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A. ÚVOD 
 

     Změna č. 1 Územního plánu Supíkovice je zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené 
mezi objednatelem – Obcí Supíkovice a zhotovitelem – Urbanistickým střediskem Ostrava, 
s.r.o., dne 29. 6. 2020.     

Pro zpracování Změny č. 1 byly použity následující podklady: 

- Územní plán Supíkovice (Ing. arch. Jiří Šolar, ARPRO – architektonický ateliér, květen 
2015), vydaný Zastupitelstvem obce Supíkovice formou opatření obecné povahy                                                                                
č.j. OS/1126/2015 dne 15. 12. 2015, s účinností od 7. 1. 2016; 

- Zpráva o uplatňování Územního plánu Supíkovice v uplynulém období 2016 – 2020 
s pokyny pro zpracování změny územního plánu, schválená usnesením č. 5/2020 Zastu-
pitelstva obce Supíkovice ze dne 6. 8. 2020; 

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnese-
ním vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR 
č. 629 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 
2. 9. 2019 a Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020;  

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 28. 3. 2008, ve znění 
Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/19/ 
44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 28400/2011, 
které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením obecné pova-
hy pod čj. KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti dne 19. 5. 2017, Aktualizace č. 3, 
vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/ 43/2019 ze dne 
25. 2. 2019 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 24792/2019, které nabylo 
účinnosti dne 19. 3. 2019 a Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kra-
je usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 104377/2019, které nabylo účinnosti dne 15. 11. 2019; 

- Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník – 
Aktualizace č. 4 (Městský úřad Jeseník, prosinec 2016) + aktuální data ze září 2020; 

- Jednoduchá pozemková úprava Supíkovice – Diklovka (GEODETIKA s.r.o., listopad 
2015); 

- Webové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – nahlížení do katastru 
(říjen 2020). 

 
     Obec Supíkovice má zpracovaný Územní plán Supíkovice (Ing. arch. Jiří Šolar, ARPRO – 
architektonický ateliér, květen 2015), vydaný Zastupitelstvem obce Supíkovice formou opat-
ření obecné povahy č.j. OS/1126/2015 dne 15. 12. 2015, s účinností od 7. 1. 2016. 

     O pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ludvíkov zkráceným postupem dle § 55a odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpi-
sů, rozhodlo Zastupitelstvo obce Supíkovice na základě Zprávy o uplatňování Územního plá-
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nu Supíkovice v uplynulém období 2016 – 2020 s pokyny pro zpracování změny územního 
plánu, schválené usnesením č. 5/2020 Zastupitelstva obce Supíkovice ze dne 6. 8. 2020. 
 
Obsahem Změny č. 1 je: 

- Vymezení nových zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině na základě 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Supíkovice v uplynulém období 2016 – 2020 
s pokyny pro zpracování změny územního plánu, schválené usnesením č. 5/2020 Zastupi-
telstva obce Supíkovice ze dne 6. 8. 2020. 

- Aktualizace vymezení zastavěného území k 1. 10. 2020 včetně aktualizace skutečného 
stavu využití území. 

- Zapracování jednoduché pozemkové úpravy v lokalitě Diklovka. 

- Aktualizace skutečného stavu využití ploch v krajině a vymezení nových ploch změn 
v krajině, v souvislosti s jednoduchou pozemkovou úpravou v lokalitě Diklovka. 

- Aktualizace stávající dopravní a technické infrastruktury, návrh dopravní a technické in-
frastruktury pro nově vymezené zastavitelné plochy. 

- Úpravy podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

- Zrušení vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpra-
cováním územní studie. 

- Úpravy vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze práva k pozem-
kům a stavbám vyvlastnit. 

- Aktualizace limitů využití území – úprava vymezení výhradních ložisek nerostných suro-
vin, doplnění zákresu ložiska nevyhrazeného nerostu, zákresu významných geologických 
lokalit a zákresu biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. 

- Zrušení ochranného pásma hřbitova na základě novely zákona o pohřebnictví (zákon 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů). 

- Uvedení územního plánu s novelou stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2018) a s novelou vyhlášky o územně plánova-
cích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti (vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhlášky 
o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 
29. 1. 2018.  

- Úpravy závazné textové části územního plánu (výroku) – kromě úprav vyplývajících 
z konkrétních změn ve využití území a změn souvisejících s novelou stavebního zákona 
a souvisejících vyhlášek jsou provedeny také úpravy nejasných formulací, odstranění 
chyb a vypuštění textů, které nemohou být obsahem závazné části územního plánu (vý-
roku), ale patří do Odůvodnění – jde o podrobnosti, nepříslušející územnímu plánu, po-
pisné texty, doporučení, požadavky na respektování zákonů a norem, apod.  

