
OBEC KŘENOVICE 
_________________________________________________________________________________ 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY   

ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVICE 

 

Zastupitelstvo obce Křenovice, 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 územní 
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,  

vydává  

Územní plán Křenovice 

v rozsahu části I. Územní plán o obsahu: 

I.A  Textová část 

A. Vymezení zastavěného území,            

B. Základní 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, rekreace, dobývání ložisek 
nerostných surovin 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 (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků 
a intenzity jejich využití), 

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 veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních 
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 
katastrálního zákona, 

I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona, 

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

K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci, 
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L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle 
přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude jednat o regulační plán 
z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené 
lhůty pro jeho vydání, 

N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace), 

O. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt, 

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

I.B  Grafická část 

   1.  Výkres základního členění území             měř.  1 : 5 000,  

   2.    Hlavní výkres            měř.  1 : 5 000,  

   3.  Výkres koncepce dopravní infrastruktury            měř.  1 : 5 000, 

   4.  Výkres koncepce technické infrastruktury            měř.  1 : 5 000, 

   5.        Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací            měř.  1 : 5 000, 

Textová část a grafická část jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, jehož 
jsou přílohou.  

 

Sdělení o ukončení platnosti územně plánovací dokumentace 

Nabytím účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Křenovice, se 
ukončuje platnost: 

1. Územního plánu obce Křenovice, schváleného usnesením z 10. zasedání Zastupitelstva 
obce Křenovice dne 26.11.2003, a Obecně závazné vyhlášky obce Křenovice č. 4/2003 
o závazné části územního plánu obce Křenovice, která nabyla účinnosti dne 13.12.2003, 

2. Změny č. 1 územního plánu obce Křenovice, schválené usnesením č. 34/4 ze 
4. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 28.12.2006, a Obecně závazné vyhlášky 
obce Křenovice č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Obce 
Křenovice č. 4/2003 o závazné částí územního plánu obce Křenovice, která nabyla 
účinnosti dne 31.12.2006. 

 

Odůvodnění 

Odůvodnění Územního plánu Křenovice tvoří: 

II. Odůvodnění územního plánu o obsahu: 

II.A  Textová část 

A. Postup při pořízení Územního plánu Křenovice 

B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,            

C.   Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu 

C.1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě 
v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona 

C.2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 
odst. 3 stavebního zákona 
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C.3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 
odst. 3 stavebního zákona 

C.4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona, 

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

E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,  

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

G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa, 

H. Vyhodnocení souladu Územního plánu Křenovice s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem,   

I. Vyhodnocení souladu Územního plánu Křenovice s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,  

J. Vyhodnocení souladu Územního plánu Křenovice s požadavky stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů,  

K. Vyhodnocení souladu Územního plánu Křenovice s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů,  

L. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí,  

M. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, 

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

II.B  Grafická část 

 6. Koordinační výkres               měř. 1 : 5 000, 

 7.       Výkres širších vztahů               měř. 1 : 25 000, 

 8.       Výkres předpokládaných záborů půdního fondu              měř. 1 : 5 000. 

Textová část a grafická část jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, jehož 
jsou přílohou.  

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

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

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

III/A.1.1. Výsledek přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje 

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Křenovice s Politikou územního rozvoje 
České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády České republiky 
č. 276 ze dne 15.04.2015, je obsahem Územního plánu Křenovice části II. Odůvodnění 
územního plánu, Textová část, kap. H. 
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Pořizovatel přezkoumal provedené vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Křenovice 
s politikou územního rozvoje s tímto výsledkem: 

Územní plán Křenovice je s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizace č. 1 v souladu. 

Soulad návrhu Územního plánu Křenovice s Politikou územního rozvoje České republiky, 
ve znění Aktualizace č. 1, byl potvrzen i stanoviskem nadřízeného orgánu územního 
plánování, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, 
vydaným k návrhu územního plánu pod čj.: KUOK 8974/2016 ze dne 12.09.2016.  

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

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Křenovice s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, 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 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.04.2011 usnesením č. UZ/19/44/2011 formou 
opatření obecné povahy pod čj.: KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14.07.2011, 
a Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 24.04.2017 usnesením č. UZ/4/41/2017 formou opatření obecné 
povahy pod čj.: KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti dne 19.05.2017, je obsahem 
Územního plánu Křenovice části II. Odůvodnění územního plánu, Textová část, kap. H. 

Pořizovatel přezkoumal provedené vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Křenovice 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem s tímto výsledkem: 

Územní plán Křenovice je se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném 
znění v souladu.  

Soulad návrhu Územního plánu Křenovice s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem byl potvrzen i stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, vydaným k návrhu územního 
plánu pod čj.: KUOK 8974/2016 ze dne 12.09.2016. V rámci veřejného projednání a 
opakovaného veřejného projednání pak krajský úřad jako nadřízený orgán stanovisko 
k částem řešení, které byly změněny od společného jednání a následně od předchozího 
veřejného projednání, neuplatnil, čímž upravené řešení resp. soulad územního plánu 
se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění osvědčil.  

