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Změna č. 2 Územního plánu Litovel

Zastupitelstvo města Litovel, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a §
54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
vydává
Z m ě n u č. 2 ú z e m n í h o p l á n u LITOVEL.
Změna č. 2 Územního plánu Litovel je závazná pro rozhodování o území ve správním obvodu obce
Litovel (tj. katastrální území Litovel, Chudobín, Chořelice, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves
u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle).
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A. ŘEŠENÍ ÚP (VÝROK)
Upravený text po společném jednání konaném dne 6.1.2015 a po veřejném projednání, konaném dne
5.8.2015.

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a, dále bylo v řešení změny č. 2 ÚP Litovel vymezeno zastavěné
území na parcele p.č. 157/1 k.ú. Nová Ves (dle staveb vedených v KN na Českém ústavu
zeměměřičském a kartografickém).

A.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a, řešení změny č. 2 ÚP Litovel nemá vliv na koncepci rozvoje
území obce.

A.3 URBANISTICKÁ

KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a, řešení změny č. 2 ÚP Litovel nemá vliv na vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

A.4 KONCEPCE

VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ

UMÍSŤOVÁNÍ
Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a, řešení změny č. 2 ÚP Litovel nemá vliv na koncepci veřejné
infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování.

A.5 KONCEPCE

USPOŘÁDÁNÍ

KRAJINY

VČETNĚ

VYMEZENÍ

PLOCH

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ

STABILITY,

PROSTUPNOST

KRAJINY,

PROTIEROZNÍ

OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
A.5.1

Základní zásady uspořádání krajiny

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.5.2

Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.5.3

Územní systém ekologické stability

Text kapitoly se nemění - vymezení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) není
změnou č. 2 územního plánu v zásadě dotčeno. Je zpřesněno vedení části lokálního biokoridoru LBK6
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(mokřadní + vodní) a to dle skutečného stavu v území (posun západním směrem k potoku Loučka dle
nově reambulovaného mapového podkladu).

A.5.4

Prostupnost území

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.5.5

Protierozní opatření

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.5.6

Záplavová území

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.5.7

Dobývání nerostných surovin

Text se vypouští a nahrazuje textem:
Ve správním území obce, na k.ú. Nová Ves a Myslechovice a na k.ú. Unčovice se nacházejí dobývací
prostory:
- DP č.70557 s názvem Náklo,
- DP č.70865 s názvem Nová Ves u Litovle.
Tyto dobývací prostory jsou územním plánem a jeho změnou č. 1a respektovány.
V prostoru u Nákla je navrženo rozšíření těžby nerostných surovin a mezi Unčovicemi a místní částí
Březové jsou navrženy územní rezervy pro těžbu. Jedná se o nebilancované ložisko Unčovice-sever
a nevyhrazené ložisko Unčovice. Uvažovanému rozšíření DP Náklo udělilo MŽP předchozí souhlas se
stanovením dobývacího prostoru v jižní části ložiska a v severozápadní části ložiska (CHLÚ). Toto
území bylo prověřeno územní studií.
Změnou č. 2, dílčí změnou č. 2.1 jsou plochy pro těžbu nerostných surovin Nová Ves rozšířeny na
parcelu p.č. 126 na k.ú. Myslechovice, v platném ÚP Litovle zakreslenou jako stabilizovaná plocha
smíšená nezastavěného území Sx. Dále jsou dílčí změnou č. 2.2 rozšířeny stabilizované plochy těžby
nerostů na stabilizované plochy vodní a plochy lesa (oprava dle reambulovaného mapového podkladu)
a dílčí změnou č. 2.3 rozšířeny plochy lesa na plochy těžby nerostů (rovněž oprava dle
reambulovaného mapového podkladu). K.ú. Nová Ves a k.ú. Myslechovice leží mimo vymezenou oblast
s vysokou koncentrací prováděné a očekávané těžby nerostných surovin ST1 – ST6 Olomouckého
kraje, prověření územní studií zde není požadováno.

A.6 STANOVENÍ

PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ),
PŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ,

NEPŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ,

VYUŽITÍ

PLOCH

PODMÍNĚNĚ

PŘÍPUSTNÉHO

PODMÍNEK

PROSTOROVÉHO

PODMÍNEK

OCHRANY

TĚCHTO

USPOŘÁDÁNÍ,

KRAJINNÉHO

RÁZU

VČETNĚ

POPŘÍPADĚ
A

STANOVENÍ
ZÁKLADNÍCH

(NAPŘÍKLAD

VÝŠKOVÉ

REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH)
A.6.1

Návrh členění území města na plochy s rozdílným způsobem využití
a podmínky jejich využití

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.
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Návrh podmínek využití pro zastavěné a zastavitelné plochy:

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.6.3

Návrh podmínek využití pro nezastavěné území a nezastavitelné plochy

A.6.3.1

Plochy sídelní zeleně,

A.6.3.2

Plochy zemědělské (Z),

A.6.3.3

Plochy lesní (L) a

A.6.3.4

Plochy přírodní (P)

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.
A.6.3.5

Plochy těžby nerostů (VT)

Text se vypouští a nahrazuje textem:
A.6.3.5

Plochy těžby nerostných surovin (VT)

Plochy těžby nerostných surovin se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro
hospodárné využívání nerostných surovin a pro ochranu životního prostředí při těžební činnosti
a úpravě nerostných surovin.
Plochy těžby nerostných surovin zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven,
pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostných surovin a odpadů, kterými jsou výsypky,
odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do
plochy těžby nerostných surovin lze zahrnout i pozemky související dopravní a technické
infrastruktury.
Stabilizované plochy:
•

Těžební prostor na k.ú. Nová Ves a Myslechovice a těžební prostor na k.ú. Unčovice.
Navrhované plochy:

•

Jsou navrženy plochy těžby nerostných surovin v katastrálním území Myslechovice a Unčovice.
P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y:

Přípustné – těžba nerostných surovin, dále činnosti a opatření sloužící hlavnímu účelu využití
(včetně oplocení), technická a biologická rekultivace, výsadby zeleně s hygienickým či ekologickým
významem.
Podmíněně přípustné – recyklace stavebního odpadu.
Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností.