- Dále jsou Změnou č. 1 odstraněny chyby v platném územním plánu – nesoulad mezi tex-
tovou a grafickou částí, nesoulad mezi výkresy a jejich legendami; např. názvy jednotli-



3 
 

vých výkresů jsou v textové části (výroku) uváděny odlišně než je tomu u jednotlivých vý-
kresů; názvy jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití nejsou v souladu s datovým 
modelem MINIS; legendy výkresů obsahují řadu jevů, které se ve výkresech vůbec nevy-
skytují a naopak jiné jevy jsou ve výkrese obsaženy, ale v legendách chybí, apod. 

- Úpravy platného územního plánu, vyplývající z požadavku na zpracování Změny č. 1 
v datovém modelu MINIS.  

- Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice s Politikou územního rozvo-
je ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. 

- Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice se Zásadami územního roz-
voje Olomouckého kraje v platném znění. 

      
     Grafická část Změny č. 1 je zobrazena na podkladu platného územního plánu ve formátu 
pdf, poskytnutého Městským úřadem Jeseník, a obsahuje výřezy z výkresů: 

B 1  Základní členění území         1: 10 000          
B 2  Hlavní výkres            1: 5 000          
B 3  Dopravní infrastruktura, silniční doprava   1: 5 000       
B 4  Technická infrastruktura, vodní hospodářství 1: 5 000      
B 5  Technická infrastruktura, energetika a spoje 1: 5 000      
B 6  Veřejně prospěšné stavby a opatření    1: 5 000  
D 2  Koordinační výkres          1: 5 000   
D 3  Vyhodnocení záborů ZPF        1: 5 000.       

     Grafické znázornění Změny č. 1 v co největší míře respektuje grafiku platného územního 
plánu; vzhledem k programovému vybavení zhotovitele Změny č. 1 však nebylo možné 
ve všech případech původní grafické zobrazení dodržet; grafické zobrazení územního plánu 
bude sjednoceno v rámci zpracování úplného znění po Změně č. 1. 

 

 

 
 

B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUPÍKOVICE 
 

B.1. Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

B.1.1.  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění                           
Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 

     Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením 
vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 
ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019 
a Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 (dále jen PÚR ČR), 
určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím posky-
tuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. PÚR ČR koordinuje 
záměry na změny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a pro zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem 
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nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republi-
kové úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory dopravní a tech-
nické infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozho-
dování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.  

 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené v PÚR ČR, jsou v platném Územním plánu Supíkovice a ve Změně č. 1 naplněny takto: 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz je-
dinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 

Platný územní plán Supíkovice respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní 
hodnoty území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i kulturní 
krajiny. Změnou č. 1 se vymezuje šest nových zastavitelných ploch, naopak dvě zastavi-
telné plochy, vymezené v platném územním plánu, se Změnou č. 1 ruší. Žádná z nově 
vymezených zastavitelných ploch nenaruší stávající urbanistickou strukturu území 
a strukturu osídlení ani ráz kulturní krajiny, přírodní, civilizační nebo kulturní hodnoty 
území.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funk-
cí krajiny. 

Podmínky pro rozvoj primárního sektoru jsou v platném územním plánu zajištěny – 
pro rozšíření stávajícího zemědělského areálu jsou vymezeny tři zastavitelné plochy, 
Změnou č. 1 se do těchto ploch nezasahuje. Zábor zemědělské půdy pro zastavitelné 
plochy, vymezené Změnou č. 1, představuje 2,06 ha zemědělských pozemků, převážně 
ve IV. třídě ochrany; jde o plochy malých výměr, které nemají vliv na celistvost zeměděl-
sky obhospodařovaných pozemků, na organizaci zemědělské výroby ani na ekologické 
funkce krajiny. Jako kompenzace za nově vymezené zastavitelné plochy se Změnou č. 1 
z územního plánu vypouštějí dvě zastavitelné plochy, vymezené v platném územním 
plánu, s celkovým záborem 2,27 ha zemědělské půdy. 

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mecha-
nizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat 
při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace 
nebo snížení její úrovně. 

Problematika prostorově sociální segregace se obce Supíkovice netýká, na území obce 
nejsou žádné sociálně vyloučené lokality.  

