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I.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY č.2
a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Mění se první a druhá věta prvního odstavce:
Zastavěné území bylo vymezeno k 1.4.2020. Celkem je na území obce Troubelice vymezeno 14
zastavěných území.
b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
V odstavci KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE se mění čtvrtá odrážka:
• Pro zajištění hospodářského rozvoje jsou navrženy plochy výroby a jsou rozšířeny možnosti
podnikání a provozování občanského vybavení a výrobních služeb v obytném území obce.
c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
c1) URBANISTICKÁ KONCEPCE
V prvním odstavci se mění druhá a osmá odrážka:
- V Lazcích, Pískově a na Sídlišti jsou pro rozvoj bydlení navrženy pouze ojedinělé zastavitelné
plochy využívající volná místa ve stávající zástavbě.
- Stávající plochy výroby a skladování na jižním a východním okraji zástavby Troubelic, u
železniční stanice Troubelice a na severním okraji zástavby Pískova se nemění, stejně jako menší
plochy smíšené výrobní v Lazcích a Pískově. Navržena je plocha smíšená výrobní v Troubelicích
mezi výrobním areálem společnosti Tagros a.s. a areálem firmy Prefa a.s. v Medlově a menší
plocha smíšená výrobní ležící v severozápadní části zástavby Lazců.
c2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V tabulce „Přehled zastavitelných ploch vymezených v územním plánu Troubelice“ se ruší
řádky:
Z13
Dědinka
bydlení
0,51
Z1/6

Dědinka

výroba a skladování

0,06

V tabulce „Přehled zastavitelných ploch vymezených v územním plánu Troubelice“ se mění
řádky:
Z12
Lazce – jih
bydlení
0,56
Celkem

38,84
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V tabulce „Přehled zastavitelných ploch vymezených v územním plánu Troubelice“ se
doplňují řádky:
Z2/1
Sídliště – východ
bydlení
0,21
Z2/2

