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obce Pa eka

OPATŘENÍ OBECNÉ POV ARY

č. 2/2012

o vydání změny č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA
Zastupitelstvo obce Paseka, příslušné podle § 6 odst. 5 písmo c) zákona
183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a
§ 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13, § 16 a přílohy
7 vyhlášky
500/2006 Sb. , o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, v souladu s § 171 a následujících zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
novel, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona a § 84 písmene y) zákona
128/2000 Sb. o obcích
vydává
č.

č.

č.

č.

tuto změnu č. 5 územního plánu obce Paseka, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Paseka
pod
2 ze dne 5.6.2000, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Paseka
2/00, a změněného změnou
1 tohoto územního plánu, schváleno u usnesením zastupitelstva Obce
Paseka
10 dne 3.5.2004, změnou č. 2 tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva
Obce Paseka Č. 6 dne 30.1O.2007a změnou
3 tohoto územního plánu, schválenou usnesením
zastupitelstva Obce Paseka
10 ze dne 18.6.2008.
č.

č.

č.

č.

č.

č.

Změna Č. 4 územního plánu obce Paseka byla rozhodnutím zastupitelstva Obce Paseka dne 28.11.2011
přerušena.
Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:
1. Nově se vymezují tyto funkční plochy:
B18 - zařazení pozemku parc.č. st. 197 s budovou č.p. 279 a pozemku parc.č. 2907, vše v k.ú.
Paseka u Šternberka do ploch pro bydlení - změna funkčního využití části areálu léčebny na
bydlení v rodinných domech.
2.

Plochy přestavby nejsou vymezeny. Nejsou vymezeny nové plochy a koridory systému sídelní
zeleně.

3.

Pro funkční plochu vymezenou v odstavci 1 platí regulativa uvedena
vyhláškách Č. 01/2000 , 06/2004,
02/2006 a Č. 03/2006.
č.

4.

v obecně závazných

č.

Funkční plocha vymezená v odstavci 1 se zařazuje do zastavitelných ploch.

Změnová dokumentace je obsažena v příloze tohoto opatření obecné povahy, je jeho nedílnou součástí
a má tyto části :
textovou část
grafickou část
a) změnový hlavní výkres v měřítku 1 : 2880

Odůvodnění
Textová část:
1. Postup při pořízení změny:
Zastupitelstvo obce Paseka rozhodlo dne 15.8.2011 o pořízení 5. změny územního plánu obce (ÚPO) a
dne 30.8.2011 požádal starosta obce pan Jiří Blažek Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad
územního plánování o pořízení změny ÚPO.
Veřejné projednání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce
Městského úřadu v Uničově a Obecního úřadu v Pasece od 10.10.2011 do 9.11.2011 a elektronicky
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím
byl návrh zadání zaslán jednotlivě.
Zadání bylo projednáno v souladu s § 47 zákona Č. 183/2006 Sb .. K návrhu zadání pořizovatel obdržel
v zákonné lhůtě kladná stanoviska dotčených orgánů - Ministerstva životního prostředí č.j.
77237/ENVI1I,
1789/570/11 ze dne 2.11.2011, Obvodního báňského úřadu v Ostravě zn. SBS
31518/2011-460/Ing.Tk
ze dne 31.10.2011, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje č.j.
M20L3572S/2011
ze dne 27.10.2011, Městského úřadu Uničov, odboru životního prostředí č.j.
17692/011 ŽP ze dne 2.11.20 11, Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství č.j. KUOK 122189/2011 ze dne 3.11.2011, České republiky - Ministerstva obrany,
Vojenské ubytovací a stavební správy č.j. 7547/22102/2011-1383-ÚP-OL
ze dne 25.10.2011,
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje č.j. KUOK 115271/20 II ze
dne 17.10.2011 a Krajského úřadu 01omouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.
KUOK 113955/2011 ze dne 13.10.2011.
Zastupitelstvo obce Paseka dne 28.11.20 II pod číslem usnesení 8/10 schválilo upravené zadání změny
Č. 5 ÚPO.
Návrh změny Č. 5 územního plánu obce zpracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Petr Malý. Návrh
změny ÚPO byl projednán v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu a jeho prováděcími vyhláškami. Společné jednání dotčených orgánů , sousedních obcí a
krajského úřadu ( § 50 odst. 2 stavebního zákona) k návrhu změny Č. 5 územního plánu se konalo dne
10.2.2012. K návrhu změny uplatnily dotčené orgány kladná stanoviska - Ministerstvo životního
prostředí č.j. 5462/ENVIl2, 162/570/12 ze dne 13.2.2012, Krajská hygienická stanice Olomouckého
kraje č.j. KHSOL/892/2012 ze dne 13.2.2012, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství č.j. KUOK 24695/2012 ze dne 9.3.2012, Česká republika - Ministerstvo
obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa č.j. 550/24438/2012-1383-ÚP-OL
ze dne 31.1.2012,
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje č.j. KUOK 10685/2012 ze dne
27.1.2012 a Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. KUOK
18309/2012 ze dne 20.2.2012.
ávrh změny Č. 5 územního plánu byl dne 30.3.2012 předložen k posouzení Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu . V
tomto stanovisku ze dne 16.4.2012, vydaném pod č.j. KUOK/31908/2012/0SR/7129
329.2 A/I0
nadřízený orgán územního plánování uvedl, že souhlasí, aby návrh změny Č. 5 územního plánu byl
veřejně projednáván v řízení o územním plánu.
Řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny Č. 5 územního plánu bylo oznámeno veřejnou
vyhláškou v souladu s § 52 stavebního zákona. Návrh změny byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na
Městském úřadu v Uničově, odboru výstavby a úřadu územního plánování a Obecním úřadě v Pasece
po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky a současně elektronicky na internetových
stránkách města Uničova a obce Paseka. Veřejné projednání návrhu změny č.5 územního plánu se
konalo dne 22.6.2012 v kanceláři odboru výstavby a úřadu územního plánování. Oznámení o zahájení
řízení o návrhu změny bylo vyvěšeno od 23.5.2012 do 22.6.2012 na úředních deskách Městského
úřadu Uničov a Obecního úřadu v Pasece. Ve stanovené lhůtě pořizovatel obdržel kladná stanoviska
dotčených orgánů - Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství
zn. KUOK 50276/2012 ze dne 4.6.2012, Obvodního
báňského úřadu pro území krajů

