
 
 
                                                                                                                                                                                                                           

 
ODŮVODNĚNÍ  

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2017 
                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

ZMĚNA Č. 2 

ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: Obec Cholina 
Pořizovatel: Městský úřad Litovel, odbor výstavby 
Projektant: ing. arch. Irena Čehovská 
 Atelier „R“, 779 00  OLOMOUC, Wellnerova 14 
Spolupráce: ing. arch. Viktor Čehovský 
Datum: červen 2017 

 
 

 

 



2 
 

  

 

 
II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP CHOLINA 
 
II. A.    TEXTOVÁ ČÁST  
 
II. A.1   ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ PROJEKTANTEM    3  
A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP CHOLINA      3   
B. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM        3  
C. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ   
(ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT  
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ)     4   
D. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ          5   
E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - 
SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,  
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ       5   
F. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚP CHOLINA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ  
ÚZEMÍ            5   
F.1. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5       5   
F.2. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů,  
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly      5   
G. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP CHOLINA VČETNĚ  
VYBRANÉ VARIANTY                                                                                                                                 6   
G.1. Zdůvodnění vymezení zastavěného území       6  
G.2. Zdůvodnění koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot    6  
G.3.  Zdůvodnění urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch a systém sídelní zeleně 6  
G.4. Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury        6  
G.5. Zdůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití   7  
G.6. Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv     8 
H. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY  
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH        8   
I. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 10 
J. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, VYHODNOCENÍ SOULADU 
S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ZMĚNY Č.2 ÚP CHOLINA V PRÚBĚHU PROJEDNÁNÍ  11 
K. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH  
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY  
JEJICH VYMEZENÍ          15   
L. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA   15 

 
II. A.2    ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM    18 
 
 
PŘÍLOHA Č. 1 
SROVNÁVACÍ TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN  
(SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA K ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP CHOLINA) 

 
 
 
II.B. GRAFICKÁ ČÁST 
 
4. KOORDINAČNÍ VÝKRES         1 : 5 000 
6. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU    1 : 5 000 
 

 



3 
 

  

 
II. A.    TEXTOVÁ ČÁST  
 

II. A.1   ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ PROJEKTANTEM  
 
  

 
A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP CHOLINA 
 

viz. textová část II.A.2  ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 
  

 
 
B. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 
B.1. Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR).  
 
Změna č. 2 ÚP Cholina respektuje požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České 
republiky, ve znění Aktualizace č.1 schválené usnesením vlády č. 276 dne 15.04.2015. 
Dle PÚR ČR neleží řešené území v rozvojové oblasti, rozvojové ose nebo specifické oblasti 
národního významu, ani se zde nevyskytuje vymezený koridor či plocha dopravní nebo technické 
infrastruktury.  
 

B.1.1. Zdůvodnění navrženého řešení ve vztahu k republikovým prioritám územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou uvedeny v PÚR ČR v 
odstavcích (14) až (32): 
 
Pro obec Cholina vyplývají z Aktualizace č.1 PÚR ČR obecné republikové priority, které jsou 
uvedené v kapitole 2.2. v odstavcích (14) až (32). Územní plán Cholina  včetně jeho Změny č.2 je 
se všemi těmito požadavky v souladu. 
 
Z priorit PÚR ČR vyplývají pro řešení Změny č.2 ÚP Cholina tyto skutečnosti a požadavky: 
 
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny. 
– návrhem urbanistické koncepce ve Změně č.2 jsou zachovány možnosti rozvoje primárního 
sektoru. Rozšíření ploch rodinného bydlení celkem o 0,58 ha ve dvou  lokalitách Z6b a Z15 je 
navrženo na plochách zahrad bez záboru orné půdy, jedna lokalita v zastavěném území a druhá v 
ploše na zastavěné území bezprostředně navazující. Plochy jsou v kultuře zahrada v drobné držbě, 
nejsou součástí obhospodařovaného celku. Návrh řešení je tedy bez negativního vlivu na 
zemědělskou a ekologickou funkci krajiny.  
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti 
řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  
– rozvoj byl navržen na základě požadavků obce a jejich občanů, nemělo by docházet k sociální 
segregaci jejich obyvatel. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
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důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, 
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 
– rozvoj ve Změně č,2 byl navržen na základě požadavku vlastníků, zejména  s ohledem zajistit 
prioritní obytnou funkci. Rozvojové plochy byly vymezeny ve spolupráci s obcí, způsob řešení 
respektuje charakter oblasti bez negativního dopadu na hodnoty území.   
(16 a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména 
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek. 
– viz. priorita (16)  
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 
– viz. priorita (16)  
Vzhledem k charakteru a rozsahu Změny č. 2 nevyplývají pro její zpracování z PÚR ČR žádné 
další požadavky.  

 
 

B.2. Řešení požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

 
B.2.1.Území obce Cholina je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Olomouckého 
kraje (ZÚR OK), vydanými Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 (opatření obecné 
povahy,kterým byly ZÚR OK vydány, nabylo účinnosti dne 28.3.2008), po první aktualizaci 
schválené dne 22.4.2011 (opatření obecné povahy, kterým byla aktualizace ZÚR vydána, nabylo 
účinnosti dne 14.7.2011).  

Pro územní plán stanovuje ZÚR OK v oblasti posílení sociální soudržnosti v území, v 
oblasti hospodářského rozvoje a v oblasti ochrany životního prostředí obecné principy, 
priority a další zásady pro změny v území, které jsou v potřebném rozsahu již v platném 
územním plánu Cholina zohledněny a v rámci Změny č. 2 byly respektovány. 
ZÚR OK zpřesnily vymezení rozvojových oblastí, os a specifických oblastí republikového 
významu z PÚR ČR na území Olomouckého kraje, obec Cholina leží mimo takto 
vymezená území.  
 
B.2.2. V ZÚR OK jsou vymezeny oblasti se shodným krajinným typem, řešené území je součástí 
rozsáhlého krajinného celku Haná.  
– územní plán respektuje zásady cílových charakteristik krajiny Hané, koncepce řešení platného 
ÚP Cholina  i Změny č.2 zachovává charakter otevřené kulturní venkovské krajiny. 
 
 
B.3.  Koncepční rozvojové materiály Olomouckého kraje  
 
Koncepční materiály, vztahující se k řešení Změny č. 2, jsou respektovány.  

 
 
 
C. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ   
(ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ) 
 
Změna č.2 je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 a § 19 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění.  
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Změna č.2 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na území 
spravovaném obcí Cholina.  
Změna č. 2 nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví při dodržení stanovených podmínek pro 
využití ploch a pokynů pro rozhodování v území. Navržená koncepce respektuje „Program 
zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“. 
 

 
 
D. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Změna č.2 ÚP Cholina byla zpracována v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - 
územní plán, dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění.  
Dále dle ust. § 58 odst. 3 stavebního zákona bylo aktualizováno zastavěné území vymezené 
v územním plánu v souladu s ust. § 5 odst. 6 stavebního zákona. 
Změnou č.2 ÚP Cholina je respektováno ust. § 54 stavebního zákona a ÚP Cholina je uveden do 
souladu s vydanými ZÚR OK po I. aktualizaci, které nabyly účinnosti dne 14.7.2011. 

 
 
 

E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - 
SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
 
viz. textová část II.A.2  ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 
 
 
 
F. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č.2 ÚP CHOLINA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ 
 
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚP Cholina na udržitelný rozvoj území ani vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí nebylo ve schváleném zadání požadováno, proto není součástí Změny č. 2 ÚP 
Cholina. 

 
 

F.1. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
 
Změna č. 2 je takového rozsahu, který nevyžaduje vyhodnocení vlivů změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství uplatněné k návrhu zadání Změny č. 2).  
 
F.2. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo Krajským úřadem požadováno (viz předchozí 
odstavce).  
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G. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP CHOLINA  
VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
 
G.1. Zdůvodnění vymezení zastavěného území 

 
V rámci Změny č. 2 byla provedena aktualizace zastavěného území na celém území obce ke dni 
30.04.2016. V souvislosti s aktualizací zastavěného území jsou zmenšeny nebo vypuštěny 
zastavitelné plochy, které už jsou zastavěny. 
 
 
 
G.2. Zdůvodnění koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
 
Změnou č. 2 se koncepce rozvoje území obce Cholina nemění. Zastavitelné plochy vymezené 
Změnou č. 2 nemají vliv na kulturní nebo přírodní hodnoty území. 
 

 
 
G.3. Zdůvodnění urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch a systém sídelní 
zeleně   
 
Celková urbanistická koncepce není Změnou č. 2 dotčena. Základní systém sídelní zeleně 
navržený v platném ÚP zůstává zachován. 
Důvodem pro pořízení změny jsou žádosti fyzických osob na změnu využití území. Vhodnost 
jednotlivých požadavků byla komplexně prověřena a projednána. Jednotlivé požadavky byly 
hodnoceny především z hlediska urbanistického, byl prověřen střet s limity pro využití území a 
hodnotami v území. Záměry byly hodnoceny z hlediska účelného zastavění území. Vymezením 
dvou zastavitelných ploch s využitím pro bydlení jsou především dále rozvíjeny podmínky pro 
zajištění bydlení pro mladé rodiny. 
Lokalita Z15  
V zastavěném území na pozemku p.č. 286/2 k.ú. Cholina v ploše sídelní zeleně (ZS) se na základě 
požadavku vlastníka mění funkční využití na bydlení v rodinných domech (BV). Obsluha pozemku 
z přilehlé komunikace.   
Lokalita Z6b  
Dílčí změna na pozemku p.č. 393/7, 393/8, 393/29 k.ú. Cholina rozšiřuje na základě žádosti 
vlastníka pozemku plochy pro bydlení (BV) mimo zastavěné území. Plocha bezprostředně 
navazuje na již částečně zastavěnou rozvojovou lokalitu. Plocha je v ÚP vedena jako koncepční 
rezerva pro rozvoj bydlení. Obsluha pozemku z přilehlé komunikace.   
 
 
 
G.4. Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury  
 
G.4.1. Koncepce dopravy, koncepce ploch veřejných prostranství  
 
Změna č.2 je zpracovaná v souladu s  vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění.  
 
G.4.2. Koncepce technické infrastruktury 
V souvislosti s uvedením územního plánu Cholina do souladu se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje byla vypuštěna územní rezerva – koridor pro VVTL plynovod vedený přes k.ú. 
Cholina. 

 



7 
 

  

G.4.3. Řešení požadavků obrany a bezpečnosti státu 
 
G.4.3.1. Na řešené území k.ú. Cholina zasahují níže uvedená zájmová území Ministerstva 
obrany České republiky (MO ČR): 

 

– Zájmové území MO ČR  

Celé správní území Choliny je zájmovým územím MO ČR z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 stavebního 
zákona. Vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby lze jen na základě závazného 
stanoviska MO ČR. 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních  komunikací, silnic I., II. a III. třídy 

- výstavba, rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba, rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 

– Vzdušný prostor MO ČR 

který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 102).  

