
OBEC PODOLÍ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODOLÍ  

Zastupitelstvo obce Podolí, 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. 6 územního plánu obce Podolí.

Závazná část územního plánu obce Podolí schváleného usnesením Zastupitelstva obce 
Podolí dne 01.03.2002, jehož závazná část byla vyhlášena  Obecně závaznou vyhláškou  
Obce Podolí č. 6, o závazné části územního plánu obce Podolí, ve znění Změny č. 1 
územního plánu obce Podolí, schválené usnesením Zastupitelstva obce Podolí ze dne 
26.2.2006, jejíž závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou obce Podolí č. 
1/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Obce Podolí č. 6, o závazné 
části územního plánu obce Podolí, Změny č. 2 územního plánu obce Podolí, schválené 
usnesením Zastupitelstva obce Podolí  ze dne 28.7.2006, jejíž závazná část byla vyhlášena 
Obecně závaznou vyhláškou Obce Podolí č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška Obce Podolí č. 6, o závazné části územního plánu obce Podolí ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, Změny č. 3 územního plánu obce Podolí, schválené 
usnesením Zastupitelstva obce Podolí  ze dne 8.10. 2006, jejíž závazná část byla vyhlášena 
Obecně závaznou vyhláškou Obce Podolí č. 3/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška Obce Podolí č. 6, o závazné části územního plánu obce Podolí ve znění 
obecně závazných vyhlášek č. 1/2006 a č. 2/2006, Změny č. 5 územního plánu obce Podolí, 
vydané Zastupitelstvem obce Podolí dne  13.1.2008  formou opatření obecné povahy pod čj.: 
01/2008, které nabylo účinnosti dne 12.02.2008, a Změny č. 4 územního plánu obce Podolí, 
vydané Zastupitelstvem obce Podolí dne 25.03.2008 formou opatření obecné povahy pod čj.: 
02/2008, které nabylo účinnosti dne 15.04.2008, se mění takto: 

1. V Části druhé, Závazná část, Článku 10 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. 6 územního plánu obce Podolí.“.    

2. V Části druhé, Závazná část, Článku 11 odst. 1 druhá věta n o v ě z n í: „V grafické části 
územního plánu obce ve znění jeho pozdějších změn a Změny č. 6 územního plánu obce 
Podolí je vyjádřena barvou a kódem funkčního typu.“.

3. V Části druhé, Závazná  část,  Článku 12 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. 6 územního plánu obce Podolí.“.    
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4. V Části druhé,  Závazná  část,  Článku 12 odst. 2 se na konci odstavce d o p l ň u j e 
písm. f), které zní: “S  Plochy smíšené obytné:

                          Soz – plochy smíšené obytné zemědělské.“.

5. V Části druhé,  Závazná  část,  Článku 13 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. 6 územního plánu obce Podolí.“.    

6. V Části druhé,  Závazná  část,  Článku 14 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. 6 územního plánu obce Podolí.“.    

7. V Části druhé,  Závazná  část,  Článku 28 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. 6 územního plánu obce Podolí.“.    

8. V příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky Obce Podolí č. 6 o závazné části územního plánu
obce Podolí, Funkční a prostorová regulace, na konci odd. I. Funkční a prostorová 
regulace – zastavitelné území s e  v k l á d á  nová tabulka s textem:

„Soz – Plochy smíšené obytné zemědělské

Charakteristika: Slouží pro umístění rodinných domů, staveb a zařízení, která svým 
provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení 
ve svém okolí a umožňují agroturistiku.

Graficky jsou vyjádřeny ve výkresu č. 2 Hlavní výkres a č. 2a Funkční využití 
území.

Funkční regulace

Přípustné jsou: - rodinné domy,
- ubytovací zařízení,
- stavby a zařízení pro chov koní a drobného zvířectva, 
- drobné skladové hospodářství,
- stavby a zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce,
- maloobchodní provozovny.

Podmíněně 
přípustné jsou:

- hrací prvky pro děti, bazén.

Nepřípustné 
jsou:

Stavby a způsoby využití území, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného 
a podmíněně přípustného funkčního využití. 

Prostorová regulace

Lokalita Z6/1 – výškové omezení staveb bude respektovat podmínky ochranných pásem 
přechodových ploch Letiště Přerov.

