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1.  Postup při pořízení změny 
 
Rozhodnutí o pořízení změny a jejím obsahu podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo zastupitelstvo 

obce svým usnesením č. 7/12/2020 den 27.4.2020. 

1.1.2018. Podle této lze změny územního plánu, které nejsou podmíněny zpracováním variant řešení 

požadovaných v rámci posouzení vlivu na stav předmětu ochrany nebo na celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny či 

posouzení vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

pořizovat tzv. zkráceným postupem (ust. § 55a stavebního zákona). 

Během veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky z kterých by 

vznikl požadavek na úpravu návrhu dokumentace. 

 

 

2.  Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR) a souladu s 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 

2.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR), 
schválené vládou  20.července 2009, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 

usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015. 

Platný ÚP Buk byl vydán v souladu s PÚR ČR, jak je uvedeno v kap. „1. Soulad s PUR a soulad s 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem“ v textu odůvodnění platného územního plánu. 

Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.2 ani  3 nevyplývají žádné požadavky na 

řešení konkrétních úkolů ve správním území obce Buk. 

Změna č. I nevymazuje žádné rozvojové plochy ani nemění podstatným způsobem podmínky využití 

území, nemění rozsah veřejně prospěšných staveb, opatření ani asanací. Nemění se tudíž ani 

zohlednění priorit PÚR ČR v ÚP Buk.  

Nemění se ani skutečnosti vyplývající z toho, že obec Buk se nachází pod vlivem dvou rozvojových 

os OS 10 (Katowice –) hranice Polsko/ČR – Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc – Brno – 

Břeclav – hranice ČR/Slovensko (– Bratislava) a OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské 

Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko. Obec Buk nadále není součástí žádné rozvojové oblasti 

ani specifické oblasti. 

 

2.2 Vyhodnocení  souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem - se 

ZÚR JMK 
 

Obec Buk je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaných 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.02.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření 

obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve 

znění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem 

Olomouckého kraje dne 23. září 2019 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti 

15. listopadu 2019 (dále jen  ZÚR OK). 

 

Soulad územního plánu Buk se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje je deklarován v kap. 

„1. Soulad s PUR a soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem“ v textu odůvodnění 

platného územního plánu.  

Změna č.1 vzhledem k velmi omezenému rozsahu (úprava jediné podmínky ploch zeleně soukromé a 

vyhrazené (ZS)) nijak  neovlivňuje soulad ÚP Buk se se zásadami územního rozvoje Olomouckého 

kraje, ÚP Buk včetně změny č. I naplňuje priority stanovené v ZÚR OK.  

Aktualizace ZÚR OK vydané po datu vydání ÚP Buk nemají na řešení ÚP a jeho změny vliv. 
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3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 

na ochranu nezastavěného území  
 

3.1  Soulad s cíli územního plánování  
 

(1) V souladu s cílem zajištění předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoje území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel jsou ve změně ÚP upraveny podmínky ploch zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) 

jen v rozsahu, který odpovídá potřebě využívání tohoto druhu plochy 

 

(2) Pro zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území nejsou vymezovány další rozvojové plochy. 

 

(3) Pro ochranu a rozvoj hodnot území (architektonických, urbanistických, přírodních a krajinných) 

jsou  respektovány podmínky prostorového uspořádání vymezené platným ÚP Buk. 

 

3.2  Soulad s úkoly územního plánování  
 

a) Zjištění a posouzení stavu území bylo provedeno v rámci doplňujících průzkumu a rozborů a na 

základě toho jsou platné podmínky využití dle ÚP a stanoveny podmínky využití dle této změny tak, 

aby byly zachovány hodnoty v území  

 

b) Byla rozvíjena urbanistická koncepce úpravou podmínek plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) 

umožňující lépe zakomponovat vodní prvky v plochách tohoto vymezení. 

 

c) Byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem např. na veřejné zdraví, atd.  S ohledem na to bylo shledáno, že 

vzhledem k způsobu vymezení zastavitelných ploch dle ÚP Buk  je jejich vymezení dostatečné. 