V tomto vymezeném území - vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty 
v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. 
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo 
povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve 
vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba 
a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.  
 

        

G.4.3.2. Územní plán respektuje zájmová území MO ČR. Tato pásma jsou zákonným limitem, který 
je nezávislý na územním plánu. 
 

 
 

G.5.  Zdůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Změna č. 2 uvádí do souladu územní plán s platnými právními předpisy.  
Změna č. 2 ÚP Cholina mění a doplňuje u vybraných ploch stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití. ÚP Cholina pro naplnění cíle udržitelného rozvoje území usměrňuje 
záměry na změny v území a dává je do souladu s požadavky na kvalitu životního prostředí, 
ekonomické aktivity a sociální potřeby obyvatel.  
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V nezastavěném území Cholina upřednostňuje zachování harmonických vztahů krajině před 
ekonomickými aktivitami vyžadujícími realizace budov. V souvislosti s novelou stavebního zákona 
platnou od 01.01.2013, která  změnila podmínky pro umisťování staveb v nezastavěném území, 
byly Změnou č. 2 prověřeny a upřesněny regulativy  v nezastavěných plochách (NZ, NL, NP) při 
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odstavec 5 stavebního 
zákona.  Vyloučení některých  staveb a zařízení vychází z priority PÚR ČR ve znění Aktualizace 
č.1: „(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny“. 
Minimalizovat zásahy do krajiny a zachovat ekologickou funkci krajiny v Cholině je důležité jak pro 
udržení a podporu stávajícího zemědělství tak pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Proto z § 18 
odst. 5 jsou vyloučeny některé stavby, jejichž případnou realizací by došlo ke zhoršení podmínek 
v území a dále je omezena realizace oplocení ve volné krajině, a to zejména z důvodu zachování 
její prostupnosti. 
 
 
 
G.6.  Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv  
 
Změnou č. 2 je uveden ÚP Cholina do souladu s nadřazenou ÚPD, tj. Aktualizací č.1 ZÚR OK, ve 
které byla vypuštěna územní rezerva koridoru pro VVTL plynovod vedená přes k.ú. Cholina. 
 
 

 
 
 

H. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 
H.1. Rozbor demografické struktury obyvatel 
a rozvojových předpokladů obce Cholina jsou vstupními údaji pro navrhovanou koncepci rozvoje 
obce.  
 
Retrospektivní vývoj počtu obyvatel v řešeném území 
rok   1869  1930  1950  1970  1991  2001  2011  
počet obyvatel    764    845    755   710    660    646    709       
 
Z retrospektivního vývoje je patrno, že počet obyvatel v Cholině  do r. 2001 mírně klesal až na 660. 
V posledním desetiletí  došlo k výraznému nárůstu počtu obyvatel, neboť k datu 1.1.2014 dosáhla 
obec počtu 754 trvale bydlících obyvatel. Uvedený počet odpovídá směrné velikosti obce pro 
návrhové období stanovené územním plánem z r. 2009 – zvýšení počtu obyvatel do r. 2020 na 800 
(včetně urbanistické rezervy). 
 
 
 
H.2. Tomuto demografickému vývoji odpovídá využití ploch pro bydlení vymezených v platném 
územním plánu. 
 
Změnou č. 2 bylo v celém správním území obce Cholina prověřeno využití zastavěného území, a 
to doplňujícími průzkumy zpracovatele Změny č. 2. Na základě těchto průzkumů byly Změnou č. 2 
zastavitelné plochy nebo jejich části, které již byly zastavěny, přiřazeny ke stabilizovaným plochám 
a tyto změny byly vyznačeny v grafické části ÚP jako plochy stavu.  
Celková koncepce ploch pro bydlení platného ÚP Cholina vycházela z předpokládané potřeby 
výstavby cca 3-4 RD/BJ ročně: byly navrženy rozvojové plochy pro cca 48 RD. 
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H.2.1. Z hlediska ploch pro bydlení byl územní plán od jeho vydání v r. 2009 naplňován 
takto: 
 

a) bilance Územní plán r.2009 

 
plochy zastavitelné 
plocha č.1 – návrh 10 RD,  vydán územní souhlas 2 RD, disponibilní plocha 1,02 ha    
plocha č.2 – návrh 18 RD,  postaveno 3 RD, disponibilní plocha 2,12 ha   
plocha č.3 – návrh 2 RD,  postaveno 1 RD, disponibilní plocha 0 ha   
plocha č.4 – návrh 11 RD,  postaveno 0 RD, disponibilní plocha 1,51 ha    
plocha č.5 – návrh 1 RD,  postaveno 1 RD, disponibilní plocha 0 ha 
plocha č.6 – návrh 2-3 RD,  postaveno 2 RD, disponibilní plocha 0,20 ha   
plocha č.7 – návrh 1 RD,  postaveno 0 RD, disponibilní plocha 0,10 ha  
plocha č.8 – návrh 1 RD,  postaveno 1 RD, disponibilní plocha 0 ha   
plocha č.9 – návrh 1 RD,  postaveno 0 RD, disponibilní plocha 0,10 ha  
   
  

b) bilance Změna č.1  

 
plochy zastavitelné 
rozšířena plocha č.8  – návrh 2 RD, postaveno 0 RD, diisponibilní plocha 0,13 ha   
plocha č.12 – návrh 1 RD,  postaveno 1 RD (nezkolaudován), disponibilní plocha 0 ha  
plocha č.13 – návrh 5 RD,  postaveno 2 RD (z toho 1 RD nezkolaudován), disponibilní plocha 0,16 
ha  
plocha č.14 – návrh 1 RD,  postaveno 0 RD, disponibilní plocha 0,08 ha 
  
 

H.2.2. Celková bilance ploch bydlení v rodinných domech vymezených po Změně č. 1 

Od roku 2009, kdy byl  ÚP Cholina vydán, byly navržené plochy zčásti zastavěny, pro rozvoj 
bydlení zůstává po Změně č.1 celkem 5,42 ha disponibilních ploch. 

 

 
H.3. Potřeba nových obytných ploch (bytů)  
 
Nabídka bytové výstavby – kvalitativní standard a velikostní struktura bytu – souvisí  
s celkovým vývojem v sociální a ekonomické oblasti. 
Pro řešené území je nutno i v příštím období uvažovat: 
- s odpadem asi 0,2- 0,5 % ročně z celkového výchozího počtu bytů  
- s potřebou pokrytí nároků vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti cenzové 
domácnosti.  I při stagnaci nebo dokonce snížení absolutního počtu obyvatel přetrvává poptávka 
po bytech, protože v souladu s celoevropskými trendy roste počet domácností jednotlivců, 
případně neúplných domácností. V příštím desetiletí se předpokládá trend snížení tzv. průměrné 
obložnosti bytu, tj. počtu obyvatel připadajících na jeden byt na hodnotu až 2,45 ob./byt. 
Předpokládaný pokles průměrného počtu obyvatel na jeden byt (tzv. „obložnost“) se projeví ve 
snížení hustoty obyvatel v obytném území  
- s nárůstem bytů i bez nároku na nové plochy vymezené územním plánem jako návrhové 
(nástavby, přístavby, změny využití budov, v zahradách, prolukách v zástavbě apod.) 
Celkový rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je v návrhu územního plánu Cholina odvozen 
odborným odhadem potřeby bytů ze sociodemografických podmínek v území a  
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z předpokládané intenzity využití jednotlivých zastavitelných ploch pro bydlení dané maximálním 
počtem (RD).  
Nabídka bytové výstavby – kvalitativní standard a velikostní struktura bytu – souvisí  
s celkovým vývojem v sociální a ekonomické oblasti. S ohledem na charakter sídla, kdy obec 
Cholina plní zejména funkci obytnou, je převážná část navrhovaných zastavitelných určena pro 
bydlení v rodinných domech. Vzhledem k charakteru zástavby je uvažováno s průměrnou velikostí 
pozemku 1500 m2/1 byt, resp. 1 RD. 
 
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že předpoklad rozvoje obytné funkce v Cholině se naplňuje. 
Od r. 2009, kdy byl ÚP vydán, bylo v obci postaveno cca 17 RD. 
Pro uvažované období 15 let při výstavbě cca 3-4 bytů ročně je třeba zajistit plochy pro 45 RD t.zn.  
6,75 ha, s rezervou 20% by bylo třeba vymezit 8,10 ha. 

 

Po Změně č.1 ÚP Cholina jsou k dispozici plochy pro bydlení o rozloze 5,42 ha (představují plochy 
pro cca 36 RD bez urbanistické rezervy),  z toho plocha č.4 (pro 11 RD) je limitovaná podmínkou 
vybudování opatření proti extravilánovým vodám. 

Vzhledem k tomu, že počet obyvatel v Cholině za poslední desetiletí zaznamenal nárůst o víc než 
10%, je podpora nové obytné výstavby žádoucí a tedy nezbytné vymezení dostatečných obytných 
ploch.  
Protože realizací zástavby 17 RD došlo k  úbytku nabídky ploch, je nutné doplnit nové obytné 
plochy.  

 

Změnou č. 2 ÚP Cholina jsou navrženy tyto dvě plochy pro bydlení: 

 

1) Rozšířením lokality z platného územního plánu Z6 Zahrádky II, která byla již zčásti zastavěna, 
je nově vymezena zastavitelná plocha Z6b. Plocha pro 1-2 RD navazuje na zastavěné území obce. 
Při realizaci bude respektován charakter stávající zástavby. 

2) lokalita Z15  U družstva  

Plocha pro 1 RD v zastavěném území obce, vlastník (žadatel) předpokládá vybudování bydlení 
s hospodářským zázemím.  Při realizaci bude respektován charakter stávající zástavby. 

Lokality navrhované ve Změně č.2 jsou v souladu se záměry zastupitelstva obce, obec potřebuje 
zajistit plochy k trvalému bydlení pro udržení, případně dalšímu zvýšení počtu obyvatel, zejména 
mladých rodin v Cholině.  Po zapracování uvedených lokalit se plochy pro bydlení rozšíří o 0,58 ha 
na celkovou disponibilní plochu 6, 0 ha. 
V budoucnu je žádoucí, aby koncepce (nabídka) zajistila plochy pro návrhový horizont 15 let a tak 
byly vytvořeny předpoklady pro realizaci rozvojových záměrů v obci v dostatečné míře. Je rovněž 
třeba vytvořit rezervu cca 15-20% např. z důvodů majetkoprávních vztahů a aby rozsah ploch 
zamezil případným spekulacím s pozemky. 