O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění Změny č. 6 územního plánu obce Podolí tvoří:

A. II. Odůvodnění změny

Textová část
zpracována nad částí A. Textová, tabulková a dokladová část územního plánu obce 
Podolí v platném znění,

     Grafická část
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a) koordinační výkres, který je zastoupen výkresy:
č. 2 Hlavní výkres, výřezy výkresu, měř. 1:5 000,

č. 2a Komplexní urbanistický návrh, výřezy výkresu, měř. 1:2 000,

č. 7 ÚSES, výřezy výkresu, měř. 1:5 000,

b)  výkres č. 8 Zábor ZPF a PUPFL, výřez výkresu, měř. 1:5 000.

Výkres č. 1 Širší vztahy se nedokládá vzhledem k tomu, že se zde změna graficky 
neprojevuje. 

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

B.1.   Výsledek přezkoumání podle § 53 odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů

B.1.1. Výsledek přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválené usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, je správní území obce Podolí zařazeno jako součást 
rozvojové osy OS 11 Rozvojová osa Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště –
Břeclav – hranice ČR/Rakousko. Obec je zařazena mezi obce mimo rozvojové oblasti a 
rozvojovou osu OS10, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/55, koridor 
připravované rychlostní silnice R55 a železniční trati 270 v úseku Lipník nad Bečvou – Přerov 
a č. 330 v úseku Přerov – Břeclav. Obec Podolí není součástí žádné specifické oblasti.

Politika územního rozvoje České republiky 2008 nestanovuje žádné konkrétní úkoly pro 
územní plánování, mající dopad na řešení Změny č. 6 územního plánu obce Podolí. 
K předmětu změny se vztahují zásady pro územně plánovací činnost uvedené v obecné 
rovině pod body (16) a (20) v čl. 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, a zde uvedené principy jsou navrhovaným řešením Změny č. 6 
územního plánu obce Podolí zohledněny.

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 České republiky 2008, vyplývá, že obec Podolí
resp. území řešené změnou územního plánu není vymezeno jako rozvojová oblast ani jako 
součást rozvojové osy a ani jako specifická oblast. 

Předmět požadované změny není předmětem řešení v podrobnosti Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění a nedotýká se ploch a koridorů nadmístního významu, ani 
jiných hájených zájmů na úrovni této dokumentace.

Priority Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění v kap. A.1. Stanovení 
priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území se předmětu změny 
s ohledem na její charakter a podrobnost netýkají.

Řešení vychází ze zásad uvedených v kap. A.8. Stanovení požadavků nadmístního významu na 
koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení územně plánovací dokumentaci obcí, zejména 
s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury, které mají souvislost s předmětem 
změny. Stanovením nového funkčního využití plochy a její prostorové regulace bylo vyhověno 
požadavkům na:
- zachovaní rázu urbanistické struktury území se specifickými hodnotami,
- ochranu jedinečné kulturní krajiny a její vyváženost s požadovaným využitím území,



4/8

- stabilizaci osídlení venkovských oblastí s cílem zvýšení jejich obytné atraktivity,
- rozvoj perspektivních funkcí v území, 
- podporu polycentrického rozvoje sídelní struktury s efektivní dělbou prací v území.  
Zásah do plochy prvku územního systému ekologické stability je na lokální úrovni a jeho 
zmenšením nebyla narušena jeho funkčnost. Za zabranou plochu je navíc navrženo 
kompenzační opatření.

Požadavky na ochranu kritické infrastruktury a na zajištění správné funkčnosti integrovaného 
záchranného systému se neuplatňují – návrh Změny č. 6 územního plánu obce Podolí se 
nepromítl do koncepce civilní ochrany Podolí dle platného územního plánu.

Požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany území se neuplatňují, řešené území se 
nevyskytuje v území ohroženém povodněmi.

Soulad Změny č. 6 územního plánu obce Podolí 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.: KÚOK 
25931/2013 ze dne 20.03.2013.

B.1.2. Výsledek přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území

Cíle a úkoly územního plánování byly beze zbytku naplněny, když se ve všech směrech 
podařilo uvést do souladu soukromé zájmy se zájmy veřejnými, což potvrzuje i kladný 
výsledek projednání.

Změnou č. 6 územního plánu obce Podolí se nemění základní koncepce stanovená Územním 
plánem obce Podolí. Podmínky využití plochy respektují stávající typ vesnického osídlení.

Návrh představuje řešení, které rozvíjí podmínky pro účelné využívání území, aniž by tím byly 
narušeny hodnoty území nebo došlo k zásahu do volné krajiny či narušení krajinného rázu. 

B.1.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů

Dokumentace Změny č. 6 územního plánu obce Podolí je zpracována v souladu se stavebním
zákonem ve znění pozdějších právních předpisů, zejména s jeho ust. § 188 odst. 3. To 
znamená, že dokumentace změny není obsahově upravována a svým členěním odpovídá
struktuře Územního plánu obce Podolí;  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.

