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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, jako příslušný orgán 
územního plánování podle § 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“),  

I. 

podle § 42b stavebního zákona v návaznosti na § 39 odst. 1 stavebního zákona a § 172 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), oznamuje  

zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého 

kraje na udržitelný rozvoj území 

o v elektronické podobě na webových stránkách Olomouckého kraje: 

https://www.olkraj.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-
5254.html 

o v listinné podobě k nahlédnutí prostřednictvím Odboru strategického rozvoje kraje 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, místnost č. 1210 

II. 

podle § 42b stavebního zákona v návaznosti na § 39 odst. 1 stavebního zákona a § 172 
odst. 3 správního řádu, za použití Metodického sdělení k projednávání územně plánovací 
dokumentace v době pandemie ze dne 8. 4. 2020 vydaného Ministerstvem pro místní 
rozvoj, oznamuje   

konání veřejného projednání  
návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  

a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého 
kraje na udržitelný rozvoj území 

ve čtvrtek dne 24. června 2021 od 10:00 hod. 

https://www.olkraj.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-5254.html
https://www.olkraj.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-5254.html
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Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu. Přímý přenos 
veřejného projednání bude dostupný na adrese: 

Veřejným projednáním se rozumí prezentace návrhu územně plánovací dokumentace 
veřejnosti s odborným výkladem, který zajistí pořizovatel ve spolupráci s projektantem. 
Obsah veřejného projednání při pořizování návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje je rozdělen do dvou fází: první fázi tvoří odborné informování 
veřejnosti o obsahu návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
(dále jen „A4 ZÚR OK“) a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“), druhou fázi 
představuje veřejná diskuze založená na dotazech veřejnosti zodpovídaných pořizovatelem 
a projektantem, která bude následovat bezprostředně po ukončení výkladu. Budou 
zodpovězeny případné dotazy k řešení A4 ZÚR OK a VVURÚ uplatněné účastníky jednání. 

Aktivní účast veřejnosti na diskuzi je zajištěna i možností pokládat dotazy telefonicky na 
telefonním čísle 773 785 749. 

A4 ZÚR OK je pořizován na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje 
č. UZ/14/44/2019 ze dne 25. 2. 2019, kterým rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 4 ZÚR OK 
zkráceným postupem na návrh oprávněného investora Správy železnic, státní organizace. 
Aktualizace zásad územního rozvoje včetně zkráceného postupu pořízení aktualizace se 
podle ust. § 42 odst. 9 stavebního zákona zpracovává, projednává a vydává v rozsahu 
měněných částí. 

Základním předmětem řešení A4 ZÚR OK je vymezení koridoru vysokorychlostní trati od 
Prosenic po hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje, který byl v dosud platných 
ZÚR OK řešen jako územní rezerva, a úprava textu obecných ustanovení pro vymezování 
a upřesňování ploch a koridorů dopravní infrastruktury.  

Pořizovatel zvolil distanční způsob veřejného projednání s ohledem na trvání pandemie 
koronaviru SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací.  

P O U Č E N Í: 

 A4 ZÚR OK a VVURÚ a oznámení o konání jejich veřejného projednání podle ust. § 39 
odst. 1 stavebního zákona Krajský úřad Olomouckého kraje doručuje veřejnou 
vyhláškou. 

 Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle ust. § 25 odst. 2 
správního řádu, se považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce, 
pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 Dle § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Krajského úřadu 
Olomouckého kraje. 

 Veřejné projednání A4 ZÚR OK a VVURÚ se podle ust. § 39 odst. 1 stavebního zákona 
může konat nejdříve 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky. 

 Podle ust. § 42b a § 39 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění 
investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti A4 ZÚR OK. Námitky s odůvodněním 
a vymezením dotčeného území lze uplatnit u Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Odboru strategického rozvoje kraje, do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné 
lhůtě může každý u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje 
kraje, uplatnit připomínky k A4 ZÚR OK a VVURÚ. K později uplatněným námitkám a 

https://olkraj.webex.com/olkraj/j.php?MTID=m5508088c67eb3ed5a07d88140c25693f 

https://olkraj.webex.com/olkraj/j.php?MTID=m5508088c67eb3ed5a07d88140c25693f
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připomínkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám a připomínkám ve věcech, 
o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje. 

 Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji ve 
smyslu ust. § 37 odst. 2 správního řádu a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

 Podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona je k uplatnění námitek obce příslušná 
rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce. 

 
otisk razítka 
 

Ing. Irena Hendrychová 
vedoucí oddělení územního plánování 

 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno do 2. 7. 2021 na úředních deskách Krajského úřadu 
Olomouckého kraje a obcí v řešeném území. 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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