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VERE'"íNA VVE{LÁSKÁ
oznámení o projednánÍ zadání souboru znrěn č. 2

rrÍzernního ptránu olrce Lutín

Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, jako írřad územního plánování podle ust .

$ ó odst. 1 zákona ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zrrění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zálton")' ktery v souladu s ust. $ ó odst. 1 písm' c) stavebního zákona
pořizuje na žádost obce změnu územního plánu, zahajuje v souladu s ust. $ 47 odst. 2 stavebního
zákona proiednávání návrhu zaďání souboru změn č. 2 územního plánu obce Lutín (ÚPo Lrrtín).

K veřejnému nahlédnutí je návrh zaďání soubonr změn č. 2 ÚPo Lr*ín
rystaven po dobtr 30 dnů, to je

od 25" 5. 2011 do 24. 6. 2011

na obecnim úřadě LutÍn, Škol',i 203' Lutín a na Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a
rozvoje, Hynaisova lG,779 11 Olomouc,
Projednávaný návrh zadání bude po uvedenou ďobu rovněž zveřejněn způsobem umožňrrjícím dálkorý
přístup na elektronické ťrřední desce Magistrátu města olomouce - i4Fv.qlo-lqouc.eL(pod odkazem
,,elektronická úřední deskď' --+ ,,odbor koncepce a rozvoje") a na elekhonické úřední desce obce Lutín
- ElllryJqlig€l (pod odkazem,,úřední deska").

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky. K připomínkárn uplatněným po uvedené
Ihůtě se nepřihlíží.

Své připomínky podávejte písemnou fotmou a zasílejte na Magistrď města olomouce, odbor
koncepce a rozvoje, Hynaisova IA,779 11 Olomouc"
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NAVRHZADANT
soubotr změn č. 2 územního plánu obce

.2

LT]TIN

Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Lutín

Určený zastupitel: Antonín Bábek

Pořizovatel: Magistrát města olomouce' jako úřad územního plánování podle ust. Š 6 odst. 1 písm.
c) stavebního zákona, v návaznosti na ust' $ 5 odst. 1 a 2 stavebního ziíkona,

oprávněná osoba pořizovatele:.
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města olomouce
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a) Požadavkv wplÝvaiící z politikv územního rozvoie" územně plánovací dokumentace
vvdané kraiem. popffpadě z dalších širších územních vztahů

Politika územního rozvoje čR
Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky @ÚR Čn) zoos' schválené usnesením

vlády č. 929 ze ďne 2o.1.2009, spadá obec Lutín do rozvojové oblasti oB8 olomouc' která se územně
váže na silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, znichž převáŽná část má
republikový význam. Jedná se o izemi ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města olomouce.

Rešením souboru změn č. 2 územního plánu obce Lutín je nutné respektovat zejména
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje (lzemi, uvedené v části 2
PUR CR 2008 a kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v územi v souvislosti s vymezením
rozvojové oblasti oB8.

Z PÚR ČR nevyplývají pro řešení souboru změn č' 2 ÚPo LutínŽáďné zvláštní požadavky'

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem
Správní ízemí obce Lutín je součástí izemí řešeného Zásaďami územního rozvoje olomouckého

kraje (ZUR oK), vydanými Zastupitelstvem olomouckého kraje ďne 22.2.2008. opatření obecné
povahy, kterým byly ZÚF.OK vydány, nabylo účinnosti dne 28.3.2008.

Řešení souboru změn č. zÚpo Lutín bude respektovat následující krajské dokumenty:
. Plán rozvoje vodovodů akanalizací olomouckého kraje
. Územní energetická koncepce olomouckého kraie
. Program rozvoje územního obvodu olomouckého kraje
. Integrovaný program snižování emisí olomouckého kraje
. Program ke zlepšení kvality ovzduší olomouckého kraje

Soubor změn č. z Úpno Lutín neovlivní širší vztaby v izemí.