Lazce - severozápad

výroba a občanské vybavení

0,51

c3) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Systém sídelní zeleně se změnou č.2 ÚP nemění.
d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
d1) KONCEPCE DOPRAVY
V podkapitole HROMADNÁ DOPRAVA se mění první věta prvního odstavce:
Je navržen koridor D67 pro železniční trať č. 290, Olomouc - Uničov - Šumperk - elektrizace trati o
celkové šířce 60 m. V koridoru je nepřípustné provádět změny v území a povolovat stavby (zejména
nové stavby pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu a skladování, apod.), které by
znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci stavby optimalizace a
elektrizace tratě. Do doby započetí užívání dokončené stavby se v koridoru D67 použijí pouze
podmínky využití stanovené pro tento koridor. Podmínky využití překrytých ploch s rozdílným
způsobem využití se použijí až po započetí užívání dokončené stavby.
d2) KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Koncepce vodního hospodářství se změnou č.2 ÚP nemění.
d3) KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJŮ
Koncepce energetiky a spojů se změnou č.2 ÚP nemění.
d4) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládání s odpady se změnou č.2 ÚP nemění.
d5) OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení se změnou č.2 ÚP nemění.
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d6) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Veřejná prostranství se změnou č.2 ÚP nemění.
e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ
STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY
PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
A PODOBNĚ
e1) USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Uspořádání krajiny se změnou č.2 ÚP nemění.
e2) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability se změnou č.2 ÚP nemění.
f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ, POKUD JE MOŽNÉ JEJ
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
V podkapitole B – PLOCHY BYDLENÍ se v odstavci Využití doplňující a přípustné mění
šestá odrážka:
- dopravní a technická infrastruktura
V podkapitole SB – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ se v odstavci Využití doplňující a
přípustné mění osmá odrážka:
- dopravní a technická infrastruktura
V podkapitole OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ se v odstavci Využití
doplňující a přípustné mění třetí odrážka:
- dopravní a technická infrastruktura
V podkapitole OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT se v odstavci Využití
doplňující a přípustné mění třetí odrážka:
- dopravní a technická infrastruktura
V podkapitole PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ se v odstavci Využití
doplňující a přípustné mění pátá odrážka:
- technická infrastruktura
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V podkapitole PZ – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ZELENĚ se v odstavci
Využití doplňující a přípustné mění čtvrtá odrážka:
- dopravní a technická infrastruktura
V podkapitole V – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ se v odstavci Využití podmíněně
přípustné mění druhá odrážka:
- plochy a stavby pro výrobu a skladování, řemesla, výrobní služby, zemědělskou výrobu a chov
hospodářských zvířat ve velkém v ploše výroby v zástavbě Dědinky pouze pokud okolní bytová
zástavba nebude negativně ovlivněna provozem vzniklé výroby. V chráněném venkovním prostoru
stávajících staveb pro bydlení budou splněny hygienické limity hluku v denní a noční době.
V podkapitole VS – PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ se v odstavci Využití podmíněně
přípustné mění druhá odrážka:
- plochy a stavby pro výrobu a skladování, řemesla, výrobní služby v k.ú. Lazce u Troubelic pouze
pokud okolní bytová zástavba nebude negativně ovlivněna provozem vzniklé výroby. V chráněném
venkovním prostoru staveb pro bydlení budou splněny hygienické limity hluku v denní a noční
době.
V podkapitole D – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY se v odstavci Využití
doplňující a přípustné mění třetí odrážka:
- technická infrastruktura
V podkapitole T – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY se v odstavci Využití
doplňující a přípustné mění první odrážka:
- dopravní infrastruktura
V podkapitole NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ se v odstavci Využití doplňující a přípustné
ruší odrážky:
- pozemky a stavby nezbytné pro:
• velkoplošné obhospodařování zemědělské půdy
• potřeby ochrany přírody a krajiny včetně oplocení
• vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině
• pastevní chov dobytka včetně pastvinářského oplocení
• chov lesní zvěře a ptactva včetně oplocení
- drobné vodní toky a plochy
- stavby a úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst
- průchody dopravní a technické infrastruktury
- cyklistické stezky, pěší komunikace
V odstavci Využití doplňující a přípustné se doplňují odrážky:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, technická opatření a
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například
cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková místa, včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí včetně oplocení
- neveřejná dopravní infrastruktura - příjezdové cesty ke stavbám a pozemkům, neveřejná technická
infrastruktura - přípojky sítí technické infrastruktury
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V odstavci Využití nepřípustné se ruší třetí odrážka:
- veškeré stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a
přípustným využitím - především stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci apod.
V odstavci Využití nepřípustné se doplňují odrážky:
- pozemky staveb a činnosti, které jsou v rozporu s převažujícím a přípustným využitím - především
pozemky staveb pro bydlení, ubytování, výrobu, rekreaci, agrofarmy apod.
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ekologická a informační centra
V podkapitole NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se v odstavci Využití
doplňující a přípustné ruší odrážky:
- plochy a stavby nezbytné pro:
• obhospodařování zemědělské půdy
• lesní hospodaření včetně oplocení
• potřeby ochrany přírody a krajiny včetně oplocení
• vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině
• pastevní chov dobytka včetně pastvinářského oplocení
• chov lesní zvěře a ptactva včetně oplocení
- drobné vodní toky a plochy
- stavby a úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst
- cyklistické stezky, pěší komunikace
- průchody dopravní a technické infrastruktury
V odstavci Využití doplňující a přípustné se doplňují odrážky:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, technická
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu,
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková místa, včetně staveb,
které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení
- pozemky a stavby pro chov lesní zvěře a ptactva včetně oplocení
- neveřejná dopravní infrastruktura - příjezdové cesty ke stavbám a pozemkům, neveřejná technická
infrastruktura - přípojky sítí technické infrastruktury
V odstavci Využití nepřípustné se ruší třetí odrážka:
- veškeré stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a
přípustným využitím - především stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci apod.
V odstavci Využití nepřípustné se doplňují odrážky:
- pozemky staveb a činnosti, které jsou v rozporu s převažujícím a přípustným využitím - především
pozemky staveb pro bydlení, ubytování, výrobu, rekreaci, agrofarmy apod.
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ekologická a informační centra
V podkapitole NL – PLOCHY LESNÍ se v odstavci Využití doplňující a přípustné ruší
odrážky:
- stavby a zařízení nezbytné pro:
• lesní hospodaření včetně oplocení
• potřeby ochrany přírody a krajiny včetně oplocení
• vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině
• chov lesní zvěře a ptactva včetně oplocení
- drobné vodní toky a plochy
- stavby a úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst
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- nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury
- cyklistické stezky, pěší cesty
V odstavci Využití doplňující a přípustné se doplňují odrážky:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny,
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, technická opatření a stavby, které zlepší
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky,
hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková místa, včetně staveb, které s nimi bezprostředně
souvisejí včetně oplocení
- pozemky a stavby pro chov lesní zvěře a ptactva včetně oplocení
- neveřejná dopravní infrastruktura - příjezdové cesty ke stavbám a pozemkům, neveřejná technická
infrastruktura - přípojky sítí technické infrastruktury
V odstavci Využití nepřípustné se ruší druhá odrážka:
- veškeré stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a
přípustným využitím - především stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci apod.
V odstavci Využití nepřípustné se doplňují odrážky:
- pozemky staveb a činnosti, které jsou v rozporu s převažujícím a přípustným využitím - především
pozemky staveb pro bydlení, ubytování, výrobu, rekreaci, agrofarmy apod.
- stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, ekologická a informační centra
V podkapitole NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ se v odstavci Využití doplňující a přípustné ruší
odrážky:
- stavby a zařízení nezbytné pro:
• potřeby ochrany přírody a krajiny
• vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině
- drobné vodní toky a plochy
- cyklistické stezky, pěší komunikace jen ve vyznačeném rozsahu nebo v prokazatelně nutném
rozsahu
V odstavci Využití doplňující a přípustné se mění třetí odrážka:
- nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury
V odstavci Využití doplňující a přípustné se doplňují odrážky:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí včetně oplocení
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu - značené turistické trasy, cyklistické stezky s povrchovou úpravou blízkou přírodě
- na zemědělské půdě mimoprodukční funkce (zalesnění, zatravnění)
- na lesní půdě mimoprodukční funkce s preferováním podrostního hospodaření a původních druhů
dřevin
V odstavci Využití nepřípustné se ruší první a třetí odrážka:
- stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, převládajícím a přípustným využitím, především
stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci, apod.
- změny pozemků na zemědělskou půdu
V odstavci Využití nepřípustné se mění druhá odrážka:
- oplocování pozemků kromě přípustných
V odstavci Využití nepřípustné se doplňují odrážky:
- pozemky staveb a činnosti, které jsou v rozporu s převažujícím a přípustným využitím, především
pozemky staveb pro bydlení, ubytování, výrobu, agrofarmy apod.
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- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, těžbu nerostů, ekologická a informační centra
- stavby a zařízení, které mohou negativně ovlivnit průchodnost krajiny
- změny kultur pozemků s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm
ekologické stability
g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A
STAVBÁM VYVLASTNIT
Ve druhém odstavci se doplňuje veřejně prospěšná stavba:
D67 - železniční trať č. 290, Olomouc - Uničov - Šumperk - elektrizace trati, včetně souvisejících
staveb
h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH
JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo se změnou č.2 ÚP nemění.
i) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
V prvním odstavci se mění sedmá odrážka:
- R7 - západně od zástavby Lazců, o výměře 0,66ha
j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE,
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Mění se první věta čtvrtého odstavce:
Termín pro zpracování územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto
studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven na 4 roky od vydání změny č.2
územního plánu.
k) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Změna č.2 ÚP Troubelice, část I. obsahuje:
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I.1. Textová část - 8 stran textu, odstavce a) až l)
I.2. Grafická část - v měřítku 1:5000:
I.2.a) Výkres základního členění území - 3 listy
I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce - 4 listy
I.2.c) Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury - 2 listů
I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 2 listů
l) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Kompenzační opatření nejsou stanovena.
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I.2. GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY č.2
Grafická část změny č.2 ÚP Troubelice je zpracována jako soutisk navrženého řešení změny č.2 se
zesvětlenými výkresy platného územního plánu. V legendě výkresů jsou uvedeny pouze prvky
řešené změnou č.2. Legenda platného ÚP není ve výkresech zobrazena. Změnou jsou dotčeny
výkresy I.2.a), I.2.b), I.2.c), I.2.f). Výkresy I.2.d), I.2.e) nejsou změnou dotčeny. Všechny výkresy
jsou zpracovány v měřítku výkresů územního plánu 1:5000.
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II. ZMĚNA Č.2 ÚP TROUBELICE - ODŮVODNĚNÍ
II. Odůvodnění změny č.2 ÚP Troubelice obsahuje:

str.

