
OBEC BEZUCHOV 
_________________________________________________________________________________ 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY   

ÚZEMNÍ PLÁN BEZUCHOV 

 

Zastupitelstvo obce Bezuchov, 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 Bezuchov 

v rozsahu části I. Územní plán o obsahu: 

Textová část    

I/A. Vymezení zastavěného území,            

I/B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 

I/C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně, 

I/D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, 

I/E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných 
surovin a podobně, 

I/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 
umisťování 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), 

I/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, 

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

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

I/K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci, 
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I/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, 

I/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, 

I/N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace), 

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

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

Grafická část 

   I/1  –  Výkres základního členění území             měř.  1 : 5 000,  

   I/2    –  Hlavní výkres            měř.  1 : 5 000,  

   I/3        –  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací            měř.  1 : 5 000,  

   I/4        –  Koncepce dopravní a technické infrastruktury 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 Bezuchov, se 
ukončuje platnost  

1. Územního plánu sídelního útvaru Bezuchov, schváleného usnesením ze zasedání 
Obecního zastupitelstva v Bezuchově dne 26.10.1995, a Vyhlášky o závazných částech 
územního plánu sídelního útvaru Bezuchova, která nabyla účinnosti dne 12.11.1995, 

2. Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Bezuchov, schválené usnesením z 23. 
zasedání Zastupitelstva obce Bezuchov dne 12.10.2006, a Obecně závazné vyhlášky 
obce Bezuchov č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o závazné části územního 
plánu sídelního útvaru Bezuchov, která nabyla účinnosti dne 27.10.2006. 

 

Odůvodnění 

Odůvodnění Územního plánu Bezuchov tvoří: 

II.   Odůvodnění územního plánu o obsahu: 

Textová a tabulková část 

II/A. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem,    

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

II/C. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území,  

II/D. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů,  
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II/E. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů, 

II/F. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu 

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

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

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

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

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

II/H. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, 

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

II/J. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, 

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

II/L. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch, 

II/M. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

Grafická část 

 II/1 –  Koordinační výkres               měř. 1 : 5 000, 

 II/2 –  Výkres širších vztahů            měř. 1 : 50 000, 

 II/3       –  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu              měř. 1 : 5 000, 

 II/4       –  Technická infrastruktura              měř. 1 : 5 000. 

Textová a tabulková 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 Bezuchov s Politikou územního rozvoje 
České republiky 2008, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 
20.07.2009, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené 
usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15.04.2015, je obsahem části 
II. Odůvodnění územního plánu, Textová a tabulková část, kap. II/A.1. 
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Pořizovatel přezkoumal provedené vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Bezuchov 
s politikou územního rozvoje s tímto výsledkem: 

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

Soulad návrhu Územního plánu Bezuchov s Politikou územního rozvoje České republiky 
2008 byl potvrzen i stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, vydaným k návrhu územního plánu 
pod čj.: KUOK 12804/2014 ze dne 04.02.2015. V rámci veřejného projednání pak krajský 
úřad jako nadřízený orgán stanovisko k částem řešení, které byly změněny od společného 
jednání, tj. stanovisko i z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, neuplatnil, čímž 
upravené řešení resp. soulad územního plánu se schválenou Aktualizací č. 1 Politiky 
územního rozvoje České republiky osvědčil. 

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

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Bezuchov 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, 
je obsahem části II. Odůvodnění územního plánu, Textová a tabulková část, kap. II/A.2. 

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

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

Ve vztahu k odůvodnění souladu územního plánu s požadavkem platných Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje, stanovujícím vycházet při návrhu odvádění a čištění odpadních 
vod v územních plánech z aktuálního znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje, obec Bezuchov již požádala o aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Olomouckého kraje v platném znění ve smyslu navrhovaného řešení.  

Soulad návrhu Územního plánu Bezuchov s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem byl potvrzen i stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, vydaným pod 
čj.: KUOK 12804/2014 ze dne 04.02.2015.  

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 Bezuchov 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 části II. Odůvodnění územního 
plánu, Textová a tabulková část, kap. II/C. 