b) Požadavkv na řešení vyplÝvaiící z územně analvtickÝch podkladů

Z (lzemně analytických podkladů Úap) vyplývají pro řešení souboru změn č. z Úpo Lutin
následující limity využitíúzemí, které je nutno respektovat.
. chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) kvartér řeky Moravy - dotčeny všechny

lokality změny č.2
. bezpečnostní pásmo plynovodu dotčena díIčí změny 2/I
. ízemím s archeologickýminálezyjsou dotčeny dílčí změny z/z,zl4,2l5,
. vlečku včetně ochranného pásma - dotčena dílčí změnaZ/]
. octrranné pásmo vlečky _ dotčena díIčí změnaZ/4
. venkovní vedení elektrické sítě VN včetně ochranného pásma - dotčena dílči změna 2l1 ,2/I3
. venkovní vedení včetně ochranného pásma radioreléové trasy - dotčena ďíIčí změna2113
. katodová ochrana VN včetně ochranného pásma - dotčena dílčí změna2llO
. stoka splaškové kanalizace nadmístního významu - dotčeny dílčí změny 2/2,2l7 ,2110.

v Úlp jsou stanoveny problémy k řešení v Úpo. Řešeného území se týkají následující jevy, které
je nutno při řešení souboru změn č. z Úpno zohlednit:
. všechny lokality změny č. 2 jsou navtženy na zemědělské půdě I třídy ochrany

" všechny lokality změny č. 21eží v chráněné oblasti pÍirozené akumulace vod (CHoPAV) kvartér
řeky Moravy.

Uvedenéjevy budou zohledněny při zpracování souboru změn č. 2 Úpo Lutín.

c) Požadavky na rozvoi území obce

Lokalita č. 1 vedení c}zklostezky směr Luběnice
Zména prověří možnost vedení cyklostezky v k.ú. Lutín po Jevé straně komunikace IIU448 a její

napojení na navrženou cyklostezku v k.ú. Luběnice.
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Lokalita č.2 změna funkční plochy individuální rekreace na plochu bydlení v rodinných domech
(původní lokalit}i 2.3. l5 )

Lokalita včetně pozemků p.č. 94/1 (zahraďa), p.č. 96i 1(orná půda)' p.č. 9612 (omá půda) a 9216
(orná půda) k.ú. Lutín se nacháaí v severní části katastrálního území Lutín. V platném ÚPo Lutín j sou
předmětné pozemky součástí rozvojové plochy individuální rekreace - zabrádkáÍské a chatové
lokality.

Předmětné pozemky se nachází v pásmu hygienické ochrany zemědělského družstva.
Změnou prověřit možnost rozšíření Zastavitelného území a vhodnost zaÍazení lokality do ploch pro

bydlení v rodinných domech.
Podmínkou Zástayby bude pořízení územní studie.

Lokalita č. 4 změna funkční plochy individuální rekreace la plochu bvdlení v rodinných domech
Pozemek p'č. 230/12 (zahraďa) k.ú. Lutín. V platném {JPo je pozemek součástí plochy individuální

rekreace - zakrádkáiřské a chatové lokality. Pozemek tvoří přechod mezi zastavěnou plochou bydlení a
průmyslovým areáIem.

Změnou prověřit možnost zařazení lokality do ploch pro bydlení v rodinných domech.
PoÍízení díIčí změny 2l4 je poďmíněno hlukovým posouzením vlivu jak průmyslového areálu, tak

provozu vlečky na budoucí plochu bydlení.

Lokalita č. 5 změna funkční plochy individuální rekreace na plochu bvdlení v rodinných domech
(zuyqd!í-lqkal{ylo

Pozemky p.č. fi5l2 a p.č. 105/1 (zahrada) k.ú. Lutín se nachází v severní části katastrálního území
Lutín. V platném UPo Lutín jsou předmětné pozemky součástí rozvojové plochy individuální
rekreace zahrádkáÍské a chatové lokality.

Předmětné pozemky se nacbází v pásmu hygienické ochrany zemědělského družstva.
Změnou prověřit možnost rozšíření Zastavitelného ízemí a vhodnost zařazení lokality do ploch pro

bydlení v rodinných domech.

