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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o opatření obecné povahy,

kterým se vydává aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR
KÚOK), oddělení územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle § 7
odst. 1 písmo a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)

.oznamuje,

že Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále ZOK), příslušné podle § 7
odst. 2 stavebního zákona, vydalo usnesením UZl19/44/2011 ze dne
22. dubna 2011, v souladu s § 36 odst. 4 stavebního zákona a s § 171 a
následnými zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád),
formou opatření obecné povahy čj. KUOK 28400/2011, aktualizaci č. 1
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

Opatření obecné povahy čís. jednací KUOK 28400/2011 ze dne 22. dubna 2011, kterým
se vydává aktualizace Č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, obsahuje:
textovou část kapitola A.1. - A.13. str. 1 - 34 (výrok), výkresovou část s výkresy ozn. 8.1.
- 8.9. (výkres č. 8.11. není aktualizací dotčen), textovou část odůvodnění str. 35 až 199
s přílohami Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj: část A -
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, část 8 - vyhodnocení vlivů na území NATURA
2000, část C - vyhodnocení na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů
obsažených v územně analytických podkladech, část O - předpokládané vlivy na výsledky
analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území, část E -
vyhodnocení přínosu zásad k naplnění priorit územního plánování a část F - shrnutí,
grafickou část k odůvodnění s výkresy ozn. 0.1. - 0.3., poučení a podpisy hejtmana
Olomouckého kraje a 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje.
Toto oznámení o vydání aktualizace Č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje,
v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a § 20 odst. 2 stavebního zákona, se vyvěšuje
na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a na úředních deskách všech
obecních úřadů (obec, městys, město) na území Olomouckého kraje.



Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení
této veřejné vyhlášky a za tento den se považuje den, ve kterém byla
vyhláška vyvěšena nejpozději.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Odboru SR
KÚOK, Olomouc, Jeremenkova 40b, kancelář Č. 1210 (12. NP) a pro dálkový přístup je
toto opatření obecné povahy umístěno na webových stránkách Olomouckého kraje:
www.iri.cz/kr-olomoucky.

V kapitole IX. odůvodnění opatření obecné povahy ze dne 22. dubna 2011, kterým ZOK
vydalo aktualizaci Č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je vyjádřeno, jak byly
zohledněny podmínky obsažené ve stanovisku Ministerstva životního prostředí.

Bc. Ing. Hana Mazurová
vedoucího oddělení ÚPaSŘ

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Informace o zveřejnění:
Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce KÚOK (rov ěž pr2- dálkový přístup) a na
• v d . d v t k' h v t becni h . v d {/25 IIeo L/ d b vure ni esce mes s e 0- mes yse - _o ecnl o ura u voe

od 29. dubna do 16. května 2011, což se tímto potvrzuje:

v dne 5. 2011

razítko, podpis:

Takto potvrzenou informaci o vyvěšení veřejné vyhlášky zašlete prosím po sejmutí
neprodleně zpět na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru SR, oddělení
územního plánování a stavebního řádu, 779 11 Olomouc, Jeremenkova 40a

Vyhláška se doručuje:
1. všem obcím na území Olomouckého kraje se žádostí o zveřejnění této vyhlášky

na úřední desce včetně zveřejnění pro dálkový přístup
2. ad/a

Na vědomí obdrží:
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, 110 15 Praha, Staroměstské
náměstí 6
Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Příloha: Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011