 
    

 

 
 

I. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
  
 
Změna č. 2 ÚP Cholina nemá žádný dopad na sousední katastry a z hlediska širších vztahů, řeší 
jen koordinaci s nadřazenou územně plánovací dokumentací, tzn. uvádí do souladu ÚP Cholina 
s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1 z r.2015 a 
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Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje po 1.Aktualizaci, vydanými 22.4.2011 s účinností 
od 14.7.2011.  
V rámci Změny č. 2 nedochází k narušení stávajících a budoucích plánovaných vazeb 
a proporcionality řešeného území ve vztahu k jeho širšímu okolí. Změna č. 2 respektuje všechny 
nadmístní systémy dopravní a technické infrastruktury.  
Změna č. 2 respektuje prvky ÚSES dle ÚP Cholina, u kterých byla prověřena jejich vazba na prvky 
ÚSES sousedních obcí.  
 
 
 
 
J. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, VYHODNOCENÍ SOULADU 
S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ZMĚNY Č.2 ÚP CHOLINA V PRÚBĚHU PROJEDNÁNÍ 
 
J. 1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
 
Návrh Zadání Změny č. 2 Územního plánu Cholina (dále ÚP) byl zpracován pořizovatelem v rámci 
Zprávy o uplatňování územního plánu Cholina za období květen 2009 – leden 2015. Požadavek na 
Změnu č.2 vyplynul jednak z vyhodnocení celkové urbanistické koncepce platného ÚP a jednak ze 
záměrů majitelů pozemků a obce o zařazení nových zastavitelných ploch. 
 
 
 
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU V ROZSAHU ZADÁNÍ 
ZMĚNY 
 

byly splněny následovně: 
  
 
1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 
 
1.1.  Urbanistická koncepce 
Změnou č. 2 Územního plánu Cholina zpracovatel zaktualizuje zastavěné území obce a prověří a 
zdůvodní požadavek obce na potřebnost vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení a 
dostatečně a řádně zdůvodní dosavadní nevyužití ploch, které jsou územním plánem  vymezeny 
pro bydlení.  
  
Urbanistická koncepce vymezená platným územním plánem je zachována. Jsou respektovány 
urbanistické a civilizační hodnoty v území. K datu 30. 4. 2016 bylo aktualizováno zastavěné území 
obce. Byly prověřeny a řešeny všechny požadavky schválené Zastupitelstvem obce Cholina. Byla 
prověřena a zdůvodněna potřebnost vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení – viz. 
kap.H. Odůvodnění. 
 
1.2. Koncepce veřejné infrastruktury 
Bude prověřena potřeba návrhu nové dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s požadavky 
na nové zastavitelné plochy. 
 
Bylo respektováno. Změna č.2 ÚP Cholina nenavrhuje žádné nové plochy. 
 

1.3. Koncepce uspořádání krajiny 

Změna č. 2 územního plánu Cholina nevymezuje žádný nový krajinný záměr ani nemění koncepci 
uspořádání krajiny.  

 
Bylo respektováno. Změna č.2 ÚP Cholina nenavrhuje žádné nové plochy. 
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2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit 

 
Změna č. 2  územního plánu Cholina nepředpokládá vymezení nových ploch ani koridorů územní 
rezervy. Dosavadní rezerva koridoru pro VVTL plynovod bude ve smyslu 1. aktualizace ZÚR OK 
vypuštěna. 
 
Rezerva koridoru pro VVTL plynovod přes k.ú. Cholina byla vypuštěna. 
 
 
 
3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

 
Navrhnout veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, pokud vyplynou z řešení 
změny č. 2 územního plánu Cholina.  

 
Změna č.2 ÚP Cholina nenavrhuje žádné nové veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná 
opatření. 
 
 
 
4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování  
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 

 
Pokud to vyplyne z řešení změny č. 2 územního plánu Cholina, budou vymezeny plochy  
a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

 
Změna č. 2 ÚP Cholina nenavrhuje žádnou dílčí změnu využití území podmíněnou vydáním RP, 
zpracováním ÚS ani uzavřením dohody o parcelaci.  
 
 
 

 5. Případný požadavek na zpracování variant řešení 
 

Nepředpokládá se zpracování variant řešení. 
 

Ve Změně č. 2 ÚP Cholina není navrženo variantní řešení. 
 
 
 
6. požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
 
Dokumentace změny č. 2 územního plánu Cholina bude zpracována v souladu s § 13 vyhl.č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přílohou č.7 
k vyhlášce.  
 
Požadavky pořizovatele na způsob a rozsah zpracování Změny č.2 ÚP Cholina obsažené v jejím 
zadání jsou v návrhu splněny. Návrh Změny č. 2 ÚP Cholina je zpracován v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., v platném znění, dále dle vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v 
platném znění a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných podmínkách pro využívání území, v 
platném znění, v rozsahu měněných částí územního plánu Cholina. 
Na výřezech jednotlivých výkresů jsou zobrazeny jevy řešené Změnou č. 2 ÚP Cholina.  
 
 



13 
 

  

 
J.2.  Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu Změny č.2 ÚP Cholina po společném 
jednání  
 
V rozsahu pokynů uplatněných dopisem pořizovatele ze dne 14.11.2016 č.j. LIT 23342/2016, 
včetně zaslaných příloh byly v dokumentaci provedeny následující úpravy.  
 
 
 
J.2.1. Zapracování stanovisek dotčených orgánů do návrhu Změny č.2 ÚP Cholina 
 
Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl 
(č.j. SPU 321222/2016 ze dne 23.6.2016) 
 
Stanovisko: 
V dotčeném zájmovém území se nachází stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení 
(HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Jedná 
se o HOZ „Cholina“, evidované pod č. ID 5060000142-11201000, ČHP 4-10-03-020, otevřený profil 
v celkové délce 2115 m, pořízený v roce 1922. Tato stavba vodního díla HOZ je v majetku státu a 
příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
V souvislosti s plánovanými změnami Za, Z6b v lokalitách „Zahrádky II“ Vám sdělujeme, 
že případné zpřístupnění pozemků dotčených změnou (výstavba propustků přes HOZ,…), které by 
se dotýkalo správy HOZ, podléhá našemu souhlasu a je nutné stanovení bližších podmínek k 
jednotlivým záměrům. 
Dále připomínáme, že z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél 
otevřeného HOZ 6 m manipulační pruh. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani 
dešťové vody. Tyto připomínky jsou uplatňovány za SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl 
z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím). Příloha 
vyjádření: Situace se zákresem HOZ v měřítku 1:1000. 
Pořizovatel: Doplnit v souladu se stanoviskem textovou a výkresovou část o trasu HOZ. 
- respektován požadavek pořizovatele, zohledněno v textové části Změny č.2 ÚP Cholina, 
podmínky doplněny do  kapitoly 3.2. a 6.  
 
 
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité infrastruktury, Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01 
( č.j. 67477/2016-8201-OÚZ-BR , ze dne 4. července 2016) 
 
Stanovisko: 
Do textové a grafické části Územního plánu Cholina zapracujte zájmy a limity Ministerstva 
obrany v souladu se stanoviskem, který jsme uplatnili v rámci Zprávy o uplatňování ÚP sp. zn. 
52841/2015-8201-OÚZ-BR ze dne 9.2.2015. Opravte textovou část odůvodnění podle 
následujícího znění: 
- Vzdušný prostor Ministerstva obrany, který je nutno respektovat podle ustanovení §41 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 102). V tomto vymezeném území - vzdušném 
prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných 
elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže 
plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových 
těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném 
prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba 
a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 
Údaje o území (stávající limity, které požadujeme respektovat) jsou v souladu s podklady 
předanými pro zpracování územně analytických podkladů ORP . 
Pořizovatel: Textovou část odůvodnění doplnit dle požadavku. 
- respektován požadavek pořizovatele, v odůvodnění Změny č.2 ÚP Cholina upravena kapitola 
G.4.3.1. 
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Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc 
(č.j. KUOK 86065/2016 ze dne 26. 8. 2016) 
 
Stanovisko: 
Ochrana ovzduší (Miroslav Kučera): 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu nemá k návrhu změny č. 2 územního plánu Cholina 
v uvedené fázi projednávání připomínky. Je však nezbytné upozornit, že dne 7. 6. 2016 nabylo 
účinnosti Opatření obecné povahy, kterým ministerstvo životního prostředí vydalo „Program 
zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“. Uvedený koncepční dokument je 
zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že dále rozpracovává a navazuje na 
závěry „Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“ a „Národního 
programu snižování emisí České republiky“. Tyto dva dokumenty, které zastřešují programy 
zlepšování kvality v jednotlivých zónách a aglomeracích, byly dne 2. 12. 2015 schváleny 
usneseními vlády ČR č. 978 a č. 979. Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní 
správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, 
zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod. 
Pořizovatel: Do textové části doplnit text o respektování výše uvedeného Programu zlepšování 
kvality ovzduší. 
- respektován požadavek pořizovatele, v odůvodnění Změny č.2 ÚP Cholina doplněno do  
kapitoly C. 

 
 
 
J.2.2. Zapracování připomínek do návrhu Změny č.2 ÚP Cholina 
  
Jiří Tománek, Cholina čp. 157, Cholina 
(č.j. Lit 16514/2016 ze dne 27.7.2016) 
 
Připomínka k probíhající změně č. II. Územního plánu obce Cholina.  
 