Pořizovatel přezkoumal provedené vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Bezuchov 
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 Bezuchov 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 Bezuchov s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích právních předpisů je obsahem části II. Odůvodnění územního plánu, 
Textová a tabulková část, kap. II/D.  

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

Územní plán Bezuchov 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 a 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 ploch zeleně tj. 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 Bezuchov s požadavky zvláštních právních 
předpisů je obsahem části II. Odůvodnění územního plánu, Textová a tabulková část, 
kap. II/E. 

Pořizovatel přezkoumal soulad s tímto výsledkem: 

Územní plán Bezuchov je zpracován v souladu se zvláštními právními předpisy, což dokládá 
i celkový kladný výsledek projednání návrhu územního plánu.  

Společně jednání o návrhu Územního plánu Bezuchov pro dotčené orgány, krajský úřad a 
sousední obce se uskutečnilo dne 03.12.2014. Stanoviska podaly tyto dotčené orgány: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 
čj.: MMPr/131416/2014/STAV/ZP/Eh, 27.11.2014,  

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 
čj.: MMPr/131406/2014/Ha, 17.12.2014,   

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
čj.: KOUK 112439/2014, 17.12.2014, čj.: KOUK 12425/2015, 02.02.2015, 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 
čj.: KUOK 109595/2014, 09.12.2014,   

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
čj.: KHSOC/25608/2014/PR/HOK, 09.12.2014, 

- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, 
čj.: SVS/2014/090407-M, 19.11.2014, 

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, 
zn.: SPU 622264/2014, 11.12.2014, 
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- Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc, 
čj.: 77913/ENV/14, 1951/570/14, 24.11.2014,  

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zn.: MPO 51436/2014, 06.11.2014, 

- Česká republika – Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, čj.: MOCR 30773-2/2014 - 6440, 
27.11.2014, 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, 
čj.: KUOK 12804/2014, 04.02.2015. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu, uplatnil stanovisko, že předloženou dokumentaci 
nelze kladně projednat ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů, neboť dokumentace 
neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení nezbytnosti navržených zastavitelných ploch 
pro účely bydlení, vzhledem k tomu, že u ploch pro bydlení vymezených v zastavěném 
území (P01, Z04, Z05, Z06, Z07, Z08) nejsou v textové části návrhu územního plánu 
uvedeny jejich výměry a z toho důvodu nelze posoudit oprávněnost požadavku na celkový 
rozsah vymezených obytných ploch ve vztahu k demografickému vývoji po dobu reálné 
platnosti územního plánu. Po projednání bylo požadavku vyhověno úpravou dokumentace, 
která se týkala doplnění výměry plochy přestavby P01 v textové a tabulkové části 
odůvodnění územního plánu kap. II/J.C.3. Vymezení ploch přestavby s tím, že výměry 
zastavitelných ploch pro bydlení jsou uvedeny v kap. II/J.C.2. Vymezení zastavitelných 
ploch. Následně tento dotčený orgán po opětovném posouzení předloženého návrhu 
Územního plánu Bezuchov, s přihlédnutím k upřesněnému celkovému požadavku na 
vymezení zastavitelných ploch pro bydlení, další připomínky z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu k návrhu územního plánu neuplatnil. 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví, svůj souhlas s návrhem Územního plánu Bezuchov v souladu 
s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, svázal se splněním 
stanovených podmínek, podle kterých považuje za podmíněně přípustné vymezené plochy 
smíšené obytné: 

- plochu přestavby P01 vzhledem k blízkosti zemědělského areálu,  

- zastavitelné plochy Z05 a Z09 vzhledem k navrhované zástavbě přilehlé k silnici 
III/43722,  

kdy je nutno orgánu ochrany veřejného zdraví dokladovat, že nebude negativně ohroženo 
veřejné zdraví obyvatel v území a budou splněny hygienické limity hluku v denní a noční 
době v chráněném venkovním prostoru staveb nově navrhovaných. Uvedené požadavky byly 
vyhodnoceny jako bezpředmětné, neboť problematika je obsahem koncepčních podmínek 
využití uvedených ploch v textové části územního plánu v kap. I/C.2. Vymezení 
zastavitelných ploch a kap. I/C.3. Vymezení ploch přestavby. Vyhodnocení stanoviska bylo 
příslušným dotčeným orgánem odsouhlaseno. 

