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2
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA
Olomouckého kraje
ze dne 28. listopadu 2002,
kterou se vyhla‰uje 1. zmûna závazné ãásti územního plánu velkého územního celku
Olomoucké aglomerace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje vyhla‰uje podle
§ 35 odst. 2 písm. e) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a podle
§ 29 odst. 3 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním ﬁádu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ:

âl. 1
1. zmûna závazné ãásti územního plánu velkého
územního celku (dále jen ÚP VÚC) Olomoucké aglomerace, graficky vymezená na prÛsvitkách k hlavnímu v˘kresu schváleného ÚP VÚC Olomoucké aglomerace
a znázornûná v pﬁíloze ã. 1, je uvedena v pﬁíloze ã. 2 této
vyhlá‰ky.

âl. 2
1. zmûna ÚP VÚC Olomoucké aglomerace, schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ãíslo
UZ/12/25/2002 ze dne 28. listopadu 2002, je uloÏena na
okresních úﬁadech Olomouc, Prostûjov a Pﬁerov, na
Krajském úﬁadu Olomouckého kraje a Ministerstvu pro
místní rozvoj v Praze.

âl. 3
Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jejího zveﬁejnûní ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Olomouckého kraje.

Ing. Jan Bﬁezina
hejtman
Ing. Vladimír Válek
zástupce hejtmana
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Pﬁíloha ã. 2
k obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 2/2002
1. zmûna závazné ãásti územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
Závazná ãást územního plánu velkého územního celku (dále jen ÚP VÚC) Olomoucké aglomerace vymezená naﬁízením vlády ã. 212/1997 Sb., se mûní takto:
1. Pﬁi vyuÏívání území územnû chránit koridory a plochy pro:
a) dálnici D1 v úseku Hulín – Pﬁerov – Lipník nad Beãvou v upﬁesnûné poloze vãetnû souvisejících staveb a objektÛ a zmûny v oznaãení z D47 na D1,
b) rychlostní komunikaci R55 v úseku Vsisko – Kokory – Pﬁerov v poloze západnû od Krãmanû vãetnû souvisejících
staveb a objektÛ,
c) pﬁeloÏky, obchvaty sídel a úpravy poloh koridorÛ na silnicích I. tﬁídy:
– I/35
– I/46
– I/47
– I/55

v úseku Vala‰ské Meziﬁíãí – Le‰ná – Palaãov vãetnû souvisejících staveb a objektÛ,
v úseku Olomouc – ·ternberk vãetnû doplnûní 9 kﬁiÏovatek a staveb a objektÛ souvisejících,
v úseku Horní Lodûnice (obchvat),
ve v˘chodní poloze Lipníku nad Beãvou s mimoúrovÀov˘m kﬁíÏením u ãerpací stanice pohonn˘ch hmot,
most u elektrárny v Pﬁerovû,
mimoúrovÀové kﬁíÏení s Ïelezniãní tratí v Pﬁerovû – Pﬁedmostí,
v úseku Horní Mo‰tûnice – ¤íkovice – Bﬁest (obchvat a pﬁeloÏka),

d) pﬁeloÏky, obchvaty a smûrové úpravy poloh koridorÛ na silnicích II. tﬁídy vãetnû zmûn v oznaãení:
– II/150

– II/377
– II/434
– II/436
– II/444
– II/445
– II/448
– II/449

zmûna oznaãení z I/18 na II/150 u staveb obchvat Prostûjov – Kraliãky II, obchvat Dub na Moravû – hranice okresu Prostûjov, obchvat Brodek u Pﬁerova, obchvat Ohrozim, obchvat Protivanov – Malé Hradisko, obchvat Vícov, Pﬁerov – jihov˘chodní obchvat a prÛtah a u pﬁeloÏek a obchvatÛ Îelatovice – Kﬁtomil,
smûrové úpravy a zmûna v oznaãení jihozápadní obchvat Prostûjova,
v úseku Plumlov (obchvat),
v úseku Kozlovice – Grymov a Tovaãov (obchvat),
v úseku Vlko‰ – Bochoﬁ,
v úseku ·ternberk (jihozápadní obchvat),
v úseku ·ternberk (severní objezd a pﬁeloÏka),
v úseku Tû‰etice (pﬁeloÏka),
v úseku Dolní Sukolom – Uniãov (obsahuje i obchvat âervenky) a Slatinice (obchvat),