Parcela č. 153 v k.ú. Cholina není momentálně vedena jako stavební parcela, přestože se nachází 
v zastavěné části obce. Uplatňuji proto připomínku k změně č. II Územního plánu Cholina a prosím 
o začlenění této moji parcely jako plochy k bydlení. 
Pořizovatel: S určeným zastupitelem bylo vyhodnoceno, že připomínka bude zapracována do 
návrhu změny. V souladu s §58 odst. 3 stavebního zákona plochu parcely č. 153 v k. ú. Cholina 
zahrnout do zastavěného území vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o plochu proluky. 
- respektován požadavek vlastníka, proluka je vymezena jako okolní plochy s funkcí bydlení (BV), v 
jižní části zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)  
 
Eva a Vlastislav Smrčkovi, Jánského 24, 779 00 Olomouc 
(č.j. Lit 16514/2006 ze dne 27.7.2016) 
 
Připomínka 1. Veřejné prostranství v řešené oblasti Za humny Z2a: 
 
S majiteli dotčeného pozemku parc. č. 605/72 není obec Cholina majetkoprávně vyrovnaná. 
Vzhledem k tomu, že nyní aktuálně řešíme stavební povolení na pozemku 110/6, jsme s danou 
situací obeznámeni. Majitelé nám odmítli dát souhlas s napojením na inženýrské sítě, které mají 
nějakým nedopatřením položeny na části svého pozemku. Situaci snad hodlají řešit odprodejem 
obci, požadují ale cenu 800,-Kč/m2 plochy. Jediná nabídka ceny, kterou máme i my od obce 
podloženou, je ovšem 10,-Kč/m2. Je to tak markantní nepoměr ceny, že lze jen těžko 
předpokládat, že dojde ke konsenzu. Stejně tak pozemkem prochází cesta patrná v terénu-veřejně 
přístupná účelová komunikace. 
S veřejným prostranstvím může být počítáno v oblasti bezprostředně sousedící s oblastí 
Za humny, a to na parc. č. 605/78 ve vlastnictví a správě obce. Jedná se o výměru 632m2 plochy 
je zde prostor pro vybudování adekvátní komunikace s výhybnami, obratištěm i zázemím pro 
technické služby, příp. dalších náležitostí, a to v naprostém souladu se zájmy obce, platnými 
právními normami a územním plánováním. 
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Pořizovatel: Připomínka je respektována. Bylo prověřeno a na základě rozporu se zadáním 
požadujeme na pozemku p.č. 605/72 v k.ú. Cholina nově nevymezovat plochu veřejného 
prostranství. 
- respektován pokyn pořizovatele, plocha veřejného prostranství vymezená pro zajištění parametrů 
dopravní obsluhy přilehlé lokality Z2a je v textové i grafické části zrušena    
 
 
Připomínka 2. Omezení zastavěné plochy na 250m2: 
 
S přihlédnutím k tendencím stavět jednopodlažní objekty (bungalovy) a řešit na soukromých 
pozemcích i parkovací stání běžně pro 2 auta v rodině a navíc i auta pro návštěvy, stejně tak 
s ohledem na nutnost budovat spíše zděné oplocení po obvodu pozemků kvůli přívalovým 
dešťům a sesuvům půdy z okolních polí- to vše se počítá do zastavěné plochy- je 250m2 
nedostatečné a omezuje majitele některých pozemků, kteří potřebují prostornější bydlení. 
Z tohoto důvodu navrhujeme 350m2, i vzhledem k velikosti pozemků 2000m2 i více. 
Pořizovatel: Připomínka respektována. Bylo prověřeno a na základě rozporu se zadáním 
požadujeme vypustit z regulativu pro plochy bydlení venkovského charakteru (BV) textaci:  
“maximální zastavěná plocha jednoho pozemku: 250 m 2“. 
- respektován pokyn pořizovatele, limit pro maximální zastavěnou plochu jednoho pozemku  250 m 
2 je zrušen 
 
Připomínka 3. Oblast Z13a V chaloupkách: 
 
V grafické části je vyznačena hranice zastavěného území a plochy jsou až na 1 výjimku označeny 
jako zastavěné stabilizované. Jsou takto ovšem chybně označeny i plochy, které jsou ve 
skutečnosti pouze plochami zastavitelnými, na kterých zatím zdaleka žádné stavby nestojí, budou 
se v budoucnu (možná) teprve zastavovat, rozhodně se nejedná o plochy stavu. 
Pořizovatel: Byla prověřena aktualizace zastavěného území v návrhu změny. Požadujeme upravit 
zastavěné území v ploše Z12 a Z 13 v souladu s §58 odst. 2,3 stavebního zákona včetně 
zdůvodnění. 
- respektován pokyn pořizovatele, zohledněno v textové i grafické části, hranice ZÚ byla upravena - 
pozemky rodinných domů, které byly již postaveny, ale nebyly zkolaudovány, jsou ponechány 
nadále v zastavitelných plochách Z12, Z13a  
 
 

 
 

 
K. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA),  
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
    
V ÚP Cholina, resp. jeho Změně č. 2 nejsou řešeny žádné záležitosti nadmístního významu, které 
by nebyly řešeny v ZÚR Olomouckého kraje. Z navrhované Změny č.2 ÚP Cholina nevyplývají 
žádné návrhy, které by měly být uplatňovány a následně řešeny v rámci aktualizace ZÚR 
Olomouckého kraje. 
 
 
 
 
 
L. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 
1 ÚP NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
 
L. 1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond  
 
bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. 
prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu, ve znění zákona České 
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národní rady č. 10/1993 Sb., § 3 (k § 5 zákona č. 10/1993 Sb.) a přílohy 3 této vyhlášky a 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k 
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění zákona pozdějších předpisů. 
Řešení odpovídá aktuálním požadavkům rozvoje obce, neohrozí podmínky zemědělské výroby v 
území ani nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Navržený zábor nevytváří zbytková území 
ZPF a zachovává stávající cestní síť v krajině. V nezastavěné kulturní krajině zůstává i nadále 
určujícím prvkem zemědělská výroba. 
 
Plochy záborů Změny č.2 ÚP Cholina: 
Číslování ploch záborů vymezených Změnou č.2 ÚP Cholina je identické s číslováním rozvojových 
ploch.  
 
Lokalita Z6b – plocha pro bydlení (BV) rozšiřuje návrhovou plochu z platného územního plánu 
(Z6) západním směrem. V současnosti se jedná o tři parcely zahrad, které navazují na rozvojové 
území postupně zastavované. Lokalitu lze napojit na veřejnou infrastrukturu, nová zástavba 
nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. 
kultura zahrada 2223 m2 – BPEJ 3 03 00 – třída ochrany I 
 
Celkový plošný rozsah záměrů vymezených Změnou č.2 ÚP Cholina je 0,22 ha zemědělské půdy. 
 
 
 
 
 
Předpokládané odnětí půdy ZPF ve Změně č. 2 ÚP Cholina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdůvodnění navrženého řešení 
 
Na katastrálním území obce, včetně zastavěného území obce a jeho bezprostředního okolí 
se nacházejí výhradně zvláště chráněné půdy s třídou ochrany I. Proto se při rozšíření 
zastavitelných ploch nelze vyhnout jejich záboru. (Výjimkou je pouze úzký pruh na JZ okraji 
zástavby nad vodotečí v části zvané V chaloupkách - třída ochrany IV.). 
Rozšíření zastavitelných ploch vymezených Změnou č.2 ÚP Cholina je minimální, plocha pro 
bydlení v nezastavěném území v rozsahu 0,22 ha.  

Označení 
plochy 

Funkce 
Celkem 
zábor 

ha 

Zábor zemědělského půdního fondu 
ha 

orná zahrada 
ZPF 

celkem 
BPEJ 

Třída 
ochrany 

Z6b BV 0,2223 - 0,2223 0,2223 3 03 00 I 

 
CELKEM ZÁBOR 

 
0,2223 - 0,2223 0,2223   
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Důsledky navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny dle společného metodického 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“ vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem životního prostředí 
ČR r. 2013. Aplikována byla zásada, že plochy pro bydlení se v zastavěném území z hlediska 
záboru ZPF nevyhodnocují. Do vyhodnocení záborů ZPF návrhových obytných ploch nebyla tedy 
zahrnuta lokalita Z15 situovaná v zastavěném území obce. 

 
 
 
 

L.2. Lesní pozemky se v rámci Změny č. 2 ÚP Cholina nezabírají. 
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II.  A. 2  ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 
 
 
 
obsahuje: 
 

1. Postup pořízení územního plánu  
1.1  Pořízení územního plánu v souladu s § 44 stavebního zákona 
1.2. Zadání územního plánu v souladu s § 47 stavebního zákona 
1.3  Návrh územního plánu – projednání dle § 50 a § 51 stavebního zákona 
1.4  Řízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona  
1.5  Řízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona  
1.6  Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona  
 

2. Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ČR) a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 
 

3. Soulad návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území  
 

4. Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
 

5. Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, příp. s výsledkem řešení rozporů 
5.1 Stanoviska dotčených orgánů uplatněné ve společném jednání dle § 50 stavebního zákona  

o návrhu Změna č. 2 Územního plánu Cholina   
5.2  Stanoviska dotčených orgánů uplatněné ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona  

o návrhu Změna č. 2 Územního plánu Cholina   
5.3  Stanoviska dotčených orgánů uplatněné k návrhu rozhodnutí o námitkách  

a k návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu Změna č. 2 Územního plánu 
Cholina, dle ust. § 53 stavebního zákona 

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

 
7. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, 

s uvedením důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 

8. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
 

9. Vyhodnocení připomínek 
9.1   Připomínky uplatněné ve společného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu Změna č. 3 

Územního plánu obce Cholina    
9.2   Připomínky uplatněné ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu Změna č. 3 

Územního plánu obce Cholina   
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1. Postup při pořízení změny územního plánu  
 
 

1.1. Pořízení územního plánu v souladu s § 44 stavebního zákona 
 

Předchozí platnou územně plánovací dokumentací obce Cholina je: 
Územní plán Cholina, který schválilo Zastupitelstvo obce Cholina usnesením č. 21/2009 ze dne 23. 6. 2009 
vydaného Opatřením obecné povahy č. 1/2009 s účinností ode dne 15. 7. 2009, ve znění Změny č. 1, 
schválené Zastupitelstvem obce Cholina usnesením č. 16/2013 ze dne 25. 3. 2013 a vydané Opatřením 
obecné povahy č. 1/2013 s účinností ode dne 10. 4. 2013. 
Zastupitelstvo obce Cholina  rozhodlo na svém zasedání dne 29.10.2013 usnesením č. 19.9. vypustit 
rezervy z územního plánu. Následně dne 26.1.2015 usnesením č.3.4. schválilo pořídit Změnu č. 2 
Územního plánu  Cholina  dle individuálních požadavků z řad občanů.  
Usnesením bod č. 3.5. schválilo vypuštění územních rezerv vymezených v platném územním plánu, mimo 
rezervu R2, která vznikla na základě zprávy o uplatňování územního plánu., která se požaduje převést  
do návrhu.  
Protože Zastupitelstvo obce neschválilo projednanou Zprávu o uplatňování územního plánu Cholina za 
období květen 2009 – leden 2015 ( viz dále v II.A.2 bod 1.2.).  Dne 14.9.2015 usnesením č.7.10. na základě 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování  
a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zastupitelstvo obce schválilo 
pořízení Změny č. 2 Územního plánu  Cholina, které je součástí zprávy o uplatňování územního plánu 
 
Důvodem pro pořízení byl požadavek na : 

- uspokojení individuálních požadavků na nové plochy bydlení v k. ú. Cholina,  
- vypuštění územních rezerv vymezených v platném územním plánu. 

 
Určeným zastupitelem byla  dne 15.12.2014 usnesením č.2.4. zvolena starostka obce paní Pavla Bezová. 
Po konání voleb do obecních zastupitelstev v roce 2014 nedošlo ke změně určeného zastupitele.  
Pořizovatelem územního plánu je dle § 6 odst. 1 písmene c) stavebního zákona Městský úřad Litovel, 
odbor výstavby, jako úřad územního plánování, Havlíčkova ul. 818, 784 01 Litovel (nyní adresa nám. Př. 
Otakara 777/2, Litovel (dále jen „pořizovatel“)  

Zpracováním změny územního plánu byla ve výběrovém řízení vybrána obcí firma Atelier „R“ 
Wellnerova 14, 779 00 Olomouc IČ 12074184 , zastupována autorizovanou architektkou Ing. arch. Irenou 
Čehovskou, ČKA 01 437.  

