
Příloha č. 2

Dotčený orgán Požadavek Vyhodnocení

Ministerstvo dopravy Bez reakce. ---

Ministerstvo kutury Bez reakce. ---

Ministerstvo zdravotnictví Bez reakce. ---

Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost

Bez reakce.
---

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu

Bez reakce.
---

Ministerstvo obrany ČR - Sekce 

správy a řízení Ministerstva 

obrany, odbor ochrany 

územních zájmů a a státního 

odborného dozoru sp.zn.: 

125881/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 

17.02.2022 (doručeno dne 

17.02.2022) a sp. zn.:126316/2022-

7460-OÚZ-BR ze dne 09.03.2022 

(doručeno 09.03.2022)

Respektovat:                              

zájmové území MO pro nadzemní 

stavby (koridor RR směrů),                                                          

zájmové území Vojenského újezdu 

Libavá (vymezené ve vzdálenosti 1 

Km vně kopírující hranici 

vojenského újezdu Libavá)                                                                         

na celém správním území  je zájem 

MO posuzován i z hlediska 

povolování některých druhů staveb 

(Požadavek na na respektování 

vymezených území a jejich 

zapracování do textové části Návrhu 

územního plánu, do Odůvodnění, 

kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 

obrany. A do grafické části pod 

legendu koordinačního výkresu 

zapracovat textovou poznámku: 

"Celé správní území je zájmovým 

územím Ministerstva obrany z 

hlediska povolování vyjmenovaných 

druhů staveb" .

Vzato na vědomí

státní správa geologie: bez 

připomínek
---

ochrana zemědělského půdního 

fondu: sdělení

Vzato na vědomí. ÚPD musí být 

zpracována v souladu s platnými 

právními předpisy

Úřad pro civilní letectví Bez reakce. ---

Státní energetická inspekce Bez reakce. ---

Obvodní báňský úřad Ostrava 

sp.zn.: SBS 07437/2022 ze dne 

21.02.2022 (doručeno 

28.02.2022)

Bez připomínek

---

Vyhodnocení projednávání Návrhu zadání ÚP Tršice

I. Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu

Ministerstvo životního prostředí, 

odbor výkonu státní správy VIII 

č.j. MZP/2022/570/253 ze dne 

08.03.2022 (doručeno dne 

08.03.2022)



Krajská hygienická stanice 

Olomouckého kraje se sídlem v 

Olomouci č.j.: 

KHSOC/05155/2022/OC/HOK ze 

dne 14.03.2022 (doručeno dne 

14.03.2022)

V následném stupni územně 

plánovací dokumentace požaduje, 

aby na území obce Tršice 

zpracovatel specifikoval a konkrétně 

vymezil návrh jednotlivých nových 

ploch pro bydlení a výrobu

Požadavek je součástí 

projednávaného návrhu zadání

Státní veterinární správa č.j.: 

SVS/2022/024382-M ze dne 

16.02.2022 (doručeno dne 

16.02.2022)

Souhlasí s návrhem zadání. Bez 

připomínek ---

Státní pozemkový úřad Bez reakce. ---

Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje

Bez požadavků. 
---

KÚOK - odbor dopravy a 

silničního hospodářství č.j.: 

KUOK 21924/2022 ze dne 

04.03.2022 (doručeno dne 

04.03.2022)

Bez požadavků. 

---

Ochrana přírody                          č.j. 

KUOK 88651/2016 ze dne 5.9.2016 

(doručeno dne 7.9.2016)       Koncepce 

nemůže mít samostatně nebo ve 

spojení s jinými koncepcemi 

významný vliv na předmět ochrany 

nebo celistvosti EVL nebo PO.                                              

Ostatní zákonem chráněné zájmy v 

působnosti orgánu ochrany přírody 

KÚOK nejsou předmětnou koncepcí 

dotčeny

Vzato na vědomí -

není nutno zpracovávat 

vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí a udržitelný rozvoj 

území.  Požadavek bude doplněn 

do konečného znění zadání.

Posuzování vlivu na životní prostředí 

Neuplatňuje se požadavek na 

zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP

Vzato na vědomí.

Ochrana ZPF: Sdělení Vzato na vědomí.

Lesní hospodářství:                        

Pokud dojde k dotčení PUPFL je 

nutné respektovat požadavky lesního 

zákona a

vyhodnotit předpokládané důsledky 

navrhovaného řešení na pozemky 

určené k plnění

funkcí lesa (PUPFL).

Pokud nedojde k dotčení PUPFL je 

nutné tuto skutečnost uvést v textu 

územně

plánovací dokumentace

Vzato na vědomí. Požadavek bude 

doplněn do konečného znění 

zadání.

Ochrana ovzduší: Požadavek bude doplněn do 

konečného znění zadání.

KÚOK - odbor životního 

prostředí a zemědělství č.j.: 

KUOK 30802/2022 ze dne 

15.03.2022 (doručeno dne 

15.03.2022)



Požadavek - při zpracování ÚPD je 

nezbytné respektovat a uplatňovat 

požadavky a opatření ke zlepšení 

kvality ovzduší, uvedené v Programu 

zlepšování kvality ovzduší - zóna 

Střední Morava - CZ07 a jeho 

aktualizaci pro období 2020 +.                            