e) terminál kontejnerové dopravy a logistické centrum Pﬁerov a roz‰íﬁení plochy pro veﬁejné mezinárodní leti‰tû
Olomouc – Neﬁedín,
f)

nová venkovní elektrická vedení:
– vedení 110 kV vãetnû rozvodny a transformovny 110/22 kV Prostûjov,
– pﬁípojné vedení 2 x 110 kV v rozvodnû Philips Hranice vãetnû trafostanice,
– pﬁívodní vedení vysokého napûtí pro transformovnu 110/22 kV Slavonín v upravené poloze,
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g) nové vysokotlaké plynovody:
– propojení systémÛ plynovodÛ V˘chodoãeské plynárenské a Severomoravské plynárenské velmi vysokotlak˘m plynovodem (od NasobÛrek, pﬁes Konice, Horní ·tûpánov),
– vysokotlak˘ plynovod, obchvat Litovle,
– vysokotlak˘ plynovod, pﬁípojka Lipník nad Beãvou,
– vysokotlak˘ plynovod, propojení Hranic s napojením od Velké u Hranic,
h) vodovodní ﬁady:
– nové propojení vodojemÛ Kﬁelov – DroÏdín vodovodním ﬁadem Kﬁelov – T˘neãek,
– roz‰íﬁení skupinového vodovodu Olomouc propojením vodojemÛ Radíkov – Hraniãné Petrovice,
– propojení vodojemÛ StráÏ u Prostûjova s vodojemy Kﬁelov v upravené poloze koridoru prodlouÏením
pﬁivádûcího ﬁadu Kﬁelov – Topolany,
– zásobovací ﬁad Hluchov (Pûnãín) – Krakovec s napojením La‰kova, Dvorku, Kandie a Krakovce,
– nov˘ pﬁivadûã pro prÛmyslovou zónu Prostûjov,
– pﬁivadûã od Ostravského oblastního vodovodu do skupinového vodovodu Pﬁerov, oblast prÛmyslové zóny Hranice (vodojem StﬁíteÏ nad Ludinou),
i)

kanalizaãní sbûraãe a ãistírny odpadních vod:
–
–
–
–

2.

ãistírna odpadních vod Konice,
kanalizaãní sbûraã a skupinová ãistírna odpadních vod Niva – Otinoves,
kanalizaãní sbûraã a skupinová ãistírna odpadních vod Buková – Protivanov,
kanalizaãní sbûraã a skupinová ãistírna odpadních vod Lipová, Hrochov a Seã.

Pro potﬁebu postupného zaji‰Èování protipovodÀové ochrany sídel a území územnû chránit plochy pro:

a) ochranné hráze (ohrázování zástavby) u obcí Bochoﬁ, Bﬁezové, Citov, Císaﬁov, Drahotu‰e, Dﬁevohostice, Grymov,
Henãlov, Horka nad Moravou, Horní Mo‰tûnice, Hynkov, Chomoutov, Lhotka, Lobodice, Nové Dvory, Osek nad
Beãvou, Oldﬁichov, Prusy, Rokytnice, Rozvadovice, StﬁeÀ, Su‰ice, Troubky, T˘n nad Beãvou, Uhﬁiãice, Unãovice,
VûÏky, Víska a Vlko‰,
b) západní ohrázování a severní odlehãení Litovle,
c) vodní nádrÏe – suché poldry Teplice (objem max. do 38 mil. m3), Hranice (objem max. do 17 mil. m3) a Osek nad
Beãvou (objem max. do 35 mil. m3).

3.