II.1. Textová část odůvodnění změny č.2
a) Důvody pro pořízení změny č.2, podklady, které byly při zpracování použity...........................................12
b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území............................................12
c) Vyhodnocení splnění požadavků zadání......................................................................................................12
d) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje,
s odůvodněním potřeby jejich vymezení.....................................................................................................13
e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky
určené k plnění funkce lesa..........................................................................................................................13
f) Komplexní zdůvodnění změny č.2 včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého
řešení............................................................................................................................................................14
f.1) zdůvodnění změny č.2 ÚP.....................................................................................................................14
f.2) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení................................................................16
g) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch.............................................................................................................................................................18
h) Výsledek přezkoumání změny č.2...............................................................................................................19
h.1) Vyhodnocení souladu změny č.2 územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem..............................................................................................19
h.2) Vyhodnocení souladu změny č.2 územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastavěného území.....................................................................................21
h.3) Vyhodnocení souladu změny č.2 územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů.............................................................................................................21
h.4) Vyhodnocení souladu změny č.2 územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů..................................................................................................................................................22
i) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí............................................23
j) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona.............................................................23
k) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno.........................................23
l) Rozhodnutí o námitkách..............................................................................................................................23
m) Vyhodnocení připomínek.............................................................................................................................24
n) Postup pořízení změny č.2...........................................................................................................................24
II.2. Grafická část odůvodnění změny č.2.........................................................................................................26
Příloha č.1 - Návrh úplného znění textové části I.1. ÚP Troubelice po změně č.2 s vyznačením
navrhovaných změn
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II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2
a) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.2, PODKLADY, KTERÉ BYLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ POUŽITY
Územní plán Troubelice (dále jen „ÚP Troubelice“) vydalo Zastupitelstvo obce Troubelice
formou opatření obecné povahy dne 23.11.2011. Účinnosti nabyl dne 9. 12. 2011. Změna č.1 nabyla
účinnosti dne 21.6.2017.
Dne 3.6.2019 schválilo zastupitelstvo obce pořízení Změny č.2 ÚP Troubelice včetně obsahu
změny č.2, a dále, že změna č.2 bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního
zákona.
Důvodem pořízení změny č.2 ÚP je především prověření možností změn navrženého způsobu
využití pozemků dle požadavků vlastníků pozemků a uvedení ÚP Troubelice do souladu s
nadřazenou územně plánovací dokumentací.
Změnou č.2 se mění textová část a grafická část ÚP Troubelice - právní stav po změně č.1.
Podkladem pro zpracování změny č.2 byly:
- Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Troubellice schválený Zastupitelstvem obce
Troubelice dne 3.6.2019
- Usnesení Zastupitelstva obce Troubelice v bodě 305c/14/2017 ze dne 13.3.2017
- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č.1, 2 a 3
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - Úplné znění po aktualizaci č.2a, Aktualizace č.2a
byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením
UZ/17/60/2019 ze dne 23.9.2019
- 4. aktualizace Územně analytických podkladů ORP Uničov (Mgr. Lukáš Pavelec, 9/2016)
- Studie proveditelnosti "Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc" (Moravia Consult
Olomouc a.s., 11/2014)
- aktuální digitální katastrální mapa obce
b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Pro Troubelice jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje (ZÚR OK) ve znění Aktualizace č.2a, která byla vydána formou opatření
obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením UZ/17/60/2019 ze dne 23.9.2019.
Ze ZÚR OK vyplývá pro ÚP Troubelice nutnost zapracovat veřejně prospěšnou stavbu D67
železniční trať č. 290, Olomouc - Uničov - Šumperk - elektrizace trati a veřejně prospěšné opatření
- založení prvku systému ekologické stability - regionální biokoridor RK 907. Jmenované stavby
a opatření jsou v platném územním plánu zapracovány. V rámci změny č.2 je upraveno označení
stavby D67 v textové části ÚP a doplněn zákres koridoru v grafické části ÚP.
c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Dle požadavků stanovených v obsahu změny č.2 Územního plánu Troubelice schváleného
Zastupitelstvem obce Troubelice dne 3.6.2019 byly provedeny následující změny:
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1. Pozemky p.č. 60/2, 59/2 v k.ú. Lazce u Troubelic byly zařazeny do stávající plochy smíšené
výrobní VS. Pozemek p.č. 59/6 v k.ú. Lazce u Troubelic je v platném ÚP zařazen v ploše
smíšené výrobní VS, nebylo proto nutné v rámci změny č.2 měnit jeho využití.
2. Pozemek p.č. 967 v k.ú. Troubelice byl zařazen do ploch smíšených obytných SB jako
zastavitelná plocha Z2/1.
V souladu s usnesením Zastupitelstva obce Troubelice ze dne 13.3.2017 byl pozemek p.č. 18 v k.ú.
Lazce u Troubelic společně se sousedním pozemkem p.č. 13/3 zařazen do ploch smíšených
výrobních VS jako zastavitelná plocha Z2/2.
Splnění Pokynů pro úpravu návrhu vyplývajících z projednání návrhu změny č. 2 Územního
plánu Troubelice
- Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice byla výstavba v plochách smíšených
výrobních VS v k.ú. Lazce u Troubelic zařazena do využití podmíněně přípustného. Výstavbu v
zastavitelné ploše smíšené obytné Z2/1 není nutno zařazovat do využití podmíněně přípustného.
V platném ÚP je totiž stanoveno, že stavby v plochách zasahujících do ochranných pásem dráhy
jsou podmíněně přípustné. V těchto plochách musí být u staveb a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
- Na základě stanoviska Ministerstva obrany byly mezi limity využití území, do kterých zasahuje
řešení změny č.2, doplněny - zájmové území elektronického komunikačního zařízení
Ministerstva obrany a zájem Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů
staveb. Zákres zájmového území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany je
obsažen v koordinačním výkresu platného ÚP. Poznámka o zájmu Ministerstva obrany
z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb byla doplněna do koordinačního výkresu
změny č.2. Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad
terénem není řešením změny č.2 dotčeno, jeho zákres je obsažen v koordinačním výkresu
platného ÚP.
- Na základě stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a
zemědělství bylo upraveno odůvodnění vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení změny č.2 na zemědělský půdní fond.
d) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Změna č.2 řeší pouze záležitosti místního významu a nemá dopad na území okolních obcí.
e) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE
LESA
Nové lokality navržené v rámci změny č.2 znamenají zvýšení záborů o 0,72 ha, z toho
nezemědělské pozemky 0,32 ha, zemědělské pozemky 0,40 ha, z nich je 0,21 ha orné půdy.
Odvodněné zemědělské pozemky ani pozemky určené k plnění funkce lesa se v rámci změny č.2
nezabírají.
Zábory půdy v rámci změny č.2 ÚP jsou určeny pro plochy smíšené obytné SB a smíšené
výrobní VS.
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Navržené plochy vycházejí z konkrétních požadavků občanů na výstavbu. Navržená plocha
Z2/1 pro bydlení navazuje na zastavěné území, využívá malý pozemek mezi železniční tratí a
stávající zástavbou a je dopravně obsloužitelná ze stávající komunikace. Navržená plocha Z2/2 pro
smíšenou výrobu leží uvnitř zastavěného území, využívá nezastavěné záhumenní pozemky za
stávající obytnou zástavbou a bude dopravně obsloužitelná přes tyto zastavěné pozemky ve
vlastnictví stejného vlastníka. Výměra obou ploch je malá, nedojde k narušení velkých lánů
zemědělské půdy. Záborem navržených ploch nedojde k narušení organizace obdělávání
zemědělského půdního fondu, nebude dotčena síť stávajících účelových komunikací
zpřístupňujících zemědělské pozemky. Navrženými plochami nebudou dotčeny odvodněné
zemědělské pozemky ani zavlažované pozemky.
V rámci změny č.2 ÚP se zabírají půdy třídy ochrany I. - 0,19 ha a třídy ochrany II. - 0,21 ha.
Vzhledem k poloze Troubelic v úrodné zemědělské krajině není možné se vyhnout při vymezování
nových zastavitelných ploch kvalitním zemědělským půdám. Celá stávající zástavba Lazců i
Troubelic se totiž nachází na půdě I. třídy ochrany. Méně kvalitní zemědělské půdy se nacházejí ve
volné krajině nebo v okrajových částech obce, kde není rozvoj zástavby vhodný z urbanistických
důvodů.
Koridor dopravní infrastruktury D67 navržený ve změně č.2 se týká elektrizace stávající
železniční tratě. Jeho realizace na území obce Troubelice se dle podrobnější dokumentace
předpokládá ve stávajících plochách dopravní infrastruktury, nemělo by dojít k novým záborům
zemědělské nebo lesní půdy. Zábor zemědělských pozemků a pozemků určených k plnění funkce
lesa proto pro tento koridor není vyhodnocen.
Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu změny č.2 Územního plánu Troubelice
Označení
plochy

Navržené
využití

Souhrn
výměry
záboru
(ha)

Výměra záboru
podle tříd
ochrany (ha)
I.
II.