Z tohoto důvodu Změna č. 6 územního plánu obce Podolí neobsahuje výkres základního 
členění území a koordinační výkres je zastoupen hlavním výkresem, který doplňují výkresy 
příslušných specializací dotčených změnou územního plánu.

Změna č. 6 územního plánu obce Podolí nenavrhuje řešení, které by bylo v rozporu s 
ochranou veřejných zájmů podle ust. § 175 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů, což bylo osvědčeno i stanoviskem Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a 
stavební správy pod čj.: 5754/2013-1383-ÚP-OL MOCR 36975-2/2013-1383 ze dne
01.11.2013.

B.1.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů
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Změna č. 6 územního plánu obce Podolí je zpracována v souladu se zvláštními právními 
předpisy, což koresponduje s kladným výsledkem projednání s dotčenými orgány.

Společné jednání o návrhu Změny č. 6 územního plánu obce Podolí pro dotčené orgány, 
krajský úřad a sousední obce se uskutečnilo dne 11.11.2013. Stanoviska vydaly dotčené 
orgány zastoupeny těmito úřady:
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, čj.: 

MMPr/128774/2013/STAV/ZP/Eh, 31.10.2013; čj.: MMPr/128755/2013/Ha, 13.11.2013,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, čj.: KUOK 

106879/2013, 12.12.2013,
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, čj.: 72892012/ENV/13, 

1762/570/13, 05.11.2013,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, čj.: KUOK 

91453/2013, 23.10.2013,
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zn.: 42693/2013/031100, 15.10.2013,
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pozemkový úřad 

Přerov, zn.: SPU497159/2013, 25.11.2013,
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště 

Přerov, čj.: KHSOC/22542/2013, 26.11.2013,
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, čj.: 

SVS/2013/075317-M, 15.11.2013.

Na základě stanoviska orgánu ochrany přírody bylo nutno řešit zásah do územního systému 
ekologické stability návrhem kompenzačních opatření. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo 
rozšíření předmětu Změny č. 6 územního plánu obce Podolí usnesením ze zasedání 
Zastupitelstva obce Podolí č. 24 ze dne 25.04.2014 o navrhovanou lokalitu v místní trati 
Záhumenky, konkrétně pozemek parc. č. 243/5. Pozemek je ve vlastnictví obce a navazuje 
bezprostředně na v platném Územním plánu obce Podolí již vymezenou plochu Zk – krajinná 
zeleň a navrhovaný plošný interakční prvek IP 16. Změna č. 6 územního plánu obce Podolí 
zde po prověření navrhuje změnu funkčního využití z plochy P Zemědělský půdní fond
funkčního typu Po – orná půda ve prospěch ploch s funkčním využitím Zk – krajinná zeleň a 
zvětšuje rozsah navrhovaného plošného interakčního prvku IP 16.

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

Veřejné projednání návrhu Změny č. 6 územního plánu obce Podolí se uskutečnilo dne 
07.06.2013. Před vlastním veřejným projednáním byla zaevidována úřadem územního 
plánování písemná podání, která zaslaly: 
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor  výkonu  státní  správy VIII, čj.: 46929/ENV/14, 

1082/570/14, 28.07.2014,
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, čj.: 

MMPr/078966/2014/STAV/ZP/Eh, 12.08.2014,
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, č.j.: 

SVS/2014/049503-M, 02.07.2014.

Tato podání byla souhlasná a neobsahovala žádné připomínky k předmětu řešení návrhu 
Změny č. 6 územního plánu obce Podolí. 

V průběhu veřejného projednání neuplatnili žádné námitky vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, ani oprávněný investor a ani zástupce veřejnosti, a dotčené 
orgány nemusely zaujímat žádné stanovisko.

B.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí
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K návrhu Zadání Změny č. 6 územního plánu obce Podolí byla vydána stanoviska Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, čj.: KUOK 32592/2013 
ze dne 03.04.2013 a čj.: KUOK  39804/2013 ze dne 24.04.2013.

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 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. 6 územního plánu obce Podolí 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 či sekundární vlivy. Současně nedochází k 
dotčení skladebných prvků nadregionálního nebo regionálního územního systému ekologické 
stability.

Součástí návrhu Změny č. 6 územního plánu obce Podolí proto nebylo vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí a žádné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území proto nebylo 
prováděno.

B.3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

V zadání 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.

B.4. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

V zadání 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.

