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OBEC OLŠANY

               

                                                                 

NÁVRH  ZADÁNÍ

ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OLŠANY
zpracováno v souladu s ustanovením §47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle přílohy č. 6 k vyhlášce č.500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti,v platném znění 

Pořizovatel: 
Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic

Pověřený zastupitel:
Ing.Libor Haken, starosta obce                           
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V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY 

HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJIHO 
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    NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OLŠANY

ÚVOD

   Obec Olšany leží  v severozápadní části Olomouckého kraje.Správní území obce tvoří dvě katastrální, a to 
katastrální území Olšany nad Moravou a katastrální území Klášterec. 

  Obec Olšany sousedí s obcemi Bušín, Ruda nad Moravou, Bohutín,  Vyšehoří, Zborov a Horní Studénky. 

   Územní rozvoj obce probíhá v současné době v souladu s platným Územním plánem Olšany, který byl vydán 
opatřením obecné povahy zastupitelstvem obce dne 5.5.2010, které nabylo účinnosti dne 21.5. 2010.

  O pořízení Změny č.1 územního plánu Olšany rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.1.2014
č.usnesení ZO 1/2/2014.

Zastupitelstvo obce Olšany stanovuje pro zpracování územního plánu  (ÚP) následující požadavky: 

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA 
V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 
JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ 
STUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY: 

A1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, 
VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch 

1) OP papírna, s.r.o.,Olšany – rozšíření stávající plochy výroby a skladování na ppč. 735/10, 735/30,
st.22, st.178/1, st.178/2, 735/1, 735/23, 734/1, 734/2, 735/14, 735/25, 735/26, 735/12,735/17, 735/27, 
735/13, 738/1, 737/2, 737/3,737/4 a 732/2 v k.ú. Olšany nad Moravou. Důvodem je plánovaný budoucí 
rozvoj společnosti OP papírna, s.r.o.,Olšany. V textové části neuvádět výškové omezení.

2) Bohuslav Šula, Olšany 142, – vymezení nové zastavitelné plochy pro rodinnou rekreaci –
zahrádkářství, s přípustným využitím pro objekty, stavby a zařízení , které budou plnit doplňkovou 
funkci (např. zahradní chatky, altány, pergoly, bazény, skleníky apod.) Dále zrušení předkupního práva 
obce na předmětné pozemky. 

3) Obec Olšany, Písařov 80 – prověření rozšířené plochy rekreace na pozemcích p.č. 224/2, 224/4 
k.ú.Olšany nad Moravou do plochy DS 53-DS/vs včetně úpravy textové části s možností výstavby vleku 
a zasněžování. Svah na pozemcích je dlouhodobě využíván pro rekreační lyžování a zimní sporty 
širokou veřejností.

Zdůvodnění potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 

Ve změně č. 1 je navrhováno prověřit územní rozvoj následujících ploch s rozdílným způsobem využití:

- plocha výroby a skladování 
- rekreace rodinná - zahrádkářství
- rekreace – se specifickým využitím  
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Vyhodnocení využití zastavitelných ploch

Funkční využití Výměra 
zastavitelných 
ploch 
navrhovaných
v ÚP (ha)

Zastavěno 
(ha)        

Odůvodnění vymezení nové plochy

Plocha výroby a 
skladování 

2,9 0 Požadavek na vymezení je v současném 
zastavěném území v plochách navazující 
na stávající plochy výroby a skladování 
v majetku žadatele OP papírna, 
s.r.o.Olšany

Plocha rekreace
rodinné -
zahrádkářství

1,1 0 Požadavek na vymezení plochy v platném 
územním plánu  je v  ploše změn na sport.  
Pozemky jsou stále využívány pro 
zahrádkářské účely.

Rekreace –
specifická 

4,5 0 V platném územním plánu je plocha 
určena jako plocha dopravy, plocha pro 
rekreaci by byla využívaná do  doby 
realizace dopravní stavby.

