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OBEC  LAZNÍKY

                                                                                                                                                                                                                                             

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY

ÚZEMNÍ  PLÁN  LAZNÍKY

Zastupitelstvo obce Lazníky, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů,  za použití ust. § 43 odst. 4 a ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, ust. § 
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních 
předpisů, a ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších právních předpisů, 

v y d á v á

Územní plán Lazníky

ve znění:

I. Územní plán

Textová část
A. Vymezení zastavěného území,
B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 

a systému sídelní zeleně,
D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 

pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost 
krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání 
nerostů a podobně,

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného 
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo,

I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 
využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty  pro pořízení územní 
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti,

K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
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podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití  a zadání regulačního 
plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti,

L. Stanovení pořadí změn v území (etapizace),
M. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 

může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace  jen 
autorizovaný architekt,

N. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 
1 stavebního zákona,

O. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části.

Grafická část
I/1A Výkres základního členění území - Lazníky měř. 1:5 000,
I/1B Výkres základního členění území - Svrčov měř. 1:5 000,
I/2A Hlavní výkres - urbanistická koncepce, koncepce 

uspořádání krajiny - Lazníky měř. 1:5 000,
I/2B Hlavní výkres - urbanistická koncepce, koncepce 

uspořádání krajiny - Svrčov měř. 1:5 000,
I/3A Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury -

Lazníky měř. 1:5 000,
I/3B Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury -

Svrčov měř. 1:5 000,
I/4A Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  

- Lazníky měř. 1:5 000,
I/4B Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  

- Svrčov měř. 1:5 000.

S d ě l e n í   o   n a h r a z e n í   ú z e m n ě   p l á n o v a c í   d o k u m e n t a c e

Nabytím účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Lazníky
1. se nahrazuje Územní plán obce Lazníky, schválený usnesením č. 24 ze zasedání 

Zastupitelstva obce Lazníky dne 25.09.2002, 
2. pozbývá platnost Obecně závazná vyhláška obce Lazníky č. 5./2002 o závazné části 

územního plánu obce Lazníky, která nabyla účinnosti dne 11.10.2002.

O d ů v o d n ě n í

sestává z: 

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část
A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 

včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
B. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění 

pokynů pro zpracování návrhu,
C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru 
udržitelného rozvoje území,

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



3/8

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

Grafická část
II/1A Koordinační výkres - Lazníky měř. 1:5 000,
II/1B Koordinační výkres - Svrčov měř. 1:5 000,
II/2A Koordinační výkres - výřez zastavěného a navazujícího 

území - Lazníky měř. 1:2 000,
II/2B Koordinační výkres - výřez zastavěného a navazujícího 

území - Svrčov měř. 1:2 000,
II/3A Výkres předpokládaných záborů půdního fondu,  měř. 1:5 000,
II/3B Výkres předpokládaných záborů půdního fondu,  . měř. 1:5 000,
II/4 Výkres širších vztahů měř. 1:50 000.

III. Odůvodnění zpracované pořizovatelem ve smyslu ust. § 53 odst. 4 a 5 
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů

III/A. Výsledek přezkoumání podle § 53 odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších   
právních předpisů

III/A.1 Vyhodnocení přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

III/A.1.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Lazníky je vztaženo k Politice územního 
rozvoje České republiky 2008 schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 
20.07.2009.

Řešené území není klasifikováno jako součást žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy a   
ani specifické oblasti vymezené Politikou územního rozvoje České republiky 2008. 

Nicméně navrhované řešení vychází z faktu, že se toto území se nachází pod vlivem dvou 
rozvojových os OS 10 (Katowice –) hranice Polsko/ČR – Ostrava – Lipník nad Bečvou –
Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR/Slovensko (– Bratislava) a OS11 Lipník nad Bečvou 
– Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko.

Z hlediska vymezených  ploch a koridorů dopravní infrastruktury a koridorů technické 
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů pro obec Lazníky nevyplývá z Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008 žádný konkrétní požadavek pro řešení v územním 
plánu.

