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O Z N Á M E N Í
o veřejném projednání návrhu
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále KÚOK OSR),
jako příslušný orgán územního plánování - pořizovatel, dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon),

oznamuje
veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
(dále také ZÚR OK) s tím, že ve smyslu § 39 odst. 1 stavebního zákona se veřejné
projednání této územně plánovací dokumentace uskuteční v sále budovy Magistrátu
města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc

v úterý dne 9. listopadu 2010 ve 14:00 hod.
Dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR OK, která bude vydávána Zastupitelstvem
Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy (sestává z návrhu a odůvodnění)
v souladu s § 172 a násl. správního řádu, obsahuje i vyhodnocení vlivu aktualizace č. 1
zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území s vyhodnocením SEA,
zpracovaného dle příl. č. 9 zák. č. 100/2001 Sb. včetně hodnocení vlivu aktualizace č. 1
na systém NATURA 2000 podle ust. § 45i zák. č. 114/1992 Sb., bude vyložena
k veřejnému nahlédnutí a prostudování na dobu 30 dnů v době

od 8. 10. do 9. 11. 2010
na OSR KÚOK, Jeremenkova 40b, kancelář č.1210 (12. NP) a dále na webových
stránkách Olomouckého kraje: http://www.iri.cz/kr-olomoucky/default.asp?tab=azur.
Poučení: dotčené obce v řešeném území, obce sousedící s řešeným územím a
zástupce veřejnosti mohou proti návrhu předmětné územně plánovací dokumentace
podat námitky a každý uplatnit své připomínky. Připomínky a námitky s jejich

odůvodněním a vymezením území dotčeného námitkou mohou být uplatněny nejpozději
při veřejném jednání, tj. dne 9. 11. 2010.
K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Dotčené orgány na závěr veřejného projednání uplatní svá stanoviska k připomínkám a
námitkám.
Adresa pro doručování: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje
kraje, 779 11 Olomouc, Jeremenkova 40a.
Obce žádáme o vyvěšení přiložené veřejné vyhlášky na úřední desce obce a o její
vrácení zpět na KÚOK.
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a stavebního řádu
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