
OBEC VÝKLEKY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝKLEKY  

Zastupitelstvo obce Výkleky, 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. § 55 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších právních
předpisů, tj. obdobně podle ust. § 43 odst. 4 a ust. § 54 odst. 2 tohoto zákona, ve spojení 
s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, podle 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,

vydává      

Změnu č. 2 územního plánu obce Výkleky.

Závazná část územního plánu obce Výkleky schváleného usnesením Zastupitelstva obce 
Výkleky ze dne 27.6.2005, jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou  
Obce Výkleky č. 1./2005 o závazné části územního plánu obce Výkleky, ve znění Změny č. 1
územního plánu obce Výkleky vydané Zastupitelstvem obce Výkleky dne 21.10.2009  formou 
opatření obecné povahy pod čj.: RZ-167/2009, které nabylo účinnosti dne 20.11.2009, se 
mění takto: 

1. V Části  druhé,  Závazná část,  Článku 6 odst. 1 se za textem  na  konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text  „a Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky.“.   

2. V Části  druhé,  Závazná  část,  Článku 6 odst. 2 se za textem  na  konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text  „a Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky.“.   

3. V Části  druhé,  Závazná  část,  Článku 6 odst. 3 se za textem  na  konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text  „a Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky.“. 

4. V Části  druhé,  Závazná  část,  Článku 6 odst. 4 se za textem  na  konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text  „a Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky.“.   

5. V Části druhé, Závazná část, Článku 7 odst. 1 se za textem  na konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text „a Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky.“.    

6. V Části  druhé,  Závazná  část,  Článku 7 odst. 2 se  za  textem  na  konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text  „a Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky.“.    

7. V Části  druhé,  Závazná  část,  Článku 10 odst. 1 se  za  textem  na  konci  věty   r u š í   
tečka  a   d o p l ň u j e   s e   text  „a Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky.“.    

O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky obsahuje textovou a grafickou část.
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A. Textová část

1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008, kterou schválila vláda České republiky
usnesením č. 929 ze dne 20.07.2009, vyplývá, že obec Výkleky se nachází pod vlivem dvou 
rozvojových os OS10 (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. 

Obec Výkleky není součástí žádné specifické oblasti. 

Z hlediska zde vymezených ploch a koridorů dopravní infrastruktury a koridorů technické 
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů pro obec Výkleky nevyplývá žádný 
konkrétní požadavek na řešení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky.

Z pohledu obecných zásad v čl. 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území se k předmětu Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky váží 
požadavky zakotvené v bodě (20) „Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit 
charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat 
potřebná kompenzační opatření... V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů.“ Navrhované řešení změny tento požadavek zcela 
naplňuje, neboť změnou se mají vytvořit podmínky pro plnohodnotné využití celého 
dobývacího prostoru vymezeného v chráněném ložiskovém území, u něhož již byla vhodnost 
využití území prověřena ve správním řízení při rozhodování o jeho stanovení.

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 usnesením č. UZ/19/44/2011 ze 
dne 22.04.2011 opatřením obecné povahy pod čj.: KUOK 28400/2011, vyplývá na řešení 
Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky požadavek na vymezení hranice dobývacího 
prostoru Velký Újezd a chráněného ložiskového území stavebního kamene Velký Újezd. 
Lokalita je v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění označena jako
objekt č. 112 a popisem „Výhradní ložisko Výkleky č. 3032900/ CHLÚ - Velký Újezd č. 
03290000, DP - Velký Újezd č. 70489. Objekt těžený, objekt lze využít v rozsahu zásob v 
rámci DP, dopravní zátěž a synergické vlivy, objekt využít v plném rozsahu DP - objekt je s 
vyřešenými střety zájmů“.

Řešení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky tento úkol beze zbytku splnilo – byla 
provedena aktualizace hranice dobývacího prostoru Velký Újezd dle rozhodnutí vydaného 
Obvodním báňským úřadem v Brně pod č.j.: 08-2265/97 ze dne 05.11.1997 s nabytím 
právní moci 01.12.1997, kterým byl změněn rozsah plochy dobývacího prostoru a změněn 
název dobývacího prostoru vyhlášeného původním rozhodnutím pod zn. DP-214/78 ze dne 
05.09.1978. V těchto upravených hranicích se Změnou č. 2 územního plánu obce Výkleky 
navrhuje rozšíření resp. zmenšení plochy TZ – Těžba umožňující využití pro těžbu 
nerostných surovin včetně činností souvisejících a ruší se funkční plochy s takovým využitím, 
které by bylo s účelem, pro který byl dobývací prostor vymezen, neslučitelné.

Předmět požadované změny se nedotýká ploch a koridorů nadmístního významu, 
vymezených rozvojových os, specifických oblastí ani jiných hájených zájmů na úrovni Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. 

Obec Výkleky není v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění přímo 
vyjmenována jako součást rozvojové oblasti nebo rozvojové osy ani specifické oblasti. Její 
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poloha v bezprostředním sousedství rozvojových os OS10 a OS11 je však jedním 
z významnějších činitelů majícím zásadní vliv na rozvoj obce.

Soulad Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací a zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní 
vztahy, byly potvrzeny i stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, vydaného pod čj.: KUOK 
1207/2013 ze dne 07.01.2013.

2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot

Navrhované řešení sleduje potřebnou vyváženost všech pilířů udržitelného rozvoje. Jednak 
vede k upevnění pilíře ekonomického s následnou pozitivní vazbou na pilíř sociální, jednak
svým řešením podporujícím zabezpečení funkčnosti územního systému ekologické stability a 
nenarušení odtokových poměrů v nivě Říky sleduje zároveň i nezbytné posílení pilíře 
přírodního. Do nově formulovaných regulačních podmínek pro plochy těžby se promítá
zejména zájem nezhoršovat současný stav a směřovat k postupné obnově nivy v plném 
rozsahu. 

Návrh Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky představuje řešení využití území 
v dlouhodobých souvislostech a koordinuje nároky na další stavební vývoj v území. Území
dotčené touto změnou územního plánu je již dlouhodobě chráněno pro využití za účelem 
těžby nerostných surovin; je nutno respektovat jejich nepřemístitelnost a jedinečnost.
Předložené řešení je předpokladem pro hospodárné využití zásob ve využívaném výhradním
ložisku se zřetelem na reálně disponibilní zásoby požadované kvality suroviny a životnost 
zásob.

Výše uvedená hlediska byla současně rozhodující při posuzování dosažení shody veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji řešeného území. V tomto případě musel být upřednostněn 
zájem veřejný – vytvoření podmínek pro ochranu nerostného bohatství a jeho příští využití –
před zájmem jednotlivce vlastnícího v předmětném území pozemek, jehož využití je
s účelem, pro který byl dobývací prostor vymezen, neslučitelné.

