Zápis č. 3
ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 3. 6. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Ivana Dvořáková
PhDr. Petr Hanuška
Ing. Jiří Herinek
Mgr. Dušan Hluzín
Ing. Jiří Krátký
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
Ing. Kateřina Marková
Ing. Pavel Martínek
Michal Merta
RSDr. Josef Nekl
Ing. Václav Šmíd
Ing. Arch Miloslav Tempír
Ing. Zdeněk Vahala
Ing. Marek Zapletal
PhDr. Jan Závěšický

Omluveni:
Ing. Jaromír Czmero
Martin Kofroň

Tajemník:

Hosté:

Ing. Marta Novotná

Ing. Michal Symerský
Mgr. Ondřej Večeř
Bc. Ing. Hana Mazurová
Mgr. Libuše Dobrá
Ing. Pavel Gremlica
Garant za Radu Olomouckého kraje:
Ing. Michal Symerský
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Program:
1.

Kontrola usnesení z minulého jednání, schválení programu jednání

2.

Informace z jednání orgánů kraje

3.

Územní plánování Olomouckého kraje

4.

Různé

Zápis:
1. Úvod, kontrola usnesení, schválení programu jednání
Úvodem zasedání přivítal předseda Výboru Bc. Vladimír Urbánek, DiS. všechny
přítomné a konstatoval usnášeníschopnost shromáždění. Informoval o vypuštění
bodu č. 4. Průplav Dunaj-Odra-Labe z programu zasedání. Upravený program byl
členy jednomyslně schválen. Po kontrole usnesení z minulého zasedání předal slovo
vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Martě Novotné.
2. Aktuální informace z jednání ROK, ZOK
Ing. Marta Novotná seznámila členy Výboru s aktuálními informacemi z jednání ROK
a ZOK. Od posledního jednání Výboru se konala 4 jednání ROK a 1 zasedání ZOK.
Projednáno tak bylo například schválení příjemců podpory v rámci Programu obnovy
venkova OK. Schválen byl také finanční příspěvek Regionální agentuře pro rozvoj
Střední Moravy. Zároveň byla schválena Smlouva o spolupráci s ORP k projektu
"Nástroje ÚAP" (územně analytické podklady), jako součást projektu "Rozvoj služeb
e-Governmentu v Olomouckém kraji". ROK také schválila seznam úspěšných
žadatelů o inovační vouchery, které jsou určeny k prohloubení spolupráce mezi
firmami a vědeckovýzkumnými institucemi.
3. Územní plánování Olomouckého kraje
Bc. Ing. Hana Mazurová, vedoucí oddělení územního plánu a stavebního řádu
v úvodu představila legislativní ukotvení územního plánování (prostřednictvím
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek) a následně se věnovala
kompetencím Olomouckého kraje v této oblasti. Podrobně popsala především
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). V závěru prezentace se
Bc. Ing. Mazurová věnovala Průplavnímu spojení Dunaj-Odra-Labe a jeho zakotvení
v územně plánovacích dokumentech.
Mgr. Dobrá informovala členy výboru o 3. aktualizaci územně analytických podkladů
Olomouckého kraje, která je v současnosti připravována. Součástí podkladů je jak
analýza silných a slabých stránek, tak i výkresy s popisem zásadních problémů
v členění dle jednotlivých témat. 3. aktualizace ÚAP bude projednána ZOK. Zároveň
proběhne vyhodnocení jednotlivých problémů.
Ing. Pavel Gremlica informoval o územních studiích Olomouckého kraje. Tyto studie
jsou pořizovány na základě ZÚR OK, nově vznikajících potřeb změn v území nebo
také z podnětů orgánů obcí a dalších subjektů. Následně představil jednotlivé územní
studie v členění dle oblastí jejich zaměření – dopravní infrastruktura, technická
infrastruktura – energetika, technická infrastruktura – vodní hospodářství, rekreace
a cestovní ruch, ochrana přírody a těžba štěrkopísků a územní studie rozvojových
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ploch pro podnikání. V další části prezentace se Ing. Gremlica věnoval konkrétním
územním studiím, především z oblasti dopravní infrastruktury.
V poslední prezentaci Ing. Gremlica představil Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje. Informoval o první aktualizaci dokumentu, jeho členění na
rozvojové oblasti a osy. Mgr. Dobrá v závěru navázala informací o nejbližších
úkolech oddělení územního plánu a stavebního řádu na úseku územního plánování.
4. Různé
Bc. Vladimír Urbánek, DiS. navrhnul termín konání 4. zasedání Výboru pro regionální
rozvoj na pondělí 16. 9. 2013 ve 13.00 hod. Hlavním bodem programu bude
Strategické plánování Olomouckého kraje. Zároveň bude zařazen bod Průplav
Dunaj-Odra-Labe. Ing. Novotná v této souvislosti přítomné vyzvala k předkládání
návrhů dalších témat k projednání.

V Olomouci 6. 6. 2013

Příloha:

Prezenční listina

……………………………….
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
předseda výboru

Strana 3 (celkem 3)