B.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je obsahem Změny č. 6 územního plánu obce Podolí  
oddílu II. Odůvodnění změny zpracovaného nad částí A. Textová, tabulková a dokladová část 
kap. II. Řešení územního plánu – Změna č. 6 podkap. A–K. 

B.6. 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 
ve Změně č. 6 územního plánu obce Podolí v lokalitě Z6/1 k datu 31.07.2013 aktualizováno 
zastavěné území, za které se považuje současně zastavěné území obce vyznačené v
platném Územním plánu obce Podolí. Z provedené aktualizace vyplynulo, že řešené území 
lokality Z6/1 se částečně nachází v zastavěném území, dílčí část je součástí nezastavěného 
území. 



7/8

Změnou č. 6 územního plánu obce Podolí se proto v lokalitě Z6/1 vymezuje nová plocha 
zastavitelného území, svým rozsahem zanedbatelná, která však umožní vlastníkovi pozemku 
jeho variabilnější využití. Vyvezení plochy s tímto využitím nepřipouští možnost využití jiných 
již vymezených ploch zastavitelného území, neboť se jedná o specifický záměr vázaný na 
stávající pozemky a stavby, které takto byly již v minulosti využívány. 

V lokalitě Z6/2 bylo aktualizováno zastavěné území k datu 30.05.2014. Na základě provedené 
aktualizace bylo řešené území převedeno do nezastavěného území. Tato klasifikace území 
odpovídá i nově navrhovanému způsobu využití plochy jako plochy ZK krajinná zeleň 
s vymezeným prvkem územního systému ekologické stability.

C. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti,  přílohy č. 7.

C.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Řešením Změny č. 6 územního plánu obce Podolí nedojde k ovlivnění širších vztahů v území 
a ani opačně. Jedná se o drobné lokální změny nemající vazbu na sousední správní území a 
nevyvolávající ani potřebu zvyšování kapacit jejich veřejné infrastruktury.

C.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu:

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

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

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

 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. 6 územního plánu obce Podolí bylo schváleno usnesením na zasedání 
Zastupitelstva obce Podolí č. 18 dne 30.05.2013 a následně doplněno usnesením ze zasedání 
Zastupitelstva obce Podolí č. 24 ze dne 25.04.2014.

Požadavek na vymezení smíšené plochy, která umožní využití pro bydlení v kombinaci 
s agroturistikou v místní trati Skleňák, byl beze zbytku splněn. V lokalitě Z6/1 se navrhuje nová
plocha s funkčním využitím S plochy smíšené obytné funkčního typu Soz plochy smíšené 
obytné zemědělské. 

Nad rámec Zadání Změny č. 6 územního plánu obce Podolí, na základě požadavku orgánu 
ochrany přírody, který vyplynul z projednání navrhovaného řešení, je rovněž navrženo 
kompenzační opatření za zásah do prvku územního systému ekologické stability, 
navrhovaného lokálního biocentra BC1/1 v lokalitě Skleňák, a to rozšíření plochy plošného 
interakčního prvku IP 16 v trati Záhumenky jako lokalita Z6/2.

Pro S plochy smíšené obytné funkčního typu Soz plochy smíšené obytné zemědělské jsou 
nově stanoveny podmínky funkční a prostorové regulace.

V Zadání Změny č. 6 územního plánu obce Podolí nebyl uplatněn požadavek na variantní 
řešení ani na vypracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Změna č. 6 územního plánu obce Podolí 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.

C.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
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Změna č. 6 územního plánu obce Podolí řeší problematiku na lokální úrovni a netýká se 
záměrů sledovaných v podrobnosti nadřazené územně plánovací dokumentace.

C.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa je obsahem Změny č. 6 územního plánu obce Podolí
oddílu II. Odůvodnění změny zpracovaného nad částí A. Textová, tabulková a dokladová část 
kap. II. Řešení – Změna č. 6 podkap. L Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů.

D. Náležitosti vyplývající ze správního řádu

D.1. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu řízení o návrhu Změny č. 6 územního plánu obce Podolí neuplatnili vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor, nebo zástupce veřejnosti 
žádné námitky.

D.2. Vyhodnocení připomínek

V průběhu řízení o návrhu Změny č. 6 územního plánu obce Podolí nebyly uplatněny žádné 
připomínky.                                                                                                                                                                                                                            

P o u č e n í

Proti Změně č. 6 územního plánu obce Podolí 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).

Ing. Lubomír Sehnula                                                                                Jana Dočkalíková
       starosta                                                                                           místostarostka


