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PŘÍLOHA C – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
C.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu

a) Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
(stanovisko ze dne 12.01.2018, č.j. KUOK 6738/2018)
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský
úřad“), obdržel dne 11. 1. 2018 Vaše Oznámení o zahájení společného jednání o návrhu Územního
plánu Mrsklesy. Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k územně
plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předloženému
návrhu územního plánu Mrsklesy připomínky.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.

b) Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, 779 00
Olomouc
(stanovisko ze dne 12.01.2018, č.j. SMOL/011260/2018/OPP/Kor)
Dne 11.01.2018 obdržel Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče oznámení společného
jednání o návrhu Územního plánu Mrsklesy a výzvu k uplatnění stanoviska. Magistrát města
Olomouce, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče dle
ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává dle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko:
 Po prostudování návrhu Územního plánu Mrsklesy, který zpracoval Ing.arch. Vladimír Dujka,
Kamenná 3558, Zlín a pořizuje pořizovatel, kterým je Magistrát města Olomouce, odbor koncepce
a rozvoje, Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče sděluje, že v řešeném území nejsou
dotčeny zájmy památkové péče.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
 V předmětné lokalitě k.ú. Mrsklesy se nacházejí památky místního významu, na které je třeba brát
zřetel. Jedná se o následující památky:
- kamenný kříž se sochami sv. Floriána a sv. Jana Evangelisty, za obcí, u silnice do Velké
Bystřice (par. č. 320/132),
- kamenný kříž u autobusové zastávky (parc. č. 677/3),
- kaple sv. Šebestiána na návsi (par. č. 23).
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Kamenný kříž se sochami sv. Floriána a sv. Jana Evangelisty se dle návrhu Územního plánu
Mrsklesy nachází na pozemku, který je součástí plochy funkčního využití NZ – plochy zemědělské.
Kamenný kříž u autobusové zastávky se nachází na pozemku, který je součástí funkčního využití
PV- plochy veřejných prostranství. Kaple sv. Šebestiána na návsi se nachází na pozemku, který je
součástí plochy funkčního využití OV – plochy občanského vybavení a navazuje na plochu
funkčního využití ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích. Magistrát města Olomouce,
odbor památkové péče s určením funkčního využití ploch, na kterých se nacházejí výše uvedené
památky místního významu souhlasí.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
 Celé území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.

c) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha
(stanovisko ze dne 16.01.2018, č.j. MPO 4631/2018)
Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Mrsklesy – společné jednání a výzva k uplatnění
stanoviska
 Závazná část: Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání
nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše
uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů následující
stanovisko. S návrhem územního plánu Mrsklesy souhlasíme.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
 Odůvodnění: Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů,
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není
nutno v rámci společného jednání o návrhu změny územního plánu stanovit žádné podmínky k
ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.

d) Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00
Olomouc
(stanovisko ze dne 29.01.2018, č.j. MZP/2018/570/82)
Návrh Územního plánu Mrsklesy – společné jednání.
Dne 11.1.2018 jsme obdrželi Vaše oznámení č.j. SMOL/007594/2018/OKR/UPA/Zo o společném
jednání o návrhu Územního plánu Mrsklesy a současně výzvu k uplatnění stanoviska k projednávané
dokumentaci
 Za úsek ochrany a využití nerostného bohatství, jakožto příslušný dotčený orgán ve smyslu
příslušných ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění (dále jen „horní zákon“), sdělujeme,
že podle evidence výhradních ložisek nerostných surovin nezasahují do řešeného katastrálního
území výhradní ložiska nerostných surovin, na která se vztahuje územní ochrana stanovená horním
zákonem. Z uvedeného důvodu nemáme na tomto úseku životního prostředí k Územnímu plánu
Mrsklesy žádné připomínky.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
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 Za ochranu zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) sdělujeme, že příslušným dotčeným
orgánem k řízení podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném
znění, je Krajský úřad Olomouckého kraje.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav. Krajský úřad Olomouckého kraje byl jako příslušný orgán ochrany
ZPF rovněž obeslán. Řešením nejsou navrhovány zastavitelné plochy s rozlohou nad 10 ha.

e) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, tř. Míru
563/101, 779 00 Olomouc
(stanovisko ze dne 13.02.2018, č.j. SVS/2018/006992-M)
Stanovisko
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také „KVS
Olomouc“, jako místně a věcně příslušný orgán podle § 47 odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm. j)
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon) v platném změnám dále jen „veterinární zákon“, uplatňuje toto stanovisko k návrhu územního
plánu Mrsklesy, kdy oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Mrsklesy bylo KVS
Olomouc doručeno dne 12. 1. 2018 a je vedeno pod číslem jednacím SVS/2018/006204-M. Společné
jednání proběhlo dne 12. 2. 2018 a lhůta pro uplatnění stanovisek k uvedenému návrhu byla stanovena
do 30 dnů ode dne společného jednání, tj. od 12. 2. 2018 do 14. 3. 2018.
 KVS Olomouc s návrhem Územního plánu Mrsklesy souhlasí a sděluje, že platná veterinární
legislativa neobsahuje žádné normativy pro umístění jakýchkoli staveb ve vztahu k ochranným
pásmům kolem objektů s chovem zvířat, resp. se zacházením s živočišnými produkty, a veškerá
hlediska jsou z tohoto pohledu pouze v oblasti doporučených informací a platí obecné zásady
stanovené v ustanovení § 10 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Současně
však KVS Olomouc upozorňuje, že je zmocněna v případech zjištění některých nebezpečných
nákaz vymezovat konkrétní ochranná písma kolem ohnisek, zejména s přihlédnutím ke skutečným
biologickým, zeměpisným a ekologickým podmínkám, a tudíž nelze vyloučit, že do těchto
případných pásem bude zahrnuta i jiná výstavba s dopady na chov zvířat a produkci živočišných
produktů v ní.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.

f) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova
74/6, 779 11 Olomouc
(stanovisko ze dne 13.02.2018, č.j. KHSOC/00855/2018/OC/HOK)
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci - „Návrh Územního plánu Mrsklesy“
Na základě Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Mrsklesy a výzva k uplatnění
stanoviska, Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 00
Olomouc, doručeného dne 11. 1. 2018 zaevidované pod č. j. KHSOC/00855/2018/OC/HOK, o
uplatnění stanoviska k „Návrh Územního plánu Mrsklesy“, doručeného Krajské hygienické stanici
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“), posoudila KHS, věcně a místně příslušná
podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 odst. 2
písm. j), v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložené podklady „Návrh Územního plánu
Mrsklesy“.
 Po zhodnocení předložených podkladů „Návrh Územního plánu Mrsklesy“ dotýkajících se zájmů
chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000
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Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č.
272/2011 Sb.“), a vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 252/2004 Sb.“), vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
toto stanovisko: s předloženým „Návrhem Územního plánu Mrsklesy“ orgán ochrany veřejného
zdraví souhlasí.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
 Odůvodnění: Rozsah území řešeného Územním plánem Mrsklesy je vymezen hranicí správního
území obce, které je tvořeno dvěma katastrálními územími: Mrsklesy na Moravě a Mrsklesy na
Moravě I.
 Dne 15. 4. 2015 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 276/2015 schválila dokument
„Aktualizace č. 1 PÚR ČR“. Doposud platná „Politika územního rozvoje ČR 2008“ přestala v
měněných částech platit a platí již „Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1“. V
Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále také „PÚR ČR“) jsou mj. vymezeny
rozvojové oblasti a rozvojové osy.
Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve
kterých se projevují zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit
mezinárodního a republikového významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho
kraje. Rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody ORP s výraznou vazbou na významné
dopravní cesty.
Řešené území obce Mrsklesy (ORP Olomouc) je vymezeno jako součást Rozvojové oblasti OB8
Olomouc. Rozvojovou oblast OB8 Olomouc tvoří území ovlivněné rozvojovou dynamikou
krajského města Olomouce. Rozvojová oblast se územně váže na silnou koncentraci obyvatelstva a
ekonomických činností, z nichž převážná část má republikový význam: podporujícím faktorem
rozvoje je průtah III. tranzitního železničního koridoru a stávající rychlostní spojení s Brnem (R46,
D1) a Ostravou (R35, D47), dále pak i perspektivní rychlostní silniční propojení s Prahou (R35,
D11). Z úkolů pro územní plánování nevyplývají z PÚR ČR v řešeném území obce Mrsklesy žádné
konkrétní požadavky na řešení, zapracování nebo upřesnění.
Navržené plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Označení
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
celkem

