Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311
Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz
www.zabrezsko.cz

Zápis z jednání
Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 3
konaného dne 20.03.2012 v zasedací místnosti MěÚ Zábřeh

Jednání zahájeno ve 14:00 hod.
Počet stran: 2

Program:
1. Zahájení a seznámení s programem
2. Informace MěÚ Zábřeh, Odbor sociálních věcí + Komunitní plánování sociálních služeb Zábřeh
(Bc. Jana Kapplová, Bc. Miroslava Machová)
3. Územní plánování (Ing. arch. Václav Apl)

1. Zahájení a seznámení s programem
Účastníci byli seznámeni s orientačním průběhem setkání v rámci Poradenského dne.
2. Informace Odboru sociálních věcí MěÚ Zábřeh, Komunitní plánování sociálních služeb
Zábřeh (Bc. Jana Kapplová, Bc. Miroslava Machová)
Bc. Miroslava Machová seznámila přítomné s činností oddělení sociální péče a prevence Měú Zábřeh,
která je vykonávána pro celé území ORP Zábřeh.
Odbor sociálních věcí MěÚ Zábřeh/oddělení sociální péče a prevence zajišťuje:
základní a specializované sociálního poradenství
odborné sociální poradenství osobám, které se mohou ocitnout v konfliktu se společností
zabezpečuje poskytnutí služby osobám, kterým je ukončena hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
zabezpečuje poskytnutí služby osobám, které jsou v ohrožení života či zdraví
zajišťuje intervenci v případech „domácího násilí“
poskytuje informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení
zprostředkuje sociální službu nebo zajistí kontakt na poskytovatele sociálních služeb
Cílové skupiny klientů:
osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
osoby ohrožené sociálním vyloučením
osoby ohrožené rizikovým způsobem života
oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí

osoby, které ztratily přístřeší, nebo nacházející se v nejistém či neadekvátním bydlení
nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
imigranti
rodiny s dětmi
osoby závislé na návykových látkách
Kontakt:
Adresa: nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh
Telefon: 583 468 121, 583 468 117, 583 468 124, 583 468 166 (3 sociální pracovníci, 1 sociální kurátor)
Bc. Jana Kapplová dále představila projekt „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb
v Zábřehu“, jehož realizace je financována z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Město Zábřeh získalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Podpora procesu komunitního
plánování sociálních služeb v Zábřehu“, a to v celkové výši 1 899 493,20 Kč. Datum zahájení projektu
bylo stanoveno na 1.3.2012 s datem ukončení realizace projektu nejpozději do 28.2.2014.
Realizace projektu umožní pokračování, následný rozvoj a zkvalitnění procesu komunitního plánování
sociálních služeb v regionu města Zábřeh. Klíčovou aktivitou celého procesu bude vytvoření
2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu pro období 2012–2015 a katalogu
poskytovatelů sociálních služeb. Projekt dále umožní vnést do stávajícího procesu i další inovativní prvky
např. dostupnost katalogu poskytovatelů sociálních služeb na webových stránkách komunitního plánování
sociálních služeb Zábřežska, který zde bude průběžně aktualizován. Velice se tak zjednoduší přístup
k aktuálním informacím o poskytovaných sociálních službách na území Zábřeha směrem k uživatelům,
zájemcům o služby, laické i odborné veřejnosti (odkaz na web: http://kp-zabrezsko.cz).
Obce byly Bc. Kapplovou, koordinátorkou procesu KPSS, vyzvány k zapojení se do tohoto projektu.
V případě zájmu kontaktovat přímo Bc. Kapplovou.
Kontakt:
Bc. Jana Kapplová
koordinátorka procesu KPSS
tel.:
583 468 120
e-mail: jana.kapplova@muzabreh.cz
3. Územní plánování (Ing. arch. Václav Apl)
Ing. arch. Václav Apl předal zástupcům obcí aktuální informace z oblasti územního plánování. Ve své
prezentaci se zabýval platností ÚPD schválené před 01.01.2007, procesem pořízení územního plánu
(zákon 183/2006 Sb.), problematikou zastavěného území a umisťování staveb v nezastavěném území.
Jeho prezentace je přílohou tohoto zápisu.
Ing. arch. Apl obcím dále doporučil před podpisem smlouvy s projektantem územního plánu kontaktovat
Odbor rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh a odsouhlasit správnost identifikace datového modelu.
Kontakt:
Ing. arch. Václav Apl
Odbor rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh
tel.:
583 468 237
e-mail: vaclav.apl@muzabreh.cz