A.6.4

Zásady prostorového uspořádání sídla

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.
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A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM
A STAVBÁM VYVLASTNIT
Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.8 VYMEZENÍ

DALŠÍCH

VEŘEJNĚ

PROSPĚŠNÝCH

STAVEB

A

VEŘEJNĚ

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.
Vedení lokálního biokoridoru LBK 6 je upraveno – viz grafická část, výřez z výkresu Veřejně
prospěšných staveb a asanací.

A.9 VYMEZENÍ
MOŽNÉHO

PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
BUDOUCÍHO

VYUŽITÍ,

VČETNĚ

PODMÍNEK

PRO

JEHO

PROVĚŘENÍ
Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.10 VYMEZENÍ
JEJICH

PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN

VYUŽITÍ

ÚZEMNÍ

STUDIÍ

PODMÍNKOU

PRO

ROZHODOVÁNÍ,

STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ
POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.11 VYMEZENÍ

PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ

REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY
Č.

9 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB.

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.
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A.13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ
PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Text dle platného ÚP vč. změny č. 1a.

A.15 ÚDAJE

O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Změna č. 2 Územního plánu Litovel, textová část řešení „A“ obsahuje:
odstavce A.1 – A.15 na stranách 4 - 9.

Změna č. 2 Územního plánu Litovel, grafická část řešení obsahuje přílohy:
2.1.
8.

Hlavní výkres - komplexní urbanistický návrh, výřez A4
Veřejně prospěšné stavby, asanace, výřez A4

1 : 5 000
1 : 5 000

Legenda k výkresům 2.1 a 8 viz přílohy Odůvodnění změny č. 2 ÚP Litovel.
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Odůvodnění změny č. 2 ÚP

Odůvodnění se skládá z textové a grafické části vyhotovené projektantem (část B) a odůvodnění
zpracovaného pořizovatelem (bude doplněno po projednání). Obsahuje vyjádření postupu při pořízení
změny č. Z2 ÚP Litovel, vyhodnocení souladu změny č. Z2 územního plánu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou Olomouckým krajem, vyhodnocení souladu změny
č. Z2 územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, vyhodnocení souladu změny č. Z2 územního
plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, vyhodnocení souladu
změny č. Z2 územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů (bude
doplněno po projednání), vyhodnocení splnění zadání změny č. Z2 územního plánu, vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na
životní prostředí, (vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno), komplexní zdůvodnění
přijatého řešení, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
a vyhodnocení připomínek (bude doplněno po projednání).

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

B.

ODŮVODNĚNÍ změny č. Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

B.1

3

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ..........................................3

B.1.1 Nadřazená územně plánovací dokumentace........................................................................3
B.1.2 Koordinace řešení se sousedními obcemi ............................................................................3

B.2

Údaje o splnění zadání ..............................................................................................3

B.3

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území ........................................................................................4

B.3.1 Širší vztahy ......................................................................................................................4
B.3.2 Urbanistická koncepce ......................................................................................................4
B.3.3 Dopravní řešení................................................................................................................6
B.3.4 Vodní hospodářství ...........................................................................................................6
B.3.5 Energetika, spoje .............................................................................................................6
B.3.6 Územní systém ekologické stability ....................................................................................6

B.4

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s
informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo
respektováno ............................................................................................................6

B.5

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa ......................................................7

B.5.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF...................................7
B.5.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL ...............................9

B.6

Zvláštní zájmy.........................................................................................................10

B.7

Přílohy....................................................................................................................10

C.

ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

11

C.1

Postup při pořízení Změny č.2 Územního plánu Litovel...............................................11

C.2

Soulad s cíly a úkoly územního plánování..................................................................12

C.3

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ............12

Atelier URBI spol. s r.o.

1

Územní plán Litovel

Odůvodnění změny č. 2 ÚP

C.4

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ......13

C.5

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivu
na životní prostředí .................................................................................................14

C.6

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona ..............................14

C.7

Sdělení jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 stavebního zákona zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly ..................................................................................................15

C.8

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.....................................................................15

C.9

Vyhodnocení účelného využití zastavěného územní a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch .................................................................................15

C.10 Vyhodnocení koordinace využívání území u hlediska širších územních vztahů ..............15
C.11 Vyhodnocení splnění zadání Změny č.2 Územního plánu Litovel .................................15
C.12 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení .......15
C.13 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa ................................................16
C.14 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ............................................................16
C.15 14. Vyhodnocení připomínek ....................................................................................16
D.

Závěr

Atelier URBI spol. s r.o.