3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek

Dokumentace Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky je zpracována v souladu 
se stavebním zákonem ve znění pozdějších právních předpisů, zejména s jeho ustanovením
§ 188 odst. 3. To znamená, že dokumentace změny územního plánu obce není obsahově 
upravována a svým členěním odpovídá struktuře Územního plánu obce Výkleky;  formálně je
textová i grafická část pouze rozčleněna podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, a to tak, aby vyhověla požadavkům na projednání a vydání 
změny územního plánu obce podle stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů.

Současně pořizovatel doplnil odůvodnění o požadované náležitosti v souladu s ust. § 53 
odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů.

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

Změna č. 2 územního plánu obce Výkleky je zpracována v souladu se zvláštními právními 
předpisy, což koresponduje s kladným výsledkem projednání s dotčenými orgány.
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Společné jednání o návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky pro dotčené orgány, 
krajský úřad a sousední obce se uskutečnilo dne 09.11.2012. Stanoviska vydaly dotčené 
orgány zastoupeny těmito úřady:
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, čj.:

MMPr/134521/2012/STAV/ZP/Eh, 08.11.2012; MMPr/134530/2012/Ha, 14.11.2012,
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, čj.: 90185/ENV/12, 

1859/570/12, 08.11.2012,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, čj.: KUOK 

94213/2012, 06.11.2012,
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zn.: 42082/2012/031100, 24.10.2012,
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, zn.: 

SBS/37018/2012/OBÚ-05/630/Ing.Tk, 31.10.2012,
- Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Přerov, čj.: 191192/2012-MZE-130775,

25.10.2012,
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště 

Přerov, čj.: KHSOC/17922/2012/PR/HOK, 22.11.2012,
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, čj.:

SVS/2012/033665-M, 14.11.2012,
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, čj.:  

7800/31168/2012-1383-ÚP-OL, 29.11.2012.

Z výsledku vyhodnocení podaných stanovisek vyplynulo, že dokumentaci nebylo potřeba  
upravovat.

Potřeba řešení rozporů podle ust. § 51 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů nenastala. 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky s odborným výkladem 
projektanta se uskutečnilo dne 22.03.2013. Před vlastním veřejným projednáním byla 
zaevidována úřadem územního plánování písemná podání, která zaslaly: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, čj.:
MMPr/021094/2013/STAV/ZP/Eh, 11.03.2013,

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, čj.: 9802/ENV/13, 
243/570/13, 04.03.2013,

- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, čj.: 
SVS/2013/012170-M, 22.02.2013,

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Přerov,  
čj.: 4RP1759/2013-521204, 04.03.2013,

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, čj.: KUOK 
19340/2013, 21.02.2013.

Tato podání byla souhlasná a neobsahovala žádné připomínky k předmětu řešení návrhu 
Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky. 

V průběhu veřejného projednání neuplatnil žádné námitky ani oprávněný investor ani
zástupce veřejnosti. 

V rámci veřejného projednání podal námitky a připomínky pan František Kretek, Sušice 20, 
který je vlastníkem pozemku p. č. 987/1 dotčeného návrhem řešení Změny č. 2 územního
plánu obce Výkleky.

Úřad územního plánování po ukončeném veřejném jednání o návrhu Změny č. 2 územního 
plánu obce Výkleky projednal s dotčenými orgány a krajským úřadem návrh rozhodnutí o 
podaných námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 2 územního plánu 
obce Výkleky. Úřad územního plánování obdržel v rámci projednání stanoviska dotčených 
orgánů zastoupených úřady:
- Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 

životního prostředí a památkové péče, čj.: MMPr/064484/2013/STAV/ZP/Eh, 21.05.2013,
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- Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územního 
pracoviště Přerov, čj.: KHSOC/10174/2013/PR/HOK, 04.06.2013,

- Krajského úřad Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, čj.: KUOK 
55193/2013, 14.06.21013, které s předloženým návrhem souhlasily.

Ostatní obeslané dotčené orgány svá stanoviska neuplatnily, takže ve smyslu ust. § 53 odst. 
1 stavební zákon ve znění pozdějších předpisů se má za to, že s předloženými návrhy úřadu 
územního plánování souhlasí.

Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
(zn.: SBS/14501/2013/OBÚ-05/630/Ing.Kp, 05.06.2013) bylo na vyžádání úřadu územního 
plánování upřesněno novým podáním (zn.: SBS/17849/2013/OBÚ-05/630/Ing.Tk, 
20.06.2013). Tento dotčený orgán návrh rozhodnutí o podaných námitkách neodsouhlasil
v celém rozsahu, proto úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem ve 
smyslu výše uvedeného stanoviska návrhy rozhodnutí o námitkách přepracoval a poslal 
k novému dohodnutí.

K upravenému návrhu rozhodnutí o námitkách  podaly souhlasná stanoviska:
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 

životního prostředí a památkové péče, čj.: MMPr/098729/2013/STAV/ZP/Eh, 13.08.2013,
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 

životního prostředí a památkové péče, čj.: MMPr/098806/2013/Ha, 14.08.2013,
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územního 

pracoviště Přerov, čj.: KHSOC/16977/2013/PR/HOK, 19.08.2013,
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, zn.: 

SBS/23340/2013/OBÚ-05/630/Ing.Tk, 26.08.2013,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, čj.: KUOK 

78050/2013, 03.09.21013.

U ostatních dotčených orgánů se má za to, ve smyslu ust. § 53 odst. 1 stavební zákon ve 
znění pozdějších předpisů, že s předloženými návrhy úřadu územního plánování souhlasí.

5. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí

K návrhu Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky bylo vydáno stanovisko 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, pod čj.: 
KUOK  31719/2011 ze dne 29.03.2011.

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, po 
posouzení podle ust. § 45i odst. 1 tohoto zákona, vyloučil, že předložená koncepce může mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, příslušný 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, po provedeném posouzení podle ust. § 10i odst. 3 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších právních předpisů, neuplatnil požadavek na 
posouzení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky z hlediska vlivů na životní prostředí s 
odůvodněním, že požadavky ve změně územního plánu jsou navrženy v rozsahu, který 
nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu uvedeného 
zákona. Dále se v blízkosti řešeného území nenachází žádné lokality soustavy NATURA 
2000, na které by uvedená koncepce mohla mít přímé, nepřímé, nepřímé či sekundární vlivy. 
Současně nedochází k dotčení skladebných prvků nadregionálního nebo regionálního 
územního systému ekologické stability.
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Součástí návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky proto nebylo zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

6. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

V Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky nebyl uplatněn požadavek na 
vypracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, proto stanovisko příslušného 
orgánu k návrhu koncepce podle ust. § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve 
znění pozdějších právních předpisů nebylo potřeba vydávat.

7. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

V Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky nebyl uplatněn požadavek na 
vypracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, proto stanovisko příslušného 
orgánu k návrhu koncepce podle ust. § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve 
znění pozdějších právních předpisů nebylo potřeba vydávat a řešením zohledňovat.

8. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je obsahem Změny č. 2 územního plánu obce 
Výkleky textové části II. Odůvodnění změny kap. 2. Řešení změny územního plánu podkap. 
2.1–2.9 a 2.11–2.14.

9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch

V souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů 
bylo k datu 01.09.2012 aktualizováno zastavěné území, za které se považuje současně 
zastavěné území obce vyznačené v platném Územním plánu obce Výkleky. 

S ohledem na nově vymezenou hranici současně zastavěného území obce a po provedené 
korekci průběhu hranice dobývacího prostoru bylo pět ploch do současně zastavěného 
území obce včleněno, jedná se o stabilizované plochy těžby resp. plochy související 
s těžbou, a to v rozsahu ploch TZ.1z2a, TZ.1z2b, TZ.1z2c, TZ.1z2d a TZ.1z2e dle grafické 
části dokumentace Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky.

Nově byly vymezeny čtyři plochy zastavitelného území. Plochy vznikly v souvislosti 
s aktualizací hranice dobývacího prostoru Velký Újezd. Jedná se o plochy Z2TZ2, Z2TZ3, 
Z2TZ4 a Z2TZ5 o celkové výměře 1,6716 ha. Plochy jsou vymezeny se záměrem účelného 
využití stanoveného dobývacího prostoru v celém jeho rozsahu. Je nutno zde respektovat 
skutečnost jedinečnosti výskytu ložiska nerostných surovin, jeho nepřemístitelnost. 

10. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Z hlediska širších vztahů navrhovaná Změna č. 2 územního plánu obce Výkleky vychází 
z nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje vydané 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 usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 opatřením 
obecné povahy pod čj.: KUOK 28400/2011, a uvádí tak do souladu Územní plán obce 
Výkleky v platném znění s touto dokumentací, čímž naplňuje ust. § 54 odst. 5 stavebního 
zákona ve znění pozdějších právních předpisů.

Území v části řešené Změnou č. 2 územního plánu obce Výkleky sousedí bezprostředně s 
katastrálním územím Velký Újezd, pro které je v platnosti Územní plán obce Velký Újezd. 
Tato územně plánovací dokumentace požadovanou ochranu nerostných surovin v dotčeném 
prostoru neřeší. V rozpracovaném Územním plánu Velký Újezd je již zajištěna přímá 
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návaznost hranice stanoveného dobývacího prostoru Velký Újezd a v rozsahu dobývacího 
prostoru je vymezena plocha těžby nerostů. 

Návaznost záměru z hlediska širších vztahů tak bude dokonale zajištěna. 

11. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu:

a. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě 
v případě postupu § 51 odst. 2 podle stavebního zákona

b. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 
odst. 3 stavebního zákona

c. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 
stavebního zákona

d. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona

Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky bylo schváleno usnesením ze 4. zasedání
Zastupitelstva obce Výkleky dne 12.10.2011. 

Jako předmět změny byl vytyčen úkol upřesnit a aktualizovat rozsah ploch těžby 
vymezených dle Územního plánu obce Výkleky v platném znění a umožnit tak využití celého 
stanoveného dobývacího prostoru zasahujícího na katastrální území Výkleky. 

Navrhované řešení tento úkol beze zbytku splnilo – byla provedena aktualizace hranice 
dobývacího prostoru Velký Újezd dle rozhodnutí vydaného Obvodním báňským úřadem 
v Brně pod č.j.: 08-2265/97 ze dne 5.11.1997 s nabytím právní moci 01.12.1997, kterým byl 
změněn rozsah plochy dobývacího prostoru a změněn název dobývacího prostoru 
vyhlášeného původním rozhodnutím pod zn. DP-214/78 ze dne 05.09.1978. V těchto 
upravených hranicích se Změnou č. 2 územního plánu obce Výkleky navrhuje rozšíření resp. 
zmenšení plochy TZ – Těžba umožňující využití pro těžbu nerostných surovin včetně činností 
souvisejících a ruší se funkční plochy s takovým využitím, které by bylo s účelem, pro který 
byl dobývací prostor vymezen, neslučitelné. Pro plochy těžby byly doplněny regulační 
podmínky.

Současně byla provedena korekce vymezených ploch těžby mimo hranice dobývacího 
prostoru dle Územního plánu obce Výkleky v platném znění zohledňující stav území a 
požadavek na zajištění parametrů a funkčnosti územního systému ekologické stability.

V zadání nebyl uplatněn požadavek na zpracování konceptu ani na vypracování 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Změna č. 2 územního plánu obce Výkleky nebyla pořizována postupy dle ust. § 51 odst. 2, 
ust. § 51 odst. 3, ust. § 54 odst. 3, ust. § 55 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů.

12. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Změna č. 2 územního plánu obce Výkleky řeší problematiku ochrany nerostného bohatství 
obsaženou v nadřazené územně plánovací dokumentaci a uvádí územní plán obce s touto 
dokumentací do souladu. Jiné záležitostí nadmístního významu, které by byly nad rámec 
řešení zásad územního rozvoje, řešení změny neobsahuje.

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

Vyhodnocení rozsahu záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 
funkce lesa je obsahem Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky textové části II.
Odůvodnění změny kap. 2. Řešení změny územního plánu podkap. 2.10 odd. A. a B.
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14. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu řízení o návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky neuplatnil oprávněný 
investor ani zástupce veřejnosti žádné námitky.

V rámci tohoto projednávání podal námitky František Kretek, Sušice 20, který je vlastníkem 
pozemku p. č. 987/1 dotčeného návrhem řešení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky.
Podané námitky a připomínky jsou uvedeny v doslovných citacích:

Námitka č. 1

Dle rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a 
Olomouckého spisová značka: SBS/07359/2012/OBÚ-05/564/Ing. Kt není na pozemku p.č. 
987/1 povolena těžba nerostů z důvodu nevyřešeného střetu zájmů.

Rozhodnutí o námitce:

Námitka se zamítá.

Odůvodnění   

Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky bylo schváleno usnesením ze 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Výkleky dne 12.10.2011. Jako předmět změny byl vytyčen úkol upřesnit 
a aktualizovat rozsah ploch těžby vymezených dle Územního plánu obce Výkleky v platném 
znění a umožnit tak využití celého stanoveného dobývacího prostoru zasahujícího na území 
obce. Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky bylo schváleno usnesením na 4. 
zasedání Zastupitelstva obce Výkleky dne 12.10.2011. Na základě schváleného Zadání 
Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky byl vypracován návrh Změny č. 2 územního plánu 
obce Výkleky.

