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VEŘeJNÁ VYHLÁŠxn
Úznámení o opatření obecné pováhy,

kterým se Vydává aktualizace č. 1
ffásad územního rozvoje olomouckého kraje

Krajský úřad cÍomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje (dále jen odbor SR
KUoK), *dděíení územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle $ 7

odst. 1 písm. a) zákona č' 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavebnÍ zákon)

oznamuje,

á* Zastupiteistvo olomouckého kraje (dále zoK\, příslušné podle $ 7
cdst. 2 stavebního zákona, vydaIo usnesením Uzl19l44l2011 ze dne
ŽŽ' dr*bx-:a 2a11, v souladu s s 36 odst. 4 stavebního zákona a s s 'l71 a
rteásledraýrni zákona č. 500l2oo4 Sb., správní řád (dále jen správní řád),
fonntou opatření obecné povahy čj. KUoK 2840012011, aktuallzaci č. 1
Xásad u,szernního rozvoje olomouckého kraje'

opatření *becné povahy čís' jednacÍ KUOK 2840al2011 ze dne 22. dubna 2011, kteým
se vydává aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje olomouckého kraje, obsahuje:
textavou část kapito|a A'1. * A.13. str' 1 _ 34 (výrok), výkresovou část s výkresy ozn. B'1.

- B.g. {výkres č. B'11. není aktualizacÍ dotčen), textovou část odůvodnění str. 35 aŽ 199
s příloharxi Vyhodnocení vlivů zásad Územního rozvoje na udrŽitelný rozvoj. část A -
vyhodnoeení vlivů na Životní prostředí, část B - vyhodnocení vlivů na území NATURA
20Ů0, část C _ vyhodnocení na stav a vývoj Území podle vybraných sledovaných jevů
obsaŽ*nýeh v územně analytických podkladech, část D _ předpokládané vlivy na výsledky
analýzy silných stl.ánek, slabých stránek, příleŽitostí a hrozeb v Území, část E
vyhcdnoeení přínosu zásad k naplnění priorit Územního plánování a část F _ shrnutí,
graťickau část k odůvodnění s výkresy ozn. D.1. - D.3., poučení a podpisy hejtmana
Ůlornouckáh* kraje a '1. náměstka hejtmana olomouckého kraje.
Toio oznámení o vydání aktualizace č. 1 Zásad Územního rozvoje olomouckého kraje'

''l souíadu s $ 173 odst. 1 správního řádu a $ 20 odst. 2 stavebního zákona, se vyvěšuje
na úřední desce Krajského Úřadu oiomouckého kraje a na Úředních deskách všech
rrbeeních ÚřadŮ (obec, městys, město) na Území olomouckého kraje.



*patřemí *becné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení
té** veř*jné vyltlášky a za tento den se považuje den, ve kterém byIa
vyhEeáěka vyvěšeraa nejpozděj i.

ř* *patření obecné povahy a jeho odůvodnění mŮŽe každý nahlédnout na odboru SR
KLjtK, Clcmouc, Jeremenkova 40b' kancelář č. 1210 (12' NP) a pro dálkový přístup je
t*t* *patř*ní abecné povahy umístěno na webových stránkách olornouckého kraje:

Vkapitofe iX' odůvodnění opatření obecné povahy ze dne 22' dubna2011, kteým ZoK
vydaíc aktua|izacÍ č. 1 Zásad Územního rozvoje olomouckého kraje je vyjádřeno, jak byly
zohiedněny pcdmínky obsaŽené ve stanovisku Ministerstva Životního prostředí.

Bc. lng. Hana Mazurová
vedoucího oddělení ÚpasŘ

Krajského úřadu olomouckého kraje

lnťcrryiaee o zveřejnění:
1*16 1'yhláška byla vyvěšena na Úřední desce KÚoK (rovněŽ pro dálkový přístup) a na
úřednídesee městskéhe- mestyse* obecního úřadu.'...I.'J'E.Í.n....''''.. v době
cd 29' dubna do 16' května 2011, coŽ se tímto potvrzuje:

V" ......". ...... dne .........5.2411

razítko, podpis:

Takto potvrzenou infornraci o vyvěšení veřejné vyhlášky zaŠlete prosím po
neprod|eně zpět na adresu Krajského úřadu olomouckého kraje' odboru SR,
úzernního píánování a stavebního řádu, 779 11 olomouc, Jeremenkova40a

VyŘt[áska se doručuje:
'tr. všem obcím na Ůzemí olomouckého kraje se Žádostí o zveřejnění této

na úřední desce včetně zveřejnění pro dálkový přístup
L" dulcl

sejmutí
oddělení

vyhlášky

Na r'ědorní obcjt_Ží:

ír,4inisterstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, 1la 15 Praha, Staroměstské
náměstí s
ing. arclr. Jaroslav Haluza' Hynaisova 3' 709 00 ostrava - Mariánské Hory

Příie ha: Výpis usnesení z 19' zasedání Zastupitelstva olomouckého kraje dne 22.4' 2011



VÝPls UsNEsENí
a Ť g. EAscnÁruí uAsTUPITELsTVA otoMoUcxÉplo KRAJE

xot'tgttÉpto DNE 22. 4.2a11

tjčflsJ44lŽ*'i1 Áktualiza*e č' 1 Zásad územního rozvoje olomouckého kraje
.Z*stu p itelstv* *l *;"t-:ot-tcktá ho kraje po projed nán í :

'í. !:ere na věclcnrÍ důvodovouzprávu

?-' v y d á r'á aktuaiizact č. 1 Zásacl územního rozvoje olomouckéio kraje

rlje lstanai'eni $ 7 odstavce 2 a dle $ 36 odstavce 4 zákona č. 1B3l20a6 sb.,
* Ltz**rnín: plánóvání a stavebním řádu, ve znění později vydaných právních předpisů

* $ 171 u ná*ie*nych zákona č.500/2004 sb', správní řád, formou opatření obecné

revany, jak je obsaŽeno v příloze č' 2 důvodové zprávy

3' soq.l h !as í se způsobem zohJedněnÍ podmínek stanoviska Ministerstva životního

pr-osiřecií k vyhcdnocení vljvů aktualjzace č. 1 Zásad územního rozvoje o]omouckého

i<:-aje na Životni prostředí' dle ustanovení $ 10i odstavce 5 zákona č. 10012001 Sb''
c pbsuz*vání viivů na Životní prostředí a o změně někteých souvisejících zákonů

{:b;<oi-: * posuzovánír'livŮ na Životní prostřeclí)' ve znění pozdějších předpisů

ing' lv1artin Tesařík' v. r'

h*jti'nan Ůlomouekého kraje
lvlUDr. Michael Fischer, v. r.

1. náměstek hejtmana
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