Respektovat Národní program 

snižování emisí České republiky, 

Střednědobou strategii zlepšení 

kvality ovzduší v ČR.

MMOl - odbor památkové péče Bez reakce.
---

MMOl - odbor životního 

prostředí

Bez reakce.
---

MMOl - odbor stavební, 

oddělení st. spr. na úseku 

pozemních komunikací

Bez reakce.

---

KÚOK - odbor strategického 

rozvoje kraje č.j.: KUOK 

28731/2022 ze dne 08.03.2022 

(doručeno dne 09.03.2022)

Nutno respektovat:                      

Politiku územního rozvoje ČR,        

Zásady územního rozvoje 

Olomouckého kraje,                        

platné územně plánovací 

dokumentace sousedních obcí a 

koordinováno s nimi funkční a 

prostorové využití řešeného území,                          

dále respektovat ÚPD, příp. vycházet 

z:                                             ÚS. a 

Akt.ÚS větrné elektrárny na úz. OK                                                 

ÚS krajiny pro úz. OK                                               

ÚS rozvoje cyklistické dopravy v 

OK                                                       

Posouzení účelu a potřebnosti vodní 

nádrže Žeravice                                   

Územního generelu dopravy silnic II. 

a III. třídy na úz. OK                                

Strategie rozvoje územního obvodu 

OK

Uvedené požadavky jsou částečně 

uvedeny v projednávaném návrhu 

zadání. Ostatní požadavky budou 

doplněny do konečného znění 

zadání.

Organizace Požadavek Vyhodnocení

II. Požadavky organizací

Požadavek bude doplněn do 

konečného znění zadání.

KÚOK - odbor životního 

prostředí a zemědělství č.j.: 

KUOK 30802/2022 ze dne 

15.03.2022 (doručeno dne 

15.03.2022)



GasNet, s.r.o. ze dne 15.02.2022 

(doručeno dne 21.02.2022)

Nutno respektovat:                         

stávající plynárenská zařízení včetně 

jejich ochranných a bezpečnostních 

pásem v souladu se z. č. 458/200 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

energetického zákona.                                         

Pro obnovu a údržbu plynárenského 

zařízení  respektovat stavební a 

pracovní manipulační pruhy v 

potřebné šíři.                                                               

Požadavek na zákres plynárenských 

zařízení  v aktuálním stavu v 

detailech části ÚP.                                                                     

Před zahájením přípravných a 

projektových prací na jednotlivých 

případech zajistit si u GasNet, s.r.o. 

vyjádření o sítích a stanovisko ke 

konkrétním řešením míst kolizí 

těchto případů se všemi 

plynárenskými zařízeními.

Uvedené dokumenty jsou částečně 

uvedeny v projednávaném návrhu 

zadání. Ostatní požadavky budou 

doplněny do konečného znění 

zadání.

Obec Požadavek Vyhodnocení

Statutární město Olomouc Bez reakce. ---

Městy Velký Újezd Bez reakce. ---

Obec Svésedlice Bez reakce. ---

Obec Doloplazy Bez reakce. ---

Obec Daskabát Bez reakce. ---

Obec Lazníčky Bez reakce. ---

Obec Sobíšky Bez reakce. ---

Obec Suchonice Bez reakce. ---

Obec Nelešovice Bez reakce. ---

Obec Lazníky Bez reakce. ---

Statutární město Přerov Bez reakce. ---

Obec Velký Týnec Bez reakce. ---

Vlastník pozemku Požadavek Vyhodnocení

Roman Daněk změnu funkčního využití pozemků 

parc. č. st.37, 40/1 a 40/2 v k. ú. 

Přestavlky, tak aby zde bylo možné 

postavit RD a na zahradě odstavovat 

zemědělské stroje

Návrhem územního plánu bude 

prověřeno

Jana Smejkalová
změna funkčního využití pozemku 

parc. č. 536/12 v k.ú. Tršice na 

plochu s funkcí individuální rekreace

Návrhem územního plánu bude 

prověřeno

IV. Požadavky veřejnosti

III. Požadavky sousedních obcí



Milan Omámik změna funkčního využití pozemku 

parc. č. 895/1 v k.ú. Tršice na plochu 

Sportu a rekreace (R) a Chatová 

rekreační lokalita (Rch) 

Návrhem územního plánu bude 

prověřeno

Mojmír Novotný
změnu funkčního využití pozemků 

parc. č. 96/5 a 96/6 v k.ú. 

Vacanovice na zastavitelnou plochu 

s funkcí pro bydlení, pro možnost 

výstavby 2 RD, a výhledově až pro 

30 RD (celý pozemek parc. č. 96/5)

Návrhem územního plánu bude 

prověřeno

Radek Polák
změnu funkčního využití pozemku 

parc. č. 536/12 v k.ú. Tršice pro 

možnost využití jako zahrady s 

možností výstavby menší chaty a 

hospodářského využití pro pěstování 

ovoce a pro chov slepic a koz

Návrhem územního plánu bude 

prověřeno





 