Nebyly shledány důvody pro vymezení veřejně prospěšných staveb. 

 

d) stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny :  

Nadále platí podmínky využití včetně podmínek prostorového uspořádání dle ÚP Buk, nově jsou 

vymezeny podmínky pro Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). 

 

e) stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s 

ohledem na stávající charakter a hodnoty v území – jsou upraveny pouze podmínky ploch zeleně 

soukromé a vyhrazené, není řešeno umisťování nadzemních staveb 

 

i) stanovení podmínek pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – změna se netýká 

rozvoje bydlení a sídelních struktur. 

 

j) prověřování a vytváření územních podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 

rozpočtů :  

nejsou vyžadovány žádné nároky na veřejné finanční prostředky na výstavbu dopravní a technické 

infrastruktury  

 

o) uplatňování poznatků z oborů architektury, urbanismu, územního plánování bylo zohledněno při 

úpravě podmínek ploch zeleně soukromé a vyhrazené, rozsah úprav je minimalizován. V plochách 

jinak platí podmínky využití včetně podmínek prostorového uspořádání dle ÚP Buk. 
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4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
dle § 53 odst. (4) písm. c) 

 
4.1  Soulad se stavebním zákonem 183/2006 SZ v platném znění 
 

1) požadavky dle § 43 odst.(1) jsou splněny : 

Změna navazuje na koncepci ÚP Buk a nemění ji. 

 

2) požadavky dle § 43 odst.(2) jsou splněny : 

Možnost změny ÚP ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití územní 

studií, uložit pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v území nebyla 

požadována. 

  

3) požadavky dle § 43 odst.(3) jsou splněny : 

ÚP v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesnil a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v 

souladu s politikou územního rozvoje, změna na tyto skutečnosti nemá podstatný vliv - viz text. část 

odůvodnění kap. 2.2 

 

6) požadavky dle § 43 odst.(6) jsou splněny : 

Změna ÚP je zpracována zejména v souladu s vyhl. 500/2006Sb. a 501/2006Sb. v platném znění  

 

7) požadavky dle § 55 – odst.(4) jsou splněny: 

Změna nevymezuje zastavitelné plochy.  

 

8) požadavky dle § 58 jsou splněny : 

Byla provedena aktualizace zastavěného území – viz grafická část, textová část kap.A. 

 

9) požadavky dle § 101 a §170 nejsou ovlivněny : 

- viz dále - kap.5.3 Splnění dalších požadavků kladených na lokalitu změny, odst. c)splnění 

požadavků na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, 

 

4.2.  Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb.  
 

Obsah změny územního plánu – textové části změny ÚP je zpracován jako změna Opatření obecné 

povahy obce Buk.  

Odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky zpracováno podle přílohy č. 7 vyhlášky –textová i 

grafická část. - viz. textová část odůvodnění – kapitoly 1. až 10.,  

Změna ÚP vzhledem ke své povaze neobsahuje grafickou část. 

 

4.3  Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb.  
v aktuálním znění včetně novel s účinností od 1.1. 2018:  

 

Nejsou vymezené nové plochy s rozdílným způsobem využití. 
 

 

 

 

 

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-43
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5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  

Zákon č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů   

Rozsah plochy změny nemá podstatný vliv na ochranu přírody a krajiny. Změna vytváří podmínky 

pro zvýšení podílu vodních ploch a prvků v krajině – v plochách zahrad. 

  

OCHRANA VOD  

Zákon č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Změna vytváří podmínky pro zvýšení podílu vodních ploch a prvků v krajině – v plochách zahrad. 

 

OCHRANA OVZDUŠÍ,  

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

Změna neovlivní parametry ochrany ovzduší. 

 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  

Změna neovlivní ochranu zemědělského půdního fondu. 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů  

je respektován, koncepce odpadového hospodářství obce není měněna 

 

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  je respektován, změna neovlivní požadavky ochrany veřejného zdraví  

 

PAMÁTKOVÁ PÉČE  

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů  

Změna neovlivní ochranu památek. 

 

DOPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

Není ovlivněna změnou. 