Navrhované řešení úkol beze zbytku splnilo – byla provedena aktualizace hranice 
dobývacího prostoru Velký Újezd dle rozhodnutí vydaného Obvodním báňským úřadem 
v Brně pod č.j.: 08-2265/97 ze dne 5.11.1997 s nabytím právní moci 01.12.1997, kterým byl 
změněn rozsah plochy dobývacího prostoru a změněn název dobývacího prostoru 
vyhlášeného původním rozhodnutím pod zn. DP-214/78 ze dne 05.09.1978. Na základě 
takto upravených a aktualizovaných hranic dobývacího prostoru se Změnou č. 2 územního 
plánu obce Výkleky navrhuje rozšíření resp. zmenšení plochy TZ Těžba vymezené Územním
plánem obce Výkleky v platném znění, čímž se vytvářejí podmínky umožňující využití území 
pro těžbu nerostných surovin včetně činností souvisejících a ruší se funkční plochy s 
takovým využitím, které by bylo s účelem, pro který byl dobývací prostor vymezen, 
neslučitelné. Využití zbytkových ploch se navrhuje ve prospěch ploch zeleně ZO Zeleň 
ochranná a ostatní.

Vymezení plochy těžby nezakládá automaticky oprávnění k hornické činnosti na pozemcích 
uvnitř takto vymezené funkční plochy. Povolení hornické činnosti, tj. otvírka, příprava a 
dobývání výhradního ložiska stavebního kamene je předmětem následného správního řízení, 
ve kterém se musí prokázat vhodnost konkrétního pozemku k těžbě. 

Z dokumentace, která je nedílnou součástí rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě 
ze dne 23.03.2012 pod čj.: SBS/29987/2011/OBÚ-05/511/Ing.Kt./20, kterým byla povolena 
hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene 
v dobývacím prostoru Velký Újezd – 2. etapa, evid. č. 7 0489, jednoznačně vyplývá, že 
pozemek p. č. 987/1 není vyjmenován v seznamu pozemků dotčených hornickou činností a 
nebude proto hornickou činností v této povolené etapě dotčen. Stanovisko pod zn.: 
SBS/07359/2012/OBÚ-05/564/Ing.Kt. citované namítatelem jenom tuto skutečnost potvrzuje.

Z výše uvedeného vyplývá, že povolení těžby nerostů na pozemku p. č. 987/1 není 
předmětem podrobnosti řešení předkládané územně plánovací dokumentace a je otázkou 
následně vedených správních řízení o povolení hornické činnosti.
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Námitku podanou v rámci veřejného jednání o návrhu Změny č. 2 územního plánu obce 
Výkleky lze v tomto smyslu považovat za bezpředmětnou, a proto se zamítá.

Námitka č. 2

Požaduji, aby řízení o změně č. 2 Územního plánu bylo řešeno v souladu s platnými předpisy 
podle zákona 289/1995 Sb. o lesích a podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1966 
Sb.

Vyhodnocení námitky:

Námitka se zamítá.

Odůvodnění

Zastupitelstvo obce Výkleky schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky 
z vlastního podnětu obce Výkleky usnesením na svém zasedání dne 21.10.2009. 
Předmětem změny je upřesnění ploch těžby v dobývacím prostoru a ploch výroby 
bezprostředně navazujících na dobývací prostor.   

Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky bylo schváleno usnesením na 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Výkleky dne 12.10.2011. Schválení Zadání Změny č. 2 územního plánu 
obce Výkleky obsahovalo požadavek na zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu 
obce Výkleky v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, jeho prováděcími vyhláškami 
v platném znění a dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy.

Změna č. 2 územního plánu obce Výkleky je územně plánovací dokumentací, kterou 
vypracovává osoba mající oprávnění ke zpracování územně plánovací dokumentace, jako 
vybrané činnosti ve výstavbě podle zvláštního předpisu. Ve smyslu ust. § 159 stavebního 
zákona ve znění pozdějších předpisů projektant zodpovídá za celistvost, správnost a úplnost 
jím zpracovávané územně plánovací dokumentace a zejména respektování požadavků 
z hlediska ochrany veřejných zájmů a jejich koordinaci. Současně je povinen při práci dbát 
příslušných právních předpisů. 

V rámci projednávání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky vedeného v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů uplatňují dotčené orgány 
stanoviska, ve kterých hájí jimi svěřené veřejné zájmy. Svým stanoviskem tedy ověřují, že 
navrhované řešení je v souladu s příslušnými zákonnými předpisy na jim svěřeném úseku. 
Žádný z dotčených orgánů hájící zájmy v působnosti zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů 
v průběhu vedeného řízení nesdělil, že by navrhované řešení bylo v rozporu s ustanoveními 
tohoto zákona. 

Požadavky vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o 
odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, se 
netýkají pořizování územně plánovací dokumentace, ale jsou předmětem až následných 
správních řízení. Z této části je podaná námitka bezpředmětná a celkově se navrhuje
námitka č. 2 zamítnout.

Námitka č. 3

Požaduji, aby parcela 987/1 nebyla zahrnuta do změny územního plánu č. 2 obce Výkleky a 
byla i nadále vedena jako lesní parcela (PUPFL), která nebude dotčena těžbou.

Rozhodnutí o námitce:

Námitka se zamítá. 
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Odůvodnění   

Zastupitelstvo obce Výkleky schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky 
z vlastního podnětu obce Výkleky usnesením na svém zasedání dne 21.10.2009. 
Předmětem změny je upřesnění ploch těžby v dobývacím prostoru a ploch výroby 
bezprostředně navazujících na dobývací prostor.   

Navrhované řešení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky vychází ze Zadání Změny č. 2 
územního plánu obce Výkleky schváleného usnesením na 4. zasedání Zastupitelstva obce 
Výkleky dne 12.10.2011. 

Pozemek p.č. 987/1 je součástí dobývacího prostoru Velký Újezd stanoveného rozhodnutím 
Obvodního báňského úřadu v Brně pod č.j.: 08-2265/97 ze dne 5.11.1997 s nabytím právní 
moci 01.12.1997, kterým byl změněn rozsah plochy dobývacího prostoru a změněn název 
dobývacího prostoru vyhlášeného původním rozhodnutím pod zn. DP-214/78 ze dne 
05.09.1978. Řešení navrhované Změnou č. 2 územního plánu obce Výkleky 
v aktualizovaných hranicích stanoveného dobývacího prostoru pak vymezuje funkční plochu 
TZ – Těžba umožňující využití dobývacího prostoru v plném jeho rozsahu a ruší funkční 
plochy s takovým využitím, které by bylo s účelem, pro který byl dobývací prostor vymezen, 
neslučitelné. Plochy tvořené pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou v předmětné 
funkční ploše přípustné ani podmíněně přípustné.