Stanoviska ostatních dotčených orgánů byla buď souhlasná, nebo bez připomínek 
k předloženému řešení.  

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

V rámci společného jednání dále uplatnili vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení územního plánu připomínky týkající se využití těchto pozemků: 

- Antonín Kučera, Markéta Kučerová, Bezuchov 25, 753 54 Soběchleby,  

- Marie Doušková, Bezuchov 6, 753 54 Soběchleby, 

- Radim Zapletal, Bezuchov 17, 753 54 Soběchleby, 

- Zdeněk Novák, Jarmila Nováková, Bezuchov 72, 753 54 Soběchleby.  
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Sousední obce nevyužily možnost podat připomínky. 

Na základě výsledku vyhodnocení uplatněných stanovisek a připomínek byla dokumentace 
návrhu Územního plánu Bezuchov upravena.  

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Bezuchov s odborným výkladem se konalo dne 
05.01.2016. V rámci projednání byla písemně uplatněna podání dotčených orgánů 
zastoupených úřady: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 
čj.: MMPr/149447/2015/STAV/ZP/Eh, 08.01.2016, čj.: MMPr/149449/2015/Ha, 
06.01.2016, 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
čj.: KOUK 2783/2016, 11.01.2016, čj.: KOUK 5242/2016, 15.01.2016, 

- Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor výkonu státní správy VIII, 
čj.: 82573/ENV/16, 1888/570/15, 07.12.2015,  

- Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku, čj.: MV-171917-4/OSM-
2015, 05.01.2016, 

- Ministerstvo obrany České republiky, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany 
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Brno, čj.: MOCR 19688-
1/2015 - 6440, 21.12.2015. 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, příslušný 
vodoprávní úřad ve svém stanovisku uplatnil požadavek řešit záměr likvidace odpadních vod 
v obci a aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje s odůvodněním, 
že navržená likvidace odpadních vod v obci není s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje, který je podkladem pro rozhodování orgánů státní správy, v souladu. 
Koncepce odvádění a čištění odpadních vod je obsahem návrhu Územního plánu Bezuchov 
části I. Územní plán kap. I/D.2.2. Nakládání s odpadními vodami. Vyhodnocení z hlediska 
souladu navrženého řešení s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje je 
pak obsahem části II. Odůvodnění územního plánu kap. II/J.D.2. Koncepce technické 
infrastruktury (AD I/D.2.), bodu ad I/D.2.2. Nakládání s odpadními vodami, s předpokladem, 
že obec Bezuchov požádá o aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 
kraje v platném znění. V souvislosti s požadavkem uplatněným obcí Bezuchov na změnu 
koncepce odkanalizování obce a likvidace odpadních vod, je po úpravě koncepce nakládání 
s odpadními vodami řešena systémem oddílné kanalizace s napojením do čistírny odpadních 
vod na území obce Bezuchov.  

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu, opět uplatnil stanovisko, že předloženou 
dokumentaci nelze kladně projednat ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů. 
Dokumentace dle stanoviska neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení nezbytnosti 
navržených zastavitelných ploch pro účely bydlení, vzhledem k tomu, že u ploch pro bydlení 
vymezených v zastavěném území nejsou v textové části návrhu územního plánu uvedeny 
jejich výměry a z toho důvodu nelze posoudit oprávněnost požadavku na celkový rozsah 
vymezených obytných ploch ve vztahu k demografickému vývoji po dobu reálné platnosti 
územního plánu. Na základě žádosti pořizovatele o doplnění stanoviska bylo vydáno nové 
stanovisko, dle kterého krajský úřad po opakovaném posouzení neuplatnil z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu další připomínky.  

Požadavek uplatněný Ministerstvem obrany České republiky, Odborem ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, příslušným dotčeným orgánem v oblasti 
bezpečnosti a obrany státu, na aktualizaci zájmového území Ministerstva obrany byl 
akceptován úpravou dokumentace. 