Z2/1
Z2/2
celkem
změna č.2

SB
VS

0,21
0,19

0,19

0,21
-

-

0,40

0,19

0,21

Odhad výměry
záboru, na které
bude provedena
rekultivace na ZP

Informace
o existenci
závlah

Informace
o existenci
odvodnění
-

Informace o
existenci staveb k
ochraně pozemku
před erozní
činností vody
-

Informace
podle
ustanovení
§ 3 odst. 1
písm. g)
-

-

-

-

-

-

f) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 VČETNĚ VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
f.1) ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP
Aktualizace zastavěného území
V rámci změny č.2 ÚP je provedena aktualizace zastavěného území na celém území obce
ke dni 1.4.2020 dle aktuální katastrální mapy. V souvislosti s aktualizací zastavěného území byly
vypuštěny zastavitelné plochy Z13 a Z1/6, které už byly zastavěny.
Zdůvodnění změn ve využití území
Zastavitelné plochy navržené v rámci změny č.2 vycházejí z konkrétních požadavků občanů
na výstavbu a byly schváleny obcí k zařazení do této změny.
Zastavitelná plocha smíšená obytná Z2/1 je navržena, protože během let uplynulých od vydání
územního plánu už byly některé zastavitelné plochy zastavěny a největší zastavitelná plocha bydlení
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Z10 nebude v následujících letech využitelná. Obec totiž nemá dostatek financí na zainvestování
této lokality - výstavbu potřebných komunikací a sítí technické infrastruktury. Bez plochy Z10
zůstává pro rozvoj obce pouze několik menších zastavitelných ploch bydlení. Aby byla udržena
dostatečná nabídka ploch vhodných k zástavbě, je proto navržena nová plocha bydlení. Plocha Z2/1
navazuje na zastavěné území Sídliště a je dopravně obsloužitelná ze stávající komunikace.
Plocha Z2/2 je určena k realizaci smíšené výroby v Lazcích. Plocha leží v zastavěném území a
využívá dosud nezastavěné pozemky za zadními trakty stávající zástavby. Plocha je vymezena v
místě územní rezervy pro bydlení R7. Rezerva R7 se proto zmenšuje na 0,66ha. Plocha bude
dopravně obsloužená přes zastavěné pozemky ve vlastnictví stejného vlastníka. Bude využitá
majitelem, který je soukromý zemědělec, k realizaci doplňkových hospodářských staveb, k drobné
zemědělské výrobě, k realizaci pěstebních foliovníků, k uskladnění výpěstků a ke garážování
zemědělské techniky. Vzhledem k malé velikosti této plochy nehrozí negativní ovlivňování okolní
zástavby jejím provozem.
Pozemky p.č. 60/2, 59/2 v k.ú. Lazce u Troubelic jsou zařazeny do stávající plochy smíšené
výrobní VS. Pozemek p.č. 59/6 v k.ú. Lazce u Troubelic je v platném ÚP zařazen v ploše smíšené
výrobní VS, nebylo proto nutné v rámci změny č.2 měnit jeho využití. Jmenované pozemky už byly
dříve využívány k výrobním účelům, než byly v platném ÚP zařazeny do zastavitelné plochy
smíšené obytné Z12. Proto jsou označeny jako stávající plocha smíšená výrobní, aby bylo možno
obnovit jejich původní využití. Zastavitelná plocha Z12 je o tyto pozemky zmenšena na 0,56ha.
U zastavitelných ploch Z22 a Z27 je v platném ÚP stanovena podmínka zpracovat územní
studie. Termín pro zpracování územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto
studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven na 2 roky od vydání územního plánu.
Tento termín už uběhl, studie nebyly zpracovány. Důvody pro jejich zpracování nicméně stále
trvají. Jedná se o velké zastavitelné plochy, jejichž nekoordinovaná zástavba může vytvořit v obci
urbanistické i dopravní problémy a zhoršit vizuální působení zástavby Troubelic v krajině.
Podmínka zpracování územních studií proto u těchto ploch zůstává a je stanoven nový termín pro
jejich zpracování na 4 roky od vydání změny č.2 územního plánu.
V plochách B, SB, OV, OS, PV, PZ, D, T je ve využití doplňujícím a přípustném upravena
přípustnost dopravní a technické infrastruktury tak, aby byla přípustná dopravní a technická
infrastruktura jakákoli, nejen „nezbytná“. Není totiž důvod, aby možnosti realizace infrastruktury
byly omezeny pouze na infrastrukturu „nezbytnou“, která je přímo nutná pro fungování
vyjmenovaných ploch s rozdílným způsobem využití.
V podmínkách využití ploch NZ, NS, NL, NP uvedených v kap. f) textové části I.1. jsou v
přípustném a nepřípustném využití jmenovány všechny stavby, zařízení a jiná opatření, které lze
umisťovat v nezastavěném území dle §18, odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Jako nepřípustné jsou jmenovány ty stavby, zařízení a opatření, jejichž realizace by v
plochách NZ, NS, NL nebo NP byla v rozporu se stanovenou koncepcí rozvoje obce a uspořádání
krajiny. Pro umístění ekologických a informačních center je dostatek prostoru v urbanizovaném
území obce.
Do podmínek využití ploch NZ, NS, NL uvedených v kap. f) platného územního plánu je do
přípustného využití doplněna neveřejná dopravní infrastruktura - příjezdové cesty ke stavbám a
pozemkům, neveřejná technická infrastruktura - přípojky sítí technické infrastruktury. Tato úprava
uvede platný ÚP do souladu s novelou stavebního zákona, která tento druh staveb v nezastavěném
území připouští.
Ve 4. aktualizaci ÚAP ORP Uničov jsou stanoveny následující problémy k řešení v územně
plánovací dokumentaci obce Troubelice:
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SW3 - V posledních dvou letech pokles počtu obyvatel (v 1. dekádě nárůst). Revize návrhových a
rezervních ploch pro bydlení. - nově navržená zastavitelná plocha bydlení vzešlá z konkrétního
požadavku občana Troubelic umožní udržení obyvatel v obci a přispěje tím k zastavení poklesu
počtu obyvatel.
ZL3 - Zastavitelná plocha zasahuje do I.třídy ochrany zemědělského půdního fondu - vzhledem k
poloze Troubelic v úrodné zemědělské krajině není možné se vyhnout při vymezování nových
zastavitelných ploch kvalitním zemědělským půdám.
D13 - Kritický stav komunikace III. třídy - zlepšení technického stavu silnic a jejich modernizace je
možná ve stávajících plochách dopravní infrastruktury obsahujících tyto silnice.
Zdůvodnění dopravního řešení
Zastavitelná plocha Z2/1 je dopravně obsloužitelná ze stávající komunikace, plocha smíšená
výrobní v jižní části Lazců je dopravně obsloužitelná ze stávající silnice III/44414. Zastavitelná
plocha Z2/2 bude dopravně obsloužitelná přes zastavěné pozemky ve vlastnictví stejného vlastníka.
Nevyplynula nutnost návrhu komunikací nových.
V textové části ÚP se upravuje označení a popis veřejně prospěšné stavby D67 železniční trať