Z hlediska širších vztahů má navrhovaná Změna č. 2 územního plánu obce Výkleky přímou 
vazbu na nadřazenou územně plánovací dokumentaci, kterou jsou Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje vydané 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 usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 opatřením 
obecné povahy pod čj.: KUOK 28400/2011, a uvádí tak do souladu Územní plán obce 
Výkleky v platném znění s touto dokumentací, čímž naplňuje ust. § 54 odst. 5 stavebního 
zákona ve znění pozdějších právních předpisů.

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění pro řešení Změny č. 2 
územního plánu obce Výkleky vyplývá požadavek respektovat vymezenou hranici 
dobývacího prostoru Velký Újezd a chráněného ložiskového území stavebního kamene 
Velký Újezd. Řešená lokalita je zahrnuta do objektu označeného pod č. 112 Výhradní ložisko 
Výkleky č. 3032900/ CHLÚ - Velký Újezd č. 03290000, DP - Velký Újezd č. 70489. Dle
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je ložisko zařazeno do 
skupiny, v níž jsou možnosti využití definovány jako zásada č. 2: objekt lze využít v plném 
rozsahu, je s vyřešenými střety zájmů, popř. s řešitelnými střety, které lze symbiózně řešit 
s postupným využitím lokality. 

Řešené území sousedí bezprostředně s katastrálním územím Velký Újezd, pro které je 
v platnosti Územní plán obce Velký Újezd. Tato územně plánovací dokumentace 
požadovanou ochranu nerostných surovin neřeší. V nově pořizovaném Územním plánu 
Velký Újezd je již zajištěna přímá návaznost hranice stanoveného dobývacího prostoru Velký 
Újezd a v rozsahu dobývacího prostoru je vymezena plocha těžby nerostů. 

Územně plánovací dokumentace navrhuje řešení využití území v dlouhodobých 
souvislostech a musí zohledňovat a vzájemně koordinovat nároky na další vývoj území. Toto 
území je již dlouhodobě chráněno pro využití za účelem těžby nerostných surovin a je nutno 
především respektovat jeho nepřemístitelnost a jedinečnost.

Současně pozemek p. č. 987/1, jehož výměra je 1 597 m2, z pohledu ust. § 3 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních 
předpisů, který říká, že s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování 
v územním plánu se vymezují plochy o rozloze zpravidla větší než 2 000 m2, by nebylo ani 
účelné takto zobrazovat. V souladu s uvedeným ustanovením bylo proto také v první fázi 
navrženo pořizovatelem a odsouhlaseno určeným zastupitelem řešit tuto námitku a na ni 
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obsahově navazující úpravou územně plánovací dokumentace, jejímž smyslem bylo 
doplnění regulačních podmínek funkčních ploch TZ Těžba v části přípustného využití o 
pozemky určené k plnění funkce lesa, což umožní do doby realizace navrhovaného využití 
stávající využití pozemku určeného k plnění funkce lesa.

Toto navrhované řešení však nebylo odsouhlaseno příslušným dotčeným orgánem. Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého přípisem zn.: 
SBS/17849/2013/OBÚ-05/630/Ing.Tk ze dne 20.06.2013 zaujal následné stanovisko: 
„Současně zde musíme upozornit, že buď je dobývací prostor respektován a to v celém 
plošném rozsahu a pořizovatel nebude v tomto území navrhovat plochy, které jsou po dobu 
jeho stanovení s účelem, pro který byl stanoven neslučitelné, nebo OBÚ musí s takovými 
návrhy nesouhlasit a postavit se na ochranu těžaře, neboť ten koná ve veřejném zájmu, jak 
je např. uvedeno v úvodu Rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 Ao 2/2008 – 68, citace: 
Koncepce zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, vychází z toho, že nerostné bohatství na 
území České republiky, které je tvořeno ložisky vyhrazených nerostů, je ve vlastnictví státu 
(§ 5 horního zákona). Zájem na řádném využívání nerostného bohatství, který je 
nepochybně zájmem veřejným, je zabezpečen tím, že organizace, jímž je povoleno 
provádění hornické činnosti, platí státu úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 
(§ 33 odst. 4 ve spojení s § 31 odst. 4 horního zákona). Z uvedeného vyplývá, že hornická 
činnost třebas prováděná v rámci jejich podnikatelské činnosti, je též naplněním veřejného 
zájmu státu na řádném využívání nerostného bohatství.“

Z hlediska komplexnosti a smysluplnosti řešení využití území v širším pojetí je proto zcela 
nepřijatelné pozemek p.č. 987/1 řešit jako samostatnou plochu funkčního využití LPF –
Pozemky určené k plnění funkce lesa a námitku č. 3 se navrhuje zamítnout.

Námitka č. 4

Požaduji, aby změnou č. 2 územního plánu Výkleky – rozšíření dobývacího prostoru Velký 
Újezd nijak nesnižoval hospodárné využití lesního pozemku.

Rozhodnutí o námitce:

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění   

Zastupitelstvo obce Výkleky schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky 
z vlastního podnětu obce Výkleky usnesením na svém zasedání dne 21.10.2009. 
Předmětem změny je upřesnění ploch těžby v dobývacím prostoru a ploch výroby 
bezprostředně navazujících na dobývací prostor.  Navrhované řešení je zpracováno na 
základě Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky schváleného usnesením ze 4. 
zasedání Zastupitelstva obce Výkleky dne 12.10.2011.

Pozemek p. č. 987/1 je součástí dobývacího prostoru Velký Újezd stanoveného rozhodnutím 
Obvodního báňského úřadu v Brně pod č.j.: 08-2265/97 ze dne 5.11.1997 s nabytím právní 
moci 01.12.1997, kterým byl změněn rozsah plochy dobývacího prostoru a změněn název 
dobývacího prostoru vyhlášeného původním rozhodnutím pod zn. DP-214/78 ze dne 
05.09.1978. Řešení navrhované Změnou č. 2 územního plánu obce Výkleky 
v aktualizovaných hranicích vymezeného dobývacího prostoru pak vymezuje funkční plochu 
TZ Těžba umožňující využití dobývacího prostoru v plném jeho rozsahu a ruší funkční plochy 
s takovým využitím, které by bylo s účelem, pro který byl dobývací prostor vymezen, 
neslučitelné. Plochy tvořené pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou v předmětné 
funkční ploše přípustné ani podmíněně přípustné.