Lokalita č. 7 změna funkční plochy omá půda na plochu bvdlení v rodinných domech
(dle vyhodnocení lokality č.7. 14))

Lokalita včetně pozemků p.č. 293lI7, p.č. 293l13 a 293/15 k.ú. Třebčín (orná půda) se nachází ve
východní části k.ú. Třebčín. V platném Úro Lutín je součástí nezastavitelného území- orná půda.

Změnou prověřit možnost rozšíření Zastavitelného území a vhodnost zaŤazení lokality do ploch pro
bydlení v rodinných domech.

Podmínkou zástavby bude pořízení územní studie.

Lokalita č. 9 změna funkční plochv orná půda na plochu bydlení v rodinných domech
Pozemky p.č. 45/3 a 4514 (orná půda) k.ú. Třebčín se nacbází v severní části k.ú. Třebčín. V

platném Úro Lutín jsou předmětné pozemky součástí nezastaviteln ého území - orná půda.
Změnou prověřit možnost rozšíření zastavitelného území a vhodnost zaÍazení lokality do ploch pro

bydlení v rodinných domech.

Lokalita č. 10 změna funkční plochv orná půda na plochu b}'dlení v rodinnÝch domech

, Pozemek p.č.9OlI (orná půda 18 416m2) k.ú. Lutín se nachází v severní části k.ú. Lutín. V platném
UPo Lutín je předmětný pozemek součástí rozvojové plochy individuální rekreace - zahrádkářské a
chatové lokality. Pozemek nenavazuje na zastavěné území obce.

Pozemek se nacbází v pásmu hygienické ochrany zemědělského družstva
Změnou prověřit možnost rozšíření Zastavitelného území a vhodnost zaÍazení lokality do ploch pro

bydlení v rodinných domech.
Podmínkou zástavby bude pořízení rizemtí studie.

Lokalita č. 13 změna funkční plochy orná půda na plochu bydlení v rodinných domech
Pozemky p.č. 258/32 a 258l3l k.ú. Lutín (orná půda) se nachází v západní části k.ú. Lutín. V

platném ÚPo Lutín je část pozemku p.č. 258/32 a pozemek p.č. 258/3I součástí nezastavitelného
ízemi - orná půda, část pozemku p.č. 258/32 je již součástí návrhové plochy Br - bydlení v rodinných
domech. Předmětné pozemky tlavazýí na zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech.

Změnou prověřit možnost rozšíření zastavitelného ízemí a vhodnost zařazeni lokality do ploch pro
bydlení v rodinných domech.

Podmínkou zástavby bude pořízení ízemní studie.



PÍi pořízení dílčích změn 2l2, 2l5 a 2110 je nutná redukce hygienického pásma zemědělského
družstva tj. prokázání .jiného vyllžívání stávajících objektu v areálu družstva, které by nerušilo a
neobtěžovalo bydlení.

d) Požadavkv na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání kraiinv)

Při návrhu změn zejména respektovat stávající urbanistickou koncepci' limity vytlžití území
a principy systému ekologické stability území.

Z hlediska funkční regulace uspořádání území bude použit systém základních funkcí ploch
z platného ÚPno Lutín.

e) Požadavky na řešení veřeiné infrastruktury

Doprava

Souborem změn se nemění stávající koncepce dopravy. V rámci zpracování souboru změn bude
prověřeno dopravní napojení všech nově vymezovaných Zastavitelných ploch na stávající
komunikační sít' anavrženo kapacitně vyhovující dopravní napojeníjednotlivých lokalit s ohledem na
navrhované funkční vyuŽití a respektování minimálních parametrů pro pozemky veřejných
prostranství, jejichž součástí je vozidlová komunikace.

V případě potřeby bude navržen průjezdný komunikační systém bez slepých ulic, tzv. slepých
závleků. Doplnění kostry dopravní obsluhy (vozidlové komunikace i pěší trasy) bude plynule
nav azov at na stáv ající sy s tém o ko lní zástavby .

Bude prověřena nutnost vymezit nové komunikační trasy jako veřejně prospěšné stavby.