Plocha v ha
0,053
0,630
0,738
0,045
0,716
1,351
1,146
1,120
5,799

Lokalita
Západ
Západ
Západ
Střed
Jihovýchod
Východ
Severovýchod
Kovákov

Druh (index plochy)
Bydlení v RD - venkovské (BV)
Bydlení v RD - venkovské (BV
Bydlení v RD - venkovské (BV
Bydlení v RD - venkovské (BV
Bydlení v RD - venkovské (BV
Bydlení v RD - venkovské (BV
Bydlení v RD - venkovské (BV
Bydlení v RD - venkovské (BV

Navržené plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s
odpady
Poř. č.

Označení

Plocha v ha

Účel

1

Z9

8,315

Skládka

celkem

8,315

4

Druh (index plochy)
Plochy technické infrastruktury – plochy
pro stavby a zařízení pro nakládání s
odpady (TO)
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Občanské vybavení
- Stávající plochy občanského vybavení zůstávají územním plánem stabilizovány.
Současný stav

- Stávající občanské vybavení v Mrsklesích není dostačující, protože některé chybějící druhy
základní vybavenosti vyžadují zvýšené saldo dojížďky (školství, zdravotnictví, služby apod.) do
sousední Velké Bystrice a také do nedaleké Olomouce. Prakticky veškeré občanské vybavení je
situováno v centrální části místní části Mrsklesy. V místní části Kovákov se nachází pouze malé
víceúčelové hřiště.
Navržené plochy pro občanské vybavení

- Stávající disproporce v některých druzích OV je možno řešit transformací, restrukturalizací a
intenzifikací stávajících zařízení, případně konverzí stávajících objektů a ploch. Případná
potřeba nové občanské vybavenosti, resp. její opodstatnění v obci, bude závislé na společenské
poptávce, finančních možnostech a místních nebo vnějších podnikatelských aktivitách.
- S ohledem na blízkost sousedního města Velká Bystřice a krajského města Olomouce, kde se
nachází veškeré potřebné občanské vybavení, nebude uvažováno s dalšími novými plochami
pro občanské vybavení.
- Nová zařízení občanského vybavení lze dle potřeby realizovat také v rámci ploch smíšených
obytných – venkovských (SV).
Silniční doprava
- Územní plán stabilizuje stávající plochy silniční dopravy.
Katastrálním územím obce Mrsklesy procházející tyto silnice:
- III/443 16 .................................................................... Velká Bystřice - Mrsklesy
- III/443 18 ................................................. Mariánské údolí – Mrsklesy Přáslavice
Silnice III/443 16 (Velká Bystřice – Mrsklesy)

- Silnice prochází katastrem v přímé ve směru ze západu od Velké Bystřice s menšími směrovými
oblouky ve stoupáni do 4 %. Silnice končí v obci na křižovatce se silnicí III/443 18. Živičná
vozovka má šířku 6 – 7 m.
Silnice III/443 18 (Mariánské Údolí - Mrsklesy – Přáslavice)