 

DOPRAVA LETECKÁ  

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - zařízení letecké dopravy se v území nevyskytují. 

 

ENERGETIKA  

Zákon č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších zákonů  

Respektování legislativních požadavků dle zák. 458/2000Sb. zohledňuje nutnost respektovat 

požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v aktuálním znění v době 

zpracování územně plánovací dokumentace. 

 

OBRANA STÁTU  

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky  

Není ovlivněna změnou. 
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CIVILNÍ OCHRANA  

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

POŽÁRNÍ OCHRANA  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů  

Není ovlivněna změnou. 

 

 

Změnou řešenou problematikou nejsou dotčeny níže uvedené zvláštní právní předpisy - zákony 

č.: 100/2001 Sb., 44/88 Sb.,166/1999 Sb.,18/1997 Sb.,139/2002 Sb., Zákon č. 266/1994 Sb. 

 

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 

Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, která je nutno 

respektovat podle ustanovení § 37 zákona ě. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona ě. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona ě. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dle UAP jev 102a). 

V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 

Ministerstva obrany. 

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 

- větrných elektráren 

- výškových staveb 

- venkovního vedení VVN a VN 

- základnových stanic mobilních operátorů 

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m 

nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 

Vzdušný prostor Ministerstva obrany, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona 

č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (dle ÚAP jev 102a). 

V tomto vymezeném území - vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze vydat 

územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v 

terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, 

nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení 

nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném 

prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba ůže 

být výškově omezena nebo zakázána. 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 

uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na 

celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 

Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
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anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 

 

6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 

základní informaci o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 

Změna nebyla posuzován z hlediska vyhodnocení vlivu územního plánu na vyvážený vztah územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území – dle stanoviska KrÚ OK nebyl uplatněn požadavek na toto vyhodnocení. 

  

 

7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 
 

Nebylo uplatněno. 

 

 

8. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 

stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 

Nebylo uplatněno. 

 
 

9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 

9.1 Řešení změny  
 

a) 

Aktualizace zastavěného území byla provedena k 31.8.2020, vymezení jeho hranice se však nemění, 

neboť nejsou využity žádné pozemky rozvojových ploch dle ÚP Buk. 

 

b) 

Předmět a důvody změny 

Změnou č. I  byl zrušen jediný regulativ, a to stanovení plošného omezení vodních toků a ploch 

v plochách zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). 

Vodní toky a vodní plochy jsou nadále přípustným využití ploch zeleně soukromé a vyhrazené, 

omezení plošné výměry však bránilo realizaci konkrétního záměru -  na realizaci rybníka. 

Vzhledem k tomu, že realizace nových vodních prvků v krajině okolí Buku je žádoucí jak z hlediska 

vytváření příznivějšího mikroklimatu, možnosti účinnější akumulace vod - zabraňování zvyšování 

půdního sucha, tak i z důvodů estetických a rekreačních, byl plošně omezující regulativ zrušen. Není 

navrženo jiné plošné omezení pro vodní toky a plochy v plochách zeleně soukromé a vyhrazené, 

protože rozsah ploch zeleně soukromé a vyhrazené v rámci katastru není významný a již samotné 

plošné omezení ploch zeleně soukromé a vyhrazené stanovuje limity možných dalších vodních toků a 

ploch v území, proto nemůže dojít naopak k realizaci neúměrně velkých vodních ploch, nadto většina 

pozemků v plochách zeleně soukromé a vyhrazené není pro další záměry tohoto druhu morfologicky 

vhodná, dá se předpokládat jen omezený zájem o realizaci nových vodních ploch v plochách tohoto 

funkčního využití. 
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Navržená změna podmínek nezpůsobí omezení nebo nefunkčnost ploch vymezených v ÚP Buk,  

nepůsobí tedy střet ve využití ploch vymezených v ÚP Buk. 

 

9.2 Odůvodnění  změn textové části ÚP  
 

Byly provedeny pouze takové úpravy ve formální struktuře ÚP Buk, které uvádějí dokumentaci ÚP 

Buk do souladu s platnou legislativou (změny nadpisů kapitol textové části, doplnění struktury, 

úprava vymezení nepřípustnosti využití v plochách nezastavěného území v souladu s §18 odst. 5 SZ), 

není žádným způsobem zasaženo do koncepce, podmínek a způsobu vymezení platného územního 

plánu.  