Stanoviska ostatních dotčených orgánů byla bez připomínek k řešení předloženého návrhu 
Územního plánu Bezuchov.  
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V průběhu řízení o návrhu Územním plánu Bezuchov 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 jako nadřízený orgán proto nemusely zaujímat žádné 
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách ani k návrhu vyhodnocení připomínek. 
Z hlediska připomínek uplatněných vlastníky pozemků a staveb v rámci společného jednání 
o návrhu územního plánu bylo upravené řešení dotčenými orgány osvědčeno při veřejném 
projednání. 

Obec Bezuchov uplatnila následně požadavek na změnu koncepce odkanalizování obce a 
likvidace odpadních vod a to systémem oddílné kanalizace s napojením do čistírny 
odpadních vod na území obce Bezuchov. 

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 Bezuchov, které se konalo dne 
06.06.2016. V rámci projednání byla písemně uplatněna podání dotčených orgánů 
zastoupených úřady: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 
čj.: MMPr/056025/2016/STAV/ZP/Eh, 18.05.2016, čj.: MMPr/056019/2016, 09.06.2016, 

- Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor výkonu státní správy VIII, 
čj.: 28895/ENV/16, 799/570/16, 09.05.2016, 

- Ministerstvo vnitra České republiky, odbor správy majetku, Praha, čj.: MV-171917-
6/OSM-2016, 07.06.2016,  

- Ministerstvo obrany České republiky, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany 
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Brno, čj.: 98-150/2016-8201, 
06.06.2016. 

Podání byla opět buď souhlasná, bez připomínek k řešení předloženého návrhu Územního 
plánu Bezuchov, nebo se upozornění v nich uvedená netýkala částí, které byly změněny od 
předchozího veřejného projednání, či se týkala následných správních řízení. Ve vztahu 
k upozornění příslušného vodoprávního úřadu, že koncepce odkanalizování obce není 
v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v platném znění, 
požádala obec Bezuchov dne 11.05.2016 o jeho aktualizaci.    

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

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí je 
obsahem části II. Odůvodnění územního plánu, Textová a tabulková část, kap. II/G. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vydal k návrhu 
Zadání Územního plánu Bezuchov stanovisko pod čj.: KUOK 80799/2012 ze dne 
19.09.2012. 

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, ve 
stanovisku vydaném podle ust. § 45i odst. 1 tohoto zákona vyloučil, že 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 předmětném katastrálním území v jeho okrajové části 
nachází evropsky významné lokality (dále jen EVL) soustavy NATURA 2000 – CZ0710006 
Dřevohostický les a CZ0710007 Lesy u Bezuchova s lesními a lučními biotopy a dotčený 
orgán došel k závěru, že žádný předmět ochrany těchto EVL nelze považovat za potenciálně 
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dotčený vzhledem k charakteru záměrů koncepce a jejich vzdálenosti od jejich míst výskytu, 
který je omezen na území EVL. Rovněž tak vzhledem k umístění záměru nemůže být 
dotčena její celistvost.  

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 neuplatnil požadavek na posouzení 
návrhu Územního plánu Bezuchov 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 celistvosti evropsky významných lokalit ani ptačí oblasti.  

V Zadání územního plánu Bezuchov 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 Bezuchov Krajský úřad Olomouckého 
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, stanoviskem pod čj.: KUOK 112439/2014 ze 
dne 17.12.2014 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 
Bezuchov, 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 44507/2016 ze dne 04.05.2016 stanovisko, že upravený návrh Územního plánu 
Bezuchov není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí, 
a dle stanoviska orgánu ochrany přírody koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými koncepcemi 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 

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona je obsahem části 
II. Odůvodnění územního plánu, Textová a tabulková část, kap. II/H. 

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  

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, je 
obsahem části II. Odůvodnění územního plánu, Textová a tabulková část, kap. II/I. 

Stanovisko příslušného úřadu k návrhu koncepce nebylo vydáno a nebylo potřeba 
zohledňovat. 