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 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 usnesením č. UZ/19/44/2011 ze 
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dne 22.04.2011 opatřením obecné povahy pod čj.: KUOK 28400/2011, které jsou 
nadřazenou územně plánovací dokumentaci k návrhu Změny č. 2 územního plánu obce 
Výkleky, stanovují priority v oblasti nerostných surovin v kap. A.1. Stanovení priorit územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.

Navrhované řešení vychází z těchto priorit, podle kterých se ve stanovených dobývacích 
prostorech a ložiskových územích preferuje hospodárné využití zásob ve využívaných 
výhradních ložiskách a hospodárné využívání nerostných surovin se zřetelem na reálně 
disponibilní zásoby požadované kvality suroviny a životnost zásob. Je nutno respektovat, že 
tyto dobývací prostory a ložisková území jsou na rozdíl od ostatních druhů využití 
nepřemístitelné a nenahraditelné, a proto v tomto případě musí soukromý zájem ustoupit. 

Dle stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a 
Olomouckého zn.: SBS/17849/2013/OBÚ-05/630/Ing.Tk ze dne 20.06.2013 v souladu s ust. 
§ 5  zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů je nerostné bohatství tvořené ložisky vyhrazených nerostů a  
nerostné bohatství na území České republiky možno považovat za vlastnictví České 
republiky a jeho dobývání formulovat jako veřejný zájem.

Do doby vyřešení střetu zájmů a následného uskutečnění navrhovaného využití je umožněno 
stávající využití pozemku určeného k plnění funkce lesa za podmínek stanovených 
rozhodnutím Obvodního báňského úřadu rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě 
ze dne 23.03.2012 pod čj.: SBS/29987/2011/OBÚ-05/511/Ing.Kt./20, kterým byla povolena 
hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene 
v dobývacím prostoru Velký Újezd – 2. etapa, evid. č. 7 0489.

Orgán státní správy lesů přípisem čj.: MMPr/134530/2012/Ha ze dne 14.11.2012  i orgán 
ochrany přírody přípisem čj.: MMPr/134521/2012/STAV/ZP/Eh ze dne 08.11.2012 vydaly 
k návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky kladná stanoviska, neboť k vypořádání 
jejich požadavků došlo již ve správním řízení vedeném v rámci vymezení dobývacího 
prostoru Velký Újezd.

Námitka č. 5

Požaduji dodržení „ochranného“ pásma lesa 50 metrů. V případě snížení tohoto pásma dojde 
ke změně hydrologických podmínek, které by měly zásadní vliv na hospodaření v lese.

Rozhodnutí o námitce:

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění

Zastupitelstvo obce Výkleky schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky 
z vlastního podnětu obce Výkleky usnesením na svém zasedání dne 21.10.2009. 
Předmětem změny je upřesnění ploch těžby v dobývacím prostoru a ploch výroby 
bezprostředně navazujících na dobývací prostor.   

Pozemek p. č. 987/1 je součástí dobývacího prostoru Velký Újezd stanoveného rozhodnutím 
Obvodního báňského úřadu v Brně pod č.j.: 08-2265/97 ze dne 5.11.1997 s nabytím právní 
moci 01.12.1997, kterým byl změněn rozsah plochy dobývacího prostoru a změněn název 
dobývacího prostoru vyhlášeného původním rozhodnutím pod zn. DP-214/78 ze dne 
05.09.1978. Řešení navrhované Změnou č. 2 územního plánu obce Výkleky 
v aktualizovaných hranicích stanoveného dobývacího prostoru pak vymezuje funkční plochu 
TZ Těžba umožňující využití dobývacího prostoru v plném jeho rozsahu a ruší funkční plochy 
s takovým využitím, které by bylo s účelem, pro který byl dobývací prostor vymezen, 
neslučitelné. Plochy tvořené pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou v předmětné 
funkční ploše přípustné ani podmíněně přípustné.
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Vymezení funkční plochy TZ Těžba v rozsahu dobývacího prostoru znamená úplný zánik 
limitu využití území, představujícího souhlas příslušného orgánu státní správy lesů k dotčení 
pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Tento záměr je v souladu se stanoviskem 
dotčeného orgánu státní správy lesů ze dne 14.08.2013 čj.: MMPr/098806/2013/Ha, podle 
kterého došlo k vypořádání dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů v řízení o 
stanovení dobývacího prostoru Velký Újezd.  

Tato skutečnost plně koresponduje i s prioritami vyplývajícími z nadřazené územně 
plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 
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 
usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 opatřením obecné povahy pod čj.: KUOK 
28400/2011, které stanovují priority v oblasti životního prostředí v kap. A.1. Stanovení priorit 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Jedním z těchto principů 
formulovaných v bodu 5.4.7 v oblasti ochrany nerostných surovin je mj. nezatěžovat takto 
hájené plochy jinými zákonnými limity.

Námitka č. 6

Z důvodu ochrany lesního porostu na p.č. 987/1 požaduji, aby sousední lesní parcely byli i po 
smícení nadále ve funkci PUPFL z důvodu, že v těsné blízkosti vzrostlého lesního pozemku 
se nemůže nacházet vytěžený „jáma“.

Vyhodnocení námitky:  

Námitka se zamítá.

Odůvodnění  
Zastupitelstvo obce Výkleky schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky 
z vlastního podnětu obce Výkleky usnesením ze 6. zasedání dne 21.10.2009. Jako předmět 
změny územního plánu byl vytyčen úkol upřesnit v návaznosti na provedenou aktualizaci 
hranic dobývacího prostoru rozsah ploch těžby a ploch výroby bezprostředně navazujících 
na dobývací prostor.   

Návrh Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky byl zpracován v souladu se Zadáním
Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky schváleným usnesením ze 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Výkleky dne 12.10.2011. V aktualizovaných hranicích stanoveného
dobývacího prostoru vymezuje funkční plochu TZ Těžba umožňující využití dobývacího 
prostoru v plném jeho rozsahu,

Dobývací prostor Velký Újezd byl stanoven rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně 
pod č.j.: 08-2265/97 ze dne 5.11.1997 s nabytím právní moci 01.12.1997, kterým byl 
změněn rozsah plochy dobývacího prostoru a změněn název dobývacího prostoru 
vyhlášeného původním rozhodnutím pod zn. DP-214/78 ze dne 05.09.1978. V rámci těchto 
správních řízení musely být případné námitky ze strany dotčených vlastníků pozemků 
vypořádány.  