č. 290, Olomouc - Uničov - Šumperk - elektrizace trati tak, aby byla v souladu se ZÚR OK ve znění
Aktualizace č. 2a. Koridor je navržen oproti ZÚR OK v menší celkové šířce 60m. Zúžení je
umožněno stabilizovaným průchodem tratě přes území Troubelic, kde dle Studie proveditelnosti
"Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc" (Moravia Consult Olomouc a.s., 11/2014)
nelze předpokládat výraznější odklon optimalizované trasy mimo stávající osu tratě. V rámci
koridoru nejsou navrženy žádné stavby ani plochy, které by mohly výrazně ohrozit realizaci
záměru.
V souladu se ZÚR OK je koridor D67 zařazen mezi veřejně prospěšné stavby, protože je to
významná stavba, jejíž realizace je ve veřejném nebo obecním zájmu. Elektrizace tratě č. 290
přispěje ke zkvalitnění a ekologizaci železničního provozu.
Zdůvodnění navrženého napojení na technickou infrastrukturu
Zastavitelné plochy navržené ve změně č.2 lze napojit na stávající vodovodní řady. Plochy
smíšené výrobní v Lazcích je možné plochy napojit na navržené stoky splaškové kanalizace. Ve
vzdálenosti cca 80m od zastavitelné plochy Z2/1 prochází stoka jednotné kanalizace. Pokud nebude
možné plochu Z2/1 napojit na kanalizaci (z terénních důvodů) tak bude odvádění odpadních vod
řešeno decentrálním způsobem přednostně v domovních čistírnách odpadních vod, případně v
bezodtokých jímkách. Stejným způsobem bude řešena likvidace odpadních vod u ploch smíšených
výrobních v Lazcích do doby, než bude realizována splašková kanalizace.
Kapacita stávajících trafostanic je dostatečná pro pokrytí rozvoje navrženého ve změně č.2.
Nové trafostanice nejsou navrženy. V případě zvýšené potřeby zásobení el. energií je možné
vybudovat nová vedení VN a nové trafostanice, případně přezbrojit stávající trafostanice na vyšší
výkon. Všechny plochy je možné napojit na stávající plynovody STL.
f.2) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Dopady na přírodní prostředí
Zastavitelné plochy ve změně č.2 jsou navrženy na plochách zemědělské půdy - orné půdy,
zahrad a nezasahují do přírodních prvků v území. Zábor zemědělských pozemků je dokumentován v
kapitole e) odůvodnění změny č.2.
Obě navržené zastavitelné plochy mají malou výměru a navazují na stávající zástavbu. Jejich
realizací nedojde ke změně charakteru zástavby v obci ani ke změně krajiny.
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Koridor dopravní infrastruktury D67 navržený ve změně č.2 se týká elektrizace stávající
železniční trati. Jeho realizace na území obce Troubelice se dle podrobnější dokumentace
předpokládá ve stávajících plochách dopravní infrastruktury, nemělo by dojít k novým záborům
zemědělské nebo lesní půdy. Zábor zemědělských pozemků a pozemků určených k plnění funkce
lesa proto pro tento koridor není vyhodnocen.
Navržený koridor je lokalizován podél stávající železniční tratě. Je určen pro stavbu,
která svým umístěním, velikostí a stavebním provedením nebude vizuálně příliš výrazná a
nebude tvořit migrační bariéru v území. Její realizací nedojde ke změně charakteru zástavby
v obci ani ke změně krajiny.
Řešení změny č.2 ÚP Troubelice nezasahuje do migračně významného území.
Dopady na životní prostředí
Zastavitelné plochy ve změně č.2 jsou určeny pro bydlení, výrobu a nepředpokládá se u nich
produkce zdraví škodlivých látek ani hluku. Pro plochy smíšené výrobní je navíc stanoveno, že jsou
v nich nepřípustné stavby, zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké
obytné zástavby a stavby, zařízení nebo činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí by
překračovaly limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru. Případné stavby
v části zastavitelných ploch lze napojit na blízké středotlaké plynovody využitelné k vytápění, z
části zastavitelných ploch bude v budoucnu možné odvést splaškové odpadní vody do blízkých
kanalizačních stok. Zvýšení provozu na místních komunikacích v blízkosti zastavitelných ploch
bude zanedbatelné. Elektrizace železniční trati - koridor dopravní infrastruktury D67 - sníží zatížení
hlukem, zápachem a emisemi v přilehlé zástavbě. Dá se konstatovat, že návrhem změny č.2 nedojde
ke zhoršení životního prostředí v obci.
Zásahy do limitů využití území
Ve 4. aktualizaci územně analytických podkladů ORP Uničov se nacházejí limity využití
území, které nejsou zakreslené v platném ÚP Troubelice - záplavové území řeky Oskavy včetně
aktivní zóny záplavového území a migračně významné území velkých savců. Řešení změny č.2
nezasahuje do těchto limitů, nejsou proto zakresleny v koordinačním výkresu. V rámci zpracování
úplného znění ÚP Troubelice po změně č.2 budou tyto limity využití území doplněny do
Koordinačního výkresu II.2.c).
Navržené zastavitelné plochy a koridor zasahují do níže uvedených limitů využití území.
Střety s limity bude třeba řešit v dalších stupních územně plánovací dokumentace, dokumentaci k
územnímu řízení a dohodnout s příslušným dotčeným orgánem státní správy. Střety s méně
významnými limity – hlavně s trasami a ochrannými pásmy technické infrastruktury – nevytváří
zásadní překážky, které by znemožňovaly využití ploch k navrženému účelu.
- ochranné pásmo železnice, 60 m od osy krajní koleje, 30 m od hranice obvodu dráhy
- ochranné pásmo nadzemního vedení el. energie VN 22 kV, 7 (10) m pro vodiče bez izolace
- bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu do 16 bar, do DN 100 včetně - 10 m, nad DN 100
do DN 300 včetně - 20 m
- ochranné pásmo podzemního dálkového kabelu - 1,5 m
- radioreléová trasa méně významná bez vyhlášeného ochranného pásma
- ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně Troubelice pod Sídlištěm
- pásmo hygienické ochrany čistírny odpadních vod Sídliště
- vodní toky, rybníky, lesy, údolní nivy – jako významné krajinné prvky dle zákona č.114/1992 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák.
č.114/1992 Sb.
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- lokality 15069 a 15090 jsou evidovány jako území s archeologickými nálezy 1. kategorie - UAN
I, lokalita 15112 je evidována jako území s archeologickými nálezy 2. kategorie - UAN II, celé
území obce Troubelice je evidováno jako území s archeologickými nálezy 3. kategorie - UAN III
- ochranné pásmo veřejného pohřebiště (och. p. 100 m není vyhlášeno, vyplývá ze zákona o
pohřebnictví)
- pásmo hygienické ochrany areálu živočišné výroby (nevyhlášené)
- Zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, které je nutno
