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Věc: Stanovisko MŽP k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, jako příslušný
orgán územního plánování podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) oznámil v souladu s ustanovením § 42b
a § 39 odst. 1 stavebního zákona konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen „AZÚR
č. 3 OLK“),
které se uskutečnilo dne 10. července 2018 na Krajském úřadu Olomouckého kraje.
Předmětem AZÚR č. 3 OLK je vymezení železničního koridoru – zdvojkolejnění
trati ve správním území obcí Dřevnovice, Nezamyslice, Víceměřice, Němčice nad Hanou,
Hruška, Měrovice nad Hanou a Kojetín. Tento železniční koridor je nedílnou součástí
záměru „Modernizace trati Brno – Přerov“ ležící na hlavní síti TEN-T pro osobní dopravu,
jakožto spojnice Brna s Ostravskem a Polskem.
Ministerstvo životního prostředí neuplatňuje na základě ustanovení § 42b odst. 4
stavebního zákona, prostřednictvím odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, jako dotčený orgán dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného
bohatství
(horní
zákon),
ve
znění
pozdějších
předpisů
a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů žádné
připomínky k návrhu AZÚR č. 3 OLK.
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