- Silnice přijíždí do obce z jihu od Přáslavic. Její trasa stoupá v přímé kolem sportovního areálu
ve sklonu do 6 %, prochází obcí přes průsečnou křižovatku se silnicí III/443 16 a zástavbu
opouští na průsečné křižovatce s místní komunikací. Odtud klesá kolem lokality Kovákov a
lesem směřuje do Mariánského Údolí. Živičná vozovka má šířku cca 6 m.
Místní komunikace
- Územním plánem jsou stabilizovány stávající místní komunikace, jež jsou součástí veřejných
prostranství.
- V rámci navržených ploch veřejných prostranství (PV) Z10 – Z13 budou vybudovány nové
místní komunikace.
Zásobování vodou
- Zásobování pitnou vodou obce Mrsklesy je prováděno z veřejné vodovodní sítě, která je
součástí skupinového vodovodu Olomouc. Vodovodní systém je provozován společností
Moravská vodárenská, a.s., Olomouc. Vodovodní přiváděcí řady a rozvodná vodovodní síť v
lokalitě Kovákov jsou v majetku VHS Olomouc a. s., rozvodná vodovodní síť v centrální části
obce Mrsklesy je v majetku obce.
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Odkanalizování
- Obec Mrsklesy bude i nadále odkanalizována oddílným kanalizačním systémem.
- Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a budou využívány k
zalévání zahrad nebo zeleně.
Nakládání s odpady
Stávající stav

- Ve východním výběžku katastrálního území Mrsklesy se nachází skládkový komplex Mrsklesy
LO Haná s.r.o., který svým významem patří k největším v regionu Olomoucka a představuje
hlavní skládkovou kapacitu pro ukládání komunálního odpadu pro město Olomouc a region
Olomoucka. V současné době jsou provozovány stavby skládkového komplexu I. – VI. stavba a
1. etapa VIII. stavby. Na stavbách I. a II., které se nacházejí na jihozápadním okraji lokality,
probíhá pokračující rekultivace. Na stavbách III., V. a VI., které jsou situovány v severní části
lokality, bylo skládkování ukončeno a probíhá rekultivace. V současné době u IV. stavby a 1.
etapy VIII. stavby, probíhá skládkování a je připravována realizace výstavby VII. stavby a 2.
etapy VIII. stavby, které jsou situovány v nevyužitých plochách stávajícího komplexu skládky.
- Kromě toho je v k. ú. Mrsklesy na Moravě I dle ÚAP SO Olomouc evidována jedna lokalita
označená jako „ostatní zjištěné ekologické zátěže“. Jedná se o lokalitu ve východní části
řešeného území v území, které dříve náleželo do Vojenského újezdu Libavá.
Navržené řešení

- V souladu s původním Územním plánem obce Mrsklesy je na východním okraji řešeného území
navržena plocha technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
(TO) Z9, která je určena pro další rozšíření stávajícího skládkového komplexu.
Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou
následující dokumenty:
1. Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Mrsklesy a výzva k uplatnění
stanoviska, ze dne doručení 11. 1. 2018, zaevidováno pod č. j.: KHSOC/00855/2018/OC/HOK.
2. Návrh Územního plánu Mrsklesy – textová část, pořizovatel Magistrát města Olomouce, Odbor
koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc, 08/2017.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.

g) Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
(stanovisko ze dne 14.03.2018, č.j. 81754/2018-1150-OÚZ-BR)
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ) Návrh územního plánu Mrsklesy - společné
jednání K čj.: SMOL/007594/2018/OKR/UPA/Zo
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Brno, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999
Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování
obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně
příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov,
Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a
Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk,
Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve
věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2
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stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu Ministerstvo obrany
důrazně nesouhlasí s navrženou asanací – demolicí objektů muničního skladu s následným zalesněním
a převedením pozemků (viz Odůvodnění str. 34, bod 3.5.8., kap. c) do PUPFL a zároveň důrazně žádá
o provedení úprav dle níže uvedeného textu u limitů a zájmů MO-ČR do návrhu územně plánovací
dokumentace před veřejným projednáním.
 Objekt důležitý pro obranu státu (muniční sklad) včetně zájmového území v šíři 600 m od hranic
vojenského areálu, je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 107) a objekt důležitý pro obranu státu je nutno
respektovat zároveň ve smyslu § 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany
České republiky. Vymezené zájmové území Ministerstva obrany je území, ve kterém lze umístit a
povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V tomto případě se jedná
o území v šíři 600 m od hranic objektu důležitého pro obranu státu a jeho šíře byla stanovena s
ohledem na funkční využití objektu důležitého pro obranu státu jako muničního skladu.
Objekt důležitý pro obranu státu (muniční sklad) v souladu s § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., do
výkresů ÚP Mrsklesy plošně zapracujte jako plochu specifickou, která vyžaduje zajištění zvláštních
podmínek ochrany, ponechte v ploše specifické stávající značku objektu důležitého pro obranu
státu a zapracujte zájmové území Ministerstva obrany v šíři 600 m od hranic objektu důležitého pro
obranu státu (od areálu muničního skladu – viz graf. příloha) jako významný limit v území
neopomenutelný při rozhodování v území. V souvislosti s tím zrušte v textové a grafické části ÚP
Mrsklesy zmínky a zákresy vztahující se k vámi navrhované asanaci muničního skladu – objektu
důležitého pro obranu státu. Z důvodu naplnění veřejného zájmu - zajištění obrany a bezpečnosti
státu, který je jednou z prvořadých republikových priorit pro územní plánování při zajištění
udržitelného rozvoje území, vyjádřených v Politice územního rozvoje České republiky
požadavkem na vytváření podmínek pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, upravte mimo jiné
kapitolu 3.6.2 v Odůvodnění (str. 47) ve smyslu stabilizace a ochrany objektu důležitého pro
obranu státu.
Ve věci nezbytnosti stabilizace objektu důležitého pro obranu státu (muničního skladu) včetně
zájmového územní v šíři 600 m od hranic areálu v předložené územně plánovací dokumentaci je
současně uplatněna samostatná připomínka Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
Ministerstva obrany Čj. MO 74806/2018-6440 ze dne 13. března 2018, kterou požadujeme plně
respektovat.
Řešení: Areál Muničního skladu Mrsklesy, který byl v rámci procesu optimalizace VVP původně
vyčleněn z Vojenského újezdu Libavá, je v dokumentaci ÚP Mrsklesy pro veřejné projednání
návrhu územního plánu nově vymezen jako stávající plocha specifická (X). Vně objektu muničního
skladu je v grafické části dokumentace (B.2.2 Koordinační výkres) vyznačeno „zájmové území
objektu Ministerstva obrany“, v šíři 600 metrů od hranic objektu důležitého pro obranu státu a
byly doplněny značky „objekt důležitý pro obranu státu“. Současně byla upravena textová část
dokumentace.
Dále proveďte v předloženém návrhu územně plánovací dokumentace tyto další úpravy u limitů a
zájmů MO-ČR před veřejným projednáním:
 Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat podle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP
jev 82a, viz mapový podklad).
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:
- Zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném
území lze vydat umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska
Ministerstva obrany);
V tomto zájmovém území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na
úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů
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apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u
konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb., a to
pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích.
- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 30 m nad terénem (v
tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n. t. jen na
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany).
