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--------------------------------------------------------------------------------------Návrh opatření obecné povahy
Zastupitelstvo města Kroměříže, jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odstavce 5
písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s částí šestou
– § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), podle § 54 odstavce 2 stavebního zákona, za použití ustanovení
§ 43 odstavce 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti
vydává

Územní plán Kroměříž
Územní plán Kroměříž obsahuje v části Návrh:
Příloha č. 1: Textová část územního plánu
Příloha č. 2: Grafická část územního plánu
2a Výkres základního členění území
1 : 5 000
2b Hlavní výkres
1 : 5 000
2c Hlavní výkres, výkres koncepce uspořádání krajiny a hodnot území 1 : 5 000
2d Hlavní výkres
1 : 10 000
2e Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1 : 5 000
Zastupitelstvo města Kroměříže dle ustanovení § 6 odstavce 5 písmena f) stavebního zákona
ve spojení s částí šestou – § 171 správního řádu
ukončuje platnost
Územního plánu města Kroměříže, ve znění změny č. 6A, která byla schválena v bodě XIV.
usnesení z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 7. listopadu 2013‚
opatřením obecné povahy č. 1/2013 – změna č. 6A Územního plánu města Kroměříže
s nabytím účinnosti ode dne 6. prosince 2013.

Odůvodnění
Územní plán Kroměříž obsahuje v části Odůvodnění:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
4a
4c
4d

Textová část odůvodnění územního plánu
Grafická část odůvodnění územního plánu
Koordinační výkres
Výkres dopravy
Výkres zásobování vodou, odkanalizování, vodní toky a ochrana
proti povodním
4e Výkres zásobování plynem a teplem, zásobování elektrickou energií
a telekomunikace
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1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

4f Výkres širších vztahů
1 : 100 000
4g Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1 : 5 000
Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)
Odborné posouzení možného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 realizací koncepce:
„Územní plán Kroměříž“
Hlavní cíle pořízení Územního plánu Kroměříž
Pro každé město, které je zodpovědné za svůj územní rozvoj, je územní plán základním
územně plánovacím dokumentem zajišťujícím koordinaci budoucích záměrů a každodenního
fungování města. V podmínkách města Kroměříže se také jedná o ochranu jeho kulturně
historických hodnot jako místa pro kvalitní a plnohodnotný život jeho obyvatel.
Cílem návrhu Územního plánu Kroměříž je harmonický vývoj území města, zohlednění
prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího vhodného využívání. Územní
plán by měl stanovit takové předpoklady, které umožní další výstavbu, a zajistí z územního
hlediska trvale udržitelný rozvoj města, spočívající ve vyváženém stavu mezi zájmy životního
prostředí, hospodářství a požadavků občanů žijících na území města.
Poučení:
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 odstavce 1 správního řádu
každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti Územnímu plánu Kroměříž vydanému formou opatření obecné povahy nelze v souladu
s ustanovením § 173 odstavce 2 správního řádu podat opravný prostředek.
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Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

Mgr. Daniela Hebnarová
místostarostka města
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