Přípravné práce. Jako podklad pro vypracování návrhu zadání byly zpracovány doplňující průzkumy  
a rozbory. V těchto podkladech byly zahrnuty záměry obce i zjištěné podněty občanů. 
Pořizování změny územního plánu bylo vedeno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění později vydaných předpisů. 
 
 
1.2.    Zadání územního plánu v souladu s § 47 stavebního zákona. 
Na základě doplňujících průzkumů a rozborů a územně analytických podkladů ORP byl zpracován návrh 
Zprávy o uplatňování územního plánu Cholina za období květen 2009 – leden 2015, který byl projednán 
v souladu s ustanovením § 55 za použití § 47 stavebního zákona. Oznámení o projednání společně s 
návrhem zadání bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu, dotčeným orgánům a sousedním obcím. 
Veřejnosti bylo projednání návrhu zadání včetně poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat  
k návrhu zadání připomínky, oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce obce  
a pořizovatele. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Cholina  včetně Zadání změny č. 2 byl 
vystaven k veřejnému nahlížení způsobem umožňujícím dálkový přístup a také v tištěné podobě u obce a 
pořizovatele,  po dobu 30-ti dnů (od 6.2.2015 do 9.3.2015). Lhůta pro uplatnění připomínek, podnětů, 
požadavků a stanovisek k návrhu zadání byla stanovena v souladu se stavebním zákonem – pro veřejnost 
(„každý“) 15 dnů ode dne vyvěšena oznámení o projednání zadání na úřední desce, pro dotčené orgány, 
sousední obce a krajský úřad do 30-ti dnů ode dne obdržení návrhu zadání. V této lhůtě bylo k návrhu 
uplatněno 9 vyjádření dotčených orgánů s požadavky, včetně stanoviska Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, odboru strategického rozvoje kraje a 1 připomínka SŽDC, připomínky ostatních subjektů, sousedních 
obcí a občanů nebyly vzneseny. 
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Oprávněné požadavky byly zapracovány do návrhu zadání k dalšímu řešení, případně k dalšímu prověření. 
Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí, č.j. KUOK 19937/2015 
ze dne 23.2.2015 – Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 
vydané dle §45i odst.1 z. č. 114/1992 Sb., uplatněného k návrhu zadání, sděluje, že uvedená koncepce 
nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Po uplynutí lhůt k 
podání připomínek veřejnosti, požadavků a stanovisek dotčených orgánů a podnětů sousedních obcí, byl 
návrh zadání pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven podle výsledku projednání. 
Upravený návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona předložen dne 20.3.2015 pod č.j.: 
LIT 5800/2015 Zastupitelstvu Obce Cholina. 
Projednaný a upravený návrh zadání Zastupitelstvo obce neschválilo. Následně pořizovatel obdržel 
požadavky na úpravu návrhu od určeného zastupitele dopisem ze dne 2.4.2015  podle nichž byl návrh 
upraven již bez veřejné vyhlášky oznamující projednávání návrhu zadání v souladu s §47 odst.4 a 5 
stavebního zákona  a opětovně předložen jako příloha pod č.j. LIT 17746/2015  ze dne 11.9.2015 ke 
schválení Zastupitelstvu obce, které dle uvedeného ustanovení § 47 určuje svým usnesením konečnou 
podobu zadání a má odpovědnost za zohlednění oprávněných požadavků, podnětů a připomínek 
uplatněných při projednání ve stanovené lhůtě.  
Zastupitelstvo obce tedy při schvalování zadání může na rozdíl od projednávání návrhu požadavky 
na řešení rozšířit nebo změnit. Tento návrh schválilo Zastupitelstvo obce Cholina na svém zasedání 
podle § 47 odst. 5 stavebního zákona usnesením č. 7.10 dne 14. 9. 2015  pod názvem „Zpráva o 
uplatňování územního plánu Cholina za období květen 2009-leden 2015 včetně zadání Změny č. 2 
Územního plánu Cholina“ (dále jen Změna č. 2) z období březen 2015, upraveno srpen 2015.   
 
Schválené Zadání Změny č. 2 územního plánu Cholina je uloženo u obce a u pořizovatele.  
 

 

1.3.    Návrh územního plánu – projednání dle § 50 a § 51 stavebního zákona 
 

Na základě schváleného Zadání Změny č. 2 pořizovatel dne 16.11.2015 informoval zpracovatele o 
schválení návrhu zadání, jako podkladu pro návrh Změny č. 2 a také bylo zpracovateli zadáno zpracování 
dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Cholina .  

Vyhotovený návrh Změny č. 2 byl pořizovateli doručen od zpracovatele dne 30.5.2016. 

 

Společné jednání o návrhu Změny č. 2. 

 

Pořizovatel oznámil společné jednání oznámením ze dne  17.6.2016 pod č.j. : LIT  13766/2016. Společné 
jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Cholina se podle  §50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo 
dne 28.7.2016. Do projednávání bylo jmenovitě přizváno 15 dotčených orgánů, nadřízený orgán a sousední 
obce. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, 
tj. do 29.8.2016. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Současně byl návrh Změny 
č. 2 Územního plánu Cholina podle § 50 odst. 3 stavebního zákona doručen veřejnou vyhláškou ( LIT 
12921/2016 ze dne 17.6.2016) a vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne doručení.  
Do 30-ti dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou ( tj. nejpozději do 8.8.2016) mohl „každý“ uplatnit své 
připomínky. Návrh  Změny č. 2 Územního plánu  Cholina byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na elektronické úřední desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Cholina. Stanoviska 
k návrhu ÚP uplatnilo 6 dotčených orgánů, zároveň byly uplatněny 3 připomínky. Pořizovatel spolu  
s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky ve Vyhodnocení společného projednání návrhu Změna č. 2 
 a stanovil způsob řešení dne 18.10.2016. Pořizovatel zaslal zpracovateli dne 14.11.2016 požadavky na 
úpravu návrhu Změny č. 2, jenž zpracovatel obratem zapracoval do návrhu. Nadřízený orgán KÚOK, 
Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánování byl dne 18.11.2016 obeslán s žádostí o 
vydání stanoviska dle §50 odst. 7 stavebního zákona a byly mu předány stanoviska, připomínky a výsledky 
konzultací vzešlé ze společného jednání.  Vyhodnocení uplatněných připomínek a požadavků ve 
stanoviscích dotčených orgánů ze společného jednání dle § 50 stavebního zákona je uvedeno v části II.A.2 
bod  5.1. 
Vyhodnocení ostatních připomínek  dle § 50 ze společného projednávání je uvedeno v části II.A.2. bod 9.1. 
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Stanovisko nadřízeného orgánu Krajského úřadu Olomouckého kraje,  Odboru strategického rozvoje, 
v souladu s ustanovením § 50 odst. 7  stavebního zákona, bylo vydáno dne 2.12.2016 (doručeno 
pořizovateli dne 8.12. 2016) pod č.j. KUOK 116044/2016 k návrhu Změny č.2 jako souhlasné stanovisko. 
V tomto vyjádření bylo konstatováno, že návrh Změny č. 2 lze veřejně projednat v řízení o územním 
plánu podle ustanovení § 52 stavebního zákona.  
 

 

1.4. Řízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona 
 

Pořizovatel v součinnosti se zpracovatelem zajistil dopracování návrhu. Dne 15. 12. 2016 obdržel 
pořizovatel od zpracovatele opravený návrh Změny č. 2.  Pořizovatel zahájil veřejné projednání návrhu 
Změny č. 2 dle ustanovení § 52 stavebního zákona,  které oznámil veřejnou vyhláškou  
č.j.: LIT 27358/2016 ze dne 21.12.2016 vyvěšením od 22.12.2016 do 8.3.2017 na úřední desce MěÚ 
Litovel a také bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ Cholina  a dále oznámil zahájení řízení jednotlivě 
dotčeným orgánům, sousedním obcím pod č.j.: LIT 27324/2016 dne 21.12.2016, Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje a obci Cholina. Upravená dokumentace návrhu ÚP byla vystavena k veřejnému 
nahlédnutí od 22.12.2016 do 7.3.2017 v tištěné podobě u pořizovatele a u obce dále způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách pořizovatele – MěÚ Litovel.  
Veřejné projednání upraveného Návrhu Změny č. 2 ÚP Cholina se konalo dne 28.2.2017 v 10:00 
v zasedací místnosti dveře č. 304, ul. Havlíčkova 818, Litovel. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání (tj. do 7.3.2017) mohli uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán 
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle § 50 stavebního zákona změněny, a 
každý své připomínky. 
Veřejné projednání posouzeného návrhu Změny č. 2 podle § 52 odst. 1 stavebního zákona,  probíhalo  
dle zásad stanovených pro jeho řádný průběh, pořizovatel zajistil výklad prostřednictvím zpracovatele ing. 
arch. Ireny Čehovské. K veřejnému jednání se dostavily osoby dle prezenční listiny a v rámci jednání 
nebyly, jak je uvedeno v záznamu z jednání, vzneseny žádné námitky a připomínky.  
Stanoviska k upravenému návrhu ÚP uplatnily 3 dotčené orgány. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání ve „Vyhodnocení veřejného projednání“ ze  dne 27.4.2017. 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona je uvedeno 
dále v textu viz. II.A.2. bod 5.2. Požadavky na úpravy z projednávání nevzešly. Vyhodnocení připomínek  
od „ostatních“ viz bod 9.2. nebylo provedeno vzhledem ke skutečnosti, že nebyly vzneseny. 

 
 

1.5.    Řízení o územním plánu – projednávání dle § 53 stavebního zákona  
 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky projednání  a dne 28.4.2017 zpracoval „Výzvu k uplatnění stanovisek k vyhodnocení projednání 
návrhu Změny č. 2 územního plánu Cholina“, včetně rozhodnutí o námitkách ( nebyly podány), 
uplatněných k návrhu. Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změna č. 2 pořizovatel zaslal 
dotčeným orgánům  a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a  vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od 
obdržení uplatnily stanoviska. Možnosti uplatnit svá stanoviska  využil pouze  dne 4.5.2017 l souhlasným 
stanoviskem č. j. KUOK 44586/2017 KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního 
plánování, s tím, 
 že souhlasí s předloženým návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změna č. 2 z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. .  

Námitky dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nebyly podány, rozhodnutí o námitkách nebylo 
vyhotovováno viz. II.A.2. bod 8. 