T e c hnic kó infras truktura

Souborem změn se nemění stávqící koncepce technické infrastruktury. Projektant posoudí rozsah
nově navrhovaného využitíízemí s ohledem na technickou infrastrukturu. Budou Stanoveny nároky na
potřebu energií' vody (včetně protipoŽárního zabezpečení) a odkanalizování a navrženy trasy nových
inženýrských sítí, včetně specifikace podmínek pro využití stávajících inženýrských sítí.

Bude prověřena nutnost zaÍadit nově navrženázařízení technické vybavenosti do seznamu veřejně
prospěšných staveb.

Veřejnó prostranství

V souvislosti s požadavkem na rozšíření ploch bydlení budou vymezena veřejná prostranství dle
požadavků vyhlášky č. 50112006 Sb. Veřejná prostranství budou dále zohledňovat požadavek na
prostupnost území a požadavek na ochranu hodnot ízemí.

f) Požadavkv na ochranu a rozvoi hodnot území

Při řešení souboru změn budou respektovány historické hodnoty obce, stávající charakter sídla a
historická cestní síť. Při jejich řešení bude respektován přirozený a účelný urbanistický rozvoj' a to
především ve vztahu ke kulturním, přírodním a civilizačním hodnotám úzení.

g) Požadavkv na veřeině prospěšné stavbv. veřeině prosoěšná opatření a asanace

Po dohodě s obcí a v souladu se stavebním zákonem budou vymezeny veřejně prospěšné stavtry,
veřejně prospěšná opatření' které vyplynou Ze ZpÍacování souboru změn.

V rámci navrhovaných změn nedojde k asanacím.
Pokud budou změnou č. 2 UPno Lutín vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná

opatření bude vypracován jejich Seznam s jednoznačnou identifikací ploch pro ně určených.
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U staveb a opatření s předkupním právem bude uvedeno, v čí prospěch mábýt předkupní právo
vloženo (město' kraj, Česká republika), dále budou uvedena katastrální izemí a čísla dotčených
pozemků, přičemž se nerozlišuj e, zda je dotčen celý pozemek nebo jeho část.

h) Požadavkv wplÝvaiící ze zvláštních právních předpisů (požadavkv na ochranu veřeiného
zdraví. civilní ochrany. obranv a bezDečnosti státu. ochranv ložisek nerostnÝch surovin.
geologické stavbv území. ochranv před povodněmi a iinÝmi rizikovÝmi přírodními ievy)

Projektant posoudí návrh řešení změn z hlediska ochrany životního prostředí a vytváření
zdravých životních podmínek. Návrh řešení bude odpovídat požadavkům a ustanovenim zákona
č. 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdtaví a o změně někteých souvisejících zákonů. Při řešení
změn bude lryhodnocena míra zátěže obyvatelstva rizikovÝmi faktory životního prostředí, zejména
se zaměřením na problematiku hluku a kvalitu ovzduší. V případě zatiŽení obyvatelstva rizikovými
faktory životního prostředí budou navtžena opatření k eliminaci negativních vlivů.

Zména územního plánu bude dále respektovat zájmy civilní a požární ochrany' vyplývající
z vyhlášky č. 380/z00z Sb.' k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, řešení ochrany
obyvatelstva bude navazovat na stávající zabezpečení ochrany obyvatelstva v obci, dle potřeby bude
doplněno.

Při zpracování návrhu souboru změn se bude projektant řídit zásadami ochrany zemědělského
půdního fondu (zákon č.33411992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). Bude provedeno
vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zpracováno zdůvodnění
předkládaných poŽadavků dle navrhovaných dílčích změn ve smyslu ust. $ 5 odst. I zákona
č.334/1992 Sb. a podle přílohy č. 3 vyhlášky č. I3l1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany zeměděIského půdního fondu.

