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Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále jen
„KVS Olomouc“), obdržela dne 06.01.2014 a vede pod č.j. SVS/2014/000879-M, Vaši
“Výzvu k uplatnění stanoviska k plánu společných zařízeni, vyhotovený v rámci zpracování
návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Újezd“ v souladu
s ustanovením § 9 odst.10 zákona č.139/2002 Sb..
KVS Olomouc Vám v dané věci sděluje, že daná komplexní pozemková úprava není
předmětem zájmu činností vyplývajících z legislativy pro orgán veterinární správy. KVS
Olomouc k uvedenému nicméně sděluje, že platná veterinární legislativa neobsahuje žádné
normativy pro umístění jakýchkoliv staveb ve vztahu k ochranným pásmům kolem objektů
s chovem zvířat, resp. se zacházením s živočišnými produkty a veškerá hlediska jsou z tohoto
pohledu pouze v oblasti doporučených informací a platí obecné zásady stanovené
v ustanovení § 10 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Současně
však KVS Olomouc upozorňuje, že je zmocněna v případech zjištění některých nebezpečných
nákaz vymezovat konkrétní ochranná pásma kolem ohnisek, zejména s přihlédnutím ke
skutečným biologickým, zeměpisným a ekologickým podmínkám a tudíž nelze vyloučit, že
do těchto případných pásem bude zahrnuta i jiná výstavba s dopady na chov zvířat a produkci
živočišných produktů v ní.
KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 47 odst.4 a odst.8
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů,
(veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (dále jen „veterinární zákon“), vydává
toto stanovisko v souladu s částí čtvrtou Správního řádu.
S pozdravem
MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel
podepsáno elektronicky
Bankovní spojení: ČNB 6725811/0710
IČ: 00018562
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Přerov
Wurmova 606/2
750 02 Přerov 2
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Horní Újezd - stanovisko k plánu společných zařízení
K č. j. SPU 000093/2014

Dopravní inspektorát územního odboru Přerov Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nemá námitek k plánu
společných zařízení (tj. návrh opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků, protierozních
opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářských opatření sloužících
k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami a opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability) vyhotoveném v rámci
zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Újezd.
Zpracoval:

por. Ing. Petr Šenk

npor. PhDr. David Štěpánek
vedoucí DI Přerov

U Výstaviště 18
751 52 Přerov

Tel.: 974778258
Fax: 974778928
Email: pr.di.ding@pcr.cz
ID DS: 6jwhpv6

Oblastní inspektorát Olomouc, oddělení ochrany přírody
Tovární 41, 772 00 Olomouc, tel.: 585 243 386, fax: 585 243 410
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_ol@cizp.cz, www.cizp.cz

Naše značka
ČIŽP/48/OOP/1201597.014/14/ODK

Krajský pozemkový úřad pro
Olomoucký kraj
Pobočka Přerov
Wurmova 606/2
Přerov I – Město
750 02 Přerov 2

Vyřizuje / linka
Mgr. Ing. Kotalová / 585206564

Místo a datum
Olomouc, 21. 1. 2013

Vyjádření - „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Horní Újezd“

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, oddělení ochrany přírody, jako
orgán ochrany přírody podle § 80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), obdržela oznámení o komplexních pozemkových úpravách
v k. ú. Horní Újezd, okres Přerov, a v této věci sděluje následující:
V katastrálním území Horní Újezd se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ani území soustavy
NATURA 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti). Dle nálezové databáze Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“) je v k. ú. Horní Újezd evidován výskyt zvláště
chráněných druhů (dále „ZCHD“), a to kriticky ohroženého raka říčního (Astacus astacus) v toku
Moštěnka a ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon), viz mapové podklady uvedené databáze.
Při pozemkových úpravách je proto nutno vzít jejich existenci na vědomí, aby nedošlo k jejich
poškození či zničení jejich biotopů. Upozorňujeme, že v případě zásahu do ZCHD během
pozemkových úprav je nutno předem požádat o závazné stanovisko, resp. výjimku dle § 56 zákona
příslušný orgán ochrany přírody (v tomto případě Krajský úřad Olomouckého kraje).
Uvedeným zákonem jsou mj. obecně chráněny významné krajinné prvky podle § 4 odst. 2 (mj. lesy,
vodní toky, údolní nivy, rybníky), rostliny a živočichové podle § 5, dřeviny podle § 7 a rovněž je
chráněn krajinný ráz dle § 12 zákona. Upozorňujeme, že při zásazích do obecně chráněných částí
přírody musí být postupováno ve smyslu příslušných ustanovení zákona.
S pozdravem

Mgr. Jolana Tůmová
vedoucí oddělení ochrany přírody
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Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
13000 Praha