III/A.2. Výsledek  přezkoumání  souladu  územního  plánu  s cíli  a  úkoly  územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Křenovice s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území je obsahem Územního plánu Křenovice části 
II. Odůvodnění územního plánu, Textová část, kap. I. 

Pořizovatel přezkoumal provedené vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Křenovice 
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území s tímto 
výsledkem: 

Územní plán Křenovice cíle a úkoly územního plánování specifikované v ust. § 18 a 19 
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů splňuje.  
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III/A.3. Výsledek  přezkoumání  souladu  územního  plánu  s  požadavky  stavebního 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Křenovice s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích právních předpisů je obsahem Územního plánu Křenovice části 
II. Odůvodnění územního plánu, Textová část, kap. J.  

Pořizovatel přezkoumal provedené vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Křenovice 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů s tímto výsledkem: 

Územní plán Křenovice je zpracován v souladu se sledovanými ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů, prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Obsahově je naplněna příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších právních předpisů. V souladu s možností stanovenou v této 
příloze je koncepce dopravní infrastruktury a koncepce technické infrastruktury zpracována 
na samostatném výkrese.  

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem vymezeny a podrobněji členěny 
v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších právních předpisů. Vymezení druhu plochy s jiným způsobem využití 
než je stanoveno v ust. § 4 až 19 uvedené vyhlášky, je v odůvodnění územního plánu 
v souladu s ust. § 3 odst. 4 této vyhlášky zdůvodněno. 

III/A.4. Výsledek  přezkoumání   souladu   územního  plánu   s  požadavky  zvláštních   
právních  předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Křenovice s požadavky zvláštních právních 
předpisů je obsahem Územního plánu Křenovice části II. Odůvodnění územního plánu, 
Textová část, kap. K. 

Společně jednání o návrhu Územního plánu Křenovice pro dotčené orgány, krajský úřad a 
sousední obce se uskutečnilo dne 17.08.2016. Svá stanoviska v rámci tohoto jednání 
uplatnily dotčené orgány: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
ochrany životního prostředí a památkové péče, čj.: MMPr/077090/2016/STAV/ZP/Eh, 
12.07.2016,  

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství a zemědělství, čj.:  MMPr/077077/2016/Ha, 27.06.2016,   

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
čj.: KUOK 75637/2016, 22.07.2016,   

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 
čj.: KUOK 70820/2016, 11.07.2016,  

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
čj.: KHSOC/15006/2016/PR/HOK, 21.07.2016, 

- Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, 
čj.: SVS/2016/072015-M, 21.06.2016 

- Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc, 
čj.: 40912/ENV/16, 1073/570/16, 21.06.2016,  

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zn.: MPO 30518/2016, 13.06.2016, 

- Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, Praha, čj.: MV-166857-6/OSM-2015, 
26.07.2016,  
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- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Brno, čj.: 95-98/2016-8201, 
04.07.2016. 

V rámci společného jednání uplatnil připomínky oprávněný investor, Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Odbor koncepce a technické přípravy, Brno.  

Sousední obce možnost podat připomínky nevyužily. 

Na základě vyhodnocení uplatněných stanovisek bylo opodstatněným požadavkům 
dotčených orgánů vyhověno úpravou návrhu územního plánu, která se týkala těchto oblastí:  

- dle požadavků Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí, orgánu ochrany přírody, byly provedeny úpravy ve vymezení územního 
systému ekologické stability,   

- dle požadavku Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí, orgánu odpadového hospodářství, byly v odůvodnění územního plánu 
aktualizovány použité podklady,  

- dle požadavku Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství, dotčeného orgánu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, byly 
doplněny podmínky pro využití ploch přírodních v části nepřípustné využití,  

- dle požadavku Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, byla stanovena etapizace 
zástavby navržených zastavitelných ploch pro bydlení, 

- dle upozornění Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství, orgánu ochrany ovzduší, byly v odůvodnění územního plánu aktualizovány 
použité podklady,   

- dle požadavku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, byla doplněna podmíněná přípustnost 
ploch navrhovaných pro bydlení,  

- současně bylo na základě upozornění nadřízeného orgánu územního plánování, 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, uvedeného ve 
stanovisku podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů, upraveno vyznačení jevů v grafické části územního plánu a opraven název 
strategického dokumentu v odůvodnění územního plánu. 

Stanoviska ostatních dotčených orgánů byla buď souhlasná, bez připomínek k předloženému 
řešení, nebo obsahovala připomínky, které byly vyhodnoceny jako bezpředmětné, protože se 
týkaly problematiky již v řešení návrhu územního plánu obsažené či se vztahovaly 
k následným správním řízením. Rovněž připomínky uplatněné oprávněným investorem, které 
se vztahovaly k následným správním řízením, byly vyhodnoceny jako bezpředmětné. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, dle stanoviska 
vydaného k návrhu Územního plánu Křenovice podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona ve 
znění pozdějších právních předpisů, s návrhem územního plánu souhlasil a zároveň 
konstatoval, že jej lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ustanovení § 52 
uvedeného zákona.  