(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-
nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního roz-
voje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  
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Platný územní plán řeší koncepci rozvoje území obce komplexně, s důrazem na posílení 
zejména obytné, zemědělské a rekreační funkce obce. Změnou č. 1 se stanovená kon-
cepce rozvoje obce nemění, posiluje se funkce obytná a funkce rekreační – vymezují se 
čtyři nové zastavitelné plochy pro rozvoj obytné výstavby a jedna zastavitelná plocha 
pro rozvoj hromadné rekreace, a to při respektování ochrany zemědělské půdy, přírod-
ních hodnot území, urbanistických hodnot a krajinného rázu.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Koncepce rozvoje obce, stanovená v platném územním plánu, vychází z principu inte-
grovaného rozvoje území a všech jeho funkcí. Změnou č. 1 se koncepce rozvoje obce 
nemění, vymezují se zejména nové zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu včetně 
souvisejících veřejných prostranství a jedna plocha pro rozvoj hromadné rekreace, 
v souladu s požadavky, stanovenými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualiza-
cí č. 1, 2, 3 a 5, pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky-Králický Sněžník.  

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Tyto podmínky jsou vytvořeny již v platném územním plánu, jednak stabilizací stávají-
cích výrobních areálů, jednak vymezením ploch pro rozvoj zemědělské výroby. Změnou 
č. 1 se vymezuje plocha pro rozvoj hromadné rekreace, v souladu s požadavky, stano-
venými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, pro specifickou 
oblast SOB 3 Jeseníky-Králický Sněžník; rekreace a cestovní ruch jsou také zdrojem pra-
covních příležitostí. 

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-
schopnost.  

Obec Supíkovice má dlouhodobě velmi těsné vazby s blízkým Jeseníkem, který je 
pro obec Supíkovice přirozeným spádovým centrem, poskytujícím obyvatelům obce ši-
rokou škálu zařízení občanského vybavení a pracovních příležitostí. Obec Supíkovice je 
naopak obcí s nezanedbatelným rekreačním potenciálem pro obyvatele Jeseníku – 
na území obce se nachází mimořádně atraktivní jeskyně na Špičáku, územím obce pro-
chází řada značených turistických a cykloturistických tras. 

(19)  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brown-
fields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využí-
vat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřej-
ných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace 
pro udržitelný rozvoj území. 

Nové využití brownfields na území obce Supíkovice – přestavba areálu bývalého Agro-
zetu na plochu smíšenou obytnou – komerční je navržena již v platném územním plánu 
a Změnou č. 1 se z územního plánu vypouští, protože přestavba již byla z převážné části 
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provedena. Stejně tak ochrana nezastavěného území, zachování a doplnění ploch ve-
řejné zeleně bylo prioritou již při zpracování platného územního plánu. Zábor zeměděl-
ské půdy pro zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1, představuje 2,06 ha zeměděl-
ských pozemků, převážně ve IV. třídě ochrany; jako kompenzace za nově vymezené za-
stavitelné plochy se Změnou č. 1 z územního plánu vypouštějí dvě zastavitelné plochy, 
vymezené v platném územním plánu, s celkovým záborem 2,27 ha zemědělské půdy. 
Do stávajících ani navržených ploch veřejné zeleně se Změnou č. 1 nezasahuje. Platným 
územním plánem ani Změnou č. 1 nejsou vymezeny zastavitelné plochy, které by smě-
řovaly k suburbanizaci. 

(20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.                      
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, re-
spektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního pro-
středí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fon-
du. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologic-
kých funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charak-
teru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 
V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu 
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití pří-
rodních zdrojů. 

Důsledná ochrana zvláště chráněných území přírody (národní přírodní památka Na Špi-
čáku), lokalit soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality Na Špičáku a Rychleb-
ské hory – Sokolský hřbet), zemědělského a lesního půdního fondu a krajinného rázu, 
vytvoření územního systému ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny 
a ochrana krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných částech obce byla jed-
nou z priorit při zpracování Územního plánu Supíkovice. Změnou č. 1 se navrhují pouze 
dílčí změny v území, stanovená koncepce rozvoje obce ani zásady ochrany přírody, kra-
jiny a krajinného rázu se nemění; zastavitelné plochy, plocha přestavby ani plochy změn 
v krajině, vymezené Změnou č. 1, nemají dopad na přírodní hodnoty území, nejsou situ-
ovány na lesní půdě a nemohou ovlivnit charakter krajiny. Změnou č. 1 dochází k dílčí 
úpravě vymezení ÚSES – vypouští se trasa lokálního biokoridoru, procházející zastavě-
ným územím obce, která není funkční. Stanovené cílové charakteristiky krajiny jsou re-
spektovány – viz další text.   

