Příloha č. D OOP Z1 ÚP Nezamyslice

Příloha č. D OOP Z1 ÚP Nezamyslice
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
a. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu
změny č. 1
b. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách a
k vyhodnocení připomínek

ad.a. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu Z 1 územního plánu uplatněných
v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu
Ministerstvo životního prostředí, Krapkova 3, 779 00 Olomouc:
stanovisko doručeno dne 2.9. 2019; č.j. MZP/2019/570/

státní správa geologie:
bez připomínek,
ochrana zpf:
bez připomínek, s upozorněním na metodický pokyn MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96, zejména při záboru
nad 10ha
Vyhodnocení: pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha,
stanovisko č.j.: MPO 843584/2019 ze dne 12.11.2019:
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin
neuplatňujeme podle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.
44/1988 Sb., horního zákona v platném znění, k návrhu rozhodnutí o námitkách žádné připomínky.
Vyhodnocení stanoviska: pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí.
Ministerstvo obrany ČR, Brno:
stanovisko čj.: SpMO 1871-876/2019-1150, ze dne 7.10.2019:
Ministerstvo obrany, jako věcně a místně příslušným ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č.
222/1999 Sb., vydává stanovisko s požadavky: zapracovat limity a zájmy Ministerstva obrany ČR do
odůvodnění textové i grafické části: koridor RR směrů - zájmové území MO pro nadzemní stavby nad
30m, lze povolovat jen se souhlasem Ministerstva obrany.
Upřesňují zájmové území MO pro vyjmenované nadzemní stavby a stavby přesahující 30 m nad
terénem a požadují zapracovat do odůvodnění textové části ÚP, kap. Zvláštní zájmy MO ČR a v
koordinačního výkresu ÚP uvést, že „celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany
z hlediska vyjmenovaných druhů staveb“). Požadavek je zdůvodněn veřejným zájmem a bezpečností
státu.
Upozorňují na nutnost povolovat vyjmenované stavby jen se závazným stanoviskem vydaným MO
ČR.
Vyhodnocení stanoviska: stanovisko je respektováno a požadavky jsou odpovídajícím způsobem
zapracovány do odůvodnění textové i grafické části Z1 ÚP
Ministerstvo dopravy, Praha:
stanovisko čj.:643/2019-910-UPR/2 ze dne 4.10.2019:
Doprava na pozemních komunikacích: Správním územím městyse Nezamyslice prochází dálnice D1 a
silnice I.tř. č. 47. Dálnice D1 a silnice I/47 jsou stabilizované.
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Drážní doprava: V souladu se ZUR OK, ve znění Aktualizace č. 3 požadují vymezit koridor pro
modernizaci železniční tratě č. 300 Brno - Přerov a koridor pro modernizaci tratě č. 301 Nezamyslice –
Olomouc. Oba záměry vymezit jako VPS.
Silniční, letecká a vodní doprava: bez připomínek
Vyhodnocení stanoviska: pořizovatel vzal stanovisko na vědomí, požadavky jsou zapracovány tak,
aby odpovídaly platné dokumentaci ZUR OK po Aktualizaci č. 3.
Ministerstvo dopravy: Návrh úpravy potvrzen e-mailem ze dne 8.10.2019
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc
stanovisko s datem 4.10. 2019 čj.: KUOK 104616/2019
Ochrana přírody:
a) Stanovisko k vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve stanovisku
krajského úřadu, orgánu ochrany přírody čj. KUOK 32540/2019 ze dne 21. 3. 2019. 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:
Uvedené zájmy nejsou předmětnou koncepcí dotčeny.
Odůvodnění: Chráněné části přírody, jejichž ochrana je v kompetenci Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody, nejsou předmětnou
koncepcí dotčeny.
Posuzování vlivu na životní prostředí:
Ve stanovisku ke zprávě o uplatňování územního plánu Nezamyslice Krajský úřad 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 Nezamyslice krajský úřad tedy nemá připomínek.
Vyhodnocení: bereme na vědomí
oddělení ochrany zpf:
Souhlasí s dalším projednáním.
Odůvodnění:
Požadavky na zábory zem. půdy obsažené v předložené dokumentaci považujeme za přiměřené
demografické situaci v sídle, a současně dostatečně odůvodněné.
Neshledáváme rozpory se zásadami ochrany ZPF obsaženými v ustanovení § 4 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF, v platném znění. Proto nemáme výhrady.
Vyhodnocení: bereme na vědomí
lesní hospodářství:
Změna ÚP nenavrhuje plochy pro stavby v plochách PUFL – bez připomínek
Vyhodnocení: bereme na vědomí
oddělení ochrany ovzduší:
souhlasí s předloženým návrhem
Vyhodnocení: bereme na vědomí
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Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
stanovisko č.j.: KUOK 96349/2019 s datem 16.9.2019:
souhlasí s návrhem Z1 ÚP Nezamyslice bez připomínek.
Vyhodnocení stanoviska: pořizovatel stanovisko vzal na vědomí
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje,
stanovisko č.j.:KHSOC/26810/2019/PV/HOK s datem 7.10. 2019:
S projednávaným návrhem změny č. 1 Územního plánu Nezamyslice, na základě ustanovení § 82
odst 1,2 zákona č. 258/2000 Sb., s řešením souhlasí.
Z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací musí být i nadále respektovány
požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhodnocení stanoviska: pořizovatel stanovisko bere na vědomí
Stanovisko nadřízeného orgánu:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje, odd. ÚP, Olomouc,
stanovisko č.j.: KUOK 111411/2019 s datem 24.10.2019:
Souhlasí s návrhem Z1 ÚP Nezamyslice, v řízení lze pokračovat
V rámci metodické činnosti upozorňuje na nedostatky:
- na titulní straně A. Územní plán je jako pořizovatel uveden MěÚ Prostějov, ale pořizovatel je
Úřad městyse v Nezamyslicích
- v obsahu dokumentace není uveden výkres B2a, který je součástí dokumentace
- v koordinačním výkresu v legendě chybí značka pro sytě zelenou plochu ZS
Vyhodnocení stanoviska: zpracovatel uvedené chyby opravil v textové i grafické části Z1 ÚP

ad.b) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k výsledkům
projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Z1 územního plánu Nezamyslice
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha,
stanovisko č.j.: MPO 84358/2019 ze dne 12.11.2019:
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin
neuplatňujeme podle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.
44/1988 Sb., horního zákona v platném znění, k návrhu rozhodnutí o námitkách žádné připomínky.
Vyhodnocení stanoviska: pořizovatel vzal jejich stanovisko na vědomí.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
stanovisko č.j.: KUOK 120726/2019 s datem 18.11.2019:
souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k Z1 ÚP Nezamyslice bez připomínek.
Vyhodnocení stanoviska: pořizovatel stanovisko vzal na vědomí
Stanovisko nadřízeného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje, odd. ÚP, Olomouc,
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stanovisko č.j.: KUOK 118419/2019 s datem 11.11.2019:
Souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k projednání návrhu Z1 ÚP Nezamyslice,
V rámci metodické činnosti upozorňuje na nedostatky:
- SŽDC a Povodí Moravy jako oprávněný investor podávají námitky a tak by měly být
vypořádány
Vyhodnocení stanoviska: zpracovatel uvedené chyby opravil a uvedl formu vyhodnocení do souladu
s uvedeným požadavkem

V Nezamyslicích dne 13.12.2019
Schváleno usnesení Zastupitelstva městyse Nezamyslice č. 19/12/2019 ze dne 12.12.2019

razítko

Ing. Vlastimil Michlíček
starosta městyse

Dagmar Pavlíková
místostarosta městyse
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