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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Změna č. 1 územního plánu obce Grymov
Magistrát města Přerova, Odbor rozvoje, úřad obce s rozšířenou působností podle zákona
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších právních předpisů, správně příslušný podle vyhlášky č. 388/2002
Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších právních předpisů, dále jen úřad územního
plánování, který v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, pořizuje na
žádost obce Grymov Změnu č. 1 územního plánu obce Grymov, oznamuje podle ust. § 173
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu s ust. § 25
tohoto zákona a za použití ust. § 20 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, že
Zastupitelstvo obce Grymov, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, vydalo usnesením ze
zasedání dne 03.11.2010 pod čj.: 2/2010
opatření obecné povahy
Změna č. 1 územního plánu obce Grymov.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal, tj. na Obecním úřadu Grymov, po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení
tohoto oznámení, v pracovní dny v době: v pondělí od 18:00 do 20:00 hod., v ostatní dny po
telefonické dohodě se starostkou obce na telefonním čísle 602 511 466.
Základní údaje o obsahu Změny č. 1 územního plánu obce Grymov:
Předmětem řešení změny je pět lokalit (z nichž lokalita Z1/3 byla rozdělena na dílčí části Z1/3a,
Z1/3b a část lokality Z1/3b byla po společném jednání z návrhu změny vypuštěna; lokalita Z1/4
zahrnuje více dílčích částí) ve správním území Obce Grymov, tj. v katastrálním území Grymov:
Lokalita Z1/1 se nachází v jihozápadní části zastavěného území obce. Navrhuje se zrušení návrhu
bodové asanace objektu – hospodářské budovy (stodola) na pozemku parc. č. st.130. Funkční
využití pozemku jako plocha bydlení – individuální bydlení venkovského typu (Bv), vymezené
územním plánem obce, se nemění.
Lokalita Z1/2 se nachází v jihovýchodní části obce, při hranici obce s k. ú. Radslavice u Přerova.
Územním plánem obce byla zájmová plocha vymezena jako plochy zemědělského půdního fondu
malovýrobně obhospodařované (NPd). Navrhuje se zde plocha bydlení – individuální bydlení
venkovského typu (Bv).

Lokalita Z1/3a se nachází severozápadně od zastavěného území obce, na které navazuje. Je
tvořena částí pozemku p.č. 343, územním plánem obce vymezeného jako plochy zemědělského
půdního fondu velkovýrobně obhospodařované – orná půda (NP) a plocha izolační zeleně (Zi),
určená pro vybudování protipovodňové hráze (lokalita Z1/4). Navrhuje se zde plocha bydlení –
individuální bydlení venkovského typu (Bv) a plocha izolační zeleně (Zi).
Lokalita Z1/4, resp její dílčí části se nachází při severovýchodní a východní hranici obce
s k. ú. Radslavice u Přerova a dále v centrální části k. ú, západně od zastavěného území obce.
Navrhuje se zrušení dílčí části navržených protipovodňových opatření – ochranných
protipovodňových hrází severovýchodně, východně a západně od zastavěného území obce.
Návrh ochranné protipovodňové hráze na levém břehu řeky Bečvy v severozápadní části
k. ú. (v úseku areál hřiště – za biokoridorem) zůstává ponechán. Součástí řešení je zrušení
navržených ploch s funkčním využitím plochy izolační zeleně (Zi), určených pro vybudování
protipovodňových hrází, a to mimo lokality v bezprostřední návaznosti na nadregionální biokoridor
(NRBK) K143 v severovýchodní části k. ú.
Lokalita Z1/5 se nachází severozápadně od zastavěné části obce, na
částí pozemku parc. č. 343, územním plánem obce vymezeného
půdního fondu velkovýrobně obhospodařované – orná půda (NP) a
určená pro vybudování protipovodňové hráze (lokalita Z1/4).
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce.
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