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-
jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

V platném územním plánu ani ve Změně č. 1 se nevymezují žádné plochy ani koridory, 
které by mohly zhoršit migrační propustnost krajiny, stejně tak se nevymezují žádné 
rozvojové plochy, které by směřovaly ke srůstání se zástavbou sousedních obcí. 
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(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je za-
chování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

Obec Supíkovice neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti, 
na jejímž území by byla krajina negativně poznamenána lidskou činností, naopak je 
součástí specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník s vysokými přírodními 
a krajinářskými hodnotami. V platném územním plánu jsou stávající plochy veřejně pří-
stupné zeleně zachovány, Změnou č. 1 se do stávajících ploch veřejně přístupné zeleně 
nezasahuje. Prostupnost krajiny není návrhem rozvojových ploch ve Změně č. 1 omeze-
na.  

(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, tu-
ristickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pě-
ší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Územím obce Supíkovice procházejí čtyři značené turistické trasy a jedna cyklotrasa, 
které jsou v platném územním plánu respektovány a doplněny návrhem tří nových tu-
ristických a cykloturistických tras a návrhem plochy veřejných prostranství v lokalitě 
Pod Křemenáčem, pro vybudování turistické infrastruktury. Změnou č. 1 se do stávají-
cích ani navržených turistických tras a cyklotras nezasahuje, plocha vymezená pro vy-
budování turistické infrastruktury se nemění. 

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní želez-
niční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo 
zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu pů-
sobení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Územím obce Supíkovice prochází významný regionální dopravní tah – silnice II/455 Pí-
sečná – Velké Kunětice; jde o silniční komunikaci, která svým významem patří mezi do-
plňkové tahy nadmístního významu; problémy s dopravní dostupností zde tedy nejsou. 
V platném územním plánu je navržena dílčí směrová úprava silnice II/455 v jižní části 
území obce a dvě nové místní komunikace, v oblasti technické infrastruktury se 
v platném územním plánu navrhuje pouze rozšíření sítí technické infrastruktury místní-
ho významu, bez vlivu na prostupnost krajiny. Změnou č. 1 se navrhuje vybudování ko-
munikace, vodovodu a STL plynovodu pro zajištění dopravní obsluhy a technické in-
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frastruktury pro zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské BV Z07 
a Z1/01. Koridory pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy ani železnic nejsou v platném 
územním plánu ani ve Změně č. 1 vymezeny. 

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti oby-
vatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet 
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklis-
tickou).  

Obec Supíkovice je dobře dopravně dostupná (viz předchozí bod); stávající zástavba 
i vymezené zastavitelné plochy jsou vesměs situovány v dosahu stávajících komunikací, 
případně je pro ně v platném územním plánu navržena potřebná dopravní a technická 
infrastruktura. Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1, s výjimkou plochy Z1/01, 
jsou situovány u stávajících komunikací, pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelné plo-
chy bydlení – v rodinných domech – venkovských BV Z1/01 se navrhuje vybudování ob-
služné komunikace. 

 (24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu vý-
znamnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydle-
ní. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

Území obce Supíkovice nepatří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, k překročení 
limitních hodnot pro ochranu lidského zdraví zde nedochází. Nové zastavitelné plochy 
a plocha přestavby, vymezené Změnou č. 1 pro obytnou výstavbu (plochy bydlení – 
v rodinných domech – venkovské), jsou od stávajících výrobních areálů dostatečně 
vzdáleny, plochy pro rozvoj výrobních činností nejsou Změnou č. 1 vymezeny.  

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch po-
třebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymeze-
ní území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přiroze-
né retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

V řešeném území jsou potenciální hrozby přírodních katastrof nízké – záplavové území 
není na území obce stanoveno, sesuvná území zde nejsou evidována. Podmínky pro zvý-
šení přirozené retence srážkových vod jsou vytvořeny již v platném územním plánu sta-
novením nízkého koeficientu míry zastavění pozemků (pro převážnou většinu urbanizo-
vaných ploch v hodnotě 0,40). Změnou č. 1 se se do územního plánu doplňuje návrh 
protierozních opatření v lokalitě Diklovka, na základě zpracované jednoduché pozem-
kové úpravy – návrh vybudování čtyř poldrů. 
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(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod.  

Na území obce Supíkovice nejsou stanovena žádná záplavová území a tedy ani žádná 
území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.  

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými re-
gionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto 
obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v ob-
lastech se specifickými geografickými podmínkami.  

 Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení 
(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou 
posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-
poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

V platném územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, 
s ohledem na její účelné využívání, Změnou č. 1 se navrhuje dopravní a technická in-
frastruktura jen v malém rozsahu – pro zastavitelné plochy bydlení – v rodinných do-
mech – venkovské BV Z07 a Z1/01. Dopravní dostupnost obce je dobrá (viz bod 23). 

 (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požado-
vat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na ve-
řejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné in-
frastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V platném územním plánu je stanoven další rozvoj území obce v souladu s požadavky 
na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a včetně zajištění 
ochrany kvalitních veřejných prostorů a veřejné infrastruktury. Změnou č. 1 se stanove-
ná koncepce rozvoje obce nemění, vymezují se nové zastavitelné plochy určené zejména 
pro novou obytnou výstavbu.   

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-
zovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 
nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s poža-
davky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a do-
stupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosa-
žitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhod-
né sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to 
vhodné. 

Tento bod se území obce v zásadě netýká, hromadnou dopravu zde v současné době za-
jišťuje pouze doprava autobusová, návaznost na železniční dopravu je v sousední Píseč-
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né. Stávající pěší i cyklistické trasy na území obce jsou v platném územním plánu zacho-
vány a doplněny novými trasami; Změnou č. 1 se nové pěší ani cyklistické nenavrhují. 

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti. 

Dodávka pitné vody v řešeném území je zajištěna z místních zdrojů, v odpovídající kvali-
tě a dostatečné kapacitě, likvidace odpadních vod je v současné době zajištěna indivi-
duálně, soustavná kanalizace v obci vybudována není. V platném územním plánu je na-
vrženo rozšíření vodovodní sítě pro vymezené zastavitelné plochy; pro zajištění likvidace 
odpadních vod je navrženo vybudování soustavné kanalizace, zakončené na ČOV. Změ-
nou č. 1 se koncepce zásobování pitnou vodou ani likvidace odpadních vod nemění, na-
vrhuje se pouze vybudování krátkého úseku vodovodu pro zásobování vymezených za-
stavitelných ploch bydlení – v rodinných domech – venkovských BV Z07 a Z1/01 pitnou 
vodou.  

(31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-
ní území energiemi. 

S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území obce Supíkovi-
ce nepočítá.  

(32)  Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhod-
něných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdra-
vé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Netýká se obce Supíkovice. 
   

 Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

     Území obce Supíkovice není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. 
 

 Specifické oblasti      

     Území obce Supíkovice, jako součást území SO ORP Jeseník, spadá do specifické oblasti 
Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Požadavky a podmínky pro tuto specifickou oblast jsou 
stanoveny v bodě: 

(71) SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 

Vymezení:  
Území obcí z ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov a Šumperk.  

Důvody vymezení:  
a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR 

a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodář-
ství.   

b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírod-
ně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblas-
tí, pro rekreaci a lázeňství.  

c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.  
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Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

kého zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik.  

Obec Supíkovice není typickou rekreační obcí; rekreační využití území obce je orientováno 
zejména na pěší turistiku a cykloturistiku, významným turistickým cílem je jeskyně Na Špičá-
ku. V platném územním plánu jsou pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu navrženy tři nové 
turistické trasy a cyklotrasy a plocha v lokalitě Pod Křemenáčem, pro vybudování turistické 
infrastruktury, Změnou č. 1 se doplňuje zastavitelná plocha pro výstavbu zařízení hromadné 
rekreace. Ekologická zemědělská výroba je v řešeném území provozována, pro rozšíření stá-
vajícího zemědělského výrobního areálu jsou v platném územním plánu vymezeny tři zastavi-
telné plochy. Dopravní dostupnost řešeného území je dobrá, obcí prochází silnice II/455, která 
svým významem patří mezi doplňkové tahy nadmístního významu. Povodňová rizika v obci 
nehrozí, záplavová území nejsou na vodních tocích, protékajících územím obce, stanovena.  

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a)  identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občan-
ského vybavení – netýká se obce Supíkovice, která není hlavním pólem ani střediskem 
ekonomického rozvoje oblasti  

b)  vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních do-
pravních tahů, zejména na Kladsko – dopravní dostupnost obce Supíkovice je dobrá, obcí 
prochází silnice II/455, která obec v sousední Písečné napojuje na významný dopravní tah 
mezinárodního a republikového významu – silnici I/44 Mohelnice – Šumperk – Jeseník – 
Mikulovice – státní hranice s Polskem a na severu na významný tah nadmístního významu 
– silnici II/457 Travná, CZ/PL – Javorník – Bernartice – Vidnava – Mikulovice – Zlaté Hory – 
Petrovice – Jindřichov – Osoblaha, CZ/PL, která plní funkci významné příhraniční komuni-
kační spojnice severních částí okresů Jeseník a Bruntál a propojuje celkem pět hraničních 
přechodů do Polska  

c)  vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení sys-
tému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – územím ob-
ce Supíkovice procházejí čtyři značené pěší turistické trasy a jedna cyklotrasa, v platném 
územním plánu jsou navrženy další tři turistické a cykloturistické trasy; Změnou č. 1 se 
do pěších ani cyklistických tras nezasahuje, nové trasy se nenavrhují  