U všech nově navržených zastavitelných ploch bude zdůvodněna potřeba jejich vymezení
na základě prokízíní nemožnosti vylžit k danému účelu již navržené zastavitelné plochy
v izemí (zejména v součinnosti s otrcí).

i) Požadavkv a pokvnv pro řešení hlavních střetů záimů a problémů v území

V případě lokality 2/z, zl5, a2llo přehodnotit PHo zemědělského družstva. Další střet zá4mu m'iže
nastat v případě ochrany zemědělské půdy, kterou tvoří půdy I. třídy ochrany.

i) Požadavkv na wmezení zastavitelných ploch a ploch přestavbv s oh|edem na obnovu a rozvoi
sídelní strukturv a polohv obce v rozvoiové oblasti nebo rozvoiové ose

V rámci souboru změn č. zÚPo Lutín dojde k rozšíření Zastavitelnéhoúzemí.
Soubor změn č. 2 se dotýká záměri lokálního významu bez vlivu na polohu obce ve struktuře

osídlení.
V souboru změnč.2 se nebudou Vymezovat plochy přestavby.

k) Požadavkv na wmezení ploch a koridorů. ve kterÝch bude u|oženo prověření změn ieiich
vvužití územní studií

Požadavek na zpracování územní studie se uplatňuje u dílčích změn pro výstavbu rodinných domů
č. 2/2, zl7, zl I0, a 2/ 13'

l) Požadavkv na l.vmezení ploch a koridorů" pro které budou podmínkv pro rozhodování o
změnách ieiich wužití stanovenv regulačním plánem

Nejsou požadavky.
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m) Požadavkv na whodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoi území. pokud dotčený
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování whodnocení
z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud newloučil vÝznamný vliv na evropskv
významnou lokalitu či ptačí oblast

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Se v této fáZi
nepředpokládají.

n) Požadavek na zpracovánÍ konceptu. včetně požadavků na zpracování variant

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá variantní řešení žádné z dílčích změn, poŽaďavek na
zpracování konceptu není v této fáZl uplatňován.

o) Požadavkv na uspořádání obsahu návrhu změnv územního p|ánu a na uspořádání ieiího
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémv k řešení včetně měřítek vÝkresů a počtu
whotovení

Dokumentace změny č. 2 ÚPo Lutín bude zpracována v souladu s požadavky stavebního
zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 501/2006 sb. Struktura platného Úl - vykresová a textová část -
zůstane zachována.

ob sah územn ě pl-ónovací dokumentace :

I. Změna č. 2 územního plánu obce Lutín

1) Textová část souboru změn ÚPo
2) Grafická část souboru změn územního plánu bude zpracována na podkladu grafické části
současně platného územního plánu - doloženy budou všechny výkresy, které budou řešením
souboru změn dotčeny, výkresy budou obsahovat pouze změny, které jsou předmětem vydávání ,

tzn. grafická část návrhu souboru změn bude zptacována formou vtisku řešených změn do
katastrální mapy' popř. výřezu zkatastráLní mapy, nebo lze změny ve výkresové části Zpracovat
jako výřezy z výkresů dotčených změnou' na které budou přiloženy prusvitky se zákresem změn.
Grafická část návrhu bude obsahovat vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií.

II. odůvodnění změny č. t Úpo Lutín

Grafická část odůvodnění změny územního plánu bude zpracována V tomto rozsahu:
- Koordinační výkres
- Výkres předpokládaných záborů půdního Íbndu

Vzhledem k tomu' že změna územního plánu je vydávána formou opatření obecné povahy' kde
projektant zpracovává jen část odůvodnění, jeví se jako výhodné členit změnu územního plánu na tyto
dvě části:
1. část textovou, obsahující výrok (část I) a odůvodnění (část II), které doplní pořizovatel před

vydáním změny:,
2. část grafickou, která bude přílohou jednotlivých částí textu opatření obecné povahy

Pro účely společného jednání bude návrh souboru změn odevzdán v jednom tištěném
vyhotoveních.

Upravený návrh souboru změn č. 2 ÚPo Lutín dle výsledků. společného jednání s dotčenými
oryány a posouzením návrhu krajským úřadem bude předán pro účely veřejného projednání ve dvou
vyhotoveních V tištěné podobě a dále v digitální podobě na CD.

Výsledný návrh bude odevzdán ve čtyřech vyhotoveních a v digitální podobě na CD.
Projektant bude v průběhu rozpracovanosti návrh řešení změny územního plánu konzultovat na

výrobních qýborech s pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem.
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