Dále pořizovatel přezkoumal soulad dokumentace návrhu Změna č. 2 územního plánu dle ustanovení § 53 
odst. 4 s Politikou územního rozvoje, s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje ( ZUR 
Olomouckého kraje). Následně pořizovatel vyhodnocené požadavky na úpravu MŽP odboru výkonu státní 
správy VIII ze dne 27.12.2016 obdržené 28.12.2016 přezkoumal z hlediska zapracování do návrhu s tím, že 
byly zpracovatelem zapracovány.   
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Vyhodnocení připomínek k návrhu je v části II.A.2. bod 9.1. ze společného projednávání  a II.A. 2 bod 9.2. 
z veřejného projednávání. Vyhodnocení připomínek a požadavků dotčených orgánů k Návrhu rozhodnutí o 
námitkách a k Návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu ÚP, dle ustanovení § 53 stavebního 
zákona, je uvedeno v části II.A.2. 5.3.  

 

1.6. Vydání územního plánu – podle § 54 stavebního zákona  
 

Na základě kladného výsledku projednání návrhu, pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Cholina  návrh 
na vydání Změny č. 2 ÚP, který je v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona  
a v souladu s ustanovením § 13 novely vyhl. č. 500/2006 Sb. a přílohy č. 7 k této novele  
vyhl. č. 500/2006 Sb. a obsahuje tyto části: 

I.  A.  Textová část s názvem „Změna č. 2 Územního plánu  Cholina “ (výrok),  zpracovaná 
projektantem (samostatná příloha) 
I.  B.  Grafická část s názvem „Změna č. 2 Územního plánu  Cholina “ , zpracovaná projektantem 
(samostatná  příloha) 
II.  A. 1 Textová část „Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu  Cholina “, zpracovaná projektantem 
(samostatná příloha) 
II.  A. 2 Textová část „Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu  Cholina “, zpracované 
pořizovatelem 
(tento dokument). 
II.  B. Grafická část „Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Cholina “. zpracovaná projektantem 
(samostatná  příloha). 
 
 
 
 
2.  Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ČR) a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR 
OK) 

 
Pořizovatel přezkoumal stanovené požadavky PÚR ČR 2008 a jejich zohlednění v řešení návrhu Změna  
č. 2 Územního plánu  Cholina  (viz II.A. Textová část odůvodnění ÚP - kapitola B.I) a konstatuje, že návrh 
Změny č. 2 Územního plánu  Cholina  je v souladu s PÚR ČR 2008. Pořizovatel přezkoumal a prověřil 
návrh Změna č. 2 Územního plánu  Cholina  z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje -  
ZÚR OK a konstatuje, že návrh Změna č. 2 Územního plánu  Cholina  (viz II.A.1. Textová část 
odůvodnění ÚP - kapitola B.1.1.) je v souladu s vydanými ZÚR OK ve znění Aktualizace č. 1 z r. 2011 a 
Aktualizace č. 2b z r.2017. 
 
 
 
 
3.  Soulad návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území  

 
Řešení ÚP vychází ze základních cílů a úkolů územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19 
stavebního zákona. Změna č. 2 Územního plánu Cholina  je zpracována v návaznosti na stávající 
urbanistickou strukturu obce. Vymezení zastavitelných ploch bylo koordinováno jak s ochranou půdního 
fondu, tak i s ostatními veřejnými a soukromými zájmy v území. Byly zohledňovány předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro přírodní prostředí, 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu s cíli 
a úkoly územního plánování a konstatuje, že návrh Změna č. 2 Územního plánu  Cholina  je s nimi 
v souladu (vyhodnocení zpracováno projektantem v textové část odůvodnění změny viz II.A.1.kapitola C).  
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4.  Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
 

Změna č. 2 je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění novely č. 350/2012 Sb., účinnou od 01. 01. 2013. Změna č. 2 je 
rovněž zpracována v souladu s vyhláškou  500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 
a vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č.  431/2012 
Sb. Pořizovatel konstatuje, že návrh Změny č. 2 Územního plánu obce Cholina  je v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy v platném znění (viz II.A.1. kapitola C). 

 

 

 

 

5.    Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, příp. s výsledkem řešení rozporů 
 
Pořizovatel konstatuje, že návrh Změny č. 2 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů  
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel výsledky projednání 
návrhu vyhodnotil s určeným zastupitelem obce a dohodl s dotčenými orgány. Dokumentace územního 
plánu byla upravena dle výsledků projednání. Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve 
společného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu Změny č. 2 jsou uvedeny viz.II.A.2. bod 5.1. 
tohoto dokumentu, připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle § 52 
stavebního zákona o návrhu Změny č. 2 jsou uvedeny viz. II.A.2.bod 5.2 tohoto dokumentu.  
 
 
5.1  Stanoviska dotčených orgánů uplatněné ve společného jednání dle § 50 stavebního 

zákona o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Cholina  

 
 

Vyhodnocení společného jednání 
 

Změny č.2 Územního plánu Cholina ze dne 18.10.2016 
 
 
Dotčené orgány  Obsah stanoviska/podnětu Způsob řešení 

Státní pozemkový úřad, 
Oddělení správy 
vodohospodářských děl 
(č.j. SPU 321222/2016  
ze dne 23.6.2016) 
 

V dotčeném zájmovém území se nachází stavba 
vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) 
ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Jedná se  
o HOZ „Cholina“, evidované pod č. ID 
5060000142-11201000, ČHP 4-10-03-020, otevřený 
profil v celkové délce 2115 m, pořízený v roce 1922. 
Tato stavba vodního díla HOZ je v majetku státu a 
příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s § 56 odst. 6 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. V souvislosti s plánovanými změnami Za, 
Z6b v lokalitách „Zahrádky II“ Vám sdělujeme, že 
případné zpřístupnění pozemků dotčených změnou 
(výstavba propustků přes HOZ,…), které by se 

Doplnit  
v  souladu se 
stanoviskem 
textovou  
a výkresovou část 
o trasu HOZ.  
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dotýkalo správy HOZ, podléhá našemu souhlasu a je 
nutné stanovení bližších podmínek k jednotlivým 
záměrům.Dále připomínáme, že z hlediska 
umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat 
podél otevřeného  HOZ 6 m manipulační pruh. Do 
HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani 
dešťové vody. Tyto připomínky jsou uplatňovány za 
SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl z 
titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k 
vodohospodářským melioracím). Příloha vyjádření: 
Situace se zákresem HOZ v měřítku 1:1000. 
 
 

 
Sekce ekonomická a 
majetková Ministerstva 
obrany, odbor ochrany 
územních zájmů a řízení 
programů nemovité 
infrastruktury, Tychonova 1, 
Praha 6, PSČ 160 01 
( č.j. 67477/2016-8201-OÚZ-
BR ze dne 4. července 2016) 
 

 
Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České 
republiky v platných zněních a v souladu  
s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-
město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, 
Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, 
Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek- Místek, 
Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, 
Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno 
vyhodnocení výše uvedené akce. Ministerstvo 
obrany jednající oddělením ochrany územních zájmů 
odboru ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a 
majetkové, jako věcně a místně příslušným ve 
smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná 
vrchní referent oddělení ochrany územních zájmů 
odboru ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a 
majetkové Ministerstva obrany Hana ELIÁŠOVÁ v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 
Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO 
ve věcech územního plánování a stavebního řádu v 
platném znění, vydává stanovisko:  
Do textové a grafické části Územního plánu 
Cholina zapracujte zájmy a limity Ministerstva 
obrany v souladu se stanoviskem, který jsme 
uplatnili v rámci Zprávy o uplatňování ÚP sp. zn. 
52841/2015-8201-OÚZ-BR ze dne 9.2.2015. 
Opravte textovou část odůvodnění podle 
následujícího znění:- Vzdušný prostor Ministerstva 
obrany, který je nutno respektovat podle ustanovení 
§41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.  
o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 
102). V tomto vymezeném území - vzdušném 
prostoru pro létání v malých a přízemních výškách 
lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu 
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 
dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních 

Textovou část 
odůvodnění 
doplnit dle 
požadavku. 
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staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. 
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního 
vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo 
povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve 
vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno 
posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba  
a výsadba může být výškově omezena nebo 
zakázána. Údaje o území (stávající limity, které 
požadujeme respektovat) jsou v souladu s podklady 
předanými pro zpracování územně analytických 
podkladů ORP . 
 

 
Krajský úřad Olomouckého 
kraje, OŽP a zemědělství, 
Olomouc 
( č.j. KUOK 86065/2016 
 ze dne 26. 8. 2016) 

 
Ochrana přírody: Bez připomínek 
 
Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Lenka 
Barochová): 
Ve fázi návrhu zadání Změna č. 2 územního plánu 
Cholina Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 
životního prostředí a zemědělství, Oddělení 
integrované prevence, jako dotčený orgán  
ve smyslu odst. 2 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, neuplatnil požadavek na 
vyhodnocení vlivů Změna č. 2 územního plánu 
Cholina na životní prostředí (stanovisko č. j. KUOK 
21848/2015 ze dne 27. 2. 2015). K návrhu Změna č. 
2 územního plánu Cholina nemáme připomínek.  
 
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. 
František Sedláček): Požadavky na zábory 
zemědělské půdy obsažené v návrhu Změna č. 2 
územního plánu Cholina považujeme  
po posouzení podle metodického pokynu MŽP 
OOLP/1067/96 za dostatečně odůvodněné. Proto 
souhlasíme s kladným projednáním návrhu 
 
Lesní hospodářství (Ing. Michal Školoud): Krajský 
úřad, jako orgán státní správy lesů příslušný podle 
ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona, 
uplatňuje stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje 
rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k 
plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo. 
Navržená dokumentace neumisťuje rekreační a 
sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, proto veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v 
působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným 
záměrem dotčeny.   
 
Ochrana ovzduší (Miroslav Kučera): Orgán 
ochrany ovzduší krajského úřadu nemá k návrhu 
Změna č. 2 územního plánu Cholina v uvedené fázi 
projednávání připomínky. Je však nezbytné 
upozornit, že dne 7. 6. 2016 nabylo účinnosti 

 
Bez opatření. 
 
 
Bez opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření. 
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Opatření obecné povahy, kterým ministerstvo 
životního prostředí vydalo „Program zlepšování 
kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“. 
Uvedený koncepční dokument je zpracován pro 
území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že dále 
rozpracovává a navazuje na závěry „Střednědobé 
strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v 
ČR“ a „Národního programu snižování emisí České 
republiky“. Tyto dva dokumenty, které zastřešují 
programy zlepšování kvality v jednotlivých zónách a 
aglomeracích, byly dne 2. 12. 2015 schváleny 
usneseními vlády ČR č. 978 a č. 979. Stanovisko 
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní 
správy, ani příslušná povolení dle zvláštních 
předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, 
zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.  
 