17

2

Územní plán Litovel

Odůvodnění změny č. 2 ÚP

B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
B.1 VYHODNOCENÍ

KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH

VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
B.1.1

Nadřazená územně plánovací dokumentace

Změna č. 2 Územního plánu Litovel zohledňuje Politiku územního rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č. 1, závaznou od 17.4.2015 a respektuje řešení platné územně plánovací dokumentace
vydané krajem – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem
Olomouckého kraje dne 22.2.2008 opatřením obecné povahy (ZÚR OK), ve znění Aktualizace č.1
ZÚR OK, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 22.4.2011 opatřením obecné povahy č.j.
KUOK/28400/2011 s účinností od 14.7.2011.
Pořizovatel přezkoumal výše uvedené a dospěl k závěru, že Změna č. 2 územního plánu Litovel je
v souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou Olomouckým
krajem.
Zásady územního rozvoje OK:
Litovel se nachází v rozvojové oblasti RO 1 Uničov - Litovel, vymezené obcemi Bělkovice –
Lašťany, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Hlušovice,
Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Olomouc, Přáslavice, Samotíšky, Tovéř,
Velká Bystřice, Velký Týnec, Křelov-Břuchotín, Skrbeň, Příkazy, Náklo, Červenka, Haňovice, Litovel,
Uničov, Šternberk, Štarnov, Horka nad Moravou, Liboš, Štěpánov, Slatinice.
Leží na rozvojové ose OS 8 mezinárodního významu Hradec Králové / Pardubice – Moravská
Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov (železniční koridor, rychlostní silnice R35).
Do území města zasahuje specifická oblast ST3, v této specifické oblasti se připouští zahájení
další nové těžby štěrkopísků menšího plošného rozsahu, za splnění zákonných podmínek respektujících
co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního prostředí, zejména z hlediska dopravní zátěže.
Plochy těžby na k.ú. Nová Ves a k.ú. Myslechovice leží mimo tuto vymezenou oblast s vysokou
koncentrací prováděné a očekávané těžby nerostných surovin ST1 – ST6 Olomouckého kraje.
Změna č. 2 ÚP Litovle je řešena v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.

B.1.2

Koordinace řešení se sousedními obcemi

Řešení změny č. 2 ÚP Litovle si vyžádalo koordinaci s řešením ÚP sousední obce Loučka, vzhledem
k úpravě trasy biokoridoru LBK 6 na hranici s k.ú. Myslechovice.

B.2 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Změna č. 2 ÚP Litovle byla zpracována na základě schváleného zadání z r. 2014. V zadání nebylo
požadováno vyhodnocení vlivů řešení na ŽP.
Změna č. 2 ÚP Litovle byla projednána na společném jednání s dotčenými orgány a upravena dle
závěrů z tohoto projednání (na základě pokynů pořizovatele dokumentace pro úpravu návrhu Z2 ÚP
Litovle).
Změna č. 2 ÚP Litovle je řešena v době, kdy se připravuje vydání změny č. 1b. Předpokládá se, že
právní stav bude vyhotoven po dokončení změny č. 1b.
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Zadání Změny č. 2 ÚP Litovle bylo splněno následovně:
Bod III. Požadavky na řešení změny č.2 Územního plánu Litovel
Při návrhu změny č.2 Územního plánu Litovel byly respektovány
•
•
•
•
•

Politika územního rozvoje ČR,
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č.1,
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje,
2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Litovel (zpřesněn limit využití území hranice výhradního ložiska nerostných surovina a dobývacího prostoru),
platné územně plánovací dokumentace sousedních obcí (s ÚP Loučka bylo koordinováno
vedení biokoridoru LBK 6 – v ÚP Loučka označeném LBK 9).

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
Urbanistická koncepce: při rozšiřování ploch těžby nerostných surovin byla řešena návaznost na
stávající plochy těžby, zachování kompaktního tvaru a střety s limity využití území (ÚSES). Rozšíření
ploch pro skládkování drceného kameniva nemá vliv na krajinný ráz.
Koncepce veřejné infrastruktury: je zachována dobrá návaznost na dopravní infrastrukturu – bylo
upřesněno vedení stabilizovaných ostatních komunikací.
Koncepce uspořádání krajiny: rozšíření ploch pro skládkování je dočasné s tím, že plochy budou
rekultivovány a nebudou nevratně narušeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.
Body b), c), d), e): bez požadavků na řešení ve změně č. 2 ÚP Litovel
f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Bylo respektováno.
g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území
Bez požadavků na řešení ve změně č. 2 ÚP Litovel.

B.3 KOMPLEXNÍ

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY,

VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ,
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
B.3.1

Širší vztahy

Změna č. 2 ÚP Litovel nemá vliv na základní koncepci řešení ÚP, vycházející z širších vztahů daného
území.

B.3.2

Urbanistická koncepce

Změnou č. 2 ÚP Litovel je komplexně řešeno území těžby nerostných surovin na k.ú. Nová Ves a na
k.ú. Myslechovice. Proto je Změna č. 2 ÚP Litovel dále dělena na dílčí změny 2.1, 2. 2 a 2.3, z nichž
pouze dílčí změna č. 2.1 je návrhem na rozšíření ploch pro těžbu nerostných surovin.
Rozšíření ploch pro těžbu je řešeno s ohledem na ochranu přírody - nové plochy pro skládkování
drceného kameniva jsou dočasné, uvažovaná délka záboru zemědělské půdy bude přibližně 20 let
(investor předpokládá, že ve skutečnosti bude tato doba kratší). Těžba není ještě na základní bázi
a proběhne zahloubení o 1 etáž. Po zahloubení těžby v dobývacím prostoru bude skládkování probíhat
v prostoru současné těžby a pozemek p.č. 126 k.ú. Myslechovice bude rekultivován.
Dílčími změnami č. 2.2 a č. 2.3 je řešen nesoulad stabilizovaných ploch těžby, vymezených v dosud
platném ÚP Litovel s fyzickým stavem v území. Vychází se při tom z nové digitální katastrální mapy pro
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k.ú. Nová Ves a k.ú. Myslechovice.
Na základě reambulace mapového podkladu, použitého pro platný ÚP Litovel, byla změnou č. 2.2
zakreslena stabilizovaná plocha těžby na pozemcích 186/85 (ostatní plocha – neplodná půda)
a 186/76 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v platném ÚP Litovel je na těchto pozemcích
zakreslena stabilizovaná plocha lesa. Stejně bylo postupováno na částech pozemků 186/84, 353,
359/17, 359/18, 459/16, 746 (v KN jsou vedeny jako ostatní plochy nebo vodní plochy, v patném ÚP
Litovel les a vodní plochy).
Dále byla změnou č. 2.3 zakreslena stabilizovaná plocha lesa na části pozemku 186/1, která je
v platném ÚP v rozporu se skutečností stabilizovanou plochou těžby.
Právní stav po vydání změny ÚP č. 2 bude zakreslen nad platnou DKM.
V textové části návrhu změny č. Z2 ÚP Litovel