Dne 23.03.2012 zapsala Ing. Kateřina Krejčí

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r.
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
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ORP Zábřeh
územní plánování

• platnost ÚPD schválené před 01.01.2007
• proces pořízení územního plánu (zákon 183/2006 Sb.)
• zastavěné území
• vymezení zastavěného území
• umisťování staveb v nezastavěném území

§ 188 zákona č. 183/2006
§ 188
(1) Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené
před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.
(2) Územní plány obcí, regulační plány a jejich změny, u kterých bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona upraví, projednají a vydají; přitom činnosti ukončené přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se posuzují podle právních předpisů platných a účinných do 31. prosince 2006.
(3) Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části
této dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních případech úřad územního plánování. Při úpravě se
postupuje podle dosavadních právních předpisů.
(4) Obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo
zóny, územního plánu obce nebo regulačního plánu, se pro účely tohoto zákona považují za opatření obecné povahy;
ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu se nepoužije 56a).
§ 188a
(1) Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do doby vydaní územního plánu, nejpozději však do 31. prosince
2015, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také
a) stavby, pro které byly podle právních předpisů platných a účinných k 31. prosinci 2006 pravomocně povoleny stavby
technické infrastruktury,
b) stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince 2006 a data o ní byla vložena do
evidence územně plánovací činnosti,
c) stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více
než jedním zastavěným stavebním pozemkem,
d) stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení; stavba pro zemědělství může mít nejvýše tři samostatné
byty, přičemž součet podlahových ploch bytů smí v tomto případě činit nejvýše jednu třetinu celkové podlahové plochy
stavby, nejvýše však 300 m2,
e) stavby občanského vybavení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území; pozemek,
na kterém je stavba umisťována, může mít rozlohu nejvýše 5000 m2.
(2) Stavby uvedené v odstavci 1 písm. c) až e) lze umisťovat jen se souhlasem zastupitelstva obce, na jejímž území
má být stavba umístěna. Souhlas zastupitelstva obce může obsahovat podmínky pro umístění takové stavby. V řízení o
umisťování těchto staveb má zastupitelstvo obce postavení dotčeného orgánu; v tomto případě není obec účastníkem
řízení.
§ 189
(1) Za zastavěné území se považuje současně zastavěné území obce vyznačené podle dosavadních právních předpisů v
územním plánu obce nebo v regulačním plánu, a to po dobu platnosti této územně plánovací dokumentace. V případě
pořizování a vydání jejich změny se zastavěné území aktualizuje podle tohoto zákona.
(2) Platné územní plány velkých územních celků jsou ve schváleném rozsahu závazné pro pořizování územních plánů,
regulačních plánů a pro rozhodování v území. Platné územní plány obcí a územně plánovací dokumentace sídelních
útvarů jsou závazné pro pořizování regulačních plánů schvalovaných zastupitelstvy obcí a pro rozhodování v území.
(3) Kvalifikační předpoklad pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona územně plánovací činnost na ministerstvu, krajském úřadu nebo obecním úřadu a má příslušné
osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu 17) vydané přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ORP Zábřeh - platnost ÚPD

Štíty

Horní
Studénky

Zborov
Vyšehoří

Jedlí

Svébohov

Postřelmůvek

Drozdov

Rovensko
Postřelmov
Kolšov

Hoštejn

Kosov

Zábřeh

Lesnice

Nemile

Brníčko

Leština
Hynčina
Jestřebí

Rájec u
Zábřeha

Zvole

Lukavice

Rohle
Kamenná
Hrabová

Bohuslavice
Dubicko

•

ÚP Drozdov - návrh zadání schválen zastupitelstvem

•

ÚP Hrabová - zahájeno projednávání návrhu zadání (vystavení do 10.04.2012)

•

ÚP Rájec - zahájeno projednávání návrhu zadání (vystavení do 10.04.2012)