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

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Křenovice s odborným výkladem se konalo dne 
20.04.2017. V rámci projednání byla písemně uplatněna stanoviska dotčených orgánů: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
ochrany životního prostředí a památkové péče, čj.: MMPr/032233/2017/STAV/ZP/Eh, 
27.04.2017,  

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství a zemědělství, čj.: MMPr/032231/2017/Ha, 26.04.2017,   
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- Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, 
čj.: SVS/2017/032842-M, 13.03.2017 

- Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor výkonu státní správy VIII, 
čj.: 17958/ENV/17, 493/570/17, 17.03.2017,  

- Ministerstvo obrany České republiky, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany 
územních zájmů, Brno, čj.: MO 66517/2017-8201, 03.04.2017. 

Stanoviska dotčených orgánů byla buď souhlasná, bez připomínek k předloženému řešení, 
nebo opět obsahovala připomínky, které byly vyhodnoceny jako bezpředmětné, protože se 
týkaly problematiky již v řešení návrhu územního plánu obsažené. 

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

V rámci tohoto projednání podal námitky vlastník pozemků a staveb, dotčených návrhem 
řešení územního plánu, Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, IČ 60799358, 
Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc. 

Dále byly k návrhu územního plánu uplatněny připomínky oprávněného investora, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Odboru koncepce a technické přípravy, Brno.  

Sousední obce nevyužily možnost podat připomínky. 

Pořizovatel po ukončeném veřejném projednání návrhu územního plánu ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh rozhodnutí 
o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek a tyto předložil dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu územního plánování. Ve lhůtě do 30 dnů od 
obdržení byla k návrhům písemně uplatněna stanoviska dotčených orgánů a krajského 
úřadu: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
ochrany životního prostředí a památkové péče, čj.: MMPr/065008/2017/STAV/ZP/Eh, 
25.05.2017,  

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
čj.: KHSOC/13488/2017/PR/HOK, 14.06.2017, 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zn.: MPO 32516/2017, 19.05.2016, 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, územního 
plánování a stavebního řádu, čj.: KUOK 56072/2017, 06.06.2017. 

Stanoviska byla souhlasná, bez připomínek k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek. Ostatní obeslané dotčené orgány svá stanoviska v uvedené lhůtě 
neuplatnily, proto ve smyslu ust. § 53 odst. 1 se má za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 

Návrh územního plánu byl v souladu s výsledky projednání upraven. 

Vzhledem k tomu, že provedená úprava byla posouzena jako podstatná, nařídil pořizovatel 
opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Křenovice s odborným výkladem, 
které se uskutečnilo dne 14.09.2017. V rámci projednání byla písemně uplatněna stanoviska 
ze strany těchto dotčených orgánů: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
ochrany životního prostředí a památkové péče, čj.: MMPr/099317/2017/STAV/ZP/Eh, 
08.08.2017,  

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství a zemědělství, čj.: MMPr/099401/2017/STAV/ZP/Eh, 18.09.2017,  

- Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor výkonu státní správy VIII, 
čj.: MZP/2017/570/, 21.08.2017,  

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zn.: MPO 51075/2017, 11.08.2017. 

Podání byla opět buď souhlasná, bez připomínek k řešení předloženého návrhu Územního 
plánu Křenovice nebo se týkala problematiky již v řešení návrhu územního plánu obsažené.  
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Oprávněný investor, Ředitelství silnic a dálnice ČR, Odbor koncepce a technické přípravy, 
Brno, neměl dle uplatněného vyjádření k částem řešení, které byly od předchozího veřejného 
projednání změněny, připomínky. 

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Křenovice neuplatnili 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení územního plánu, oprávněný investor 
ani zástupce veřejnosti žádné námitky. Z řad veřejnosti ani sousedními obcemi nebyly 
uplatněny žádné připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad proto nemusely zaujímat žádné 
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách ani k návrhu vyhodnocení připomínek. 

III/B. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán 
ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku vydaném k návrhu Zadání 
Územního plánu Křenovice pod čj.: KUOK 102056/2015 ze dne 18.11.2015, v souladu 
s ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
právních předpisů, 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. Dle zdůvodnění vyloučení významného vlivu 
se v okolí záměru nenachází žádné lokality soustavy Natura 2000. Nejblíže ležící evropsky 
významná lokalita je asi 4 km vzdálený okraj rozsáhlé EVL CZ0714085 Morava – 
Chropyňský luh s osmi typy přírodních stanovišť a pěti evropsky významnými živočišnými 
druhy a orgán ochrany přírody došel k závěru, že žádný předmět ochrany této nebo jiné 
evropsky významné lokality nelze považovat za potenciálně dotčený vzhledem k charakteru 
koncepce a její vzdálenosti od jejich míst výskytu, který je omezen na území evropsky 
významné lokality. Rovněž tak vzhledem k umístění záměru nemůže být dotčena jejich 
celistvost. 