▪

byl zpřesněn text kapitoly A.5.7 „Dobývání nerostných surovin“,

▪

byl zpřesněn text kapitoly A.6.3.5 „Podmínky pro využití ploch těžby nerostných surovin“.

V grafické části návrhu změn č. Z2 ÚP Litovel byly zakresleny dílčí změny (úpravy se projevují ve
výkresech č. 2.1 a 8)

▪

byla aktualizována hranice zastavěného území a to na základě reambulovaného mapového
podkladu a údajů ČUZK (do zastavěného území byly zahrnuty stavby zapsané v katastru
nemovitostí a související parcely)

▪

dílčí změna č. 2.1 – byla zakreslena změna plochy smíšené nezastavěného území Sx na návrhovou
plochu těžby nerostných surovin VT,

▪

dílčí změna č. 2.2 – byla zakreslena změna ploch lesa L a ploch vodních (potok Loučka) na
stabilizované plochy těžby nerostných surovin VT,

▪

dílčí změna č. 2.3 – byla zakreslena změna stabilizovaných ploch těžby nerostných surovin VT na
stabilizované plochy lesa L,

▪

komunikace, vedená k lomu byla zakreslena jako ostatní účelová komunikace (v dosud platném
ÚP Litovel je zakreslena jako komunikace místní),

▪

bylo upraveno vedení LBK 6.

V textové části odůvodnění změny č. Z2 ÚP Litovel byly upraveny

▪

texty, související s požadovanou úpravou řešení změny č. 2 ÚP Litovel

▪

kapitola odůvodnění záboru ZPF

V v grafické části odůvodnění změny č. Z2 ÚP Litovel byly upraveny (úpravy se projevují ve výkresech
č. 9 a 10)

▪

dílčí změny viz řešení,

▪

limity využití území – na základě aktualizovaných územně analytických podkladů byla upřesněna
hranice dobývacího prostoru a výhradního ložiska nerostných surovin (v platném ÚP Litovel
neprobíhala po okraji plochy těžby nerostných surovin v její severovýchodní části a zasahovala do
lesa).
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Dopravní řešení

B.3.3.1

Silniční síť

Změnou č. 2 ÚP Litovel není měněna.
B.3.3.2

▪

Místní a účelové komunikace

Ve změně č. 2 ÚP Litovel byla komunikace, vedená k lomu nově zakreslena jako ostatní účelová
komunikace (v dosud platném ÚP Litovel je zakreslena jako komunikace místní).

B.3.3.3

Negativní účinky hluku

Účelová komunikace k lomu není vedena obytnou zástavbou a je napojena přímo na silnici II. třídy
č. 373. Rozšíření ploch pro skládkování kameniva je řešeno ve vazbě na těžbu nerostných surovin
a nebude mít další negativní vliv na životní prostředí.

B.3.4

Vodní hospodářství

Na základě současného stavu v území byl částečně upraven zákres potoka Loučka. Řešení změny č. 2
ÚP Litovel nemá další vliv na problematiku vodního hospodářství.

B.3.5

Energetika, spoje

Řešení změny č. 2 ÚP Litovel nemá vliv na tuto problematiku.

B.3.6

Územní systém ekologické stability

V platném ÚP Litovel je vymezen územní systém ekologické stability, konkrétně se jedná o lokální
biokoridor LBK6, vázaný na potok Loučku, šíře LBK by měla být minimálně 20m. Biokoridor je situován
na hranici k.ú. Myslechovice a k.ú. Loučka u Bílska, ležící mimo správní území města Litovle. Biokoridor
zasahuje do zájmového pozemku těžby p.č. 126 na k.ú. Myslechovice. V terénu bylo zjištěno, že potok
teče lesem na k.ú. Loučka a LBK lze posunout mimo řešené území.
Změna č. 2 ÚP Litovel řeší úpravu vedení lokálního biokoridoru LBK 6 dle stavu v území a tato úprava
byla koordinována s územním plánem sousední obce Loučka.

B.4 INFORMACE

O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ

ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO
STANOVISKO

K

VYHODNOCENÍ

VLIVŮ

NA

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ,

POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST
NEBYLO RESPEKTOVÁNO
Vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v pozdějším znění. Cílem návrhu změny č. 2 Územního plánu
Litovle bylo vytvořit podle § 18 stavebního zákona č. 183/2006 v pozdějším znění takové předpoklady
pro udržitelný rozvoj území, které spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Udržitelný rozvoj
území, který bude Územní plán zajišťovat, bude uspokojovat potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.
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Dle Rozboru udržitelného rozvoje území, který byl zpracován v rámci 1. aktualizace Územně
analytických podkladů firmou EKOTOXA s.r.o. v r. 2010 je v Litovli nutno řešit:
řešení těžby štěrkopísku v k.ú. Unčovice (v ÚP Litovel je těžba navržena v rozsahu dle územní
studie, která prověřila možnosti území, dále jsou zakresleny plochy územních rezerv pro těžbu
po návrhovém období ÚP).
Rozbor udržitelného rozvoje území těžbu v Nové Vsi nezmiňuje.
Ve schváleném zadání změny č. 2 ÚP Litovel je uvedeno:

Změnou č.2 se nepředpokládá zásadní změna udržitelného rozvoje území.
Návrh změny č.2 ÚP Litovel není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.

