SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VEŘEJNÝCH PROJEDNÁNÍCH A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE ÚZEMÍ BOUZOVSKA

Při přípravě Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) bylo postupováno v souladu
s Metodickým pokynem Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami V 20 MP
IPRÚ_3.1.2 1.0 z 20. 5. 2010.

Záměr Olomouckého kraje zpracovat IPRÚ a výzva k předkládání projektových námětů
Olomoucký kraj jako koordinátor přípravy a realizace IPRÚ v první fázi dne 19. 4. 2010
vyhlásil záměr na zpracování IPRÚ.
V tomto záměru byly definovány hlavní cíle a postupy platné pro IPRÚ. Součástí záměru byla
taktéž výzva k předkládání námětů aktivit a projektů, která byla určena všem subjektům
v daném území a byla zaměřena na podporu rozvoje cestovního ruchu v obci. Současně byla
také stanovena lhůta pro odevzdání projektových námětů na 7. 5. 2010.
Záměr byl zveřejněn jak na úřední desce Olomouckého kraje a obce Bouzov, tak na
internetových stránkách Olomouckého kraje na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
a internetových stránkách obce Bouzov.
Veřejné projednání ke sběru projektových námětů
Nad rámec povinných postupů stanovených v Metodickém pokynu se dne 26. 4. 2010
uskutečnilo veřejné projednání ke sběru projektových námětů pro IPRÚ, na kterém byly se
všemi zájemci o problematiku tvorby IPRÚ opětovně projednány postupy přípravy, realizace
a následné koordinace IPRÚ a všem zúčastněným byla poskytnuta možnost osobně
prodiskutovat projektové záměry.
Další konzultace byly poskytovány telefonicky a e-mailem.
Sběr projektových námětů byl ukončen dne 7. 5. 2010.
Veřejné projednání odevzdaných projektových námětů a zpracovaného IPRÚ
V druhé fázi Olomoucký kraj uspořádal dne 1. 6. 2010 v obci Bouzov v pořadí již druhé
veřejné projednání. Oznámení o konání veřejného projednání bylo zveřejněno od 24. 5. 2010
na úřední desce Olomouckého kraje, na úřední desce obce Bouzov a na internetových
stránkách Olomouckého kraje na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi a internetových stránkách
obce Bouzov.
Všichni přítomní byli seznámeni s odevzdanými projektovými náměty a se zpracovaným IPRÚ
a s možností připomínkovat celý dokument, jehož pracovní verze byla projednána.
Po dopracování všech formálních náležitostí byl ve dnech 12. – 16. 7. 2010 dokument
zveřejněn na internetových stránkách Olomouckého kraje i internetových stránkách obce
Bouzov a veřejnost byla znovu vyzvána k připomínkování finální verze IPRÚ. Shrnutí
připomínek došlých v rámci připomínkování tvoří přílohu IPRÚ.
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Obrázek č. 1 – Výzva k připomínkování Integrovaného plánu rozvoje území Bouzovska

K Integrovanému plánu rozvoje území Bouzovska nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zapsala: Ing. Eva Pospíšilová
V Olomouci dne: 19. 7. 2010
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