V průběhu řízení o návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky žádný jiný z vlastníků 
sousedních pozemků dotčených návrhem změny neuplatnil námitku k návrhu Změny č. 2 
územního plánu obce Výkleky, týkající se zachování jeho pozemku ve stávající funkční ploše 
LPF - Pozemky určené k plnění funkce lesa dle platného Územního plánu obce Výkleky. Lze 
tudíž předpokládat, že s návrhem funkční plochy TZ - Těžba na svých pozemcích souhlasí a 
následně i dovodit, že navrhovaná změna územního plánu je pouze dovršením jejich vůle, 
kterou projevili již v rámci výše uvedených správních řízení. 
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Jak dále vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí, namítatel se stal vlastníkem pozemku p.č. 
987/1 na základě kupní smlouvy z roku 2010, tedy v době, kdy už byl dobývací prostor Velký 
Újezd vyhlášen, a s touto okolností musel být tedy dobře obeznámen.

S vlastníky sousedních pozemků má organizace mající oprávnění k těžbě ložiska nerostných 
surovin už vyřešeny střety zájmů vydáním souhlasných stanovisek se záměrem obsaženým 
v plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Výkleky 
v dobývacím prostoru Velký Újezd – 2. etapa dobývání, jak vyplývá z rozhodnutí Obvodního 
báňského úřadu v Ostravě ze dne 23.03.2012 pod čj.: SBS/29987/2011/OBÚ-
05/511/Ing.Kt./20, kterým byla povolena hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání 
výhradního ložiska stavebního kamene v dobývacím prostoru Velký Újezd – 2. etapa, evid. č. 
7 0489.

Řešení technických parametrů těžby v sousedství pozemku p.č. 987/1 obsahuje právě 
následná dokumentace, která je nedílnou součástí výše citovaného rozhodnutí  o povolení 
hornické činnosti, neboť taková podrobnost je nad rámec řešení územně plánovací 
dokumentace.

Námitku podanou v rámci veřejného jednání o návrhu Změny č. 2 územního plánu obce 
Výkleky pod č. 6 lze proto považovat na základě výše uvedeného odůvodnění za 
bezpředmětnou, a tudíž se navrhuje k zamítnutí.

Námitka č. 7

Rozporuji vyhodnocení souladu změny č. 2 s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, kde se uvádí, že těžba bude provedena v plném rozsahu 
dobývacího prostoru jako objekt s vyřešenými střety zájmů. Dle stanoviska OBÚ v Ostravě ze 
dne 14.03.2012 spisová značka SBS/07359/2012/OBÚ-05/564/Ing.Kt nebude DP vytěžen 
v celém svém rozsahu z důvodu nevyřešeného střetu zájmů k p.č. 987 v k.ú. Výkleky.

Rozhodnutí o námitce:

K námitce se nepřihlíží.

Odůvodnění

Zastupitelstvo obce Výkleky schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky 
z vlastního podnětu obce Výkleky usnesením ze 6. zasedání dne 21.10.2009. Jako předmět 
změny územního plánu byl vytyčen úkol upřesnit v návaznosti na provedenou aktualizaci 
hranic dobývacího prostoru rozsah ploch těžby a ploch výroby bezprostředně navazujících 
na dobývací prostor.   

Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky bylo schváleno usnesením na 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Výkleky dne 12.10.2011. Schválení Zadání Změny č. 2 územního plánu 
obce Výkleky obsahovalo požadavek na zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu 
obce Výkleky v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, jeho prováděcími vyhláškami 
v platném znění a dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy. Současně byl 
uplatněn požadavek na respektování politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje, 
které jsou pro řešení změny územního plánu závazné. 

Na katastrální území Výkleky zasahuje ověřené výhradní ložisko stavebního kamene Výkleky 
(číslo ložiska B3 032 900), pro které bylo stanoveno chráněné ložiskové území a dobývací 
prostor. Dobývací prostor Velký Újezd byl stanoven rozhodnutím Obvodního báňského úřadu 
v Brně pod č.j.: 08-2265/97 ze dne 5.11.1997 s nabytím právní moci 01.12.1997, kterým byl 
změněn rozsah plochy dobývacího prostoru a změněn název dobývacího prostoru 
vyhlášeného původním rozhodnutím pod zn. DP-214/78 ze dne 05.09.1978. Řešení 
navrhované Změnou č. 2 územního plánu obce Výkleky v aktualizovaných hranicích 
stanoveného dobývacího prostoru vymezuje funkční plochu TZ Těžba umožňující využití 



15/18

dobývacího prostoru v plném jeho rozsahu s cílem zajistit v co největší míře zejména 
ochranu zjištěného ložiska nerostů a vytvořit podmínky pro jeho hospodárné využití (ust. § 13 
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších právních předpisů).

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008, která byla schválena usnesením vlády 
České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009 se z hlediska obecných zásad v čl. 2. 
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území k předmětu 
změny územního plánu váží požadavky zakotvené v bodě (20) „Rozvojové záměry, které 
mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a 
následně podporovat potřebná kompenzační opatření. … V rámci územně plánovací činnosti 
vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy 
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.“ Navrhované řešení změny tento 
požadavek zcela naplňuje, neboť změnou se mají vytvořit podmínky pro plnohodnotné využití 
celého dobývacího prostoru, u něhož již byla prověřena vhodnost využití území ve správním 
řízení při rozhodování o jeho stanovení. 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 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 usnesením č. UZ/19/44/2011 ze 
dne 22.04.2011 opatřením obecné povahy pod čj.: KUOK 28400/2011, které dále rozvíjejí 
principy Politiky územního rozvoje České republiky 2008, stanovují priority v oblasti 
nerostných surovin v kap. A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. Za hlavní priority je mimo jiné nutno považovat:

- respektování nepřemístitelnosti stávajících dobývacích prostorů, chráněných ložiskových 
území, výhradních a významných ložisek nevyhrazeného nerostu a nezatěžování takto 
chráněných ploch jinými zákonnými limity území; 

- preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných výhradních ložiskách v souladu 
s platnými právními předpisy; 

- hospodárné využívání nerostných surovin se zřetelem na reálně disponibilní zásoby 
požadované kvality suroviny a životnost zásob stávajících ložisek pro nezbytnou potřebu 
na klíčové investiční záměry v rámci Olomouckého kraje v souladu s principy udržitelného 
rozvoje kraje; 

- upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání a ochranu surovinových zdrojů se 
zřetelem na reálné potřeby suroviny;

- územně respektovat těžbu nerostných surovin ve stanovených prostorách v souladu 
s dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny;

- preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných výhradních ložiskách v souladu 
s požadavky horního zákona;

- těžbu nerostných surovin orientovat do území ploch výhradních ložisek a významných 
ložisek nevyhrazených nerostů s nejnižšími střety, popřípadě s minimálními územními a 
ekologickými dopady.

Zásady využití jednotlivých ložisek nerostných surovin jsou znázorněny v grafické části ve 
výkresu B.6. Plochy a koridory nadmístního významu v měřítku 1 : 100 000 a obsaženy 
v textové části v kap. A.5.2. Koncepce ochrany a využití nerostných surovin Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje v platném znění.