Následně Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
dotčený orgán příslušný k 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 ve stanovisku vydaném pod 
čj.: KUOK 107084/2015 ze dne 07.12.2015 uvedl, že Územní plán Křenovice není nezbytné 
a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. Dle zdůvodnění jsou 
požadavky v územním plánu navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv 
jednotlivých funkčních využití území ve smyslu uvedeného zákona. Dotčený orgán přihlédl 
také ke skutečnosti, že posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav 
předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit ani ptačí oblasti.  

V Zadání Územního plánu Křenovice proto nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území, jehož součástí by bylo vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a 
toto se nezpracovávalo.  

V rámci společného jednání o návrhu Územního plánu Křenovice Krajský úřad Olomouckého 
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, stanoviskem pod čj.: KUOK 75637/2016 ze 
dne 22.07.2016 s odkazem na stanoviska uplatněná k návrhu zadání územního plánu další 
požadavky neuplatnil.  

Protože na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu Územního plánu 
Křenovice, vyžádal si pořizovatel stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu 
ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad vydal pod 
čj.: KUOK 70708/2017 ze dne 14.07.2017 stanovisko, že Územní plán Křenovice není 
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nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí, a dle 
stanoviska orgánu ochrany přírody předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

III/C.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí by bylo vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, se nezpracovávalo. Stanovisko příslušného úřadu k návrhu koncepce podle 
ust. § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších právních 
předpisů proto nebylo vydáno. 

III/D. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, 
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly 

Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno, a proto nebylo ani potřeba zohledňovat. 

III/E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty je obsahem Územního plánu 
Křenovice části II. Odůvodnění územního plánu, Textová část, kap. E.  

III/F. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch je obsahem Územního plánu Křenovice části II. Odůvodnění územního 
plánu, Textová část, kap. F.  

IV. Náležitosti vyplývající ze správního řádu 

IV/A. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

V průběhu řízení o návrhu Územního plánu Křenovice neuplatnil při veřejném projednání 
oprávněný investor ani zástupce veřejnosti žádné námitky.  

Námitky, které v rámci tohoto projednání proti návrhu Územního plánu Křenovice podal 
vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení územního plánu, jsou uvedeny 
v doslovných citacích (z důvodu přehlednosti a jednoznačnosti rozhodnutí o nich jsou 
jednotlivé námitky označeny čísly 1–4):  

Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, IČ 60799358, Biskupské 
nám. 841/2, 779 00 Olomouc  
(čj.: 282/2017, 18.04.2017) 

Věc: Podání námitek k návrhu Územního plánu Křenovice  

Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci (dále MKO) jako vlastník pozemků 
v k. ú. Křenovice u Kojetína, list vlastnictví č. 716, podává námitky k návrhu Územního plánu 
Křenovice – veřejné projednání návrhu dne 20. 4. 2017:  

Znění námitky č. 1: 

- Námitka k vymezení plochy p. č. 75/12 v k. ú. Křenovice u Kojetína, v návrhu je část 
pozemku vymezena pro plochy smíšené obytné – venkovské SV a část je vymezena 
plochy smíšené výrobní VS. Požadujeme celý pozemek p. č. 75/12 zařadit jako plochu 
smíšenou obytnou – venkovské SV. Důvodem námitky je převažující využití okolních 
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ploch k bydlení, omezením plochy smíšené výrobní na tomto pozemku, bude příznivě 
ovlivněna kvalita bydlení v této lokalitě. 

Rozhodnutí o námitce č. 1: 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

V katastru nemovitostí je pozemek p. č. 75/12 v k. ú. Křenovice u Kojetína, který podatel 
námitky požaduje zařadit jako plochy smíšené obytné – venkovské SV, veden jako ostatní 
plocha, způsob využití jiná plocha. 

V návrhu Územního plánu Křenovice (pro veřejné projednání) je námitkou dotčená část 
pozemku, nacházející se na ploše bývalého statku uvnitř zastavěného území, vymezena jako 
součást stabilizované plochy se způsobem využití plochy smíšené výrobní VS. Na zbývající 
části pozemku je vymezena stabilizovaná plocha smíšená obytná – venkovská SV.  

Z hlediska uspořádání území dotčená část pozemku dále bezprostředně sousedí 
s vymezenou plochou přestavby P6 se způsobem využití plochy smíšené obytné – 
venkovské. Podél západní hranice pozemku je ve vymezené ploše přestavby P5, s využitím 
plochy veřejných prostranství, navržena propojovací místní komunikace. 

Stanovená urbanistická koncepce zůstane zachována. 

Na základě výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje a na části pozemku p. č. 75/12 
v k. ú. Křenovice u Kojetína se vymezují plochy smíšené obytné – venkovské SV.  

Znění námitky č. 2: 

- Námitka k lokalitě Na Statku – plocha P7: plocha určená pro výstavbu bydlení pro seniory. 
Požadujeme zrušení vymezení využití této plochy pro bydlení pro seniory a současně 
žádáme o vymezení celé této plochy pro stavby na bydlení – smíšené obytné, příp. 
doplněné i o stavby bydlení pro seniory. Důvodem je nepřiměřené zasažení do práv a 
záměru vlastníka v budoucím využití pozemku tím, že je mu předem určen druh možné 
výstavby, ačkoliv využití plochy č. P7 k jiným druhům bydlení je, dle našeho názoru, 
přípustné. 