•

ÚP Rohle - zahájeno projednávání návrhu zadání (vystavení do 10.04.2012)

•

ÚP Zborov - posouzení návrhu ÚP nadřízeným orgánem územního plánování

•

ÚP Zvole - posouzení návrhu ÚP nadřízeným orgánem územního plánování

Postup při pořízení územního plánu
1. Návrh na pořízení ÚP
• rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny (z vlastního podnětu / na návrh občana obce, návrh fyzické nebo právnické osoby, která má na vlastnická, nebo obdobná práva k pozemku, nebo stavbě na území obce) + zvolení určeného zastupitele (spolupracuje s pořizovatelem (MÚ Zábřeh) na pořizování ÚP)
•
•
•

náklady spojené s projednáním ÚP hradí pořizovatel (MÚ Zábřeh)
náklady na mapové podklady hradí obec (obec má nárok zažádat ČÚZK o poskytnutí aktuální digitální mapy KN
svého správního území zdarma, pro nedigitalizovaná území Účelová katastrální mapa 2010)
náklady na pořízení změny ÚP hradí obec – pokud je však změna vyvolána výhradní potřebou navrhovatele, může
obec podmínit její pořízení částečnou, nebo úplnou náhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady

2. Průzkumy a rozbory
• zpracovává projektant ve spolupráci s pořizovatelem (MÚ Zábřeh)
•

podkladem platná ÚPD, územně analytické podklady (zpracovává  a průběžně aktualizuje MÚ Zábřeh), mapy KN,
průzkumy terénu

3. Zadání územního plánu
• návrh zadání - zpracovává pořizovatel (MÚ Zábřeh), většinou ve spolupráci s projektantem
• po dobu 30 dní vystavení k veřejnému nahlédnutí (+ 15 dnů na doručení veřejné vyhlášky + 15 dnů na doručení
požadavků a podnětů po ukončení vystavení
•
•

úprava zadání na základě došlých podnětů - zpracuje pořizovatel (MÚ Zábřeh) ve spolupráci s určeným zastupitelem
schválení návrhu zastupitelstvem obce

4. Projednání konceptu územního plánu
• koncept zpracovává projektant pokud to vyplynulo z návrhu zadání (hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)
•
•
•
•

veřejné projednání konceptu - vystavení po dobu 30 dní, oznámeno veřejnou vyhláškou 15 dnů předem, 30. den
veřejné projednání, do 15 dnů možnost uplatnit připomínky, nebo námitky, do 30 dnů stanovisko krajského úřadu
(+ 15 dní na doručení veřejné vyhlášky + 15 dnů na doručení stanovisek)
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj projednává Rada obcí (pro ORP Zábřeh není ustanovena)
za základě výsledků projednání zpracuje pořizovatel (MÚ Zábřeh) návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP, včetně
návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení
schválení pokynů zastupitelstvem obce

5. Projednání návrhu územního plánu
• návrh ÚP vypracovává projektant, obsah dokumentace dle vyhlášky 500/2006 Sb.
•
•
•
•
•

společné jednání s dotčenými orgány - oznámení 15 dnů před termínem společného jednání, 30 dnů lhůta na uplatnění (+ 15 dnů na doručení oznámení o termínu společného jednání + 15 dnů na doručení námitek a připomínek)
úprava návrhu na základě došlých námitek a připomínek - případnou úpravu na základě uplatněné námitky je nutno
znovu projednat s dotčenými orgány, jichž by se úprava mohla týkat
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj projednává Rada obcí (pro ORP Zábřeh není ustanovena)
zpracování zprávy o postupu projednání návrhu ÚP
posouzení návrhu ÚP krajským úřadem - krajský úřad sdělí své stanovisko do 30 dnů od předložení všech podkladů
(+15 dnů na doručení podkladů, + 15 dnů na doručení stanoviska)