III/E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty je obsahem části 
II. Odůvodnění územního plánu, Textová a tabulková část, kap. II/J. 
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Návrh územního plánu varianty řešení neobsahoval, protože v Zadání Územního plánu 
Bezuchov nebyl takový požadavek uplatněn. 

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 části II. Odůvodnění územního plánu, Textová a tabulková 
část, kap. II/L.  

IV. Náležitosti vyplývající z ust. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu 

IV/A. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

V průběhu řízení o Územním plánu Bezuchov neuplatnili při veřejném projednání ani při 
opakovaném veřejném projednání vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor ani zástupce veřejnosti žádné námitky. 

Zadání Územního plánu Bezuchov neobsahovalo požadavek na zpracování konceptu 
územního plánu, při jehož projednání by byla rovněž dle ust. § 48 odst. 1 stavebního zákona 
ve znění právních předpisů platných do 31.12.2012 možnost uplatnění námitek. Proto 
součástí rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění není rozhodnutí o námitkách 
uplatněných ke konceptu územního plánu. 

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 Bezuchov nebyly uplatněny 
sousedními obcemi žádné připomínky. 

Při tomto jednání byly vlastníky pozemků uplatněny následující připomínky:  

1. Antonín Kučera, Markéta Kučerová, Bezuchov 25, 753 54 Soběchleby 
(V Bezuchově dne 02.12.2014) 

Znění připomínky: 

Vyjádření k návrhu Územního plánu Bezuchov 

Nesouhlasíme s tím, aby pozemek č. 156/2 v kat.území Bezuchov byl v Územním plánu 
veden jako „veřejné prostranství“. 

Od roku 1993 jsem soukromým zemědělcem mám sídlo firmy Bezuchov č.25. Přes uvedený 
pozemek vede hlavní přístupová cesta. Pozemek je oplocený a nemá přístup veřejnosti. 
S manželkou jsme majitelé pozemku a tím by bylo omezeno podnikání a užívání vlastního 
pozemku. Uvedený pozemek má 49 m2. Před domem jsme měli původně zahrádku o rozloze 
227 m2 která nám byla v roce 1967 zabrána bez náhrady k vybudování komunikace. 

Přílohy 

Povolení stavby plotu z 23.6.1988 

Ohlášení stavby ze dne 20.6.1988 

Rozhodnutí Krajského úřadu, odboru strategického rozvoje kraje z 13.2.2012 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 
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Odůvodnění: 

Pozemek p. č. 156/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace. Na pozemku nejsou umístěny ani se nenavrhují stavby veřejné dopravní 
a technické infrastruktury místního významu. 

Z hlediska vymezení ploch veřejných prostranství se nejedná o pozemek přístupný každému 
bez omezení, sloužící obecnému užívání, a z hlediska využití okolních ploch není potřeba na 
pozemku navrhovat opatření k zajištění dostatečných šířkových parametrů veřejného 
prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších právních předpisů.  

Na základě výše uvedeného byl pozemek p. č. 156/2 vymezen jako plocha se způsobem 
využití ZS – plochy zeleně - soukromá a vyhrazená. V důsledku změny využití tak již nelze 
k předmětnému pozemku uplatnit předkupní právo.  

2. Marie Doušková, Bezuchov 6, 753 54 Soběchleby 
(Bezuchov 10.12.2014) 

Připomínka k návrhu územního plánu obce Bezuchov. 

Znění připomínky č. 2a: 

Jako vlastník pozemku 294/1, trvalý travní porost, p.č. 303/30, ostatní plocha a pozemku 
p.č. 291/3, orná půda vše v k.ú. Bezuchov, uplatňuji tímto připomínku k návrhu územního 
plánu obce Bezuchov a to zejména pro část plochy p.č. 291/3, která je v návrhu územního 
plánu určená jako plocha LK 1/48. Na část pozemku p.č. 294/1, trvalý travní porost byl již 
udělen souhlas orgánu ochrany ZPF k trvalému odnětí za účelem zalesnění. Poněvadž zde 
vznikl nálet a vzhledem k tomu, že přístup na tento pozemek je k jeho svažitosti možný 
pouze z místní komunikace p.č. 636, žádám o zrušení části biokoridoru navrženého na tomto 
pozemku. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce č. 2a se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 