Rozhodnutí o námitce č. 2: 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

V návrhu Územního plánu Křenovice je námitkou dotčená plocha přestavby P7, nacházející 
se v severní části výrobního areálu uvnitř zastavěného území, vymezena jako plocha se 
způsobem využití plochy smíšené obytné – venkovské SV.  

Dle urbanistické koncepce stanovené v textové části I. Územní plán, kap. C.1 Urbanistická 
koncepce, odst. 4., nejsou kromě zásad uspořádání ploch smíšených obytných – 
venkovských jiné zásady stanoveny, ani v kap. C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch 
přestavby, odst. 2., nejsou pro vymezenou plochu přestavby P7 žádné podmínky pro využití 
plochy stanoveny. 

Podle kap. F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, tab. č. 6, jsou 
hlavním využitím ploch smíšených obytných – venkovských SV pozemky a stavby rodinných 
domů. Přípustným využitím jsou pak mj. pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení 
pro: školství, zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu … – tj. i stavby bydlení pro seniory.  

Údaje, že se v ploše uvažuje s výstavbou domu pro seniory resp., že plocha je pro výstavbu 
bydlení pro seniory určena, jsou v návrhu Územního plánu Křenovice (pro veřejné 
projednání) uváděny pouze v textové části II. Odůvodnění územního plánu, 
kap. E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, v odůvodnění 
urbanistické koncepce a vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

Na základě výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje a v textové části odůvodnění 
územního plánu, se neuvádí určení plochy přestavby P7 pro bydlení pro seniory.  
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Znění námitky č. 3: 

- Námitka k lokalitě Na Statku – plocha P8: plocha s funkcí veřejné prostranství a zeleně 
ochranné. Požadujeme zařazení této plochy jako plochy smíšené obytné – venkovské SV. 
Ochrana před vlivy ze sousedního výrobního areálu by byla řešena při výstavbě obytných 
domů jejich vlastníky v závislosti na aktuální stav zástavby. Dále využití této plochy jako 
veřejné prostranství nepřispívá k zajištění klidového stavu a kvality bydlení, kdy plocha 
bude vystavena většímu pohybu v místě nebydlících osob. 

Rozhodnutí o námitce č. 3: 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění: 

V katastru nemovitostí jsou pozemky p. č. 506/1, 506/9 a 506/10  v k. ú. Křenovice 
u Kojetína, jejichž části podatel námitky požaduje zařadit jako plochy smíšené obytné – 
venkovské SV, vedeny jako ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha.  

V návrhu Územního plánu Křenovice (pro veřejné projednání) jsou námitkou dotčené části 
pozemků, nacházející se ve výrobním areálu uvnitř zastavěného území, vymezeny jako 
plocha přestavby P8 se způsobem využití plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV. 
Veřejné prostranství je současně vymezeno jako veřejné prostranství PP2 Záhumení, pro 
které lze uplatnit předkupní právo. Na zbývajících částech pozemků p. č. 506/9 a 506/10 je 
vymezena plocha přestavby P7, s využitím plochy smíšené obytné – venkovské SV. 
Vymezená plocha přestavby P8 tak má kromě funkce veřejného prostranství plnit pro 
obytnou plochu funkci zeleně ochranné vůči sousednímu výrobnímu areálu. 

Na pozemku p. č. 506/9 je současně vymezen prvek územního systému ekologické stability 
– stávající liniový interakční prvek IP 6/68. Na pozemku p. č. 506/1 jsou umístěny stávající 
trasy vedení technické infrastruktury – středotlaký plynovod a řad pitné vody, na pozemku 
p. č. 506/10 je pak umístěna stávající distribuční stanice 22/0,4 kV.  

Vzhledem k tomu, že z hlediska ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů, které požaduje pro 
každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo 
smíšené obytné vymezit související plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 
1000 m2, není potřeba pro plochu přestavby P7 (o výměře 0,90 ha) takovou plochu 
vymezovat, dále s ohledem na stávající a navrhovaný způsob využití plochy výrobního 
areálu, a to i se zřetelem na rozhodnutí o námitce pod bodem č. 4, uplatněné k vymezení 
plochy změn v krajině K1 – tj. se zřetelem na vyhovění požadavku na vymezení resp. další 
rozšíření ploch smíšených výrobních VS, se z důvodu minimalizace negativních vlivů 
z výrobního areálu na navrhovanou obytnou zástavbu, vymezuje plocha přestavby P8 jako 
plochy zeleně plnící funkci ochrannou a izolační.  

Navrhované řešení tak je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, uvedenými v ust. § 18 
a 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších právních předpisů, neboť vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný 
rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území, při 
maximální snaze o dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů.  