Z hlediska zásad v čl. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území  požadavky na územně plánovací činnost uvedené v obecné rovině pod body 
(14)–(32) jsou naplněny:

- návrhem ploch pro bydlení s dostatečnou kapacitou pro uspokojení předpokládaných 
potřeb,

- vymezením nových rozvojových ploch pro výrobu pro možné posílení ekonomického pilíře, 

- návrhem využití plochy stávajícího areálu zemědělského družstva,

- stanovením podmínek využití jednotlivých ploch umožňujících variabilnější využití území,

- návrhem územního systému ekologické stability pro zvýšení stability krajiny,

- ochrannou krajinného rázu a jeho charakteristických rysů vyloučením aktivit, které by vedly 
ke snížení hodnoty krajiny, čemuž odpovídá umístění rozvojových ploch a stanovení 
funkčních a prostorových regulativů,
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- respektováním ochrany záplavového území, byť  pro vodní tok Říka není záplavové území 
vyhlášeno. Pozemky, které jsou však na základě dlouhodobého pozorování ohrožovány 
opakovaně rozlivy přívalových vod jsou zahrnuty do ploch bez možnosti umísťování 
staveb.

III/A.1.2  Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 22.02.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. 
KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění aktualizace 
č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod 
čj. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14.07.2011, které zpřesňují rozvojové 
oblasti a osy vymezené v Politice územního rozvoje ČR 2008, vyplývá, že obec Lazníky není 
přímo vyjmenována jako součást rozvojové oblasti nebo rozvojové osy, nicméně navrhované 
řešení zohledňuje silné vazby řešeného území na území, které je ovlivněno rozvojovou osou 
OS10 a rozvojovou oblastí Přerov RO6. 

Návrh územního plánu respektuje skutečnosti, které vyplývají ze Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění:
 nadřazené trasy dopravy a inženýrských sítí,
 udržení charakteru otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí 

(zemědělský a lesozemědělský typ krajiny).

Nadregionální územní systém ekologické stability je z hlediska širších vztahů v území 
zastoupen regionálním biokoridorem RK 1520, který je trasován při západní hranici 
katastrálního území Lazníky. Severní okraj katastrálního území Lazníky zasahuje regionální 
biocentrum RBC Nad Říkou.

Vymezení územního systému ekologické stability v  Územním plánu Lazníky vychází z řešení 
územního systému ekologické stability v územních plánech sousedních obcí, zejména 
Územního plánu obce Tršice, kde je vedena nosná část regionálního biokoridoru RK 1520. 
Navazující jižní část je řešena územními plány obcí Sobíšky a Zábeštní Lhota. Pouze v části 
k.ú. Penčice (součást Územního plánu města Přerova) zbývá povýšit lokální biokoridor, který 
zajišťuje návaznost této větve, na  parametry reginálního biokoridoru. Toto řešení upřesňuje 
vedení regionálního biokoridotu RK1520 do měřítka územního plánu v podobě již zakotvené 
v územně plánovací dokumentaci sousedících obcí a na řešené území tedy regionální 
biokoridor RK 1520 nezasahuje.

Na základě stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 22.08.2012 pod čj.: 
73544/2012 bylo v souladu s bodem 87. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění jako veřejně prospěšné opatření vyznačeno regionální biocentrum Nad 
Říkou.

Území obce se dotýká územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje, která 
správní území obce hodnotí z hlediska umísťování větrných elektráren zčásti jako nepřípustné 
(zastavěné plochy), zčásti jako podmíněně přípustné (území hájená z hlediska ochrany 
přírody, zájmové území ministerstva obrany). S ohledem na charakter krajiny a hustotu 
okolních sídel se plochy pro umístění větrných elektráren na území obce nenavrhují.

Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem byl 
potvrzen i k návrhu Územního plánu Lazníky, které vydal Krajský úřadu Olomouckého kraje 
dne 16.10.2012 pod čj.: KUOK 88465/2012.

III/A.2 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
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Územní plán Lazníky představuje dohodu obce, občanů a státu o takovém způsobu využití 
území, který při respektování zákonů a obecně závazných právních předpisů zajistí soulad 
všech stávajících hodnot v území – přírodně krajinářských, kulturně historických a
ekologických – s požadavky na rozvoj jednotlivých složek území, jeho možnostmi a limity.

Územní plán Lazníky naplňuje hlavní priority územně plánovací činnosti zejména:

- komplexním řešením problematiky rozvoje bydlení a související veřejné infrastruktury –
rozsah zastavitelných ploch je navržen s ohledem na potenciál území a sleduje principy 
urbanistické ekonomie,

- návrhem na využití stávajícího areálu zemědělské výroby a současně návrhem nových
ploch výroby pro posílení hospodářského rozvoje a zachování pracovních příležitostí v 
obci,

- navrhovaná urbanistická koncepce je výrazem účelného využití a prostorového 
uspořádání území –  navazuje na historický stavební vývoj obce a stávající urbanistickou 
strukturu rozvíjí do nových ploch při současném respektování zájmů ochrany přírody a 
krajiny,

- stanovením podmínek pro využívání jednotlivých ploch, které zajistí příznivý a vyvážený 
rozvoj sídelní struktury,

- vytvořením podmínek pro postupnou regeneraci krajiny, podporou ekologické rozmanitosti 
a stability jednotlivých krajinných prvků,

- vytvořením podmínek pro snižování ekologických rizik, zejména eroze, a to způsobem 
přírodě blízkým.