Ochrana zemědělského půdního fondu: Bez 
připomínek. 
 
Lesní hospodářství: Bez připomínek.    
 
Ochrana ovzduší:    Bez připomínek.   
 
Posuzování vlivů na životní prostředí: V souladu s 
§ 18 odst. 5 stavebního zákona v textové části 
návrhu územního plánu u ploch s rozdílným 
způsobem využití v nezastavěném území uvést jako 
nepřípustné využití těžbu nerostů. Ta představuje 
záměr uvedený v příloze č. 1 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí. V případě využití plochy 
v územním plánu pro tento účel by bylo nutno 
v souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí územní plán posoudit z hlediska 
vlivů na životní prostředí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření. 
 
 
Bez opatření. 
 
Bez opatření. 
 
V textové části u 
ploch s rozdílným 
způsobem využití 
v nezastavěném 
území uvést jako 
nepřípustné 
využití těžbu 
nerostů. 
 

 
Krajská hyg. stanice Olomouc 
(č.j. 
KHSOC/16117/2016/OC/HOK 
ze dne 4.8.2016) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci - 
„Návrh Změny č. 2 územního plánu Cholina“  
Na základě Oznámení společného jednání o návrhu 
Změna č. 2 územního plánu Cholina, Městského 
úřadu Litovel, odboru výstavby, Havlíčkova 818, 
Litovel, doručeného dne 20. 6. 2016 pod č. j. 
KHSOC/16117/2016/OC/HOK, o uplatnění 
stanoviska k „Návrhu Změna č. 2 územního plánu 
Cholina“, doručeného Krajské hygienické stanici 
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, dále jen 
KHS, posoudila KHS, věcně a místně příslušná 
podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 odst. 2 
písm. j), v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
předložené podklady „Návrhu Změna č. 2 územního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmínka 
uvedená ve 
stanovisku je 
předmětem 
dalších stupňů 
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plánu Cholina“.  Po zhodnocení předložených 
podkladů „Návrhu Změna č. 2 územního plánu 
Cholina“ dotýkajících se zájmů chráněných orgánem 
ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými 
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 
258/2000 Sb.), nařízením vlády č. 272/2011, o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací (dále jen nařízení vlády  
č. 272/2011 Sb.), a vyhláškou č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 
252/2004 Sb.), vydává KHS Ol. kraje se sídlem v 
Olomouci toto s t a n o v i s k o : s „Návrhem Změny 
č. 2 územního plánu Cholina“ orgán ochrany 
veřejného zdraví  s o u h l a s í . V souladu s § 77 
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na 
splnění podmínky: lokalita Z15 – k. ú. Cholina, 
orgán ochrany veřejného zdraví považuje lokalitu za 
podmíněně přípustnou jako lokalitu pro bydlení. 
Přípustnost bude posouzena v rámci následného 
řízení dle stavebního zákona průkazem splnění 
hygienických limitů hluku z provozu plánovaného 
výrobního areálu na ploše VD a stávajícího 
výrobního areálu na ploše VP, v denní a noční době, 
pro chráněný venkovní prostor stavby (§ 2 odst. 2, 3 
a 4, § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.).  
Projektovou dokumentaci pro řízení dle 
stavebního zákona je nutno předložit orgánu 
ochrany veřejného zdraví k posouzení a vydání 
závazného stanoviska.  
 

řízení dle 
stavebního 
zákona, proto 
v této fázi je 
vyhodnoceno 
stanovisko bez 
návrhu opatření.  

 
Krajský úřad Olomouckého 
kraje, ODaSH, OSH, 
Jeremenkova 40a,. 779 11 
Olomouc  (č.j. KUOK 
71369/2016  ze dne 12.7.2016) 

 
Stanovisko: Odbor dopravy a silničního 
hospodářství , OSH Bez připomínek.       
 

 
Bez opatření. 
 

 
Ministerstvo životního 
prostředí  
(č.j. 43234/ENV/16 
1132/570/16 ze dne 30.6.2016) 
 

 
Na úseku státní správy geologie, v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb.,  
v platném znění (horní zákon), na základě 
dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici 
konstatujeme, že v předmětných lokalitách na k.ú. 
Cholina nebyla geologickými pracemi ověřena 
výhradní ložiska nerostných surovin, která by byla 
evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek 
nerostů České republiky jako ložiska ve vlastnictví 
České republiky. Další objekty, na něž by se  
z horního zákona vztahovala územní ochrana, se v 
řešených lokalitách rovněž nenacházejí.   
Za ochranu zemědělského půdního fondu je 
příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního 

 
Bez opatření.  
 
 
 
 
 
 
Bez opatření.  
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fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném 
znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost 
však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení 
návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, 
je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP 
ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže 
Krajský úřad Olomouckého kraje povinností 
projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).  

 
 
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona: 
V zadání Změna č. 2 nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
Pořizovatel konstatuje, že ve fázi návrhu zadání Změny č. 2  Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 
životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i 
odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní prostředí (SEA). Stanoviska dotčených orgánů, kterým bylo vyhověno byly 
zapracovány do návrhu Změna č. 2 Územního plánu Cholina .  
 
 
Stanovisko krajského úřadu – stanovisko nadřízeného úřadu dle § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona: 
Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje,  Odboru strategického rozvoje, v souladu s ustanovením  
§ 50 odst. 7  stavebního zákona, bylo vydáno dne 2.12.2016 (doručeno pořizovateli dne 8.12. 2016) pod č.j. 
KUOK 116044/2016 k návrhu Změny č.2 jako souhlasné stanovisko. Dále nadřízený orgán konstatoval,  
že návrh Změna č. 2 lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ustanovení § 52 stavebního 
zákona. 
 
 
5.2. Stanoviska dotčených orgánů uplatněné ve veřejném projednání dle § 52 stavebního 

zákona o návrhu Změna č. 2 Územního plánu  Cholina  
 

Vyhodnocení VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  

Změny č. 2 Územního plánu Cholina  ze dne 27.4.2017 
 

Dotčené orgány  Obsah stanoviska/podnětu Způsob řešení 

Krajský úřad Olomouckého 
kraje, Odbor strategického 
rozvoje kraje (KUOK SR ) 
č.j. 116044/2016  
ze dne 2.12.2016  
obdrženo dne 8.12.2016   

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 
strategického rozvoje kraje (dále jen „KUOK SR“), 
podle ustanovení § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen 
stavební zákon), souhlasí s návrhem Změna č. 2 
Územního plánu Cholina z hledisek zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. Odůvodnění: KUOK, SR, obdržel 
dne 15. 7. 2016 oznámení o konání společného 
jednání o návrhu Změna č. 2 Územního plánu 
Cholina (dále jen ZM2 ÚP Cholina) a dne 23. 11. 
2016 návrh ZM2 ÚP Cholina a doklady dle § 50 
odst. 7 stavebního zákona. KÚOK, SR, konstatuje, 
že mu byly předloženy podklady podle ustanovení § 
50 odst. 2 a odst. 7 stavebního zákona. Předložené 
dokumenty obsahují návrh ZM2 ÚP Cholina včetně 
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odůvodnění, stanoviska dotčených orgánů a 
připomínky ke společnému projednání, které se 
uskutečnilo dne 28. 7. 2016 na Městském úřadě v 
Litovli.  
Základní údaje: 
Název dokumentace:  
Územní plán Cholina - Změna č. 2 
Rozsah řešeného území: k. ú. Cholina                          
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Cholina 
Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby 
Zpracovatel: Atelier „R“, Wellnerova 14, 779 00 
Olomouc 
Projektant: Ing. arch. Irena Čehovská, ČKA 01 437     
Technologie zpracování: digitální 
Předložený návrh ZM2 ÚP Cholina byl zpracován v 
květnu 2016; aktualizuje zastavěné území (§ 58 odst. 
3 stavebního zákona), mění rozsah a vymezení 
zastavitelných ploch v 9 lokalitách, upravuje věcný 
obsah regulativů, ruší koridor územní rezervy pro 
WTL plynovod (§ 5 odst. 6 stavebního zákona). 
Součástí návrhu není vyhodnocení vlivů navrženého 
řešení na udržitelný rozvoj území; schválené zadání 
nepožadovalo vyhodnocení ve smyslu ust. § 19 odst. 
2 stavebního zákona. 
Obsah předložené dokumentace: I. Návrh ZM2  
Výrok:………..  Textová část 
                       Grafická část:  
Výkres základního členění území 1:5 000;  
Hlavní výkres 1:5 000 
         II. Odůvodnění:  
Textová část odůvodnění 
Grafická část odůvodnění:  
Koordinační výkres 1:5 000;  
Výkres předp. záborů půdního fondu 1:5 000 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 
strategického rozvoje kraje na základě posouzení 
předložených materiálů ve smyslu ustanovení § 50 
odst. 7 stavebního zákona konstatuje • z hlediska 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy bylo zjištěno, že návrh ZM2 ÚP 
Cholina nemá vliv na vazby se sousedními obcemi; 
návrh ZM2 ÚP Cholina je v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění 
pozdějších aktualizací;• návrh ZM2 ÚP Cholina je v 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění 
Aktualizace č. 1. Návrh ZM2 ÚP Cholina lze 
veřejně projednat v řízení o územním plánu podle 
ustanovení  
§ 52 stavebního zákona. V souvislosti s výkonem 
metodické činnosti Odbor SR KÚOK upozorňuje: 
V textové části (výroku) ZM2 ÚP Cholina není 
uvedeno zrušení koridoru územní rezervy pro 
dálkovou trasu VVTL plynovodu (§ 5 odst. 6 
stavebního zákona), které je zobrazeno ve výkresech 
a komentováno v odůvodnění změny.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavky 
vyplývající 
z metodické 
činnosti byly 
pořizovatelem 
zapracovány 
v textu  
v částech G. 4.2.,  
G.6; J2. 
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Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu 
státní správy VIII (MŽP)  
č.j. 
89624/ENV/162416/570/16  
ze dne 27.12.2016  
obdrženo dne 28.12.2016 
 

 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu 
státní správy VIII (dále jen „MŽP“)  
Na úseku státní správy geologie, v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb.,  
v platném znění (horní zákon), na základě 
dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici 
konstatujeme, že v předmětných lokalitách na k.ú. 
Cholina nebyla geologickými pracemi ověřena 
výhradní ložiska nerostných surovin, která by byla 
evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek 
nerostů České republiky jako ložiska ve vlastnictví 
České republiky. Další objekty, na něž by se  
z horního zákona vztahovala územní ochrana, se v 
řešených lokalitách rovněž nenacházejí.  
 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je 
příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném 
znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost 
však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení 
návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, 
je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP 
ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže 
Krajský úřad Olomouckého kraje povinností 
projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 

Bez opatření. 

