
 

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KROMĚŘÍŽE - ZMĚNA 2 - NÁVRH 
územně plánovací dokumentace - změna územního plánu Kroměříže - ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 
 
 
Objednatel: 

  Město Kroměříž, Velké náměstí č. 115/1, 767 58 Kroměříž, 
  zastoupené starostou města Mgr. Milošem Malým 
 
Pořizovatel:  
  Městský úřad Kroměříž 
  Velké náměstí č. 115/1, 767 58 Kroměříž, 
 
Zhotovitel: 

  Ateliér KO&SA, sdružení, 
  Svahová 32 
  623 00 Brno; 
  zastoupený  doc. Ing. arch. Gabrielem Kopáčikem, Dr. 
    Keřová 23, 641 00 Brno, 
    a Ing. arch. Josefem Sátorou, CSc., 
    Svahová 32, 623 00 Brno 
 
 Datum zhotovení dokumentace: březen 2008 – koncept 
     prosinec 2008 – návrh 
     červen 2009 – úpravy dle ZÚR 
 
 Podpis a razítko zodpovědného projektanta: 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Úřední razítko 

Vydávající orgán: Zastupitelstvo m ěsta Krom ěříže 

   číslo jednací: ................................................. 

   datum vydání: ................................................. 

   datum nabytí účinnosti: ................................................. 

 

Pořizovatel : Městský ú řad Krom ěříž 

   oprávněná úřední osoba:  Ing. Josef Koplík 

   funkce: vedoucí odboru rozvoje města 

   podpis: .................................................. 

 

 



ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KROMĚŘÍŽE - ZMĚNA 2  ČERVEN 2009 

 

 
 
Územní plán města Kroměříže schválený zastupitelstvem města dne 12. 1. 2006, jehož 
závazná část byla vydaná obecně závaznou vyhláškou města Kroměříže 1/2006, ve znění 
změny 1 schválené zastupitelstvem města 13. 12. 2007 a vydané opatřením obecné povahy 
1/2007 se mění takto: 
 
 
A) Ve východní části katastru se na chráněném ložiskovém území štěrkopísku Hulín a v jeho 
sousedství původní NESPECIFIKOVANÁ ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÁ PLOCHA m ění: 
 
2-1a na PLOCHU TĚŽBY (Pt) 
2-1b na PLOCHU TĚŽBY (Pt2) 
2-2 na PLOCHU KRAJINNÉ ZELENĚ (Zk) 
 
V kapitole 12 (vymezení ploch pro dobývání nerostů) se proto ruší poslední dvě věty a místo 
nich se doplňuje text: Navrhuje se rozšíření stávajícího dobývacího prostoru ložiska 
štěrkopísku Hulín tak, aby bylo možné vytěžit i jeho západní část, která leží na KÚ Bílany. 
 
 
B) V podmínkách využití základních ploch se upřesňují přípustné funkce pro všechny plochy 
Pt – PLOCHY TĚŽBY:  

 
přípustné jsou: 
- zemní těžební práce a související činnosti v souladu s hlavní funkcí 

základní plochy a zároveň svými dopady neomezující využívání ploch 
okolních 

- vodní plochy 
- krajinná a rekreační zeleň 
- hráz – navíc pro Pt2 

 
 
C) Změnou 2 územního plánu města Kroměříže se v dotčeném území mění: 
 
01 KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH – HLAVNÍ VÝKRES 
 
 
D) Počet listů změny 2 územního plánu města Kroměříže: 4 listy (strany), 
odůvodnění: 15 listů (stran) 
 