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto ak-
tivity – v platném územním plánu je vymezena zastavitelná plocha pro rozvoj turistické in-
frastruktury, Změnou č. 1 se vymezuje zastavitelná plocha rekreace – plocha staveb 
pro hromadnou rekreaci; zastavitelné plochy pro rozvoj zemědělské výroby jsou vymezeny 
již v platném územním plánu, Změnou č. 1 se do nich nezasahuje 
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e)  vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství – zemědělská vý-
roba podhorského a horského charakteru je v řešeném území provozována (pastevectví), 
trvalé travní porosty tvoří již nyní převážnou část zemědělských pozemků na území obce  

f)  řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – netýká se řešeného území 

g) vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření 
ke snížení povodňových rizik, včetně opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heř-
minovy – na území obce Supíkovice se s výstavbou protipovodňových opatření neuvažuje, 
opatření na horní Opavě se řešeného území netýkají. 

 

 Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

     Na území obce Supíkovice nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory dopravní 
infrastruktury. 
 

 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

     Na území obce Supíkovice nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory technické 
infrastruktury ani souvisejících záměrů. 

 

 Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování      

Pro území obce Supíkovice žádné další úkoly nejsou stanoveny. 
 

     Platný Územní plán Supíkovice i Změna č. 1 jsou v souladu se strategií a základními pod-
mínkami pro naplňování úkolů územního plánování i s republikovými prioritami územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovenými Politikou územního rozvoje 
České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. 

 

B.1.2.  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s územně plánovací dokumentací vydanou                        
Olomouckým krajem   

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatře-
ní obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením obecné 
povahy pod čj. KUOK 41993/2017, Aktualizace č. 3, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 24792/2019 a Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 104377/2019 (dále jen ZÚR OK). 

V ZÚR OK jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného roz-
voje území, je zpřesněno vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v poli-
tice územního rozvoje, jsou vymezeny oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, 
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které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní 
rozvojové osy), je zpřesněno vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního 
rozvoje, jsou vymezeny další specifické oblasti nadmístního významu, je zpřesněno vymezení 
ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny plochy a koridory 
nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, jsou stanoveny cílové kva-
lity krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení, jsou vymezeny 
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obra-
ny a bezpečnosti státu a vymezena asanační území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou stanoveny požadavky na koordinaci územně pláno-
vací činnosti obcí, jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověření změn 
jejich využití územní studií a jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.  

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je potvrzeno zařazení 
obce Supíkovice do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Současně je navrže-
no zpřesnění úkolů pro územní plánování – řešeného území se dotýkají obecné úkoly, 
zejména požadavky na vymezování dostatečných ploch pro bydlení, v oblasti technické in-
frastruktury, rekreace a dopravy; viz kap. A3 ZÚR OK, znění bodu 13: 

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:  

13.1.  přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení; 
13.2.  zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury; 

 13.3.  územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-
chu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny; 

 13.4.  optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednost-
ňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zá-
stavby v krajině. 

Všechny tyto úkoly byly řešeny a splněny již v platném územním plánu, kde jsou vymezeny 
plochy pro novou obytnou výstavbu v přiměřeném rozsahu, plochy pro rozvoj občanského 
vybavení veřejné infrastruktury i komerčního typu, plochy pro rozvoj ekologického zeměděl-
ství i pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu; pro vymezené zastavitelné plochy je zároveň 
navržena i odpovídající dopravní a technická infrastruktura. Stávající areály a zastavěné plo-
chy jsou vymezeny jako stabilizované, k přestavbě je navržen areál bývalého Agrozetu; pře-
stavba již byla provedena. Změnou č. 1 dochází pouze k dílčím nepodstatným úpravám navr-
ženého rozvoje obce – vymezují se čtyři nové zastavitelné plochy a jedna plocha přestavby 
pro novou obytnou výstavbu a jedna zastavitelná plocha pro zařízení hromadné rekreace. 
           