6. Řízení o územním plánu
• veřejné projednání - vystavení dokumentace po dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky (+ 15 dnů na doručení
veřejné vyhlášky), veřejné projednání je posledním termínem, kdy lze podat námitku nebo připomínku
• ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního roz-

voje se nepřihlíží
7. Vydání územního plánu
• pořizovatel (MÚ Zábřeh) ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje vyhodnocení výsledků projednání (návrh
rozhodnutí o námitkách) pokud je to nezbytné, zajistí úpravu návrhu
•
•
•

návrh na vydání ÚP (opatření obecné povahy) - zpracovává pořizovatel (MÚ Zábřeh)
ÚP vydává zastupitelstvo obce - datum vydání
ÚP nabývá účinnosti 15 dnem od vystavení veřejné vyhlášky o vydání ÚP

Využívání území - vyhláška č. 501/2006 Sb.
§ 20 Požadavky na vymezování
(2) Nevyplývá-li z územního plánu něco jiného, lze vymezovat v zastavěném území pouze pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství, pozemky občanského vybavení souvisejícího a
slučitelného s bydlením a nesnižující jeho kvalitu a kvalitu prostředí v zastavěném území a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury.

Zastavěné území - zákon č. 183/2006 Sb.
Základní pojmy
§2
(1)V tomto zákoně se rozumí... d)  zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle
tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“), ...
Zastavěné území
§ 58
(1) Na území obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára
vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na
těchto hranicích.
(2) Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy
určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu
navrácených do orné půdy 22) nebo do lesních pozemků 22), a dále pozemky vně intravilánu, a to
a) zastavěné stavební pozemky,
b) stavební proluky,
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území,
d) ostatní veřejná prostranství 1),
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a
zahradnictví.
(3) Zastavěné území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou.
Vymezení zastavěného území
§ 59
(1) Není-li vydán územní plán, může obec požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování,
kterému zároveň předá kopii katastrální mapy příslušného území a kopii mapy s vyznačeným intravilánem, pokud není
intravilán vyznačen v katastrální mapě.

(2) Zastavěné území se vymezuje podle § 58 odst. 1 a 2 a vydává se formou opatření obecné povahy 23).
(3) Úřad územního plánování do 60 dnů od obdržení žádosti a příslušných mapových podkladů navrhne vymezení
zastavěného území a svolá místní šetření za účasti dotčené obce a dotčených orgánů hájících veřejné zájmy na úseku
ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče; konání místního šetření oznámí nejméně 15 dnů předem.
(4) Dotčené orgány uplatní svá stanoviska do 30 dnů ode dne místního šetření, jinak se k nim nepřihlíží.
(5) Úřad územního plánování upraví návrh vymezení zastavěného území v souladu se stanovisky dotčených orgánů,
popřípadě s výsledky řešení rozporů.
§ 60
(1) Úřad územního plánování vede o návrhu zastavěného území projednaného s dotčenými orgány řízení o jeho vydání; námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst. 2 a vlastníci sousedících pozemků.
(2) Návrh vymezení zastavěného území se zveřejní a vystaví u příslušné obce.
(3) Na základě uplatněných stanovisek a vyhodnocení námitek upraví úřad územního plánování návrh zastavěného
území, včetně odůvodnění, které vždy obsahuje i vyhodnocení souladu s § 58 odst. 1 a 2.
(4) Dojde-li na základě řízení ke změně návrhu, projedná úřad územního plánování tuto změnu s dotčenou obcí a dotčenými orgány na místním šetření; konání místního šetření oznámí nejméně 15 dnů předem. O projednání sepíše zápis, ve
kterém dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska; k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
(5) Vymezení zastavěného území lze vydat jen tehdy, je-li v souladu s výsledky projednání. V případě, že rada obce
nesouhlasí s předloženým návrhem nebo s výsledky jeho projednání, schválí pokyny pro přepracování návrhu a vrátí
jej úřadu územního plánování k úpravě a novému projednání. Pokyny pro přepracování musí být v souladu s § 58 odst.
1 a 2.
(6) Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o námitkách nebo k jeho změně, v jehož důsledku je nutné změnit vymezené zastavěné území, pozbývá vymezení zastavěného území platnosti. Vymezení zastavěného území pozbývá platnosti vydáním
územního plánu, který toto zastavěné území převzal. Vymezení zastavěného území nelze změnit v přezkumném řízení
podle správního řádu.
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Cíle úzeního plánování
§ 18
...
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 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, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