Z nich pro řešení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky vyplývá požadavek respektovat 
vymezenou hranici dobývacího prostoru Velký Újezd a chráněného ložiskového území 
stavebního kamene Velký Újezd. Řešená lokalita, jíž je pozemek p.č. 987/1 součástí, je 
zahrnuta do objektu označeného pod č. 112 Výhradní ložisko Výkleky č. 3032900/ CHLÚ -
Velký Újezd č. 03290000, DP - Velký Újezd č. 70489. Dle Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění je ložisko zařazeno do skupiny, v níž jsou možnosti 
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využití definovány jako zásada č. 2: objekt lze využít v plném rozsahu, je s vyřešenými střety 
zájmů, popř. s řešitelnými střety, které lze symbiózně řešit s postupným využitím lokality. 

Změna č. 2 územního plánu obce Výkleky je plně ve shodě s výše uvedenými principy a 
požadavky a současně tímto i uvedla Územní plán obce Výkleky v platném znění do souladu 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací.  

V souladu s ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů se 
k námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje,
nepřihlíží. 

Námitka č. 8

Vzhledem k tomu, že těžba v okolí lesního porostu na p.č. 987 bude mít negativní vliv na 
lesní porost, žádám o doložení odborného posouzení všech vlivů těžby. 

Rozhodnutí o námitce:

Námitka se zamítá.

Odůvodnění

Zastupitelstvo obce Výkleky schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky 
z vlastního podnětu obce Výkleky usnesením ze 6. zasedání dne 21.10.2009. Jako předmět 
změny územního plánu byl vytyčen úkol upřesnit v návaznosti na provedenou aktualizaci 
hranic dobývacího prostoru rozsah ploch těžby a ploch výroby bezprostředně navazujících 
na dobývací prostor.   

Pořizovatelem změn Územního plánu obce Výkleky ve volebním období 2006–2010 byl na 
žádost obce Výkleky schválen usnesením z 2. zasedání  Zastupitelstvem obce Výkleky dne 
12.03.2008 Magistrát města Přerova, úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností, ve znění pozdějších právních předpisů, který jako místně příslušný podle 
vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších právních předpisů, a 
věcně příslušný podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, 
pořizuje na žádost obcí ve svém správním obvodu jejich územně plánovací podklady a 
územně plánovací dokumentaci. Současně byl jako určený zastupitel pro spolupráci 
s pořizovatelem na pořizování změn územně plánovací dokumentace obce Výkleky 
zastupitelstvem obce delegován pan Roman Zapletal, starosta obce. V souvislosti s novým 
volebním obdobím 2010–2014 Zastupitelstvo obce Výkleky usnesením na svém 5. zasedání 
dne 15.12.2010 prodloužilo na žádost obce Výkleky úřadu územního plánování mandát ve 
věci pořizování změn Územního plánu obce Výkleky a panu Romanovi Zapletalovi jeho 
mandát určeného zastupitele.

Proces pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky vycházel z ust. § 188 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů, za použití ust. § 55 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů, tj. obdobně podle ust. § 43–46  a § 50–54 a přiměřeně podle ust. § 47–49 
tohoto zákona.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval na základě projektantem 
provedených doplňujících průzkumů a rozborů návrh Zadání Změny č. 2 územního plánu 
obce Výkleky v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti.

Projednávání návrhu Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky bylo dále vedeno 
přiměřeně podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů. 
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V rámci projednávání návrhu Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky bylo vydáno 
stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 
pod čj.: KUOK 31719/2011 ze dne 29.03.2011.

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, po 
posouzení podle ust. § 45i odst. 1 tohoto zákona, sdělil, že koncepce nemůže mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti s odůvodněním, že v blízkosti řešeného území se nenachází žádné lokality 
soustavy NATURA 2000, na které by uvedená koncepce mohla mít přímé, nepřímé či 
sekundární vlivy. Rovněž nejsou navrhovaným řešením dotčeny skladebné prvky 
nadregionálního a regionálního systému ekologické stability.

Současně příslušný 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, po provedeném posouzení podle ust. § 10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění pozdějších právních předpisů sdělil závěrem, že Změnu č. 2 
územního plánu obce Výkleky není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, 
protože záměr, který je mimo jiné umístěn i na katastrálním území Výkleky, byl již posouzen 
v procesu posuzování vlivů  na životní prostředí (EIA) jako součást záměru „Pokračování 
těžby v DP Velký Újezd“  a dne 10.1.2011 pod č.j. KUOK  4097/2011 bylo vydáno souhlasné 
stanovisko s podmínkami pro přípravu, výstavbu, provoz a ukončení provozu.

Návrh Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky proto neobsahoval požadavek na 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokalita změny územního plánu se nachází 
mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti a plocha změny navrhovaná k prověření je 
uvnitř již stanoveného výhradního ložiska Výkleky č. 3032900, chráněného ložiskového 
území – Velký Újezd č. 03290000, dobývacího prostoru – Velký Újezd č. 70489.

Zadání Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky bylo schváleno usnesením na 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Výkleky dne 12.10.2011. Na základě schváleného Zadání Změny č. 2 
územního plánu obce Výkleky byl vypracován návrh Změny č. 2 územního plánu obce 
Výkleky. Součástí návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky nebylo posouzení vlivů 
na životní prostředí a nebylo tudíž ani potřeba provádět vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj.

Zároveň však obecnost návrhu v územně plánovací dokumentaci – návrh plochy TZ Těžba –
fakticky nevylučuje, že některé z dalších navrhovaných dílčích požadavků v rámci této 
funkční plochy mohou stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů dle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (proces EIA). Proces posuzování vlivů 
na životní prostředí k určitému záměru je potom vždy předmětem až následně vedeného
povolovacího řízení k těmto záměrům, a proto požadavku není možno v této fázi vyhovět.

Námitku podanou v rámci veřejného jednání o návrhu Změny č. 2 územního plánu obce 
Výkleky lze považovat na základě výše uvedeného za bezpředmětnou a navrhuje se 
zamítnout.

15. Vyhodnocení připomínek

V průběhu řízení o návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Výkleky nebyly podány žádné 
připomínky.

B. Grafická část

Grafickou část odůvodnění tvoří:
a) výkres č. B.1 Širší vztahy, měř. 1:25 000,
b) koordinační výkres, který je zastoupen výkresy:
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č. B.2 Hlavní výkres, měř. 1:5 000,

č. B.8 Územní systém ekologické stability, měř. 1:5 000.

c)   výkres č. B.9 Zábor ZPF,  měř. 1:5 000.

P o u č e n í

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

Roman Zapletal                                                                                      Ing. Marek Švarc
     starosta                                                                                                   místostarosta


