Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 17. 7. 2018 byl požadavek na poskytnutí níže uvedených
informací týkajících se změny bodu 74. 7 (číslování bodů podle ZÚR po Aktualizaci 1
a Aktualizaci č. 2b) Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.
1. Na základě jakého zákona nebo právního předpisu bylo možné popsanou
změnu v ZÚR provést.
2. Kdy byla změna provedena.
3. Kdo změnu provedl.
4. Kdo provedl zápis nebo protokol o provedené změně a kdo ho schválil. Žádám
také o zaslání kopie tohoto protokolu.
Poskytnutá informace:
Žadateli bylo k výše uvedeným bodům sděleno:
Ad 1.
Při pořizování a vydávání zásad územního rozvoje a jejich aktualizace se
postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
stavební zákon). Dle ust. § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
zastupitelstvo kraje vydává v samostatné působnosti zásady územního
rozvoje kraje (a tedy i jejich aktualizaci). Tyto dokumentace pak jsou
územně plánovací dokumentací kraje.
Právní stav je pouze formálním sečtením všech těchto dokumentací.
V případě právního stavu po Aktualizaci č. 1 ZÚR OK pak došlo
k technickému pochybení, když oproti platné Aktualizaci č. 1 ZÚR OK
v bodě 74.7. ve větě: „Při využívání území nepřipustit umisťování staveb a
zařízení obnovitelných zdrojů energie (…), v chráněných částech přírody,
… a jen výjimečně na půdách I. a II. tř. ochrany“ vypadla slova „jen
výjimečně“. Přes tuto skutečnost platnou a závaznou dokumentací
zůstávaly (do doby vydání Aktualizace č. 2b ZÚR OK) - ZÚR OK, vydané
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne
22. 2. 2008 pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 a Aktualizace č. 1 ZÚR
OK vydaná usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/44/2011
ze dne 22. 4. 2011 pod č. j. KUOK 28400/2011.
Ad 2.
Napravení této technické chyby bylo provedeno dne 20. 11. 2017 při
zveřejnění právního stavu ZÚR OK po Aktualizaci č. 2b, která byla vydána
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/41/2017 ze dne
24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017.

Ad 3.
Vypracování textové části právního stavu ZÚR OK po Aktualizaci č. 2b
provedli pracovníci Odboru strategického rozvoje kraje KÚOK, oddělení
územního plánování, zpracovatelem grafické části právního stavu ZÚR OK
po Aktualizaci č. 2b byl Ing. arch. Jaroslav Haluza.
Ad 4.
Zápis o právním stavu ZÚR OK po Aktualizaci č. 2b provedli pracovníci
Odboru strategického rozvoje kraje KÚOK, oddělení územního plánování a
podepsala jej vedoucí oddělení územního plánování Ing. Irena
Hendrychová, jako oprávněná úřední osoba pořizovatele. Kopii tohoto
zápisu Vám v příloze zasíláme.

Informaci zpracoval:
Dne 30. 7. 2018, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh : 1