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (dle ÚAP jev 82a).
V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č. 183/2016 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) lze umístit a povolit níže vyjmenované druhy staveb jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany.
- Ve vymezeném území do 10 km od stanoviště lze umístit a povolit výstavbu a rekonstrukci
výškových staveb, větrných elektráren, průmyslových staveb (výrobních hal, skladů, sil, hangárů
apod.), průmyslových zón, vedení VN a VVN, výkonných vysílačů, převaděčů, základnových stanic
mobilních operátorů a podobných technologií v celém kmitočtovém pásmu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Výstavba a rekonstrukce staveb i územní změny mohou být v uvedeném zájmovém území
Ministerstva obrany omezeny nebo vyloučeny.
- Na celém správním území obce je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany :
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III.třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny).
Vyhodnocení přínosu změny č.2 ÚP k naplnění cílů územního plánu obce
Změna č.2 podpoří návrhem nové plochy bydlení a úpravou podmínek pro využití ploch jeden
z hlavních cílů ÚP Troubelice - rozvíjet obec jako venkovské sídlo s preferovanou funkcí bydlení.
Navržená plocha výroby umožní hospodářský rozvoj a sníží rizika plynoucí z jednostranného
zaměření obce na obytnou funkci.
g) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V platném ÚP Troubelice byl vymezen dostatek ploch pro rozvoj bydlení - celkem 21,95 ha.
Od vydání změny č.1 ÚP byla zastavěna zastavitelná plocha Z13 o výměře 0,51 ha. V rámci změny
č.2 se navrhuje zastavitelná plocha bydlení o výměře 0,21 ha a zmenšuje se zastavitelná plocha Z12
o 0,27 ha. Celkem se tedy v rámci změny č.2 ÚP sníží výměra navržených zastavitelných ploch
pro bydlení o 0,57 ha na celkem 21,38 ha, což umožní výstavbu cca 142 RD při předpokládané
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průměrné výměře cca 1500 m2/RD. Při předpokládané potřebě cca 70 bytů v následujících patnácti
letech tak bude převis nabídky ploch pro bydlení činit cca 103 %.
Nová plocha bydlení Z2/1 je navržena proto, že největší zastavitelná plocha bydlení Z10
nebude v následujících letech využitelná. Obec totiž nemá dostatek financí na zainvestování této
lokality - výstavbu potřebných komunikací a sítí technické infrastruktury. Bez plochy Z10, která má
výměru 14,06 ha, zůstává pro rozvoj obce pouze několik menších zastavitelných ploch bydlení o
celkové výměře 7,89 ha, což není dostatečné pro zajištění předpokládaného rozvoje obce. Proto je
navržena nová plocha bydlení, aby byla zvýšena nabídka ploch vhodných k zástavbě. Nově
navržená zastavitelná plocha pro bydlení umožní uspokojit alespoň část žadatelů o výstavbu v obci
a podpoří sídelní funkci obce.
Zastavitelná plocha pro smíšenou výrobu Z2/2 je navržena kvůli uspokojení soukromého
žadatele, který je soukromý zemědělec, o provozování drobné zemědělské výroby v Lazcích. Bude
využitá k realizaci doplňkových hospodářských staveb, k drobné zemědělské výrobě, k realizaci
pěstebních foliovníků, k uskladnění výpěstků a ke garážování zemědělské techniky. Vzhledem k
malé velikosti této plochy nehrozí negativní ovlivňování okolní zástavby jejím provozem.
h) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č.2
h.1) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU
KRAJEM
Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3 je změnou č.2 respektována.
Pro Troubelice jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje (ZÚR OK) ve znění Aktualizace č.2a, která byla vydána formou opatření
obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením UZ/17/60/2019 ze dne 23.9.2019.
Ze ZÚR OK vyplývá pro ÚP Troubelice nutnost zapracovat veřejně prospěšnou stavbu D67
železniční trať č. 290, Olomouc - Uničov - Šumperk - elektrizace trati a veřejně prospěšné opatření
- založení prvku systému ekologické stability - regionální biokoridor RK 907. Jmenované stavby
a opatření jsou v platném územním plánu zapracovány. V rámci změny č.2 je upraveno označení
stavby D67 v textové části ÚP a doplněn zákres koridoru v grafické části ÚP.
Území obce není klasifikováno jako součást rozvojové oblasti nebo osy.
V ZÚR OK jsou vymezeny specifické oblasti pro území, ve kterém se projevují problémy
v oblasti hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel území - problémy z hlediska
udržitelného rozvoje. Troubelice včetně všech obcí SO ORP Uničov jsou zařazeny do specifické
oblasti SOB-k2. V takto vymezených specifických oblastech je nutno podporovat hospodářský
rozvoj a sociální soudržnost a vytvářet zde podmínky pro:
- přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení - ve změně č.2 je navržena jedna plocha
pro bydlení o malé výměře, která doplní zastavitelné plochy vymezené v platném ÚP a umožní
předpokládaný rozvoj obce.
- zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury - ve změně č.2 není navržen rozvoj
dopravní, technické ani občanské infrastruktury, je pouze je upraveno označení koridoru pro
elektrizaci železniční trati v textové části ÚP a doplněn zákres koridoru v grafické části ÚP.
Navržené zastavitelné plochy nezvyšují výrazně nároky na veřejnou infrastrukturu.
- územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu,
ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území a pravidel
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pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny - ve
změně č.2 je navržena zastavitelná plocha smíšená výrobní Z2/2, která umožní rozvoj rozvoj
podnikatelských aktivit včetně ekologického zemědělství a tradičních řemesel. Plocha nezasahuje
do přírodních prvků, svým umístěním je v souladu s charakterem zástavby a krajiny.
- optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednostňovat
intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině zastavitelná plocha Z2/2 je vymezena uvnitř zastavěného území Lazců, plocha Z2/1 využívá
pozemek mezi zastavěným územím Sídliště a železniční tratí.
Zdůvodnění navrženého řešení změny č.2 ve vztahu k prioritám územního plánování
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel:
Navržená plocha výroby vytvoří podmínky pro zvýšení počtu pracovních míst, plocha bydlení
vymezená na základě požadavku občana obce přispěje k jeho udržení v obci. Zastavitelné plochy