Předložené řešení naplňuje obecné požadavky na územně plánovací dokumentaci, 
stanovené Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, která byla 
schválena usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15.04.2015, v kap. 2. 
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, čl. (24a), 
který uvádí „Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených 
mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu 
významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup 
od průmyslových nebo zemědělských areálů.“  

Zároveň předložené řešení naplňuje priority územně plánovací dokumentace vydané krajem, 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
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dne 22.02.2008 formou opatření obecné povahy pod čj.: KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, ve 
znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj.: KUOK 
28400/2011, které v kap. A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území stanovují priority v oblasti ochrany ovzduší, v odst. 5.4.1.1. 
„vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních 
vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení“, když plocha smíšená 
obytná – venkovská SV, vymezená jako plocha přestavby P7 v severní části výrobního 
areálu, je od jeho ponechané části oddělena navrženou plochou zeleně.  

Stanovená urbanistická koncepce zůstane zachována. 

Na základě výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje částečně a v ploše přestavby P8 
vymezené na pozemcích p. č. 506/1, 506/9 a 506/10 v k. ú. Křenovice u Kojetína se mění 
způsob jejího využití z ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV na plochy zeleně – 
ochranné a izolační ZO, plnící funkce ochrannou a izolační, při současném zúžení 
jihovýchodní části plochy. Zároveň tak je zrušeno vymezení veřejného prostranství, pro které 
lze uplatnit předkupní právo. 

Znění námitky č. 4: 

- Námitka k ploše W č. K1 – určeno pro vybudování víceúčelových nádrží (rybníků), příp. 
mokřadů. Požadujeme zařazení této plochy jako plochy smíšené výrobní VS, v návaznosti 
na sousední výrobní areál. Pozemky p. č. 503/1 p. č. 503/3 a p. č. 504/8 jsou evidovány 
druh pozemku ostatní plocha – manipulační plocha, tím je i jejich využití určeno spíše pro 
výrobu než pro zřízení rybníku nebo mokřadu. Zřízení vodní plochy na těchto pozemcích 
bude mít negativní vliv na kvalitu bydlení na blízké ploše, a to možným zápachem šířícím 
se z rybníků, zvýšeným výskytem obtěžujícího hmyzu ve stojatých vodách a dále zvýšení 
hluku provázející výskyt obojživelníků. MKO nemá rozhodně záměr na těchto pozemcích 
zřizovat vodní plochy a má zájem rozvíjet stávající sousední plochy pro výrobu, a tím 
i přispět k ekonomickému rozvoji obce a zaměstnanosti místních obyvatel. 

Rozhodnutí o námitce č. 4: 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

V katastru nemovitostí jsou pozemky p. č. 503/1, 503/3 a 504/8  v k. ú. Křenovice u Kojetína, 
které podatel námitky požaduje zařadit jako plochy smíšené výrobní VS, vedeny jako ostatní 
plocha, způsob využití manipulační plocha.  

V návrhu Územního plánu Křenovice (pro veřejné projednání) jsou námitkou dotčené 
pozemky, nacházející se mimo zastavěné území, vymezeny jako plocha změn v krajině K1 
se způsobem využití plochy vodní a vodohospodářské W, ve které se navrhuje jako součást 
lokálních protipovodňových opatření vybudování víceúčelové vodní nádrže (rybníka), se 
současným vymezením prvku územního systému ekologické stability – stávajícím liniovým 
interakčním prvkem IP 6/68. Na pozemcích je současně jako veřejně prospěšné opatření 
vymezeno opatření ke snížení ohrožení v území povodněmi: VK1 – stavba víceúčelové 
vodní nádrže (rybníka) na toku Syrovátky severně silnice I/47. 

Dotčené pozemky navazují přímo na zastavěné území, z hlediska uspořádání území tak 
bezprostředně sousedí s vymezenou stabilizovanou plochou smíšenou výrobní VS.  

Dle koncepce ochrany před povodněmi stanovené v textové části I. Územní plán, kap. E.5 
Ochrana před povodněmi, je jako součást protipovodňových opatření navrhováno 
vybudování tří víceúčelových vodních nádrží (rybníků) na toku Syrovátky, a dále mohou být 
protipovodňová opatření budována v nezastavěném území (tzn. bez konkrétního vymezení 
v územním plánu) v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
Současně jsou územním plánem respektována již realizovaná protipovodňová opatření. 
Podrobná dokumentace pro záměry víceúčelových vodních nádrží dosud nebyla zpracována. 

Dle odůvodnění urbanistické koncepce není rozvojová plocha Z2 – plocha pro rozvoj 
zemědělské výroby v lokalitě U Kříže, vymezená v dotčeném území v dosavadním Územním 
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plánu obce Křenovice v platném znění, převzata do Územního plánu Křenovice z důvodu 
nezájmu o další rozvoj zemědělské výroby v obci.  

Vzhledem k v námitce uvedenému zájmu vlastníka pozemků, rozvíjet stávající sousední 
plochy pro výrobu, se vymezují na dotčených pozemcích plochy smíšené výrobní VS.  