B.5 VYHODNOCENÍ

PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
B.5.1
B.5.1.1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny územního plánu na zemědělský
půdní fond (ZPF) je provedeno ve smyslu:
•

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních
předpisů;

•

vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění
pozdějších právních předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky;

•

vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.

Jako podklad pro zpracování vyhodnocení byl použit platný územní plán, zpracovaný ve smyslu zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v pozdějším znění a souvisejících předpisů.
Respektováno je společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany
horninového a půdního prostředí MŽP: „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond v územním plánu“ (červen 2011).
B.5.1.2

Struktura zemědělského půdního fondu v území

Beze změn oproti platnému ÚP (2012).
B.5.1.3

Agronomická kvalita půd

Beze změn oproti platnému ÚP (2012).
B.5.1.4

Investice do půdy

Beze změn oproti platnému ÚP (2012).
B.5.1.5

Údaje o zemědělské prvovýrobě

Beze změn oproti platnému ÚP (2012).
B.5.1.6

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

Beze změn oproti platnému ÚP (2012).
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Hydrologické poměry a jejich ovlivnění navrženým řešením

Beze změn oproti platnému ÚP (2012).
B.5.1.8

Erozní ohrožení

Beze změn oproti platnému ÚP (2012).
B.5.1.9

Opatření k zajištění ekologické stability

Beze změn oproti platnému ÚP (2012).
B.5.1.10 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení
Zastavitelné plochy se obecně vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území (§ 18 odst. 4 SZ), v souladu cíli a úkoly územního plánování. Jedním z úkolů
územního plánování je ochrana nezastavěného území.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch)
1. Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území, především nezastavěných
a nedostatečně využitých pozemků v současně zastavěném území obce
Není relevantní pro odůvodnění Změny č.2 ÚP Litovel, není žádoucí realizovat těžbu v zastavěném
území. Těžba je navíc vázána na ložiska, která jsou mimo zástavbu.
2. Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské
půdy v zastavěném území obce
Není relevantní pro odůvodnění Změny č.2 ÚP Litovel.
3. Využití ploch získaných odstraněním budov a zařízení a využití stavebních proluk
Není relevantní pro odůvodnění Změny č.2 ÚP Litovel.
4. Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny
v dosavadní schválené dokumentaci
Plochy navržené pro rozvoj těžby platným územním plánem jsou situovány v jiné části území, ve
vazbě na jiný dobývací prostor a jinou těženou surovinu (těžba štěrkopísku v Unčovicích). Pro
navržený účel nejsou zatím využívány.
5. Další údaje o řešeném území, prokazující nezbytnost požadavků na odnětí zemědělské půdy
(počet obyvatel, účelové využití p|och, navržené řešení lokalit pod.)
Nejsou.
B.5.1.10.1

Vazby na zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

Litovel se dle ZÚR Olomouckého kraje nachází v rozvojové oblasti RO 1 Uničov - Litovel,
vymezené obcemi Bělkovice – Lašťany, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Dolany,
Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Olomouc,
Přáslavice, Samotíšky, Tovéř, Velká Bystřice, Velký Týnec, Křelov-Břuchotín, Skrbeň, Příkazy, Náklo,
Červenka, Haňovice, Litovel, Uničov, Šternberk, Štarnov, Horka nad Moravou, Liboš, Štěpánov,
Slatinice.
Litovel dále leží na rozvojové ose OS 8 mezinárodního významu Hradec Králové / Pardubice –
Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov (železniční koridor, rychlostní silnice R35).
Na rozvojové oblasti je třeba dle tohoto dokumentu pohlížet jako na území s preferovanou koncentrací
antropogenních aktivit, vytvářejících hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje území.
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury s efektivní dělbou funkcí v území.
V rozvojových oblastech se očekává přírůstek obyvatel.
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V rozvojových oblastech se očekává vstřícný přístup dotčených orgánů při řešení umístění nových
podnikatelských aktivit. Nové záměry budou přednostně umisťovány do proluk a ploch v návaznosti na
zastavěná území.
Změna č. 2 ÚP Litovel navrhuje nebo upravuje lokality záboru zemědělské půdy pro:
-

těžbu nerostných surovin – skládkování kameniva

Změna č. 2 ÚP Litovel je lokalitou dočasného záboru ZPF a je situována tak, aby v maximální možné
míře bezprostředně navazovala na stávající plochy těžby.
V bilančním přehledu je uvedena celková dotčená výměra ZPF.
B.5.1.11 Popis lokalit předpokládaného záboru ZPF
Myslechovice
Předmětný pozemek p.č. 126 k.ú. Myslechovice v celém svém rozsahu je v současné době veden jako
zemědělský půdní fond – orná půda, III. třídy ochrany. Nejedná se tedy o chráněný ZPF (I. a II. třídy
ochrany). Do 31.12.2013 byl pozemek dočasně vyjmut ze ZPF a na části pozemku bylo provozováno
skládkování. Změnou č.2 ÚP Litovle bude celý pozemek převeden do ploch těžby VT opět s dočasným
záborem ZPF. Uvažovaná délka záboru zemědělské půdy bude přibližně 20 let (investor předpokládá,
že ve skutečnosti bude tato doba kratší). Po zahloubení těžby bude skládkování probíhat v prostoru
současné těžby a pozemek p.č. 126 k.ú. Myslechovice bude rekultivován.
Jednotlivé lokality záboru ZPF jsou charakterizovány v tabulce ZPF 4 - Zábor ZPF v navržených
plochách změn.