Část pozemku p. č. 294/1  (v textu připomínky chybně uveden pozemek p. č. 291/3), na které 
je vymezen návrh lokálního biokoridoru LK 1/48, je vymezena jako plocha se způsobem 
využití NS – plochy smíšené nezastavěného území s indexem funkcí p – přírodní, z – 
zemědělská tj. NSpz, přičemž ve všeobecných podmínkách ploch NS jsou účelové a 
nemotoristické komunikace uvedeny jako využití přípustné. Zároveň dle podmínek využití 
ploch územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) jsou pozemky staveb dopravní 
infrastruktury podmíněně přípustné jen v případě nezbytného a co nejkratšího křížení ploch 
ÚSES. Podrobností územního plánu není řešení samostatných přístupů na jednotlivé 
pozemky.  

Podkladem pro návrh lokálního ÚSES je zpracovaný generel ÚSES, přičemž navrhované 
řešení územního plánu respektuje principy umístění biocenter a biokoridorů a zajišťuje 
podmínky pro funkčnost systému.  Vytváření systému ekologické stability je v souladu 
s ust. 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
veřejným zájmem. 

Znění připomínky č. 2b: 

Dále pozemek p.č. 291/3, orná půda je částečně vymezen jako plocha pro zeleň 
zemědělského areálu. V případě, že tato zeleň je nutná, navrhuji, aby byla tato zeleň 
umístěna mezi komunikací p.č. 303/30 a stavbou na pozemku p.č. 303/5 v k.ú. Bezuchov 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce č. 2b se vyhovuje. 
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Odůvodnění: 

Po prověření byla plocha zeleně ZO – plochy zeleně - ochranná a izolační, vymezená na 
pozemku p. č. 291/3, zrušena a nahrazena požadavkem na prověření uplatnění liniové 
zeleně v ploše VZ – plochy výroby a skladování - zemědělská výroba, při její severovýchodní 
hranici. 

Znění připomínky č.2c: 

Jelikož jsem vlastníkem přilehlých pozemků na kterých se zemědělský areál nachází, a to 
p.č. 303/30, p.č. 303/5, p.č. 303/6, p.č. 303/7 vše v k.ú. Bezuchov navrhuji změnu funkčního 
využití těchto pozemků pro návrhové nebo výhledové plochy – plochy smíšené venkovské, 
obytné, a to s ohledem na špatný technický stav budov v celém zemědělském areálu. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce č. 2c se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

Na uvedených pozemcích se nachází stávající funkční areál zemědělské výroby – na 
pozemcích p. č. 303/5 a 303/6 jsou umístěny stavby ve vlastnictví společnosti Bezuchovská 
a.s., zaměřené na rostlinnou výrobu, co by hlavního zemědělského subjektu hospodařícího 
na území obce.  

Územní plán v souladu se zájmy obce Bezuchov areál potvrzuje podle převažujícího 
způsobu využití a v zájmu stabilizovat zemědělskou činnost na území obce na dotčených 
pozemcích vymezuje plochu výroby a skladování VZ. 

Z hlediska urbanistické koncepce územní plán ve stávající ploše ZV umožňuje rozvoj výroby, 
která kromě dosavadního využití umožňuje transformaci či intenzifikaci využití pro 
zemědělskou případně i nezemědělskou výrobu a služby nerušící okolní bydlení. 

Po prověření byla pro případ zřetelného útlumu činností využívajících stávající haly na 
dotčených pozemcích vymezena plocha územní rezervy SV – plochy smíšené obytné 
venkovské pro prověření možnosti jiného způsobu využití této části areálu a koncentraci 
výroby do zbývající části areálu. 