Navrhovaná plocha pro výrobu je od plochy smíšené obytné – venkovské, vymezené 
v severní části stávajícího výrobního areálu jako plocha přestavby P7, oddělena plochou 
zeleně navrženou v ploše přestavby P8.    

Řešení Územního plánu Křenovice tak nadále je v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, uvedenými v ust. § 18 a 19 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů, kdy při dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 
vytváří podmínky pro snižování nebezpečí přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků.  

Uvedeným řešením jsou nadále naplněny obecné požadavky na územně plánovací 
dokumentaci stanovené Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace 
č. 1 v kap. 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, čl. (24a), když plocha smíšená obytná – venkovská, vymezená jako plocha přestavby 
P7 v severní části výrobního areálu, je od navrhované plochy smíšené výrobní oddělena 
navrženou plochou zeleně, a čl. (25), když řešení územního plánu vytváří podmínky pro 
preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 
v území (záplavy, eroze) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zároveň jsou 
naplněny požadavky Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 
– priority formulované v kap. A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území i zásady uvedené v kap. A.8.1 Požadavky na koordinaci 
protipovodňové ochrany území.  

Navrhované řešení nadále vytváří předpoklady pro uplatňování opatření ke zvýšení 
retenčních schopností krajiny.  

Na základě výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje a na pozemcích p. č. 503/1, 503/3 a 
504/8  v k. ú. Křenovice u Kojetína se vymezují plochy smíšené výrobní VS. Zároveň tak je 
zrušeno vymezení veřejného prospěšného opatření, pro které lze práva k pozemkům 
vyvlastnit. 

V průběhu opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Křenovice neuplatnili 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor, ani zástupce 
veřejnosti žádné námitky. 

IV/B. Vyhodnocení připomínek 

IV/B.1.  Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci společného jednání o návrhu     
územního plánu  

V rámci společného jednání o návrhu Územního plánu Křenovice nebyly uplatněny žádné 
připomínky z řad veřejnosti ani sousedními obcemi. 

Při tomto jednání uplatnil k návrhu územního plánu připomínky oprávněný investor:   

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor koncepce a technické přípravy, Brno  
(vyjádření pod zn.: 008637/11300/2016 ze dne 21.07.2016)    

Znění připomínky: 

K vybraným částem návrhu ÚP Křenovice sdělujeme: 

 Plocha veřejného prostranství č. Z3 U Hřbitova 
Plocha č. Z3 je navržena pro realizaci nové místní komunikace, jejíž součástí budou 
i parkovací stání. 

Uvedená komunikace je vedena podél východního okraje hřbitova a dle grafické části ÚPD je 
připojena na stávající trasu silnice I/47. V textové části Odůvodnění je mj. uvedeno, že 
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„veškeré nové trasy, křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny 
v souladu se zásadami uvedenými v ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110“ – 
s uvedeným souhlasíme.  

Proti návrhu plochy č. Z3 nemáme v této fázi námitky. Upozorňujeme však, že místo 
připojení nové MK na silnici I/47 považujeme za nevhodné, zejména z důvodu nedodržení 
normou požadované minimální vzdálenosti křižovatek – připojení je situováno mezi dvěma 
stavbami, cca 55 m od stávajícího připojení účelové komunikace (k hřišti), požadavek dle 
tab. 2 ČSN 736110 Projektování místních komunikací je min. 150 m. 

» Upozorňujeme proto rovněž, že souhlas s nově navrhovaným funkčním využitím území 
není současně souhlasem s jeho komunikačním připojením k silniční síti (v tomto případě 
na silnici I/47). Ve věci nově navrhované křižovatky na silnici I/47 je tuto nutno v dalších 
fázích projednat a schválit příslušným majetkovým správcem komunikace, tj. ŘSD ČR, 
Správa Olomouc. 

S ohledem na výše uvedené požadujeme u plochy č. Z3 uvést následující podmínku pro 
realizaci nové MK v ploše č. Z3: 

Nově navržené připojení na silnici I/47 je nutno před realizací s ŘSD ČR nejprve projednat a 
odsouhlasit návrh technického řešení MK, které bude provedeno v souladu s podmínkami 
stanovenými § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Plochy vodní a vodohospodářské č. K1, K2 
Plochy č. K1, K2 jsou navrženy pro vybudování vodních nádrží (rybníků), příp. mokřadů pro 
posílení retenčních schopností krajiny a jako součást protipovodňových opatření. Jsou 
vymezeny na toku Syrovátky, v jihovýchodní části řešeného území, severně a jižně silnice 
I/47, v jejím ochranném pásmu. 

Proti návrhu ploch K1 a K2 nemáme zásadní námitky, upozorňujeme však, že: 
» v silničních ochranných pásmech lze terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila 

nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky provádět jen na základě povolení vydaného 
silničním správním úřadem (§ 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

» využití ochranného pásma silnic tak podléhá souhlasu příslušného silničního správního 
úřadu, kterým je v tomto případě KÚ Olomouckého kraje. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka se považuje za bezpředmětnou.    