Koridory pro v˘‰e uvedené stavby se vymezují v rozsahu:
– pro dálnice a silnice rychlostního typu o ‰íﬁce 300 m od osy na obû strany,
– pro silnice I. a II. tﬁídy a pro energetická vedení – venkovní vysoké napûtí a vysokotlaké plynovody
o ‰íﬁce 200 m od osy na obû strany,
– pro vodovodní ﬁady a kanalizace o ‰íﬁce 100 m od osy na obû strany.

4.

Územní ochrana koridorÛ a ploch pro zámûry a stavby, schválená usnesením vlády âeské republiky ze dne
16. ãervence 1997 ã. 422 a vyhlá‰ená v pﬁíloze ã. 2 k naﬁízení vlády ã. 212/1997 Sb., která nebyla dotãena 1. zmûnou
ÚP VÚC Olomoucké aglomerace, schválenou usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 28. 11. 2002
ã. UZ/12/25/2002, zÛstává nezmûnûna.
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Ochrana koridorÛ pro stavbu pﬁeloÏky silnice I/46 Horní Lodûnice a stavbu vedení 400 kV z Krasíkova po hranici okresu Vsetín, obsaÏené v bodech 1d) a 1g) pﬁílohy ã. 2 k naﬁízení vlády ã. 212/1997 Sb., byla vypu‰tûna.

5.

Stavby spojené s realizací zámûrÛ uveden˘ch v bodech 1. a 2. a územnû vymezené v grafické ãásti 1. zmûny ÚP
VÚC Olomoucké aglomerace v mûﬁítku 1: 50 000, opatﬁené schvalovací doloÏkou, jsou veﬁejnû prospû‰né.

6.

Územnû respektovat a chránit v˘znamné regionální plochy pro:

a) v˘robu, navazující sluÏby, logistické areály a dal‰í komerãní ekonomické aktivity v lokalitách:
Prostûjov – v˘chod (prÛmyslová v˘roba), Prostûjov – severov˘chod (komerãní aktivity), Prostûjov – severov˘chod mezi R46 a Ïelezniãní tratí (podnikatelské a v˘robní), Moﬁice (v˘roba a sklady), Pﬁerov – jih (terminál
kombinované dopravy s protipovodÀovou ochranou), Pﬁerov – Pﬁedmostí (drobná v˘roba a sluÏby s ãásteãnou
protipovodÀovou ochranou), Lipník nad Beãvou – v˘chod (v˘roba, sklady, infrastruktura), Hranice – severov˘chod (v˘roba, sluÏby, sklady), Bûlotín – jih (smí‰ená zóna), Hustopeãe nad Beãvou – v˘chod (prÛmysl a sluÏby),
Velk˘ Újezd – jih a západ (v˘roba, sluÏby, motorismus), Bystrovany – jihozápad (obãanská vybavenost),
Olomouc – Pﬁíkopy, jih (v˘roba, sklady, sluÏby), Olomouc – Pod Vlachov˘m, západ (komerãní vyuÏití), Litovel –
jihozápad (prÛmysl s protipovodÀovou ochranou), Velk˘ T˘nec – Vsisko (komerãní aktivity a smí‰ená zóna),
Uniãov – sever (prÛmysl a sklady) a ·ternberk – Lhota, sever (prÛmysl),
b) zaﬁízení rekreace a cestovního ruchu v lokalitách:
Grygov (areál volného ãasu, vybavenost), T˘n nad Beãvou (rekreace a vybavenost k hradu Helf‰t˘n) a KrãmaÀ
(rekreaãní vyuÏití zemníku).

7.

Regulativy územního rozvoje, kter˘mi jsou jako závazné vyjádﬁeny základní zásady uspoﬁádání území a limity
jeho vyuÏití, se mûní a doplÀují v jednotliv˘ch bodech v rozsahu 1. zmûny ÚP VÚC Olomoucké aglomerace
schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 28. 11. 2002 ã. UZ/12/25/2002. Regulativy, které
nebyly touto zmûnou dotãeny, zÛstávají i nadále v platnosti.

