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 

15. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro 
Olomoucký kraj, třída Míru 273/99, 779 00  Olomouc 
Bez stanoviska 

 
 
Bez opatření 

16. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Olomoucký kraj, pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 
Přerov 2 
Bez stanoviska 

 
 
 
Bez opatření 

17. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 110 
15 Praha  
Bez stanoviska 

 
 
Bez opatření 
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18. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 

Olomoucký kraj, tř. Míru 563/101, 779 00  Olomouc 
Bez stanoviska 

 
 
Bez opatření 

 

  
Krajský úřad 

 
Opatření pořizovatele 
 

19. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 
rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Jeremenkova 
40a, 779 11 Olomouc 
 Stanovisko č.j. KUOK 119915/2020, 
KÚOK/98308/2018/OSR/78130 ze dne 18.11.2020 

STANOVISKO 
k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hrabůvka 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje 
kraje (dále jen Odbor SR KÚOK), podle ust. § 55b odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební 
zákon), 

souhlasí 
s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Hrabůvka z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Odůvodnění 
Odbor SR KÚOK obdržel dne 2. 11. 2020 žádost o stanovisko k 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hrabůvka (dále jen ZM1 
Hrabůvka) a doklady dle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona, a 
to návrh ZM1 Hrabůvka včetně odůvodnění, stanoviska dotčených 
orgánů k veřejnému projednání, které se uskutečnilo dne 12. 10. 
2020 na Obecním úřadu Hrabůvka. 
Základní údaje: 
Název dokumentace:     Územní plán Hrabůvka - Změna č. 1 
Rozsah řešeného území:     k. ú. Hrabůvka u Hranic 
Schvalující orgán:                Zastupitelstvo obce Hrabůvka 
Pořizovatel:                  Městský úřad Hranice, Odbor rozvoje 
města 
Projektant:                  Ing. arch. Stanislav Vrubel - INTEGRAPLAN 
v.o.s., Bohuslavská 1326, 751 31 Lipník nad Bečvou 
Technologie zpracování:     digitální 
Odboru SR KÚOK byl předložen návrh ZM1 Hrabůvka z 03/2020. 
Předmětem ZM1 Hrabůvka je aktualizace zastavěného území 
obce a dílčí změny lokálního charakteru, které nemají vliv na širší 
vztahy v území a nemají přesah do sousedních obcí. Dále je 
předmětem ZM1 Hrabůvka zapracování koridoru technické 
infrastruktury pro zásobování pitnou vodou s názvem „V12-
zásobování pitnou vodou Potštátska“, ve vazbě na Aktualizaci č. 
2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.  
Návrh ZM1 Hrabůvka obsahuje:  
I. Textová část  
   Grafická část  
    I.a Výkres základního členění území 1 : 5000  
    I.b Hlavní výkres 1 : 5000  
    I.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 :   
5000  
II. Odůvodnění – textová část  
    Odůvodnění – textová část – srovnávací text  
    Grafická část  
    II.a Koordinační výkres 1 : 5000  
    II.c Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5000  
Odbor SR KÚOK na základě posouzení předložených materiálů 
ve smyslu ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona konstatuje:  
 z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy bylo zjištěno, že předložený návrh ZM1 
Hrabůvka respektuje vazby na území sousedních obcí;  
 návrh ZM1 Hrabůvka je v souladu se Zásadami územního 
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rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2b, 3 a 2a 
(dále jen ZÚR OK),  
 záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR 
OK, ZM1 Hrabůvka nenavrhuje;  
 návrh ZM1 Hrabůvka je v souladu s Politikou územního rozvoje 
ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5.  
V řízení o ZM1 Hrabůvka lze pokračovat postupem dle ust. § 55b 
odst. 7 stavebního zákona.  
V souvislosti s výkonem metodické činnosti Odbor SR KÚOK 
upozorňuje, že na str. 8 Odůvodnění ZM1 Hrabůvka je 2x 
zaměněn název obce Hrabůvka za Dolní Újezd.  
V souvislosti se zapracováním návrhu veřejně prospěšné stavby 
„V12 - zásobování pitnou vodou Potštátska“, vyplývající z 
Aktualizace č. 2a ZÚR OK, pak Odbor SR KÚOK považuje za 
vhodné zvážit doplnění návrhu ZM1 Hrabůvka i o výkres širších 
vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí (aby po 
vyhotovení úplného znění územního plánu po ZM1 Hrabůvka 
došlo k aktualizaci i tohoto výkresu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Byla opravena  textová část 
odůvodnění.  
 