Moravskoslezského a Olomouckého zn. SBS/15168/20 12/0BÚ-05/630/lng.Tk
ze dne 15.5.2012,
Ministerstva životního prostředí č.j. 35993/ENVIl2, 861/570/12 ze dne 23.5.2012.
2. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
Změna č. 5 územního plánu obce Paseka je v souladu s obecnými zásadami Politiky územního rozvoje
ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009. Řešené území leží mimo
rozvojové oblasti a koridory i mimo specifické oblasti PUR.
Navrhovaná změna není v rozporu S aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje,
vydanou opatřením obecné povahy č.j. KÚOK 28400/2011 dne 22.4.2011, které nabylo účinnosti
dnem 14.7.2011.
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování:
Lokalita řešená změnou svým dopadem nevyvolává dopad na navazující okolí a navazuje na platný
územní plán obce.
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:
Změna č. 5 územního plánu byla projednána v souladu se stavebním zákonem a s příslušnými
prováděcími vyhláškami. Navržené řešení není v rozporu s obecnými technickými požadavky na
výstavbu.
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
Změna č. 5 územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů.
6. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace
Dotčený orgán neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu obce Paseka
na životní prostředí. Nenastala tak povinnost vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

7. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění:
Proti navrhované změně č. 5 územního plánu obce Paseka nebyly podány námitky.
8.Vyhodnocení připomínek:
Proti navrhované změně č. 5 územního plánu obce Paseka nebyly podány připomínky.

Grafická část:

a) koordinační výkres v měřítku 1 : 2880
b) zábor ZPF v měřítku 1 : 2880

Poučení
Proti změně č. 5 územního plánu obce Paseka vydané formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek ( § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) .

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ

ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA

Zastupitelstvo obce Paseka, příslušné podle § 6 odst. 5 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ( stavební zákon) , za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
oznamuje

vydání změny

Č.

5 územního plánu obce Paseka.

Předmětem změny č. 5 územního plánu obce Paseka se nově vymezuje tato funkční plocha:
B18 - zařazení pozemku parc.č. st. 197 s budovou č.p. 279 a pozemku parc.č. 2907, vše v k.ú. Paseka u
Šternberka do ploch pro bydlení - změna funkčního využití části areálu léčebny na bydlení v rodinných
domech.

Změna č. 5 územního plánu obce Paseka byla vydána usnesením zastupitelstva obce č. 13 bod 12 ze dne
30.7.2012 v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm.c) stavebního zákona, za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. , o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 17 I a následujících správního řádu, ve spojení s
ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona.
Tato změna se vydává opatřením obecné povahy, jehož textová část je zveřejněna na elektronické úřední desce
Městského úřadu Uničov a Obecního úřadu v Pasece, s grafickou částí je možné se seznámit na Městském úřadu
Uničov, odboru výstavby a úřadu územního plánování, Příční 36 a na Obecním úřadě v Pasece.
Změna č. 5 územního plánu obce Paseka nabývá
vyhlášky ( § 173 odst. I správního řádu ).

účinnosti

patnáctým

dnem po dni vyvěšení této veřejné

Změna č. 5 územního plánu obce Paseka bude po nabytí účinnosti uložena u Městského úřadu Uničov, odboru
výstavby a úřadu územního plánování, Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje
a Obecním úřadě v Pasece.
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Růžena Čejková
místo starostka

V Pasece dne:

31.7.2012

Vyvěšeno dne: 1.8.2012
Sejmuto dne:

16.8.2012

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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