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby požadujeme zapracovat dle výše
uvedeného do textové části Odůvodnění, do oddílu 4.2.3. Požadavky ochrany a bezpečnosti
státu a) Ochranná pásma ministerstva obrany (MO).
Do grafické části koordinačního výkresu rozlište samostatně tento limit "Zájmové území
Ministerstva obrany pro nadzemní stavby" (viz mapový podklad).
Řešení: Předmětná zájmová území jsou vyznačena v grafické části dokumentace (B.2.2
Koordinační výkres). Současně byla odpovídajícím způsobem upravena textová část dokumentace.
 Zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, které je
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (dle ÚAP jev 82a, viz mapový podklad). V tomto vymezeném území lze umístit a
povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany.
V textové části je tento limit zapracován v Odůvodnění, oddíl 4.2.3. Požadavky ochrany a
bezpečnosti státu, a) Ochranná pásma ministerstva obrany (MO).
Do grafické části koordinačního výkresu samostatně rozlište tento limit "Zájmové území
Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby" (viz mapový podklad).
Řešení: Předmětné zájmové území je vyznačeno v grafické části dokumentace (B.2.2 Koordinační
výkres). Současně byla odpovídajícím způsobem upravena textová část dokumentace.
 Vzdušný prostor Ministerstva obrany, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (dle ÚAP jev 102a, viz přiložený mapový podklad).
V tomto vymezeném území - vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze
umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice,
nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení
nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném
prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba
může být výškově omezena nebo zakázána.
V textové části je tento limit zapracován v Odůvodnění, oddíl 4.2.3. Požadavky ochrany a
bezpečnosti státu, a) Ochranná pásma ministerstva obrany (MO).
Do grafické části koordinačního výkresu samostatně rozlište tento limit "Vzdušný prostor
Ministerstva obrany" (viz mapový podklad).
Řešení: Vzdušný prostor Ministerstva obrany je vyznačen v grafické části dokumentace (B.2.2
Koordinační výkres). Současně byla odpovídajícím způsobem upravena textová část dokumentace.
 Zájmové území vojenského újezdu Libavá v šířce 1000 m kopírující jeho hranici je nutno
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (dle ÚAP jev 108, viz mapový podklad).
V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany.
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V textové části je tento limit zapracován v Odůvodnění, oddíl 4.2.3. Požadavky ochrany a
bezpečnosti státu a) Ochranná pásma ministerstva obrany (MO).
V grafické části v koordinačním výkresu požadujeme upravit popis u grafické značky: Zájmové
území vojenského výcvikového prostoru na Zájmové území Vojenského újezdu Libavá.
Řešení: Zájmové území vojenského újezdu Libavá je vyznačeno v grafické části dokumentace (B.2.2
Koordinační výkres). Současně byla odpovídajícím způsobem upravena textová část dokumentace.
 Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
- telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Vzhledem k tomu, že se tento zájem dotýká celého správního území, zapracujte do grafické části
např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů
staveb“.
V textové části je tento zájem zapracován v Odůvodnění, oddíl 4.2.3. Požadavky ochrany a
bezpečnosti státu, a) Ochranná pásma ministerstva obrany (MO).
Řešení: Grafická i textová část byla upravena dle požadavku.
 V grafické části územně plánovací dokumentaci v koordinačním výkresu zrušte poznámku: "Celé
řešené území se nachází v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení
Ministerstva obrany".
Řešení: Grafická část byla upravena dle požadavku.
 Odůvodnění: Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o
zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení
oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše
uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Toto stanovisko Ministerstva obrany ČR je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO-ČR k
návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně
analytických podkladů ORP.
Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu
respektování stávajícího a pro další činnost A ČR perspektivního muničního skladu jako objektu
důležitého pro obranu státu včetně zájmového území v šíři 600 m od hranic vojenského areálu a za
předpokladu zapracování výše uvedených úprav v územně plánovací dokumentaci u limitů a zájmů
MO-ČR v textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Veškeré požadavky Ministerstva
obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou
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deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k
ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO-ČR. V případě nejasností žádáme o vypořádání
stanoviska Ministerstva obrany na společném osobním projednání.
Řešení: Na vědomí. Dokumentace byla upravena dle požadavků DO.

h) Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
(stanovisko ze dne 15.04.2020, sp. zn. 99423/2020-1150-OÚZ-BR)
Vyjádření k úpravám návrhu Územního plánu Mrsklesy k čj. SMOL/030164/2020/ODUR/
UUP/Nav
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem,
Ministerstvo obrany žádá o úpravu v grafické části v koordinačním výkresu u limitu MOČR Vzdušný prostor Ministerstva obrany (dle ÚAP jev 102a).
 V koordinačním výkresu v legendě požadujeme upravit popis: OCHRANNÉ PÁSMO LETIŠTĚ
OSTATNÍ na VZDUŠNÝ PROSTOR MINISTERSTVA OBRANY. Ministerstvo obrany nemá
další připomínky k předloženým úpravám návrhu Územního plánu Mrsklesy.
 Řešení: Dokumentace byla upravena dle požadavků DO.

i) Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
(stanovisko ze dne 14.03.2018; č.j. KUOK 31857/2018 07)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „krajský
úřad“), v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v
platném znění, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění, podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), podle § 48a odst. 2 písm. a) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, dle §
27 odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, sděluje k návrhu
Územního plánu Mrsklesy: Rozsah území řešeného územním plánem je vymezen hranicí správního
území obce, které je tvořeno dvěma katastrálními územími: Mrsklesy na Moravě a Mrsklesy na
Moravě I. V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: Plochy bydlení v
rodinných domech – venkovské (BV): Z1 – Z8. Plochy veřejných prostranství (PV): Z10 – Z13.
Plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava (DSx): Z17 – Z21 (cyklostezka). Plochy technické
infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO): Z9 (skládka – plocha
převzata ze současně platné územně plánovací dokumentace). Plochy zeleně na veřejných
prostranstvích (ZV): Z14 – Z16. Dále jsou vymezeny rozvojové plochy: Plochy pro územní systém
ekologické stability: K14, K15. Plochy přírodní – krajinná zeleň (NPx): K16 – K30. Plochy lesní
(NL): K1 – K13.
Ochrana přírody

 a) Stanovisko k vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve stanovisku
krajského úřadu, orgánu ochrany přírody, č. j.: KUOK 480/2015 ze dne 5. 1. 2015. Významný vliv
koncepce na lokalitu soustavy Natura 2000 byl vyloučen.
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Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
 b) Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody krajského úřadu
nejsou předmětnou koncepcí negativně dotčeny.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
 Odůvodnění: Z podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, nevyplývá negativní dotčení
zájmů chráněných tímto zákonem, jež jsou svěřeny do kompetence krajského úřadu.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
Posuzování vlivů na životní prostředí

 Ve fázi návrhu zadání Územního plánu Mrsklesy Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, jako dotčený orgán ve smyslu
stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). K návrhu
Územního plánu Mrsklesy nemáme připomínky.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
Ochrana zemědělského půdního fondu

 Souhlasíme s dalším projednáváním předložené dokumentace k návrhu Územního plánu Mrsklesy.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
 Odůvodnění: Požadavky na zábory zemědělské půdy obsažené v předložené dokumentaci
považujeme za přiměřené stavu a vývoji demografické situace v sídle, a současně dostatečně
kvalifikovaně odůvodněné. Neshledáváme rozpory se zásadami ochrany ZPF obsaženými v
ustanovení § 4 odst. 1 a § 5 zákona o ochraně ZPF. Proto nemáme výhrady.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
Lesní hospodářství

 Krajský úřad, jako orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a)
lesního zákona, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace
umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné
ministerstvo. Souhlasíme s dalším projednáváním předložené dokumentace.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
 Odůvodnění: Navržená dokumentace neumisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené
k plnění funkcí lesa, a proto veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí
lesa, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou koncepcí dotčeny.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.
Ochrana ovzduší

 Předložená územně plánovací dokumentace vymezuje využití jednotlivých ploch v obecné poloze s
tím, že umístění nových konkrétních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve smyslu platné
právní úpravy oblasti ochrany ovzduší, není předmětem řešení. V bodu hlavních záměrů rozvoje
zpracovatel návrhu územního plánu uvádí rozšíření skládky. Skládky, které přijímají více než 10 t
odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t, jsou vyjmenovaným
stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší
pod kódem 2.2. Rozšíření skládky odpadů Mrsklesy podléhá následným řízením dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
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Předložený návrh územního plánu v bodu 4.2. Technická infrastruktura, pod písm. e) Zásobování
teplem obsahuje text, který nerespektuje ustanovení § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší.
Vzhledem k této skutečnosti, nelze z hlediska ochrany ovzduší s předloženým návrhem územního
plánu souhlasit
Odůvodnění: Návrh územního plánu Mrsklesy v bodu 4.2. Technická infrastruktura, pod písm. e)
Zásobování teplem obsahuje konstatování cit.: „e) Zásobování teplem
- Teplofikace stávající bytové zástavby bude prováděna diverzifikovaně, a to jak z hlediska
otopných systémů, tak z hlediska použitých energií.
- Nově realizovaná výstavba bude řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody
plynu.
- Výhledově je uvažováno s preferencí plynofikace bytového fondu z decentralizovaných zdrojů.
- Část bytové zástavby, případně i některá výrobní zařízení, mohou k vytápění používat také
alternativní zdroje energie.“
Uvedené konstatování je v rozporu s ustanovením § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší, který zní:
„Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách
stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje,
který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla
ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není
pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“.
Řešení: Po změně dřívějšího výkladu předmětného zákonného ustanovení a po dohodě s dotčeným
orgánem, zůstal původně připomínkovaný text v dokumentaci pro veřejné projednání návrhu ÚP
Mrsklesy v nezměněné podobě.
Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle
zvláštních předpisů, jako je např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o
odpadech apod.
Řešení: Na vědomí. Bez úprav.

