MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 11. 2019

Bod programu:

15

Předkládá:

Kudláček Jiří, starosta

Okruh zpracovatelů:

Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Ing. arch. Marek Kuchta
Mgr. Gabriela Lesáková

Název bodu:

Oznámení o pořízení Územní studie krajiny správního obvodu
ORP Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
informaci o zpracování Územní studie krajiny správního odboru ORP Hranice dle důvodové
zprávy

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Usnesením č. 278/2016 – ZM 13 ze dne 28. 4. 2016 schválilo pořízení
Územní studie krajiny (dále jen ÚSK) správního obvodu ORP Hranice. ÚSK byla zpracována
za finanční podpory EU v rámci 9. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu,
SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
Na základě výběrového řízení byla pro zpracování vybrána firma Ekotoxa s celkovou
nabídkovou cenou 1 147 080 Kč vč. DPH. Se zpracovatelskou firmou byla uzavřena smlouva
o dílo SML/0057/2017/ORM. Po předání 1. etapy díla po průzkumech a rozborech byla dle
smlouvy využita možnost doplnění zadání a posunutí termínu ukončení prací a to uzavřeným
Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo.
ÚSK pořídil úřad územního plánování v rozsahu správního území obce s rozšířenou
působností Hranice na základě zadání, které bylo zpracováno v souladu s Metodickým
pokynem k vypracování zadání ÚSK, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj a
Ministerstvo životního prostředí. ÚSK je odborný komplexní dokument umožňující koncepční
víceoborový přístup k řešení krajiny, zejména v nezastavěném území, s využitím koordinační
úlohy územního plánování. ÚSK bude využita jako podklad pro plánovací a rozhodovací
činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a
dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině a pro doplnění a upřesnění územně
analytických podkladů ORP Hranice.
Data z dokončené územní studie byla vložena do evidence územně plánovací činnosti,
studie byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a v souladu s ustanovením §
166 odst. 3 stavebního zákona byla předána na krajský úřad, Městský úřad Hranice – Odbor
rozvoje města a Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy a pověřené stavební
úřady ORP Hranice.
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Hranice je veřejně přístupná na webu města:
Úvodní strana / Správa města / Územní plánování, mapy / Územní studie / Územní studie v
evidenci územně plánovací činnosti
https://www.mesto-hranice.cz/clanky/uzemni-studie-krajiny-so-orp-hranice
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Bez příloh
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