nezasahují do záplavových ani sesuvných území.
Priority v oblasti hospodářského rozvoje:
Navržená plocha výroby zlepší podmínky zaměstnanosti obyvatel, přispěje ke snížení
nezaměstnanosti posílením nabídky ploch pro podnikání.
Priority v oblasti ochrany životního prostředí:
Kvůli ochraně přírodních hodnot a krajiny nejsou navrženy žádné stavby ani plochy, které by
zasahovaly do hodnotných částí nebo prvků přírody. Je zachována prostupnost krajiny i režim
povrchových a podzemních vod.
Zlepšení stavu složek životního prostředí je zajištěno možností napojení většiny ploch na
kanalizaci, plynovod.
Zastavitelná plocha výroby je plošně malá, bude využita pro drobnou zemědělskou výrobu a
nepředpokládá se u ní produkce zdraví škodlivých látek, hluku ani zápachu.
Zastavitelná plocha bydlení Z2/1 je navržena v blízkosti železniční tratě č. 290, která je
navržena k elektrizaci. Stavební práce by podle podrobnější dokumentace neměly zasáhnout do
plochy Z2/1. Provoz na železniční trati není velký, po její elektrizaci by se měl hluk tvořený
provozem ještě zmenšit. Nemělo by tedy docházet k významnému negativnímu ovlivňování obytné
zástavby hlukem. Pro stavby zasahující do ochranného pásma železnice je navíc v platném ÚP
stanoveno, že jsou podmíněně přípustné. V těchto plochách musí být u staveb a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové limity, prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
Všechny navržené plochy mají malou výměru, nezasahují do prvků ÚSES, nezasahují vizuálně
negativně do krajiny. Zastavitelné plochy způsobní zábory kvalitní zemědělské půdy. Vzhledem k
úrodné zemědělské krajině, ve které leží Troubelice, se není možné vyhnout záborům kvalitní
zemědělské půdy.
Dle ZÚR OK je území Troubelic zařazeno do krajinných celků A. Haná a C. Mohelnická
brázda. V rámci změny č.2 nejsou navrženy žádné změny v území ležícím v krajinném celku C.
zahrnujícím k.ú. Pískov.
Pro krajinný celek A. Haná jsou stanoveny tyto podmínky pro ochranu a podporu rozvoje jeho
rozhodujících atributů:
- udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí
(zemědělský a lesozemědělský typ krajiny), v nivách podporovat především typ lesozemědělské a
lesní krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich břehy. Osídlení včetně urbanizace
rozvíjet především na březích niv (řetězové urbanizační koridory) - Zastavitelné plochy svým
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rozmístěním a velikostí nenarušují charakter kulturní venkovské krajiny ani její dominantní
zemědělskou funkci. Zastavitelné plochy jsou situovány na okrajích stávající zástavby,
nevytvářejí nové lokality zástavby, nemění urbanistický charakter obce.
Z výše uvedeného vyplývá, že změna č.2 ÚP Troubelice je v souladu s s Politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem i s prioritami územního plánování
stanovenými v těchto dokumentech.
h.2) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY
ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ,
ZEJMÉNA
S POŽADAVKY
NA
OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY
NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hlavním cílem územního plánování (dle § 18 Stavebního zákona) je vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní plán Troubelic řeší komplexně celé území
obce, stanovuje její urbanistickou kompozici a podmínky pro využití zastavěného, zastavitelného i
nezastavěného území, tak aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území.
V územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví i krajiny. Je
navrženo hospodárné využívání zastavěného území a ochrana nezastavěného území. Zastavitelné
plochy jsou vymezeny s ohledem na střednědobý potenciál rozvoje území obce.
Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění úkolů územního plánování bylo provedeno v
platném ÚP Troubelice. Změna č.2 aktualizací zastavěného území, úpravou podmínek využití ploch
s rozdílným způsobem využití, návrhem zastavitelné plochy smíšené obytné a smíšené výrobní
nemění koncepci rozvoje navrženou v platném územním plánu. Změna č.2 přispěje k řešení úkolů
územního plánování tím, že zaktualizovala stav území, navrhla změny v území, upravila podmínky
prostorového uspořádání v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití.
V podmínkách využití ploch NZ, NS, NL, NP uvedených v kap. f) textové části platného
územního plánu jsou v přípustném a nepřípustném využití jmenovány stavby, zařízení a jiná
opatření, které lze umisťovat v nezastavěném území dle §18, odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Jako nepřípustné jsou jmenovány ty stavby, zařízení a opatření, jejichž
realizace by v plochách NZ, NS, NL nebo NP byla v rozporu se stanovenou koncepcí rozvoje obce
a uspořádání krajiny. Důvody pro vyloučení některých staveb dle § 18 odst. 5 jsou jiné veřejné
zájmy, jejichž respektování v území Troubelic převažuje nad nutností výstavby v nezastavěném
území. Jedná se především o ust. § 18 odst. 4 SZ – ochrana nezastavěného území, dále §4 a § 5
zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně ZPF a také § 12, § 7, § 4, § 5 a § 2 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Realizace těchto staveb v území obce, která je zemědělsky využívaná, by
byla velice nevhodná, přispěla by ke změně charakteru krajiny a znehodnotila by její atraktivitu a
přírodní hodnoty.
Z výše uvedeného vyplývá, že změna č.2 ÚP Troubelice je v souladu s cíli a úkoly územního
plánování.
h.3) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY
STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Změna č.2 ÚP Troubelice je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů. Obsah změny č.2 ÚP Troubelice je zpracován v souladu s přílohou č. 7
k vyhlášce 500/2006 Sb. Odůvodnění změny č.2 ÚP Troubelice je zpracováno s obsahem dle
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požadavků zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a přílohy
č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb.
h.4) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
VYHODNOCENÍ požadavků dotčených orgánů k návrhu změny č. 2 ÚP TROUBELICE
1. KHS Olomouckého kraje – stanovisko č.j. KHSOC/15163/2020/OC/HOK ze dne 8.6.2020 –
stanovisko z hlediska souladu návrhu změny územního plánu s požadavky předpisů v oblasti
veřejného zdraví – uplatněny podmínky :
-