C.2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu
Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Mrsklesy.

C.3. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu (§ 53 stavebního zákona)
Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Mrsklesy.
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PŘÍLOHA D – Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu
územního plánu

D.1. Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu
v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu
Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Mrsklesy.
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PŘÍLOHA E – Vyhodnocení připomínek
E.1. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu
E.1.1. Připomínky organizací a oprávněných investorů k návrhu územního plánu
uplatněné v rámci společného jednání o návrhu územního plánu

a) Připomínka č. 1
(písemná připomínka ze dne ze dne 13.03.2018; č.j. MO 74806/2018-6440)
Připomínku uplatnil:

Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1

1. Text připomínky č. 1

 Uplatnění připomínky – návrh územního plánu Mrsklesy k čj. SMOL/007594/2018/OKR/UPA/Zo,
sp.zn. S-SMOL/194779/2012/OKR
Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupená ředitelem Agentury pro hospodaření s
nemovitým majetkem Ing. Janem Novákem, ve smyslu § 50 č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) a ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb. o
zajišťování obrany České republiky v platných zněních, jako vlastník nemovitých věcí zapsaných
na LV č. 3, pro k.ú. Mrsklesy na Moravě I., obec Mrsklesy, uplatňuje k návrhu Územního plánu
Mrsklesy následující připomínku:
V dané lokalitě se nachází areál Muničního skladu Mrsklesy, který byl v rámci procesu
optimalizace VVP vyčleněn z Vojenského újezdu Libavá. Nicméně vzhledem ke skutečnosti,
přehodnocování celkové koncepce uskladňování výbušnin v resortu MO i v rámci celé republiky, a
novým mezinárodně politickým okolnostem, není vyloučeno, že se tento objekt stane pro Armádu
České republiky opět perspektivním.
Žádám tedy plochu vojenského areálu “Muniční sklad Mrsklesy“ (viz zákres v příloze) označit jako
„objekt důležitý pro obranu státu“ (jev 107) a území vně objektu muničního skladu označit jako
„zájmového území objektu Ministerstva obrany“, v šíři 600 metrů od hranic objektu důležitého pro
obranu státu (jev 107). V současném návrhu územního plánu Mrsklesy takovéto označení zcela
chybí (vedeno jako plochy lesní –NL).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je v textové i grafické části nezbytné jednoznačně uvést,
že se jedná o plochy armády včetně odpovídajícího způsobu využití („muniční sklad“).
2. Způsob řešení připomínky č. 1

 Připomínce se vyhovuje.
3. Odůvodnění

 Areál Muničního skladu Mrsklesy, který byl v rámci procesu optimalizace VVP původně vyčleněn
z Vojenského újezdu Libavá, je v dokumentaci ÚP Mrsklesy pro veřejné projednání návrhu
územního plánu nově vymezen jako stávající plocha specifická (X). Vně objektu muničního skladu
je vyznačeno „zájmové území objektu Ministerstva obrany“, v šíři 600 metrů od hranic objektu
důležitého pro obranu státu.
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E.1.2. Ostatní připomínky k návrhu územního plánu uplatněné v rámci společného
jednání o návrhu územního plánu
V rámci společného jednání o návrhu Územního plánu Mrsklesy nebyly uplatněny žádné ostatní
připomínky.

E.2. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu
E.2.1. Připomínky organizací a oprávněných investorů k návrhu územního plánu
uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu
Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Mrsklesy.

E.2.2. Ostatní připomínky k návrhu územního plánu uplatněné v rámci veřejného
projednání návrhu územního plánu
Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Mrsklesy.
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