III/A.3 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů

Územní plán Lazníky je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
souvisejících.

Je využito možnosti dané Přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
a urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny a koncepce technické infrastruktury 
jsou zpracovány na samostatných výkresech.

Základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití definované v ust.  §§ 4–19 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních 
předpisů a předpisů souvisejících, byly rozšířeny v souladu s ust. § 3 odst. 4 citované 
vyhlášky o další druh plochy – plochy zeleně. Plochy zeleně jsou dále členěny na plochy 
zeleně veřejné, soukromé a vyhrazené, ochranné a izolační, přírodního charakteru. Vymezení 
těchto ploch bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně dle Přílohy č.7 
část I., odst.1, písm.c) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
právních předpisů.

III/A.4 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů

Územní plán  Lazníky  je zpracován v souladu se zvláštními  právními předpisy, což dokládá i 
celkový kladný výsledek projednání návrhu Územního plánu Lazníky.
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Společné jednání o návrhu Územního plánu Lazníky pro dotčené orgány, krajský úřad a 
sousední obce se uskutečnilo dne 03.01.2012. Stanoviska vydaly dotčené orgány zastoupeny
těmito úřady:

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, čj.: 
MMPr/167855/2011/STAV/ZP/Eh, 16.01.2012; čj.: MMPr/098214/2012/STAV/ZP/Eh, 
23.08.2012; čj.: MMPr/167943/2011, 04.01.2012,

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, čj.: KUOK 
8859/2012, 23.01.2012; čj.: KUOK 74694/2012, 29.08.2012,

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, čj.: 96105/ENV/11 
2121/570/11, 20.12.2011,

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, čj.: KUOK 
3976/2012, 11.01.2012,

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zn.: 46051/2011/03100, 07.12.2011,
- Obvodní báňský úřad v Ostravě, SBS /38298/2011/OBÚ-05/460Ing.Ka, 29.12.2011,
- Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad  Přerov, čj.: 222552/2011-MZE-130775, 

13.12.2011,
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště 

Přerov, čj.: M2PR2352S/2011, 26.01.2012; čj.: KHSOC/10059/2012/PR/HOK, 17.08.2012,
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, čj.: 

9031/23476/2011-1383-ÚP-OL, 16.01.2012; čj.: 5814/29325/2012-1383-ÚP-OL, 
15.08.2012; čj.: 7055/30471/2012-1383-ÚP-OL, 05.10.2012,

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, čj.: KRPT-266-
4/ČJ-2012-140806, 04.01.2012,

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, čj.: KÚOK 
134524/2011, 12.12.2011.

V souladu s výsledkem vyhodnocení podaných stanovisek byla provedena úprava návrhu 
Územního plánu Lazníky v následujících oblastech:

- byly akceptovány požadavky na doplnění resp. upřesnění limitů využití území uplatněné 
Českou republikou - Ministerstvem obrany, dotčeným orgánem v oblasti bezpečnosti a 
obrany státu, a Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního 
prostředí, dotčeným orgánem ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a 
pietních místech, ve znění pozdějších právních předpisů.

- byl zapracován požadavek Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci, dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, na doplnění 
podmíněné využitelnosti ploch vybraných bydlení a výroby z hlediska splnění závazných 
ukazatelů legislativních předpisů platných na úseku ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací,

- na žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 
dotčeného orgánu s působností na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, bylo
stanoveno pro plochu bydlení s kódovým označením Z5, k.ú. Lazníky, pořadí změn 
v území - etapizace,

- nebylo vyhověno požadavku orgánu ochrany přírody na přehodnocení rozsahu 
interakčních prvků IP75, IP 76  a vedení plošného interakčního prvku IP83. 

Upravená dokumentace návrhu Územního plánu Lazníky byla s příslušnými dotčenými orgány 
dohodnuta a jimi odsouhlasena.

Ostatní dotčené orgány podaly stanoviska bez dalších požadavků, případně  se připomínky v 
nich uplatněné zabývaly problematikou již obsaženou v řešení návrhu Územního plánu 
Lazníky,  anebo kladly požadavky nad rámec podrobnosti územně plánovací dokumentace.   