-

-

Plochu Z2/1 k.ú. Troubelice považuje orgán ochrany veřejného zdraví za podmíněně
přípustnou jako lokalitu pro bydlení. Přípustnost bude posouzena v rámci následného řízení
dle stavebního zákona posouzením hlukové situace z provozu dráhy v denní a noční době
pro chráněný venkovní prostor stavby
Plochu Z2/2 k.ú. Lazce u Troubelic považuje orgán ochrany veřejného zdraví za podmíněně
přípustnou pro výrobu. Přípustnost bude posouzena v rámci následného řízení dle
stavebního zákona. V chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení budou splněny
hygienické limity hluku v denní a noční době.
Plochu na parc.č. 59/2, 60/2 k.ú. Lazce u Troubelic považuje orgán ochrany veřejného
zdraví za podmíněně přípustnou pro výrobu. Okolní stávající i plánovaná bytová zástavba
nešsmí být negativně ovlivněna pro vozem vzniklé výroby. Přípustnost bude posouzena
v rámci následného řízení dle stavebního zákona. V chráněném venkovním prostoru staveb
pro bydlení budou splněny hygienické limity hluku v denní a noční době.

2. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru – stanovisko Sp.zn. 101809/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 16.6.2020
- Limity a zájmy Ministerstva obrany budou zapracovány do návrhu územně plánovací
dokumentace
- Nutno respektovat zájmové území MO pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad
terénem (vždy závazné stanovisko Ministerstva obrany)
- Nutno respektovat zájmové území elektronického komunikačního zařízení MO
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování
druhů staveb podle § 175 zákona č. 183/2006 Sb.
- Veškeré stávající zájmy a limity Ministerstva obrany je nutno zapracovat do textové i
grafické části např. formou poznámky pod legendou koordinačního výkresu
3. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko č.j.
KUOK 68332/2020 ze dne 18.6.2020 – nesouhlasné stanovisko z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu a následně souhlasné stanovisko č.j. KUOK 86877/2020 ze dne 31.7.2020
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství – závazné
stanovisko Sp.zn. KUOK 52357/2020 ze dne 11.5.2020 – bez připomínek
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VYHODNOCENÍ: Požadavky dotčených orgánů byly do návrhu změny č. 2 Územního plánu
Troubelice zapracovány.
i) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.2 na udržitelný rozvoj území ani vyhodnocení vlivů
na životní prostředí nebylo ve schváleném zadání požadováno, není tedy zpracováno.
j) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Nebude vydáno, neboť Změna č. 2 není hodnocena z hlediska vlivů na životní prostředí.
k) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ZOHLEDNĚNO
Viz j), Změna č. 2 není hodnocena z hlediska vlivů na životní prostředí.
l) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
1. Ing. Jitka Bednaříková
a) Z návrhu změny územního plánu není zřejmé, jaký typ staveb bude na pozemku parc.č. 967 k.ú.
Troubelice ( dle změny územního plánu označený jako lokalita Z2/1) realizován a dále není známo,
jestli bude tato parcela rozdělena na další části se samostatným parcelním číslem a jaká bude
hustota zástavby.
Rozhodnutí – vypořádání námitky: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Změnou č. 2 Územního plánu Troubelice se pozemek parc.č. 967 k.ú. Troubelice zařazuje do
funkční plochy SB – plochy smíšené obytné a podmínky pro využití této plochy jsou definovány
s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě
stanovení podmíněně přípustného využití, včetně stanovení prostorového uspořádání dle platného
územního plánu obce Troubelice, který vydalo zastupitelstvo obce Troubelice dne 23.11.2011 pod
č. usnesení 166/8 a nabyl účinnosti dne 9.12.2011.
Ve fázi pořizování změny územního plánu, která navrhuje zařadit pozemek do zastavitelných ploch
se neřeší typ staveb, případné dělení pozemku a hustota budoucí zástavby. Územní plán řeší funkční
využití ploch a stanovuje prostorové uspořádání v dané funkční ploše. V procesu územního
plánování nelze řešit konkrétní typ staveb a hustotu zástavby nad rámec stávajících regulativů dle
platného územního plánu obce.
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2. Petr Bednařík, DiS.
a) Z návrhu změny územního plánu není zřejmé, jaký typ staveb bude na pozemku parc.č. 967 k.ú.
Troubelice ( dle změny územního plánu označený jako lokalita Z2/1) realizován a dále není známo,
jestli bude tato parcela rozdělena na další části se samostatným parcelním číslem a jaká bude
hustota zástavby.
Rozhodnutí – vypořádání námitky: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Změnou č. 2 Územního plánu Troubelice se pozemek parc.č. 967 k.ú. Troubelice zařazuje do
funkční plochy SB – plochy smíšené obytné a podmínky pro využití této plochy jsou definovány
s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě
stanovení podmíněně přípustného využití, včetně stanovení prostorového uspořádání dle platného
územního plánu obce Troubelice, který vydalo zastupitelstvo obce Troubelice dne 23.11.2011 pod
č. usnesení 166/8 a nabyl účinnosti dne 9.12.2011.
Ve fázi pořizování změny územního plánu, která navrhuje zařadit pozemek do zastavitelných ploch
se neřeší typ staveb, případné dělení pozemku a hustota budoucí zástavby. Územní plán řeší funkční
využití ploch a stanovuje prostorové uspořádání v dané funkční ploše. V procesu územního
plánování nelze řešit konkrétní typ staveb a hustotu zástavby nad rámec stávajících regulativů dle
platného územního plánu obce.
m) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínky nebyly k návrhu změny územního plánu uplatněny.
n) POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.2
Zastupitelstvo obce Troubelice na 4. zasedání zastupitelstva obce dne 3.6.2019 schválilo v bodě č.
57c/4/2019 pořízení změny č. 2 Územního plánu Troubelice zkráceným způsobem.
Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování (pořizovatel změny územního plánu)
obdržel úplnou žádost Obce Troubelice dne 3.7.2019.
Pořizovatel požádal Krajský úřad Olomouckého kraje o stanovisko podle zákona o ochraně přírody a krajiny
k navrhované změně územního plánu. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a
zemědělství vydal dne 26.7.2019 pod č.j. KUOK 79919/2019 stanovisko dle § 55a stavebního zákona, kde
uvedl, že uvedená koncepce nemůže mít vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti a nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Zpracováním návrhu změny č. 2 územního plánu byla pověřena společnost Ateliér ARCHPLAN OSTRAVA
s.r.o. - autorizovaný architekt Ing. arch. Miroslav Hudák.
Návrh změny č. 2 územního plánu byl projednán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími vyhláškami. Veřejné projednání návrhu změny územního
plánu se konalo dne 12.6.2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Troubelicích. Společné jednání
dotčených orgánů , sousedních obcí a krajského úřadu ( § 50 odst. 2 stavebního zákona ) k návrhu změny č. 1
územního plánu se konalo dne 1.7.2016 v kanceláři pořizovatele. Veřejná vyhláška o veřejném projednání
návrhu změny územního plánu byla zveřejněna na úředních deskách pořizovatele a Obecního úřadu
v Troubelicích. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a oprávněným investorům byl návrh změny územního
plánu zaslán jednotlivě.
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V zákonné lhůtě pořizovatel obdržel stanoviska dotčených orgánů:
- Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje č.j. KHSOC/15163/2020/OC/HOK ze dne 8.6.2020
– souhlasné stanovisko s podmínkami
- Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUOK
68332/2020 ze dne 18.6.2020:
ochrana přírody – bez připomínek
posuzování vlivu na životní prostředí – bez připomínek
ochrana zemědělského půdního fondu – nesouhlasné stanovisko
lesní hospodářství – bez připomínek
ochrana ovzduší – bez připomínek
Na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pořizovatel
vyzval projektanta k opravě návrhu změny územního plánu a dne 28.7.2020 požádal o nové
stanovisko orgánu zemědělského půdního fondu. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství vydal kladné stanovisko k upravenému návrhu změny územního plánu dne
31.7.2020 pod č.j. KUOK 86877/2020.
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru – stanovisko SpZn.: 101809/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 16.6.2020 – souhlasné
stanovisko s požadavkem na komplexní zapracování zájmů Ministerstva obrany do územního plánu
Pořizovatel s pověřeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny územního plánu a
v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzval dotčené orgány a krajský úřad, aby k nim ve lhůtě 30 dnů
ode dne doručení uplatnily stanoviska.
Dne 26.8.2020 pořizovatel požádal Krajský úřad Olomouckého kraje dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona
o stanovisko. Krajský úřad Olomouckého kraje vydal dne 11.9.2020 stanovisko sp.zn. KUOK 98904/2020,
ve kterém bylo konstatováno, že předložený návrh změny územního plánu respektuje vazby na území
sousedních obcí z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, je
v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací, neobsahuje
záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, je
v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizací.
Na základě tohoto posouzení mohlo být zahájeno řízení o vydání změny č. 2 územního plánu Troubelice.
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II. 2. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2
Grafická část odůvodnění změny č.2 ÚP Troubelice - Koordinační výkres II.2.a) - je zpracován jako
soutisk navrženého řešení změny č.2 se zesvětleným výkresem platného územního plánu. V legendě
výkresu jsou uvedeny pouze prvky řešené změnou č.2. Legenda platného ÚP není ve výkresu
zobrazena. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu II.2.c) je zpracován na papír v rozsahu
změny č.2. Oba výkresy jsou zpracovány v měřítku výkresů územního plánu 1:5000. Výkres II.2.b)
není změnou č.2 dotčen.
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