Pozn.: modře uvedené údaje jsou údaje dotčené Změnou č.2 ÚP Litovel

B.5.2

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

▪

dílčí změna č. 2.2 – bylo upraveno zakreslení ploch s rozdílným způsobem využití dle skutečného
stavu – část stabilizovaných ploch lesa L a ploch vodních (potok Loučka) byla převedena na
stabilizované plochy těžby nerostných surovin VT,

▪

dílčí změna č. 2.3 – bylo upraveno zakreslení ploch s rozdílným způsobem využití dle skutečného
stavu - část stabilizovaných ploch těžby nerostných surovin VT byla změněna na stabilizované
plochy lesa L.

K záboru PUPFL změnou č. 2 ÚP Litovel nedochází.
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B.6 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY
Změna č. 2 ÚP Litovle nemá vliv na tuto problematiku.

B.7 PŘÍLOHY
Grafická část odůvodnění:
9.

Koordinační výkres, výřez

1 : 5 000

10. Zábor ZPF a PUPFL, výřez

1 : 5 000

Legenda pro výkresovou část 2.1 – 10
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C. ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
C.1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOVEL
Zastupitelstvo města Litovel schválilo na svém 30. zasedání dne 17.12.2013 pořízení Změny č. 2
Územního plánu Litovel. Projektantem změny č. 2 Územního plánu Litovel byl vybrán Atelier URBI
spol. s r.o..
Pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu Litovel je podle ust. § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
Městský úřad Litovel, odbor výstavby (dále jen „pořizovatel“). Určeným členem zastupitelstva pro
pořízení Změny č. 2 Územního plánu (dále jen „určený zastupitel“) byl stanoven místostarosta Petr
Šrůtek v průběhu pořizování byl místostarosta Petr Šrůtek nahrazen místostarostou Viktorem
Kohoutem, a to usnesením Zastupitelstva města Litovel č. 15/2 ze dne 11.12.2014.
Návrh zadání byl zpracován pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ust. § 47
stavebního zákona a v souladu s § 11 a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti v platném znění (dále jen také „vyhláška č. 500/2006 Sb. “). V návrhu zadání byly stanoveny
hlavní cíle a požadavky na zpracování územního plánu. Přípisem ze dne 12.6.2014 pod č.j. LIT
12627/2014 oznámil pořizovatel zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu
Litovel dle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona. Do 15 dnů ode dne doručení mohl každý uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky. Krajský úřad a dotčené orgány mohly uplatnit své požadavky na
obsah územního plánu do 30 dnů od obdržení návrhu zadání, ve stejné lhůtě mohly uplatnit své
podněty i sousední obce. Po tuto dobu byl návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí
u pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce
Městského úřadu Litovel.
Na základě vyhodnocení stanovisek, podnětů a připomínek byl návrh Zadání upraven. Na 36. zasedání
Zastupitelstva města Litovel konaného dne 11.9.2014 bylo schváleno upravené zadání Změny č. 2
Územního plánu Litovel.
Návrh Změny č.2 Územního plánu Litovel byl 26.11.2014 pořizovateli předložen na základě
schváleného zadání a v rozsahu dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
Pořizovatel oznámil společné jednání oznámením ze dne 10.12.2014 pod č.j.: LIT 24811/2014.
Společné jednání o návrhu Změny č.2 Územního plánu se podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
uskutečnilo dne 6.1.2015. Současně byl návrh Změny č.2 Územního plánu podle § 50 odst. 3
stavebního zákona doručen veřejnou vyhláškou (LIT 24812/2014 ze dne 10.12.2014) , do 30-ti dnů
ode dne doručení (tj. nejpozději do 3.2.2015) mohl každý uplatnit své připomínky. Návrh Změny č. 2
Územního plánu Litovel byl rovněž zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické
úřední desce Městského úřadu Litovel. Do projednávání bylo jmenovitě přizváno 9 dotčených orgánů.
Bylo uplatněno 5 stanovisek dotčených orgánů. Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotil
stanoviska a připomínky a navrhl způsob řešení.
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Litovel byl předložen pořizovatelem podle § 50 odst. 7 stavebního
zákona dne 13.2.2015 k posouzení Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického
rozvoje kraje, který vydal dne 2.3.2015 pod č.j. KUOK 22416/2015 k návrhu Změny č.2 Územního
plánu Litovel souhlasné stanovisko se závěrem, že „Návrh Změny č. 2 Územního plánu Litovel lze

veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ustanovení § 52 stavebního zákona“.
Stanoviska dotčených orgánů a připomínky obdržené v rámci společného jednání o návrhu Změny č. 2
Územního plánu Litovel, kterým bylo vyhověno byly zapracovány do návrhu Změny č.2 Územního
plánu Litovel.
Veřejné projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Litovel podle § 52 stavebního zákona
s výkladem projektanta, oznámil pořizovatel oznámením ze dne 15.6.2015 pod č.j.: LIT 12171/2015
na den 5.8.2015 (doručení veřejnou vyhláškou) a oznámení o veřejném projednání bylo doručeno také
dotčeným orgánům a sousedním obcím jednotlivě (č.j: LIT 11514/2015 ze dne 15.6.2015). Návrh
Změny č.2 Územního plánu Litovel byl v souladu s § 52 stavebního zákona vystaven k veřejnému
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nahlédnutí a to od 16.6.2015 do 12.8.2015 dále byl návrh zveřejněn způsobem umožňující dálkový
přístup na elektronické úřední desce Městského úřadu Litovel. Součástí oznámení bylo poučení, že
nejpozději do 7 dnů ode ne veřejného projednání (tj. do 12.8.2015) může uplatnit každý své
připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti námitky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit ve stejné
lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Do projednávání bylo jmenovitě přizváno
9 dotčených orgánů. Ve stanoveném termínu od veřejného projednání bylo uplatněno jedno
stanovisko.
Poté pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil projednání návrhu Změny č. 2
Územního plánu Litovel. Ve veřejném projednání nebyly uplatněny námitky ani připomínky. Jelikož
nebyly uplatněny námitky ani připomínky, nebyl proveden návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek, nebylo tedy účelné postupovat dle § 53 odst.1 stavebního zákona.
Pořizovatel na základě výše uvedeného upustil od postupu podle § 53 odst.1 a nevyzval dotčené
orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení uplatnil svá
stanoviska.
Na základě vyhodnocení výsledků celého veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu
Litovel a po dopracování odůvodnění předložil pořizovatel návrh Změny č. 2 Územního plánu Litovel
Zastupitelstvu města Litovel s návrhem na jeho vydání v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona.

C.2 SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Cíle a úkoly územního plánování jsou v obecné rovině stanoveny v § 18 a § 19 stavebního zákona.
Základní úkoly územního plánování v souladu s ust. § 31 stavebního zákona určuje také PÚR ČR.
Změna č. 2 Územního plánu Litovel je zpracována v souladu s principy udržitelného rozvoje. Cílem
města Litovel a projektanta v průběhu pořizování Změny č. 2 Územního plánu Litovel bylo nalezení
souladu mezi soukromými a veřejnými zájmy. V rámci procesu pořizování odbor výstavby MěÚ Litovel
jako pořizovatel územního plánu, koordinoval veřejné i soukromé zájmy změn v území a konkretizoval
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (viz. § 18 odst. 3 stavebního
zákona).
Pořizovatel přezkoumal výše uvedené a dospěl k závěru, že Změna č. 2 územního plánu Litovel je
v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území.

C.3 SOULAD

S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Změna č. 2 Územního plánu Litovel byla v souladu s § 158 stavebního zákona zpracována odbornou
firmou, která má oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (tj. zpracování územně plánovací
dokumentace).
Změna č. 2 Územního plánu Litovel je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů a č. 501/2006 Sb.
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Pořizovatel přezkoumal výše uvedené a dospěl k závěru, že Změna č.2 Územního plánu Litovel je
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
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S

POŽADAVKY

ZVLÁŠTNÍCH

STANOVISKY

DOTČENÝCH

ORGÁNŮ

PRÁVNÍCH

PODLE

PŘEDPISŮ

ZVLÁŠTNÍCH

A

SE

PRÁVNÍCH

PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, které jsou uplatňovány
prostřednictvím dotčených orgánů, vykonávajících státní správu v jednotlivých oblastech, a to
v průběhu společného jednání o návrhu a následně i řízení o návrhu.
Rozpory řešeny nebyly.
Společné jednání o návrhu:
Do projednávání bylo jmenovitě přizváno 9 dotčených orgánů, z nichž 5 uplatnilo svá stanoviska, která
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil takto:

Dotčené orgány

Obsah stanoviska/podnětu

Způsob řešení
Respektováno.

KÚOK, odbor
rozvoje kraje

strategického

KÚOK, odbor ŽP a zemědělství

Před veřejným řízením
byl text změny č. 2 ÚP
Respektovat požadavky uplatněné
Litovel opraven ve
k návrhu zadání změny č.2 ÚP Litovel ve smyslu, že k.ú. Nová Ves
stanovisku č.j. KUOK 60570/2014 ze dne a Myslechovice leží mimo
24.6.2014.
vymezenou oblast
s vysokou koncentrací
prováděné a očekávané
těžby nerostných surovin
ST1-ST6 na území Ol.
kraje.
Ochrana přírody: zájmy nejsou dotčeny.

Bez opatření.

Posuzování vlivů na ŽP: bez připomínek.
Ochrana ZPF: bez připomínek.
Lesní hospodářství: bez připomínek.
Ochrana ovzduší: bez připomínek.
Vodní hospodářství:
dotčeny.

zájmy

nejsou

Ministerstvo ŽP ČR – odbor Bez připomínek.
výkonu státní správy VIII

Bez opatření.

Státní pozemkový úřad

Bez vyjádření.

Bez opatření.

MěÚ Litovel, odbor ŽP

Bez vyjádření.

Bez opatření.
Bez opatření.

Hasičský
záchranný
Olomouckého kraje

sbor Bez vyjádření.

Krajská hygienická stanice

Bez připomínek.

Bez opatření.

Ministerstvo obrany ČR

Bez připomínek.

Bez opatření.

Obvodní báňský úřad

Bez vyjádření.

Bez opatření.

Atelier URBI spol. s r.o.
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Řízení o návrhu (veřejné projednání):
Do veřejného projednávání bylo jmenovitě přizváno 9 dotčených orgánů, z nichž 1 uplatnily svá
stanoviska. Uplatněná stanoviska dotčených orgánů v rámci veřejného projednání byla vyhodnocena
takto:
Dotčené orgány

Obsah stanoviska

Návrh vyhodnocení

KÚOK, odbor strateg.
rozvoje kraje, územního
plánování s stavebního
řádu

Bez vyjádření.

