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                            V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

                                        O Z N Á M E N Í 
 

 

  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR 
KÚOK), jako příslušný orgán územního plánování – pořizovatel, dle § 7 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle § 39 odst. 1 a 5 stavebního 
zákona oznamuje, že 
 

ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 13.00 hod. 
v kongresovém sále (2.NP) Krajského úřadu Olomouckého kraje  

 
se koná 

 
opakované veřejné projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 2b 

Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a upraveného 
Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území 
 

(Předmětem řešení Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je 
území vymezené hranicí řešeného území - týká se letiště Přerov a plochy pro nadmístní 
podnikatelské aktivity v území navazujícím na letiště Přerov včetně všech vazeb.) 
 
 
Vzhledem k rozsahu upraveného návrhu Aktualizace č. 2b ZÚR OK a upraveného 
Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b ZÚR OK na udržitelný rozvoj území není možné je 
zveřejnit na úřední desce v úplném znění, proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 
řád), jsou zveřejněny: 

 na webových stránkách Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/zasady-
uzemniho-rozvoje-cl-185.html 

http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-cl-185.html
http://www.kr-olomoucky.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-cl-185.html
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 v listinné podobě na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odboru strategického 
rozvoje kraje, Olomouc, Jeremenkova 40b, kancelář č. 1210. 

Předmětem opakovaného veřejného projednání je upravený návrh Aktualizace č. 2b 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a upravené Vyhodnocení vlivů Aktualizace 
č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území.  
 
K opakovanému veřejnému projednání je dokumentace předkládána v celém rozsahu 
s výjimkou náležitostí, které se od řešení předloženého do veřejného projednání v  
území řešeném v Aktualizaci č. 2b nemění, a to: 

- zapracování vymezení území významného pro situování protipovodňových 
opatření, 

- vymezení rekreačních krajinných celků, 
- vymezení specifické oblasti s vysokou koncentrací stávající a očekávané 

těžby nerostných surovin. 

Rozsah úprav oproti řešení předloženému k veřejnému projednání konanému dne 
15. 1. 2016 spočívá ve: 

- změně rozsahu navrhované strategické plochy – strategické rozvojové zóny 
Přerov (v souladu s požadavkem Usnesení vlády č. 310 z 11. 4. 2016),   

- zachování stávajícího vnitrostátního veřejného a mezinárodního neveřejného 
letiště Přerov. 

 
Poučení 

 
V souladu s § 39 odst. 2 a 5 stavebního zákona dotčené obce, vlastník, správce nebo 
provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (oprávněný 
investor) a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti  upravenému návrhu 
Aktualizace č. 2b ZÚR OK. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze 
uplatnit nejpozději při opakovaném veřejném projednání. Dotčené orgány uplatní ve 
stejné lhůtě stanovisko, ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k upravenému 
návrhu Aktualizace č. 2b ZÚR OK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b ZÚR OK. 
K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.  
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky při 
veřejném projednání uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji 
a podpisem osoby, která je uplatňuje.  

 
Návrh upravené Aktualizace č. 2b ZÚR OK a upraveného Vyhodnocení vlivů Aktualizace 
č. 2b ZÚR OK na udržitelný rozvoj území podle § 39 odst. 1 stavebního zákona Krajský 
úřad Olomouckého kraje doručuje veřejnou vyhláškou.   
Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 2 správního 
řádu se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce, pokud 
byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup.  
Dle § 25 odst. 3 správního řádu, pokud se veřejná vyhláška doručuje ve správních 
obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den 
vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost 
bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem 
vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 
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Adresa pro doručování: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje 
kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. 
 
 
 
                                 otisk razítka  
 
                  
 

Ing. Irena Hendrychová 
vedoucí oddělení územního plánování  

 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno bezprostředně po obdržení na úředních deskách 
Krajského úřadu Olomouckého kraje a dotčených obcí na dobu nejméně 15 dnů, nejlépe 
do doby konání veřejného projednání, tedy do 15. 12. 2016. Patnáctým dnem po 
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšení na úřední desce:  
 
Vyvěšeno dne:                                                    Sejmuto dne: 
 

 razítko, podpis: …………………………… 
 
 
Zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:  
 
Vyvěšeno dne:                                                    Sejmuto dne:  
 
 

razítko, podpis: …………………………… 
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