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR) schválené vládou ČR usnesením ze dne 20.7.2009
č. 929:

          Řešené území patří do specifické oblasti  SOB3 Jeseníky – Kralický Sněžník, oblasti, která je 
charakteristická významnými přírodními hodnotami, její sociální a ekonomický rozvoj však patří k nejslabším 
v republice.  V dané oblasti jsou Politikou územního rozvoje pro územní plány stanoveny následující úkoly:

a)vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení  a občanského 
vybavení
b)vytvářet územní podmínky pro rozvoj pěších a cyklistických tras v návaznosti na sousední obce a regiony
c)vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a ekologického 
zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity
c)prověřit možnost využití rekreačního potenciálu horských masivů, zejména pro zimní rekreaci

- změna územního  plánu Olšany musí dále respektovat republikové priority územního plánování, které jsou 
uvedeny v kap. 2.2. výše uvedeného dokumentu, a to zejména: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 
(16) Při stanovování způsobu využití území  v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty území.
(21) Vytvářet podmínky pro lokalizaci zastavitelných ploch v regionech strukturálně postižených a hospodářsky 
slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích, zejména vysoké nezaměstnanosti.
(22) Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. 
Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a ploch. 

Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem

Z vydaných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZUR OK), které schválilo zastupitelstvo kraje 
usnesením UZ/21/32/2008 ze dne 22.2.2008 s č.j. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 ve znění  Aktualizace č. 1 
vydané opatřením obecné povahy č.j. KUOK 28400/2011 dne 22.4.2011, které nabylo účinnosti 14.7.2011 
vyplývají pro správní území obce Olšany následující požadavky: 

- řešené území  leží mimo hlavní rozvojové osy a oblasti stanovené v ZUR OK

- je potvrzována jeho poloha ve specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník

Zapracování výše uvedených požadavků bylo řešeno již v rámci zpracování platného územního plánu obce. 
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Požadavky vyplývající z UAP:

a)rozvíjet silné stránky v území 
• vysoký turistický potenciál území 
• vhodné podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku, lyžování, jezdectví
• nabídka veřejného ubytování různých typů doplňovaná rekreačními sportovišti 
b) odstranit slabé stránky         
• nízká nabídka pracovních příležitostí  
• využívání bytového fondu pro rekreaci, zvyšování počtu trvale neobydlených bytů 

      • rozvoj rekreace se střetává se zájmy ochrany přírody 
• okrajové oblasti využívány pouze pro sezónní pobyt chalupářů    
c) využít příležitosti             
• nalezení kompromisu mezi zájmy ochrany přírody a krajinného rázu a využitím území pro rekreaci 
• posilování výstavby rodinných domů vede ke stabilizaci středních majetkových tříd
obyvatelstva
• využití neobydlených bytů jako druhého bydlení a pro rozvoj turistického ruchu a
rekreace
• snazší dosažitelnost nájemného bydlení ve starších bytech zlepšuje možnost migrace a
stěhování za prací

          • zvýšení dostupnosti veřejné technické infrastruktury
d) potlačit hrozby                 
• odcházení mladších vzdělanějších lidí do území s větším rozvojovým potenciálem 
• nedostatek pracovních příležitostí pro nové obyvatele 

Zapracování výše uvedených požadavků bylo řešeno již v rámci zpracování platného územního plánu obce. 

A2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ 
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZMĚN

Dopravní infrastruktura

- bude řešeno dopravní napojení rozvojových ploch

Technická infrastruktura

• Vodní hospodářství

- koncepce zásobování vodou stanovená v územním plánu zůstane zachována
- pro nově navrhovanou zástavbu bude stanoven způsob zásobování pitnou vodou a způsob 

odkanalizování a čištění odpadních vod
- výhled zásobování vodou a odvádění odpadních vod bude vycházet z Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Olomouckého kraje, který je k tomu směrným dokumentem 

• Energetika, spoje 
- v návrhu změny územního plánu budou posouzeny možnosti napojení na el. rozvody a případně navržena 

potřebná zařízení pro zásobování el. energií v dotčených  lokalitách

- předpokládaný nárůst výkonových požadavků odběru bude v první řadě zajištěn zvětšením transformačního 
výkonu u stávajících TS výměnou transformátorů, v případě výrazného odběru nebo výstavby mimo dosah 
stávajícího rozvodného zařízení bude nutno provést realizaci nové TS, plocha pro její umístění a způsob 
napojení bude součástí návrhu změny územního plánu

Občanské vybavení

         Koncepce občanského vybavení se nemění. 

Veřejná prostranství

  V sousedství plochy rodinné rekreace bude vymezena související plocha veřejného prostranství odpovídající 
výměry.
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Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR) 

  - ve specifické oblasti  SOB3 Jeseníky – Kralický Sněžník jsou Politikou územního rozvoje pro územní plány 
stanoveny následující úkoly:

a)vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních 
vztahů

b)propojit systém pěších a cyklistických tras se sousedním Polskem a koncepčně tvořit systém dálkových 
tras 

- změna územního  plánu Olšany musí dále respektovat republikové priority územního plánování, které jsou 
uvedeny v kap. 2.2., zejména pak:

(25) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s 
ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné, do společných koridorů.
(24) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), obzvláště ve specifických oblastech, s cílem zachování a 
rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, 
které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Zapracování výše uvedených požadavků bylo řešeno již v rámci zpracování platného územního plánu obce. 

Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem

- v řešeném území ÚP Olšany je třeba respektovat, případně  do územního plánu zapracovat následující 
prvky nadmístního významu stanovované v ZUR OK:

               - dopravní koridor silnice I. třídy s navrhovanou směrovou úpravou

- koridor pro dálkový vodovodní řad

Zapracování výše uvedených požadavků bylo řešeno již v rámci zpracování platného územního plánu obce. 

Požadavky vyplývající z ÚAP: 

a)rozvíjet silné stránky v území 
• obec leží u hlavní dopravní trasy regionu
b) odstranit slabé stránky         
• podél silnice I/11 území zatížené hlukem a zvýšenou prašností 
c) využít příležitosti             
• vytvořit podmínky pro rozšíření stávajícího závodu a tím vytvoření nových pracovních míst
d) potlačit hrozby                 
• zvýšení intenzity dopravy na silnici I/11a s ním spojené zvýšení emisní a hlukové zátěže zastavěného území
• nedostatečný stav veřejných financí na rozvoj dopravní infrastruktury – další zhoršování technických 
parametrů silnic I. a II.třídy
• růst intenzity dopravy na stávajících (kapacitně i technicky nevyhovujících) silnicích –
riziko růstu počtu dopravních nehod
Zapracování výše uvedených požadavků bylo řešeno již v rámci zpracování platného územního plánu obce. 

A3. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, 
VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, 
ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR) 

  - Pro specifickou oblast  SOB3 Jeseníky – Kralický Sněžník jsou Politikou územního rozvoje pro územní 
plány stanoveny následující úkoly:

e)vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského charakteru (zatravňování, pastvinářství)

g)stanovit opatření pro zajištění ekologického pilíře v rámci udržitelného rozvoje v rovnováze s ostatními pilíři
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- změna územního plánu Olšany musí dále respektovat republikové priority územního plánování, které jsou 
uvedeny v kap. 2.2, zejména pak odst. 27

(27) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v 
území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 
Zapracování výše uvedených požadavků bylo řešeno již v rámci zpracování platného územního plánu obce. 

Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem

-ZÚR Ok vymezuje v řešeném území regionální biocentrum C 440 a regionální biokoridor  892

-ZÚR Ok vymezuje v řešeném území následující oblast se shodným krajinným typem: 

C. Mohelnická brázda- vymezena v jižní části řešeného území – je třeba udržet charakter otevřené kulturní 
venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny),v nivách 
podporovat především typ lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich 
břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích niv (řetězové urbanizační koridory);

Zapracování výše uvedených požadavků bylo řešeno již v rámci zpracování platného územního plánu obce. 

Požadavky vyplývající z ÚAP: 

a) rozvíjet silné stránky v území 
• velký podíl lesů
• poměrně vysoký koeficient ekologické stability (KES) území 
• rozsáhlé lesní masivy přirozeně zadržují vodu v území 
• soběstačnost v zásobování pitnou vodou
b) odstranit slabé stránky         
• sesuvná území omezují využití zastavěného území či zastavitelných ploch
c) využít příležitosti          
• nalezení kompromisu mezi zájmy ochrany přírody a krajinného rázu a využitím území pro rekreaci 
• citlivé využití prostorů podél vodních toků 
• využití zemědělské půdy k produkci biopaliv
• podpora ekologického zemědělství zejména v méně příznivých oblastech, rozvoj agroturistiky
d) potlačit hrozby                 
• střet s ochranou přírody u nově navrhovaných rekreačních ploch
• nepříznivé ovlivnění krajinného rázu území výstavbou objektů s neúměrným měřítkem ve vztahu k okolní 

krajině 
• urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny především liniovými dopravními stavbami
• zábor ZPF, obchvaty komunikací leží na půdách nejvyšší kvality,nebezpečí nevratné likvidace půd I. a II. třídy 
ochrany
• zánik trvalých travních porostů, postupné zarůstání a přeměna na lesní půdní fond
Zapracování výše uvedených požadavků bylo řešeno již v rámci zpracování platného územního plánu obce. 