 

 

 

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 

Změna nevymezuje zastavitelné plochy ani neovlivňuje využití zastavěného území. 

 

 

 

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 

Změna nemá vliv na širší územní vztahy. 

 

 

12. Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí 

zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným 

postupem 
 

Změna č. 1 ÚP je pořizována zkráceným postupem dle §55a SZ. 

Zadání změny územního plánu se dle § 55a odst. (1) SZ v tomto případě nepořizuje. 

Změna č. I ÚP je pořizována zkráceným postupem z vlastního podnětu dle ust. §§ 55a a 55b zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), o 

jejímž pořízení rozhodlo zastupitelstvo obce Buk na svém zasedání č. 9 dne 25.11.2019. Tato změna 

nevyžaduje zpracování variant řešení. Je zpracována na podkladu Navrhovaného obsahu změny 

Územního plánu Buk z listopadu 2019. Pořizovatelem této změny je Magistrát města Přerova, odbor 

koncepce a strategického rozvoje. 

Důvodem pro pořízení změny je  řešení aktuálních potřeb rozvoje obce.  

Splnění požadavků na obsah změny 

Změna č. I ÚP Buk splnila zadání tím, že zapracovala tuto dílčí změnu: 

Vypuštění či úprava regulativu ve stávajícím Územním plánu obce Buk pro plochy zeleně soukromé a 

vyhrazené (ZS).  

Regulativ omezující rozsah vodních toků a vodních ploch do 150m2 byl vypuštěn a nahrazen limitem 

výměry 3000m2. 

Uzemní plán je uveden do souladu s platnou legislativou zejména úpravou struktury textové části ÚP. 

Byla provedena aktualizace hranic zastavěného území, která si nevyžádala změnu hranic oproti 

platnému ÚP Buk. 
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Splnění požadavků na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území 

 

Nebyly uplatněny. 

 

 

 

13. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 

územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 

jejich vymezení 
Viz. příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. – část II. odst. (1) písm. c) 

 
Ve správním území Buku se nenacházejí záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v 

zásadách územního rozvoje. 

 

 

 

14. výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
Viz. příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. – část II. odst.(1) písm. d) 

 
Územní plán Buk neobsahuje prvky regulačního plánu a ani změnou č. I nejsou vymezeny, neboť toto 

nebylo požadováno zadáním ani není v řešeném území účelné je vymezit. 

 

 

 

15.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

Zábor půdy ze ZPF ani PUPFL není nárokován. 
 

 

 

16. Část odůvodnění zpracovávaná pořizovatelem  
 

Rozhodnutí o pořízení změny a jejím obsahu podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo zastupitelstvo 

obce svým usnesením č. 7/12/2020 den 27.4.2020  

Během veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky z kterých by 

vznikl požadavek na úpravu návrhu dokumentace. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal stanovisko č.j. 

KUOK 183/2020 ze dne 2.1.2020  

- podle § 75 a § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů: 

1) Koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného 

zákona). 

2) Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody Krajského úřadu 

Olomouckého kraje: V zájmovém území se nenachází zvláště chráněné území nebo jeho ochranné 

pásmo. 

- a podle § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů: 
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„neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů změny Územního plánu Buk za životní 

prostředí. 

Změna územního plánu je pořizována v souladu s ustanoveními novely stavebního zákona účinné od 

1.1.2018. Podle této lze změny územního plánu, které nejsou podmíněny zpracováním variant řešení 

požadovaných v rámci posouzení vlivu na stav předmětu ochrany nebo na celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny či 

posouzení vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

pořizovat tzv. zkráceným postupem (ust. § 55a stavebního zákona). 

Návrh dokumentace změny je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhláškami č. 500/2006 Sb. a č. 

501/2006 Sb. 

Dokumentace změny má textovou a grafickou část. 
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