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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 25. 7. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kompletního znění mezirezortní dohody mezi 

Ministerstvem pro místní rozvoj a MŽP ohledně možného ustanovení strategické zóny 

(a potenciálního vyjmutí území z půdního fondu) v lokalitě mezi Olomoucí a Hněvotínem. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

MŽP a Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo podle příslušných právních předpisů (stavební 

zákon a správní řád) dohodu o řešení rozporu. Dohadovací řízení se týkalo procesu projednávání 

návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen "ZUR"). V rámci 

tohoto procesu uplatňují dotčené orgány státní správy svá stanoviska (dle příslušných právních 

předpisů). Předmětem dohadovacího řízení bylo v tomto případě negativní stanovisko MŽP, jako 

orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, k vymezení strategických ploch pro ekonomické 

aktivity na území Olomouckého kraje v ZUR. Uzavřenou dohodou bylo přijato kompromisní 

řešení zohledňující zájmy Olomouckého kraje na rozvoj území ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona o krajích a zájmy chráněnými zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Dohodou byl ukončen proces uplatnění stanoviska dotčeného orgánu státní správy ochrany 

zemědělského půdního fondu k navrhované územně plánovací dokumentaci. Uplatněným 

stanoviskem je vyjádřen pouze závěr vyhodnocení možných důsledků záměru (navrhovaných 

strategických ploch) v daném případě na zemědělský půdní fond. Podstatnou skutečností je, že 

pouze na základě stanoviska dotčeného orgánu státní správy nemůže být určitý záměr v podobě 

plochy či koridoru vymezen v územně plánovací dokumentaci. 

O finálním vymezení v dohodě uvedených strategických ploch v návrhu ZUR rozhodne 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje v samostatné působnosti vymezené zákonem o krajích, a to 

na základě například vyhodnocení potřebnosti navrhovaných změn v území v podobě řešených 
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ploch. V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva bude vydáno opatření obecné povahy, na 

základě něhož ZUR nabude účinnosti. 

V příloze Vám posíláme požadovaný dokument. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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