Odůvodnění:  

Požadavek na uvedení podmínky pro realizaci nové místní komunikace v ploše č. Z3 přísluší 
jako požadavek vztahující se k následným projektovým dokumentacím uplatnit při 
následných správních řízeních. Dle stanoviska příslušného dotčeného orgánu, Ministerstva 
dopravy České republiky, Odboru infrastruktury a územního plánu, vydaného pod 
zn.: 584/2016-910-UPR/2 dne 12.09.2016 na základě vyžádání pořizovatele, jsou jím 
sledované zájmy v oblasti silniční dopravy návrhem územního plánu respektovány. 
Připomínku lze proto považovat za bezpředmětnou.  

Z hlediska upozornění na nevhodnost připojení nové místní komunikace na silnici I/47  – 
soulad s právními předpisy a normami ověřují svým stanoviskem příslušné dotčené orgány, 
přičemž dle výše uvedeného stanoviska Ministerstva dopravy České republiky, Odboru 
infrastruktury a územního plánu, jsou jím sledované zájmy v oblasti silniční dopravy návrhem 
územního plánu respektovány.  

Z hlediska ostatních upozornění – jedná se o procesní podmínky vztahující se k následným 
správním řízením. 
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IV/B.2.  Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu    
územního plánu  

V průběhu řízení o návrhu Územního plánu Křenovice neuplatnily při veřejném projednání 
sousední obce ani veřejnost žádné připomínky.  

V rámci tohoto projednání byly k návrhu územního plánu oprávněným investorem uplatněny 
následující připomínky:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor koncepce a technické přípravy, Brno  
(vyjádření pod zn.: 000805/11300/2017 ze dne 24.04.2017)    

I nadále připomínáme, že: 

Znění připomínky: 

» Souhlas s nově navrhovaným funkčním využitím území není současně souhlasem s jeho 
komunikačním připojením k silniční síti, týká se zejména zastavitelné plochy Z3 (návrh 
nové místní komunikace připojené na I/47). Ve věci nově navrhované křižovatky na silnici 
I/47 je tuto nutno v navazujícím územním řízení projednat a schválit příslušným 
majetkovým správcem komunikace, tj. ŘSD ČR, Správa Olomouc 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka se považuje za bezpředmětnou.    

Odůvodnění:  

Jedná se o procesní podmínky vztahující se k následným správním řízením.  

Znění připomínky: 

■ K navrženým plochám č. K1, K2, K3 (plochy vodní a vodohospodářské pro vybudování 
vodních nádrží, příp. mokřadů pro posílení retenčních schopností krajiny a jako součást 
protipovodňových opatření) sdělujeme: 

Dle textové části ÚPD jsou plochy určené pro realizaci nových víceúčelových vodních nádrží 
(rybníky) s převažující protipovodňovou funkcí (na toku Syrovátky/Korábky). Navržené využití 
ploch jako protipovodňová opatření bereme na vědomí. 

» Upozorňujeme však, že s ohledem na situování předmětných ploch K1, K2 a K3 
v blízkosti dálnice D1 a silnice I/47, bude nutné při využití ploch K1, K2 a K3 (umístění 
staveb rybníků) zajistit ochranu těchto komunikací pro omezení nebezpečí a vzniku škod 
při eventuálním působení vodního díla na jejich konstrukci. Doporučujeme proto u popisu 
ploch K1, K2, K3 uvést podmínku jejich využití ve smyslu, že nenaruší/neohrozí 
dálniční/silniční stavbu. 

» Rovněž obecně připomínáme, že využití ochranného pásma dálnice a silnic podléhá 
souhlasu příslušného silničního správního úřadu, kterým je v případě dálnice – 
Ministerstvo dopravy (K3) a v případě silnice I. třídy – KÚ Olomouckého kraje (plochy K1, 
K2). 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka se považuje za bezpředmětnou.    

Odůvodnění:  

Jedná se o podmínky, které přísluší k uplatnění při umisťování staveb v následných 
správních řízeních. Proto je uvedené doplněno v odůvodnění návrhu víceúčelových vodních 
nádrží – lokálních protipovodňových opatření a vymezení ploch změn v krajině K2 a K3 
v textové části odůvodnění územního plánu. Namísto plochy změn v krajině K1 byla v rámci 
úpravy návrhu územního plánu po veřejném projednání, na základě rozhodnutí o uplatněné 
námitce, vymezena zastavitelná plocha Z13 se způsobem využití plochy smíšené 
výrobní VS. 

Z hlediska využití ochranného pásma dálnice a silnic se jedná o procesní podmínky 
vztahující se k následným správním řízením. 
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IV/B.3. Vyhodnocení připomínek uplatněných v  rámci opakovaného veřejného   
projednání návrhu  územního plánu  

V průběhu opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Křenovice nebyly 
žádné připomínky uplatněny. 

 

Poučení 

Proti Územnímu plánu Křenovice 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).  

 

 

 

 

   

 

          Jaroslav Lejnar                                                                            Jan Štefan   

           starosta obce                                                                       místostarosta obce         

 

 