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj ,
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Přerov I-Město
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KPÚ Horní Újezd – sdělení k výzvě k uplatnění stanoviska plánu společných zařízení
V reakci na Vaši Výzvu k uplatnění stanoviska k plánu společných zařízení ze dne 3. 1. 2014
Vám sdělujeme, že z předmětné výzvy není zřejmé, které nemovitosti zapsané ve prospěch
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vstupují do plánu společných zařízení.
Na základě výše uvedeného tak nejsme schopni k předmětné výzvě podat písemné stanovisko.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že Římskokatolická farnost Všechovice požádala
o vydání pozemků parc. č. 2610 a 2797, oba ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území
Horní Újezd.
S pozdravem

Ing. Eva Chlopčíková
ředitelka odboru
Odloučené pracoviště Olomouc

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
Dvořákova 75, 750 11 Přerov, tel. 581 283 111, e-mail: podatelna@pr.khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Přerově dne 3.2.2014
Č.j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje :
Č.j. odesílatele:

KHSOC/00155/2014/PR/HOK
KHSOC/00155/2014
Mgr. Klára Svobodová, tel. 581 283 225
SPU 000093/2014

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Přerov
Wurmova 606/2
750 02 Přerov 2
Posouzení žádosti o vydání stanoviska
Dne 7.1.2014 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, územní pracoviště Přerov, žádost o vydání stanoviska ve smyslu § 77 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), a to k předloženým
podkladům na akci „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Horní Újezd –
Plán společných zařízení“.
Po posouzení této žádosti a předložených podkladů z hlediska zájmů chráněných
orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., orgán ochrany veřejného
zdraví konstatuje, že charakterem stavby nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany
veřejného zdraví, upravené v zákoně č. 258/2000 Sb., a proto se stanovisko ve smyslu § 77
zákona č. 258/2000 Sb.
nevydává.
Předložené podklady spolu se situací zájmového území řeší komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Horní Újezd a to etapu - Plán společných zařízení. Účelem
plánu společných zařízení je řešení zpřístupnění pozemků vzhledem k nově navrhovanému
umístění pozemků a protierozní ochrana zemědělských pozemků. V návrhu
vodohospodářských opatření byl hlavní požadavek vybudovat vodní nádrž a řešit revitalizace
některých vodních toků.
,,Otisk úředního razítka“
Ing. Jarmila Lindnerová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
,,elektronicky podepsáno“
Rozdělovník:
1. adresát, ID: z49per3
2. KHS ÚP Přerov - spis

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Sp. zn.: KÚOK/3028/2014/OSL-LD/7305
Č. j.: KUOK 10029/2014

V Olomouci dne 3. 2. 2014

Koordinované stanovisko
k návrhu plánu společných zařízení Horní Újezd (v rámci komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Horní Újezd).
Žadatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka
Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 2.
Předmětem návrhu vyhotoveného v rámci zpracování komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Horní Újezd jsou opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků,
protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící
k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami a opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability.
Krajský úřad Olomouckého kraje jako dotčený orgán (dále také jen „Krajský úřad“) vydává
k předloženému návrhu plánu společných zařízení Horní Újezd ve smyslu ustanovení
§ 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
koordinované stanovisko
zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí
na základě:
1/ zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
§ 28 odst. 2 písm. a) a c)
Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti
Krajského úřadu, Odboru kultury a památkové péče, nejsou předmětným záměrem
dotčeny.
2/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 40 odst. 3 písm. d) a f)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství,
k předloženému návrhu sděluje následující. Řešeným katastrálním územím procházejí
silnice III/4388, III/4389 a III/437811, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje,
v majetkové správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská
120, 772 11 Olomouc. Plán společných zařízení zahrnuje především návrh opatření ke
zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu původního fondu,
vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně
před záplavami a opatření k tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability.
Plánem společných zařízení je respektován koridor pro návrh přeložky silnice II/150.
Zájmy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství,
coby silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých
rozhoduje Ministerstvo dopravy, nebudou v řešeném katastrálním území dotčeny.
Současně Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství,

sděluje, že ve smyslu ustanovení § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasí s předloženým návrhem plánu společných zařízení v katastrálním
území Horní Újezd.
K vlastnímu plánu společných zařízení uplatňuje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
dopravy a silničního hospodářství, následující připomínky:
a) Při výsadbě ovocných dřevin podél silnic musí být respektovány zásady na vzdálenosti
kmenů stromů od okraje zpevnění vozovky dané čl. 13.7.3 ČSN 73 6101/Změna Z1
Projektování silnic a dálnic.
b) Sjezdy ze silnic na polní cesty budou zpevněné a opatřené bezprašným povrchem.
U propustků připojení sjezdů na silnice budou jejich čela řešena v šikmé úpravě.
c) Liniová zeleň bude respektovat silniční ochranné pásmo silnic, které je ve vzdálenosti
15 m od osy vozovky silnic III. třídy.
d) Konkrétní dotčení silnic při realizaci navržených opatření je nutné projednat s jejím
majetkovým správcem.
3/ zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), § 48a
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana
je v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Dle ustanovení § 48 odstavec 2
písm. c) zákona o lesích je k vyjádření příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, kterým je v tomto případě MěÚ Hranice.
4/ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), § 107
Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti Krajského
úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným
záměrem dotčeny. Vodoprávním úřadem, příslušným k vydání stanoviska je podle
ustanovení § 106 zákona o vodách místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, kterým je v tomto případě MěÚ Hranice.
5/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), § 77a odst. 4 písm. n)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny,
po posouzení záměru „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Horní Újezd“ vydává
v souladu s § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny toto stanovisko:
Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti.
Zdůvodnění: Předmětem záměru je návrh plánu společných zařízení – komplexní
pozemková úprava v k. ú. Horní Újezd. V okolí záměru se nenachází žádné lokality
soustavy Natura 2000. Nejblíže ležící evropsky významné lokality jsou asi 8 - 10 km