3. Radim Zapletal, Bezuchov 17, 753 54 Soběchleby 
(Přerov 15.12.2014) 

Znění připomínky: 

Připomínka k ÚP Bezuchov 

Jsem vlastníkem pozemku a požaduji, aby parcela č. 526/26 a č. 526/5 nebyly vymezeny 
jako prvky územního systému ekologické stability (IP 21/48) a současně pozemek č. 526/26 
byl přeřazen z využití NSpzl na využití NZ (plochy zemědělské – bez omezení)  

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění: 

Podkladem pro návrh lokálního ÚSES je zpracovaný generel ÚSES, přičemž navrhované 
řešení územního plánu zajišťuje podmínky pro funkčnost systému. Vytváření systému 
ekologické stability je v souladu s ust. 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, veřejným zájmem. 

Pozemek p. č. 526/5, který je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek, je základem 
interakčního prvku v generelu ÚSES, dle kterého je tento remíz ekologicky významným 
segmentem krajiny (EVSK) navrhovaným k registraci.  

Interakční prvek IP 21/48 tvoří uvedený lesní pozemek a v sousedství zatravněná plocha 
rekultivované skládky v bývalé pískovně, jeho rozsah odpovídá stavu v území. 

Část pozemku p. č. 526/26, na které je vymezen stávající interakční prvek IP 21/48, je 
vymezena jako plocha se způsobem využití NS – plochy smíšené nezastavěného území 
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s indexem funkcí p – přírodní, z – zemědělská, l – lesnická tj. NSpzl, ve které je zastoupením 
funkce z – zemědělská umožněno zemědělské využití v souladu se stanovenými 
podmínkami pro využití těchto ploch.    

Na základě připomínky byla východní část pozemku p. č. 526/26 mimo interakční prvek 
IP 21/48, s ohledem na její rozsah a i terénní podmínky, začleněna do plochy se způsobem 
využití NZ – plochy zemědělské, typ NZ2 – bez omezení. 

4. Radim Zapletal, Bezuchov 17, 753 54 Soběchleby 
(Přerov 15.12.2014) 

Znění připomínky: 

Připomínka k ÚP Bezuchov 

Já Radim Zapletal jsem spoluvlastníkem pozemku a požaduji, aby parcela 454/2 byla 
změněna z plochy ZS (plochy zeleně) na plochy bydlení SV (plochy smíšené, obytné, 
venkovské) 

Tuto žádost jsme podávali již k zadání ÚP, ale nebylo jí vyhověno. 

Důvody nebyly uvedeny, a proto žádám o znovu prověření.  

Mým důvodem pro změnu ÚP je řešení je bytové otázky. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění: 

Pozemek p. č. 454/2 je součástí vymezeného zastavěného území. Po prověření byla v jižní 
části předmětného pozemku přilehlé ke komunikaci vymezena plocha se způsobem využití 
SV – plochy smíšené obytné - venkovské, která je zahrnuta do navazující stabilizované 
plochy. Zbývající část pozemku zůstala začleněna jako součást plochy ZS – plochy zeleně - 
soukromá a vyhrazená.  

5. Zdeněk Novák, Jarmila Nováková, Bezuchov 72, 753 54 Soběchleby 
(V Bezuchově dne 16.12.2014) 

Znění připomínky: 

Připomínka k navrženému územnímu plánu: 

Jako vlastníci pozemku p.č. 540 v k.ú. Bezuchov uplatňujeme tímto následující připomínku 
k návrhu územního plánu Bezuchov: 

Žádáme o umožnění umístění oplocení, které je přípustné v plochách ZS, na jihozápadní 
hranici pozemku p.č. 540.  

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

Pozemek p. č. 540 je součástí vymezené zastavitelné plochy Z03 a je vymezen jako součást 
ploch se způsobem využití SV – plochy smíšené obytné – venkovské a ZS – plochy zeleně - 
soukromá a vyhrazená. Podmínky pro využití ploch ZS byly upraveny tak, že oplocení 
předmětného pozemku umožňují jako využití přípustné.  

IV/B.2. Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu   
územního plánu  

V průběhu řízení o Územním plánu Bezuchov nebyly při veřejném projednání ani při 
opakovaném veřejném projednání žádné připomínky uplatněny. 
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Poučení 

Proti Územnímu plánu Bezuchov 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).  

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Zdeněk  Pospíšilík                                                                 Petr  Kučera   

              starosta obce                                                                    místostarosta obce         