Na základě požadavku Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje 
kraje, v souladu s bodem 87. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění, 
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bylo regionální biocentrum RBC Nad Říkou vyznačeno v dokumentaci jako veřejně prospěšné 
opatření.

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Lazníky s odborným výkladem se uskutečnilo dne 
07.12.2012. Před vlastním veřejným projednáním byla zaevidována úřadem územního 
plánování písemná  podání, která zaslaly: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, čj.: 
MMPr/134071/2012/STAV/ZP/Eh, 12.11.2012,

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, čj.: 90020/ENV/12, 
1856/570/12, 08.11.2012,

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, čj.: KUOK 
94204/2012, 06.11.2012,

- Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Přerov, čj.: 190749/2012-MZE-130775, 
25.10.2012.

Podání byly buď bez připomínek k předloženému návrhu Územního plánu Lazníky nebo 
opětovně obsahovaly připomínky k problematice již obsažené v řešení návrhu Územního 
plánu Lazníky, anebo kladly požadavky nad rámec podrobnosti územně plánovací 
dokumentace. Upozornění Odboru stavebního úřadu a životního prostředí na drobné 
nepřesnosti v textu  části II. Odůvodnění týkající se odpadového hospodářství bylo 
akceptováno a text byl zformulován v souladu se stanoviskem.

V průběhu veřejného projednání neuplatnili žádné námitky ani vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch ani zástupce veřejnosti, a dotčené orgány nemusely zaujímat žádné 
stanovisko.

Potřeba řešení rozporů nenastala. 

III.B     Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

K návrhu Zadání Územního plánu Lazníky bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství,  pod čj.: KUOK 49188/2011 ze 
dne 10.05.2011.

Dotčený orgán na úseku ochrany přírody, příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů, vydal
v souladu s ust. § 45i odst. 1 tohoto zákona stanovisko, v němž vyloučil, že předložená 
koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Dotčený  orgán  na úseku posuzování vlivů na životní prostředí  podle ust. § 22 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších právních 
předpisů, na základě posouzení podle ust. § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí neuplatnil požadavek na posouzení Územního plánu Lazníky z hlediska vlivů na 
životní prostředí.

Rovněž nikdo neuplatnil požadavek na zpracování konceptu. 

Součástí Územního plánu Lazníky proto není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj obce.

III.C  Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se 
sdělením, jak bylo zohledněno

Součástí projednávaného návrhu Územního plánu Lazníky nebylo posouzení vlivů na životní 
prostředí, z čehož vyplývá, že nebylo potřeba vydání stanoviska krajského úřadu k 
vypracování posouzení vlivů na životní prostředí.
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III.D  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch

Řešení navrhované Územním plánem Lazníky je přizpůsobeno požadavkům rozvoje obce 
jako samostatného sídla. Je zde navrženo rovnoměrné zastoupení všech funkčních 
složek. 

Nové zastavitelné plochy jsou navrženy v různých polohách a v různém rozsahu tak, 
aby bylo možno uspokojit různorodou poptávku. Navrhované řešení zohlednilo i 
plochy již vymezené dle Územního plánu obce Lazníky a po posouzení z hlediska 
využitelnosti jsou začleněny do nové koncepce.

Současně je zajištěno minimální dotčení krajiny, neboť zastavitelné plochy jsou voleny 
v rozsahu úměrném k velikosti obce a v návaznosti na zastavěné území, aby obec 
vytvořila urbanizovaný celek nenásilně oddělený od okolní krajiny. Výstavba typu 
satelitu není navrhována.   

V místní části Svrčov nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy, neboť je zde další 
plošný rozvoj nežádoucí.

Rozsah vymezených zastavitelných ploch se jeví jako dostatečný pro uspokojení 
předpokládané poptávky a proto nejsou vymezeny ani žádné územní rezervy.

IV.      Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu řízení o návrhu Územního plánu Lazníky neuplatnili vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch, ani zástupce veřejnosti žádné námitky.

Zadání Územního plánu Lazníky neobsahovalo požadavek na zpracování konceptu územního 
plánu, kdy při jeho projednání by byla rovněž možnost uplatnění námitek. Proto součástí 
rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění není rozhodnutí o námitkách podaných ke 
konceptu územního plánu.

                                                                                             

                                   
P o u č e n í

Proti Územnímu plánu Lazníky vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších právních předpisů).

         Ing. Lidmila Látalová                                                                              Petr Novosad
              starostka obce                                                                            místostarosta obce