 
 
 
 Bez opatření. 
 

 
 
Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Moravskoslezského  
a Olomouckého (OBÚ) 
č.j. VYS 95/2015/JVy 
ze dne 21.12. 2016 
obdrženo dne 6.1.2017 
 

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen 
„OBÚ“) s působností k vykonávání vrchního dozoru 
st. báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vzpp.“) a věcně 
příslušný podle ustanovení § 29 odst. 3 zákonač. 
44/1988 Sb., o ochraně  a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), vzpp. a § 6 odst.6 zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, vzpp., poskytuje 
vyjádření ve výše uvedené věci:K vašemu podání ve 
věci uplatnění stanoviska podle § 52 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), vzpp. k oznámení řízení o návrhu změny č.2  
územního plánu obce Cholina uvádíme, že oblast 
není dotčena žádným dobývacím prostorem 
stanoveným pro dobývání výhradního ložiska 
nerostu. Z uvedeného důvodu není nutno v rámci 
řízení k návrhu Změna č. 2 územního plánu Cholina 
stanovit žádné podmínky k ochraně  

 Bez opatření. 
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a hospodárnému využívání nerostného bohatství. 

Oblast - ,,Územní plán obce Cholina“ rovněž není 
dotčena žádným chráněným ložiskovým územím 
(dále „CHLÚ“) zajišťující ochranu výhradního 
ložiska nerostu. Evidenci CHLÚ vede podle 
ustanovení § 29 odst. 2 horního zákona Ministerstvo 
životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy 
VIII, pracoviště Krapkova 3, Olomouc, PSČ 779 00 
(dále jen „ministerstvo“), které také uplatňuje 
podmínky z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství. K případnému potvrzení uvedené 
skutečnosti je nutné vyžádat si vyjádření 
ministerstva. 

 
 
 
 
5.3.  Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněné k návrhu rozhodnutí o námitkách 

a k návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu ÚP, dle ustanovení § 53 
stavebního zákona  

 
Návrh rozhodnutí o námitkách nebyl zpracován, nebyly podány námitky v rámci veřejného projednávání. 
Návrh vyhodnocení připomínek byl vyhotoven jako součást Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ve 
společném jednání. Návrh vyhodnocení připomínek k veřejnému projednání byl zapracován do stanovisek 
obdržených k veřejnému projednání a jsou obsahem Vyhodnocení. Vyhotovené dokumenty – obě 
Vyhodnocení byly zaslány dle § 53 odst. 1 dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Krajský úřad se dne 
4.5.2017 č.j.   KUOK/65452/2016/OSR/7129 vyjádřil k Vyhodnocení souhlasným stanoviskem.   
 
 
 
 
6.   Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 
Ve fázi návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu  Cholina Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 
životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i 
odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní prostředí (SEA).  
 
 
 
 
7.  Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

zohledněno, s uvedením důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly. 

 
Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáváno. 
 

 
 
 
8.  Rozhodnutí o námitkách podle § 52 odst. 2 a 3 včetně samostatného odůvodnění 
 
K návrhu územního plánu vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor nebo 
zástupce veřejnosti námitky nevznesli. Rozhodnutí o námitce nebylo vyhotovováno.  
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9.  Vyhodnocení připomínek 
 
9.1  Připomínky uplatněné ve společném jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu Změny č. 2  

 
 
 

Připomínky dle §50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., vyhodnoceno dne 18.10.2016. 
 

Veřejnost  Obsah připomínky Způsob řešení 

Správa železniční 
dopravní cesty, státní 
organizace, Generální 
ředitelství, Dlážděná 
1003/7 Praha. 

 

(č.j. 31306/2016-SŽDC-
O26 ze dne 27.7.2016) 

Požadujeme respektovat ochranné pásmo 
dráhy dle zákona o dráhách (lokalita 
Z9,Z11,D3,R3). V nově vymezených 
rozvojových či přestavbových lokalitách 
v ochranném pásmu dráhy –Z9 (BV), 
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro 
které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, do funkčního využití podmínečně 
přípustného. Podmínka bude znít, že 
v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech. 

- 

SŽDC nemá postavení dotčeného 
orgánu, stanovisko vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo 
dopravy. Bez opatření. Uvedené 
lokality nejsou předmětem 
probíhající Změna č. 2 ÚP 
Cholina. 

 

Jiří Tománek, Cholina 
čp. 157, Cholina  

(č.j. Lit 16514/2016 ze 
dne 27.7.2016) 

 

 

Připomínka k probíhající změně č. II. 
Územního plánu obce Cholina. Parcela č. 
153 v k. ú. Cholina není momentálně 
vedena jako stavební parcela, přestože se 
nachází v zastavěné části obce. Uplatňuji 
proto připomínku k změně č. II Územního 
plánu Cholina a prosím o začlenění této 
moji parcely jako plochy k bydlení. 

S určeným zastupitelem bylo 
vyhodnoceno, že připomínka 
bude zapracována do návrhu 
změny. V souladu s §58 odst. 3 
stavebního zákona plochu 
parcely č. 153 v k. ú. Cholina 
zahrnout do zastavěného území 
vzhledem ke skutečnosti, že se 
jedná o plochu proluky. 

 

Eva a Vlastislav 
Smrčkovi, Jánského 24, 
779 00 Olomouc  
(č.j. Lit 16514/2006  ze 
dne 27.7.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veřejné prostranství v řešené oblasti Za 
humny Z2a: S majiteli dotčeného pozemku 
parc. č. 605/72 není obec Cholina 
majetkoprávně vyrovnaná. Vzhledem k 
tomu, že nyní aktuálně řešíme stavební 
povolení na pozemku 110/6, jsme s danou 
situací obeznámeni. Majitelé nám odmítli 
dát souhlas s napojením na inženýrské sítě, 
které mají nějakým nedopatřením položeny 
na části svého pozemku. Situaci snad 
hodlají řešit odprodejem obci, požadují ale 
cenu 800,-Kč/m2 plochy. Jediná nabídka 
ceny, kterou máme i my od obce 
podloženou, je ovšem 10,-Kč/m2. Je to tak 
markantní nepoměr ceny, že lze jen těžko 
předpokládat, že dojde ke konsenzu. Stejně 
tak pozemkem prochází cesta patrná v 
terénu-veřejně přístupná účelová 
komunikace. S veřejným prostranstvím 

Připomínka je respektována. 
Bylo prověřeno a na základě 
rozporu se zadáním požadujeme 
na pozemku p.č. 605/72 v k.ú. 
Cholina nově nevymezovat 
plochu veřejného prostranství. 
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může být počítáno v oblasti bezprostředně 
sousedící s oblastí Za humny, a to na parc. 
č. 605/78 ve vlastnictví a správě obce. Jedná 
se o výměru 632m2 plochy- je zde prostor 
pro vybudování adekvátní komunikace s 
výhybnami, obratištěm i zázemím pro 
technické služby, příp. dalších náležitostí, a 
to v naprostém souladu se zájmy obce, 
platnými právními normami a územním 
plánováním. 
Omezení zastavěné plochy na 250m2: 
S přihlédnutím k tendencím stavět 
jednopodlažní objekty (bungalovy) a řešit 
na soukromých pozemcích i parkovací stání 
běžně pro 2 auta v rodině a navíc i auta pro 
návštěvy, stejně tak s ohledem na nutnost 
budovat spíše zděné oplocení po obvodu 
pozemků kvůli přívalovým dešťům a 
sesuvům půdy z okolních polí- to vše se 
počítá do zastavěné plochy- je 250m2 
nedostatečné a omezuje majitele některých 
pozemků, kteří potřebují prostornější 
bydlení. Z tohoto důvodu navrhujeme 
350m2, i vzhledem k velikosti pozemků 
2000m2 i více. 
Oblast Z13a V chaloupkách 
V grafické části je vyznačena hranice 
zastavěného území a plochy jsou až na 1 
výjimku označeny jako zastavěné 
stabilizované. Jsou takto ovšem chybně 
označeny i plochy, které jsou ve skutečnosti 
pouze plochami zastavitelnými, na kterých 
zatím zdaleka žádné stavby nestojí, budou 
se v budoucnu (možná) teprve zastavovat, 
rozhodně se nejedná o plochy stavu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka respektována. Bylo 
prověřeno a na základě rozporu 
se zadáním požadujeme vypustit 
z regulativu pro plochy bydlení 
venkovského charakteru  (BV) 
textaci :“maximální zastavěná 
plocha jednoho pozemku :250 m 
2“. 

 
 
 
 
 
Byla prověřena aktualizace 
zastavěného území v návrhu 
změny. Požadujeme upravit 
zastavěné území v ploše  Z12 a 
Z 13 v souladu s §58 odst. 2,3 
stavebního zákona včetně 
zdůvodnění.  
 

 
 
 
 
 
9.2  Připomínky uplatněné ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu  
Změny č. 2 

 
 

V rámci veřejného projednání návrhu Změny č.  2 územního plánu Cholina nebyly uplatněny žádné 
připomínky.  
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Závěr: 
 
Pořizovatel územního plánu po odevzdání návrhu  Změny č.2 Územního plánu  Cholina projektantem 
ověřil, že dokumentace Změny č. 2 Územního plánu Cholina, je zpracována v souladu se Zadáním, jak ho 
schválilo dne 14.9.2015 usnesením č.7.10  Zastupitelstvo obce Cholina, 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 byl řádně 
projednán ve společném a veřejném projednání, jak to procesně stanoví příslušná ustanovení stavebního 
zákona.  
Zastupitelstvo obce Cholina ověřilo, že Změna č. 2 Územního plánu  Cholina  není v rozporu s politikou 
územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledky řešení rozporů  
a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 
S ohledem na to, že při pořizování a projednávání byly splněny všechny podmínky a požadavky, které 
stanovuje stavební zákon a další právní předpisy, rozhodlo Zastupitelstvo obce Cholina  tímto opatřením 
obecné povahy vydat Změnu č. 2 Územního plánu Cholina . 
 
 

Poučení 
 
Proti Změně č. 2 Územního plánu Cholina, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný 
prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  
 

 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
              Pavla Bezová                                                                                     Kamila Navrátilová  
              Starostka obce                                                               Místostarostka obce                            
          
 
 
 
              Vyvěšeno dne:                                                                                         Sejmuto dne:     
 
 
 
 
 
Záznam o účinnosti:  

Označení orgánu, který Změnu č.2 Územního plánu Cholina vydal:  Zastupitelstvo obce Cholina  

Nabytí účinnosti:  29.6.2017 

Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele (tj. odbor výstavby MěÚ Litovel): 

Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru výstavby MěÚ Litovel 

Spisová značka, pod kterou je spis veden u odboru výstavby MěÚ Litovel:  VYS 95/2015/JVy  

 

 

 

Otisk úředního razítka 