 
Návrh byl doplněn o výkres 
širších vztahů ve kterém bude 
doplněno zásobování pitnou 
vodou Potštátska.  

 

  
Ostatní subjekty 

 
Opatření pořizovatele 

20. Ředitelství silnic a dálnic ČR, odd. koncepce a územního 
plánu Morava, Šumavská 33, 612 54  Brno 
Vyjádření zn. 1794/11130/2020 ze dne 12.10.2020 
Věc: Hrabůvka, okres Přerov, Olomoucký kraj 
Návrh změny č. 1 Územního plánu, veřejné projednání 
Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a 
silnic I. třídy, resp. oprávněný investor, podává k návrhu změny č. 
1 Územního plánu Hrabůvka následující vyjádření: 
Změna č. 1 ÚP Hrabůvka je na základě rozhodnutí zastupitelstva 
obce pořizována v souladu s § 55b odst. 1) stavebního zákona 
zkráceným postupem. 
Předmětem změny č. 1 ÚP Hrabůvka je aktualizace zastavěného 
území a návrh vymezení ploch přestavby s rozdílným způsobem 
využití P2 a P3: 
- P2 – změna využití plochy na SV1 – plochy smíšené obytné – 
venkovské. Důvodem je změna hranice k.ú. – převod pozemků 
p.č. 915, 916 a 917 z katastrálního území Milenov do k. ú. 
Hrabůvka u Hranic. 
- P3 – na plochu OM – občanské vybavení – komerční zařízení 
malá a střední, týká se p.č. 162/2, 162/3, 162/4, 782, 915, 916 a 
917 v k.ú. Hrabůvka u Hranic. 
Územím obce Hrabůvka je vedena stávající trasa dálnice D1, 
která je v daném úseku stabilizovaná. 
Dle textové části není koncepce dopravy Změnou č.1 Územního 
plánu Hrabůvka měněna. 
Stávající trasa dálnice D 1 je včetně ochranného pásma 
respektována. 
Vzhledem k uvedenému konstatujeme, že jsou naše zájmy v 
území respektovány. 
K návrhu Změny č. 1 ÚP Hrabůvka proto nemáme námitky ani 
další připomínky. 
Bez připomínek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření 

21. 
 
 
 
 
 
 

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 14021 Praha 4 – 
Nusle 
Bez vyjádření  
 

 
 
Bez opatření 
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Výsledek přezkoumání souladu návrhu dle § 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla Změna č. 1 v souladu stanovením § 55b stavebního 
zákona pořizována zkráceným postupem a projednána dle § 55b stavebního zákona. s dotčenými 
orgány. Na základě tohoto projednání byly jednotlivé připomínky vypořádány, jak je výše uvedeno a 
návrh změny č. 1 v části odůvodnění doplněn. Vzhledem k tomu, že došlo pouze k nepodstatným 
úpravám návrh změny č. 1 již nebyl znovu projednáván na opakovaném veřejném projednání.  
Změna č. 1 je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  
M. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní  informace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
Vzhledem k tomu, že změnu č. 1 nebylo nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a změna č. 1 
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, nebyl v zadání stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
N. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Stanovisko k vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve stanovisku krajského úřadu 
č. j. KUOK 71525/2018 ze dne 28. 6. 2018. Významný vliv koncepce na lokalitu soustavy Natura 2000 byl 
vyloučen.  
O. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením 

závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly: 
Požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí (SEA), nebyl uplatněný, 
stanovisko se nevydávalo. 
Vzhledem k tomu, že stanovisko nebylo vydáno, nebylo potřeba zohledňovat. 
P. Rozhodnutí o uplatněných námitkách 
V rámci řízení o změně č. 1 nebyly uplatněny žádné námitky. 
Q. Vyhodnocení připomínek 
V rámci řízení o změně č. 1 nebyly uplatněny žádné připomínky. 
R. Text s vyznačením změn (srovnávací text) 
Viz  II. Odůvodnění  - srovnávací text, příloha S.2  - příloha  OOP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poučení 
 
Proti změně č. 1 vydané formou opatření obecné povahy,  nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Otisk razítka 
             .......................................                                                              ................................... 
              
                       Petr Kurc  v.r.                                                                             Miroslav Nevrla v.r. 
                     místostarosta                                                                                    starosta 

 