2

vzdálené EVL CZ0710006 Dřevohostický les a EVL CZ0710007 Lesy u Bezuchova
s lesními a lučními biotopy.
Po seznámení se s předloženými podklady orgán ochrany přírody došel k závěru, že
předměty ochrany těchto ani jiných EVL nelze považovat za potenciálně dotčené
vzhledem k charakteru záměru a jeho vzdálenosti od míst výskytu předmětů ochrany,
která jsou omezena na území EVL. Vzhledem k umístění záměru nemůže být dotčena
rovněž jejich celistvost.
6/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), § 77a
Vyjádření orgánu ochrany přírody podle § 77a vyjma § 45i zákona o ochraně přírody
a krajiny na základě předložených podkladů: Zájmy ochrany přírody, jejichž ochrana je
v kompetenci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství, nejsou předmětným záměrem negativně dotčeny.
7/ zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, § 17a
K výše uvedenému záměru nejsou na úseku ochrany zemědělského půdního fondu ze
strany Krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, připomínky.
8/ zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně ovzduší“), § 27 odst. 1 písm. e)
Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti Krajského
úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným zájmem dotčeny.
9/ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, § 78
Veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti
Krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným zájmem
dotčeny.
10/ zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“ nebo
též „zákon“), § 22 písm. a)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně
příslušný úřad dle ustanovení § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
po prostudování předložených materiálů sděluje, že předmětný záměr je podlimitním
záměrem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Investor dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona, předloží krajskému úřadu oznámení
zpracované dle přílohy č. 3a, výše citovaného zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Zdůvodnění: Krajský úřad dospěl na základě dostupných podkladů a informací k závěru,
že tento záměr je podlimitním záměrem k záměru kategorie II bodu 1.7 (Přehrady, nádrže
a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek,
pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody
přesahuje 100000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou
spárou), přílohy č. 1 k výše citovanému zákonu.
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11/ zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších
předpisů, § 27 písm. e),
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 28 písm. e)
Veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií a integrované prevence, jejichž
ochrana je v působnosti Krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství,
nejsou předmětným záměrem dotčeny.
12/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 7
Krajský úřad, Odbor strategického rozvoje kraje, není v dané věci dle § 7 stavebního
zákona dotčeným správním orgánem.
ZÁVĚR:
Krajský úřad Olomouckého kraje na základě dílčích závazných stanovisek vydaných
dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy,
konstatuje, že z hlediska těchto chráněných zájmů souhlasí s vydáním návrhu plánu
společných zařízení Horní Újezd jakožto návrhu na změnu územně plánovací
dokumentace, a to za předpokladu splnění všech podmínek uvedených výše pod
body 2/ a 10/.

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
ředitel
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Adresát:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Přerov, Wurmova 606/2,
750 02 Přerov
VYJÁDŘENÍ
Dne 7.1.2014 obdržel náš úřad územního plánování žádost o stanovisko k návrhu „Plánu společných
zařízení“, v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Újezd.
MěÚ Hranice, jako úřad územního plánování, příslušný dle ustanovení § 6 odst.1 písm.e) a f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav, vydává
dle § 136 odst.1 písm.b) a § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších úprav a
v souladu s § 9 odst.10 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění
pozdějších předpisů toto vyjádření.
K předloženému návrhu „Plánu společných zařízení“ v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Horní Újezd nemáme připomínek.
Návrh vodohospodářských opatření a opatření k zpřístupnění pozemků nejsou v rozporu s územním plánem
obce Horní Újezd. Z návrhu je patrné, že návrh vychází koncepčně z platného územního plánu obce Horní
Újezd (schválený usnesením č.4 Zastupitelstva obce Horní Újezd dne 27.10.2003). Koncepce ÚSES
územního plánu obce Horní Újezd je návrhem plánu společných zařízení upřesňována a ne měněna.
Odchylky a korekce průběhů prvků ÚSES jsou po prověření skutečného stavu a s ohledem na nově
vznikající vlastnické vztahy k pozemkům přípustné.

Ing. Lenka Chmelová v. r.
referent oddělení územního plánování
Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