-

KÚOK, odbor
zemědělství

Bez vyjádření.

-

Bez vyjádření.

-

Krajský
hygienická Bez vyjádření.
stanice Ol. kraje

-

ŽP

a

MěÚ Litovel, odbor ŽP

HZS OK, ÚP Olomouc

-

Bez vyjádření.

MŽP ČR – odbor výkonu Nemáme připomínek.
státní
správy
VIII,
Olomouc

Bez opatření.

Státní pozemkový úřad

Bez vyjádření.

-

MO-Agentura
hospodaření
s nemovitým majetkem

Bez vyjádření.

-

Obvodní báňský úřad

Bez vyjádření.

-

Stanoviska dotčených orgánů kterým bylo vyhověno byly zapracovány do návrhu Změny č. 2
Územního plánu Litovel.
Pořizovatel přezkoumal výše uvedené a dospěl k závěru, že Změna č.2 Územního plánu Litovel je
v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

C.5 ZPRÁVA

O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

OBSAHUJÍCÍ

ZÁKLADNÍ

INFORMACE

O

VÝSLEDCÍCH

TOHOTO

VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Dotčený orgán neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí nenastala tak povinnost vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

C.6 STANOVISKO

KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE

§ 50

ODST.5 STAVEBNÍHO

ZÁKONA
K návrhu Zadání Změny č.2 Územního plánu Litovel vydal stanovisko Krajský úřad Olomouckého kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „KÚOK, OŽP“) se závěrem: „Uvedená koncepce

nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu
Atelier URBI spol. s r.o.
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ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“ a dále vydal stanovisko KÚOK,
OŽP se závěrem: „Změna č. 2 územního plánu Litovel“ není nezbytné a účelné komplexně posuzovat
z hlediska vlivu na životní prostředí.

C.7 SDĚLENÍ
ZÁKONA

JAK BYLO STANOVISKO PODLE
ZOHLEDNĚNO,

S UVEDENÍM

§ 50

ODST.5 STAVEBNÍHO

ZÁVAŽNÝCH

DŮVODŮ,

POKUD

NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Stanovisko nebylo vydáno, vyhodnocení vlivu na životní prostředí nebylo požadováno.

C.8 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Variantní řešení nebylo zpracováno.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je uvedeno v kapitole B..3. Komplexní zdůvodnění přijatého
řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména
k rozboru udržitelného rozvoje území odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Litovel.

C.9 VYHODNOCENÍ

ÚČELNÉHO

VYUŽITÍ

ZASTAVĚNÉHO

ÚZEMNÍ

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Je součástí kapitoly A.1 až A.3 řešení Změny č. 2 Územního plánu Litovel a také v kapitole B.5.1
odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Litovel.

C.10 VYHODNOCENÍ

KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ U HLEDISKA ŠIRŠÍCH

ÚZEMNÍCH VZTAHŮ
Řešeno v kapitole B. 1.2. odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Litovel.

C.11 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOVEL
Návrh změny č. 2 Územního plánu Litovel je zpracován v souladu se schváleným zadáním Změny č. 2
Územního plánu Litovel. Údaje o splnění zadání jsou uvedeny v kapitole B.2 odůvodnění Změny č. 2
Územního plánu Litovel.

C.12 VÝČET

ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE

(§43

ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA),

S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
Ve Změně č.2 Územního plánu Litovel nejsou zapracovány záležitosti nadmístního významu, které jsou
nad rámec ZUR OK.
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PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ
LESA
Vyhodnocení záborů půdy je dokumentováno v kapitole B.5 odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu
Litovel s tabulkovou přílohou a ve výkresu č. 10.

C.14 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Ve stanoveném termínu od veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky.

C.15 14. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Ke zveřejněnému návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.
Ke společnému projednání bylo také přizváno sousední město Uničov a sousední obce Červenka,
Pňovice, Haňovice, Střeň, Náklo, Dubčany, Cholina, Loučka, Mladeč, Měrotín, Slavětín a Luká. Z jejich
strany nebyly uplatněny žádné podněty.
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D. ZÁVĚR
Pořizovatel - odbor výstavby Městského úřadu Litovel - po odevzdání návrhu Změny č. 2 Územního
plánu Litovel projektantem ověřil, že dokumentace Změny č. 2 Územního plánu Litovel, včetně příloh,
které s touto souvisí, je zpracována v souladu se Zadáním, jak je schválilo dne 11.9.2014
Zastupitelstvo města Litovel, že obsahově i formálně splňuje požadavky obsažené ve stavebním
zákoně, ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalších
právních předpisech.
Takto úplný návrh shora uvedené územně plánovací dokumentace by řádně projednán ve společném
projednání s dotčenými orgány, ve veřejném projednání se sousedními obcemi a veřejností, jak to
procesně stanoví příslušná ustanovení stavebního zákona.
Zastupitelstvo města Litovel , v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, si ověřilo, že navrhovaná
Změna č. 2 Územního plánu Litovel není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
Na základě těchto skutečností, protože při pořizování a projednávání byly splněny všechny podmínky
a požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními předpisy, rozhodlo Zastupitelstvo
města Litovel tímto opatřením obecné povahy vydat Změnu č. 2 Územního plánu Litovel.
V souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona má pořizovatel (odbor výstavby MěÚ Litovel), povinnost
předložit nejpozději do 4 let po vydání ÚP Litovel zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém
období.

Poučení
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ing. Zdeněk Potužák
starosta města

Viktor Kohout
místostarosta města

Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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