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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje 
po Aktualizaci č. 5 

 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního 
plánování (dále jen pořizovatel), jako příslušný orgán dle § 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), oznamuje, že 
 
 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje,  
příslušné podle § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona,  

vydalo usnesením UZ/11/92/2022 ze dne 26. 9. 2022,  
v souladu s § 36 odst. 4 stavebního zákona a s § 171 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 
formou opatření obecné povahy č. j. KUOK 103281/2022 

Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje,  
a že pořizovatel zajistil v souladu s ust. § 42 odst. 10 stavebního zákona vyhotovení 

úplného znění Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
po Aktualizaci č. 5. 

 
Opatření obecné povahy č. j. KUOK 103281/2022, kterým se vydává Aktualizace č. 5 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK), se sestává z textové 
části Aktualizace č. 5 ZÚR OK, odůvodnění (obsahuje textovou část) a poučení.  
 



 

Úplné znění po Aktualizaci č. 5 ZÚR OK obsahuje textovou a grafickou část; grafická část 
nebyla předmětem řešení Aktualizace č. 5 ZÚR OK a je přebírána z úplného znění po 
Aktualizaci č. 4 ZÚR OK. 
 
Vzhledem k rozsahu Aktualizace č. 5 ZÚR OK a úplného znění ZÚR OK po Aktualizaci 
č. 5 není možné je zveřejnit na úřední desce v plném znění, proto v souladu s ust. § 172 
odst. 2 správního řádu jsou zveřejněny: 

 na webových stránkách Olomouckého kraje http://www.olkraj.cz/zasady-uzemniho-
rozvoje-cl-185.html, 

 v listinné podobě na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odboru strategického 
rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Olomouc, Jeremenkova 40b, kancelář 
č. 1210. 

 
Poučení 

 
Toto oznámení se doručuje v souladu s ust. § 20 odst. 3 a § 42 odst. 10 stavebního 
zákona a s ust. § 173 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou, která se vyvěšuje na 
úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a na úředních deskách obecních úřadů 
obcí Olomouckého kraje. 
 
Opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti 
patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky; dnem vyvěšení je dle ust. § 25 
odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje, tedy úřední desce KÚOK. 
 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek. 
 

 

                              Otisk razítka. 

 
                                                              Ing. Josef Suchánek 
                                                        hejtman Olomouckého kraje  

 
 
 
 
 
Informace o zveřejnění: 
Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce (rovněž pro dálkový přístup):  
 
 
Vyvěšeno:……………………    Sejmuto:………………………… 
 
 
 
V......................................  dne .................................   
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