Přírodní hodnoty území

• respektovat přírodní hodnoty s legislativní ochranou 
• respektovat místa a oblasti se zachovalým krajinným rázem
       

Při zpracování návrhu změny územního plánu je třeba respektovat požadavky vyplývající ze zákona č. 
334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Je třeba navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou 
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější. Výstavbu je nutné směřovat na 
pozemky horší kvality.

      V případě navrhovaného přímého dotčení PUPFL je třeba zdůvodnit navrhované řešení z hlediska zájmů 
chráněných lesním zákonem. Při plánování jiného využití lesních pozemků než je plnění funkcí lesa je nutno 
postupovat podle povinností stanovených v §13 lesního zákona, kde jsou přímo stanoveny povinnosti při 
využívání lesních pozemků k jiným účelům než je plnění funkcí lesa, tj. zejména:

                      - musí být přednostně využity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa

                     - nesmí docházet k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany (ohrožení větrem, vodní erozí, 
atp.) a ohrožení stability lesního porostu a porostů sousedních 
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Změnou územního plánu bude prověřeno, ve kterých plochách je vhodné vyloučit 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního 
zákona.

B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT

Ve změně se nepředpokládá vymezení uvedených ploch a koridorů. 

C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ 
UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO

V případě potřeby budou ve změně územního plánu vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a asanace v členění:

- pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (dle §170 SZ),
- pro které lze uplatnit možnost předkupního práva (dle §101 SZ).

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje byly vymezeny  následující veřejně prospěšné stavby (VPS) a 
opatření nadmístního významu (VPO): 

                        a) VPS D2 -  I/11 Bukovice u Písařova, Olšany, přeložka silnice I. třídy

b)VPS D02 - I/11 Bukovice – Postřelmov

c)VPO - Regionální   koridor RK 892, Regionální biocentrum RBC 440

                       

V územním plánu Olšany byly vymezené koridory nadmístního významu respektovány a navrhované prvky 
zapracovány včetně vymezených veřejně prospěšných staveb a opatření.

D. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH 
BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM 
DOHODY O PARCELACI

V řešeném území není požadováno pro žádnou z navrhovaných zastavitelných ploch zpracování územní studie 
ani regulačního plánu. 

E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ

Zpracování variant řešení není požadováno.

F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A 
POČTU VYHOTOVENÍ

Změna územního plánu bude zpracována v digitální podobě v podrobnosti nad katastrální mapou. Bude použit 
souřadnicově orientovaný mapový podklad ( S-JTSK ).
Obsah návrhu Změny č.1 územního plánu Olšany :
A. Textová část

 Textová část územního plánu
B. Grafická část

 Výkres základního členění území 1:5 000
 Hlavní výkres 1:5 000
 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1:5 000 ( v případě  vymezení nového prvku)
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Obsah odůvodnění: 
C. Textová část odůvodnění změny územního plánu
D. Grafická část

 Koordinační výkres 1:5 000
 Širší vztahy 1: 50 000
 Výkres předpokládaných půdního fondu 1:5 000

Projektant předloží vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny. 

Požadavky na předání dokumentace:

- Návrh změny č. 1 územního plánu Olšany bude pro účely společného jednání s dotčenými orgány předán ve 
dvou tištěných vyhotoveních a na jednom datovém nosiči, digitální forma návrhu je nutná pro zveřejnění 
projednávané změny na webových stránkách, a to zveřejněním výkresové a textové části ve formátu *pdf

- Upravený návrh změny územního plánu podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány a posouzení 
návrhu krajským úřadem, bude odevzdán pro účely veřejného projednání ve dvou tištěných vyhotoveních 
(popřípadě úprava měněných částí) a v elektronické podobě ve formátu *pdf (pro vyvěšení návrhu na 
webových stránkách při veřejném projednání)

- Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh změny územního plánu upravit, bude odevzdán 
upravený návrh po veřejném projednání ve 4 vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základě veřejného 
projednání úprava návrhu změny územního plánu, budou dotištěna další 2 vyhotovení návrhu změny 
územního plánu z veřejného projednání

- Upravený návrh po veřejném projednání bude předán i v digitální podobě na datovém nosiči. Textová část 
bude předána v elektronické podobě (*doc, *pdf), grafická část ve formátu umožňujícím dálkový přístup 
*pdf v S – JTSK 300 DPI 

G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

     Vyhodnocení záměrů prověřovaných ve změně č. 1 ÚP Olšany na udržitelný rozvoj území se z důvodu jejich 
rozsahu a umístění v řešeném území nepředpokládá. 
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