     Dle bodu 75. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění zasahuje 
na území obce Supíkovice území s předpokládanými vlivy těžby nerostných surovin, charak-
terizovaná jako objekt, který lze využít v plném rozsahu (objekt s vyřešenými střety zájmu, 
popř. bez střetů zájmů, nebo se střety řešitelnými) – dle bodu 75.1.2. 
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V platném územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy těžby nerostů – plochy těžby 
nerostů – zastavitelné TZ a plochy těžby nerostů – nezastavitelné NT (plochy Lomu Supíkovice 
a plochy bývalé pískovny), s rozšířením těžby nerostných surovin se neuvažuje. 
 
     Dle bodu 80. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění spadá území 
obce Supíkovice do krajinného celku Javornické úpatí (Nisské Slezsko). Jde o vrcholně středo-
věkou zemědělskou krajinu. Na jihozápadě je celek ohraničen hřebenem Rychlebských hor, 
na severu je krajina otevřena až k Sudetskému podhůří. V tomto krajinném celku je žádoucí 
udržení typické sídelní struktury dlouhých spádnicových řetězových vsí v rovinách a úbočích, 
obklopených otevřenou zemědělskou krajinou s dominantní zemědělskou funkcí, v úpatí 
výrazně přecházejících v krajinu lesozemědělskou. Je nutno rozvíjet fenomén menších singu-
larit (vytěžené a často zatopené lomy a doly, úzké potoční nivy apod.). 

Koncepce rozvoje obce stanovená platným územním plánem respektuje zachovanou sídelní 
strukturu, kterou tvoří soustředěná zástavba původní lánové vsi, lokálně rozšířená o novější 
zástavbu rodinných domů a o výrobní areály. Zastavitelné plochy, vymezené v platném 
územním plánu, rozvíjejí strukturu původní zástavby, Změnou č. 1 se doplňuje několik nových 
zastavitelných ploch, navazujících na stávající zástavbu. Vytěžené lomy jsou ponechány pří-
rodnímu využití. Změnou č. 1 se tato koncepce nemění. 
      
     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění nejsou na území obce 
Supíkovice vymezeny žádné nadmístní plochy ani koridory technické ani dopravní infrastruk-
tury, pouze regionální biokoridor ÚSES RK 827 a okrajová část regionálního biocentra č. 483 
Kamenný vrch. 

Regionální biokoridor ÚSES RK 827 i okrajová část regionálního biocentra č. 483 Kamenný 
vrch jsou v platném územním plánu vymezeny v souladu se Zásadami územního rozvoje Olo-
mouckého kraje v platném znění, Změnou č. 1 se vymezení regionálního ÚSES nemění. 

 
     Platný Územní plán Supíkovice i Změna č. 1 jsou se Zásadami územního rozvoje Olomouc-
kého kraje v platném znění v souladu. 

 

B.2.  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických                                  
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto: 

 
§ 18 Cíle územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospo-
dářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby sou-
časné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Podmínky pro zlepšení životního prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro zlepšení soudržnosti 
společenství obyvatel území jsou vytvořeny již v platném územním plánu; Změnou č. 1 se tyto 
podmínky nemění, doplňují se nové zastavitelné plochy a plocha přestavby pro rozvoj obytné 
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výstavby a pro rozvoj hromadné rekreace. Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 1 
nedojde ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani 
pro současné generace ani pro generace budoucí. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál území. 

Komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání řešeného území při zachování 
souladu veřejných a soukromých zájmů je obsaženo již v platném územním plánu. Změnou 
č. 1 se stanovená koncepce rozvoje obce nemění, doplňují se pouze čtyři nové zastavitelné 
plochy malých výměr a jedna plocha přestavby pro rozvoj obytné výstavby, jedna zastavitelná 
plocha pro rozvoj hromadné rekreace a jedna zastavitelná plocha veřejných prostranství. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné 
i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkre-
tizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních předpisů. 

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze zvláštních předpisů, je respekto-
vána – viz kap. B.4. Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodno-
ty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem 
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu ne-
zastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Přírodní hodnoty na území obce Supíkovice představuje především národní přírodní památka 
Na Špičáku, evropsky významné lokality Na Špičáku a Rychlebské hory – Sokolský hřbet 
a památný strom Tis u vodárny, dále pak lesní porosty a krajinná zeleň, zejména břehové 
porosty vodních toků. Tyto přírodní hodnoty jsou v platném územním plánu i ve Změně č. 1 
respektovány. Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území představuje nemovitá kulturní 
památka šachtová vápenka, památky místního významu a historicky významné stavby (kostel 
sv. Hedviky, budova základní školy a bývalé kamenické školy, fara, zachované bývalé země-
dělské usedlosti a obytné stavby, drobné stavby lidové architektury, pomníky, drobné sakrální 
stavby, apod.); veškeré tyto památky platný územní plán i Změna č. 1 respektuje.  

Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením přípust-
ného a nepřípustného využití nezastavěných a nezastavitelných ploch již v platném územním 
plánu, kdy na těchto plochách se s výjimkou omezeného rozsahu staveb nepřipouští žádná 
nová výstavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny převážně jako plochy bydlení – v rodinných 
domech – venkovské BV; rozsah vymezených zastavitelných ploch vychází z demografické 
prognózy vývoje počtu obyvatel. Nové zastavitelné plochy jsou Změnou č. 1 vymezeny pouze 
ve velmi malém rozsahu – čtyři plochy pro novou obytnou výstavbu, jedna plocha pro hro-
madnou rekreaci, jedna plocha veřejných prostranství. 
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(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové ko-
munikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, eko-
logická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvede-
ných staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, stanovené 
v platném územním plánu, jsou Změnou č. 1 uvedeny do souladu s uvedenými zásadami. 
Obecně jsou pro všechny plochy nezastavěného území jako přípustné využití stanoveny stav-
by, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny a stavby, zařízení a jiná opatření 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsled-
ků, stavby účelových komunikací, stavby pro technickou infrastrukturu včetně přípojek a tu-
ristické pěší cesty a cyklostezky. Přípustnost a nepřípustnost ostatních staveb, zařízení a jiné-
ho využití je pro jednotlivé plochy nezastavěného území upřesněna – viz přílohu Odůvodnění 
– Text s vyznačením změn závazné části platného územního plánu. 

 
§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – tato zjiš-
tění a posouzení byla nedílnou součástí zpracování platného Územního plánu Supíkovice 
a v rámci zpracování Změny č. 1 byla aktualizována. 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území – urbanistická koncepce rozvoje obce, stanovená v platném územním 
plánu, se Změnou č. 1 v zásadě nemění a plně respektuje hodnoty a podmínky území. 

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-
gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání – 
změny v území, obsažené v platném územním plánu, byly navrženy s ohledem na veřejný 
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy a rizika, vliv na veřejnou infrastrukturu 
a na její hospodárné využívání. Změnou č. 1 se stanovená koncepce rozvoje obce v zásadě 
nemění, doplňují se čtyři nové zastavitelné plochy a jedna plocha přestavby pro novou 
obytnou výstavbu, jedna zastavitelná plocha veřejných prostranství pro výstavbu místní 
komunikace a jedna zastavitelná plocha pro výstavbu zařízení hromadné rekreace. Tyto 
změny v území, vymezené Změnou č. 1, jsou vyvolány veřejným zájmem zejména na roz-
voj obytné výstavby a na rozvoj rekreace a cestovního ruchu, deklarovaný pro specifickou 
oblast SOB 3 Jeseníky-Králický Sněžník v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací 
č. 1, 2, 3 a 5 i v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění.  

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 
a veřejných prostranství – pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou 
v platném územním plánu stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany kra-
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jinného rázu, omezující intenzitu využití pozemků a maximální výškovou hladinu staveb 
tak, aby byly zachovány veškeré hodnoty území. Změnou č. 1 se tyto podmínky nemění. 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořá-
dání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazují-
cího území – podmínky pro umístění a uspořádání staveb v území jsou pro jednotlivé plo-
chy s rozdílným způsobem využití stanoveny v platném územním plánu, a to tak, aby byl 
zachován stávající charakter zástavby a hodnoty území a aby nebyla omezena využitel-
nost navazujícího území. Změnou č. 1 se tyto podmínky v zásadě nemění, jsou provedeny 
pouze drobné úpravy převážně formálního charakteru, s cílem předcházet nejasnostem 
při navazujících řízeních – viz kap. G.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) – v platném územním plánu je pořadí změn 
v území (etapizace) stanoveno pro zastavitelné plochy, vymezené pro rozšíření zeměděl-
ského areálu – pro zastavitelné plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ; 
Změnou č. 1 se stanovená etapizace nemění. 

g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem – 
v řešeném území ekologické ani přírodní katastrofy většího rozsahu nehrozí, záplavové 
území zde není stanoveno, sesuvná území nejsou na území obce evidována; v lokalitě 
Diklovka jsou vymezeny plochy změn v krajině pro vybudování poldrů jako součásti opat-
ření na ochranu před vodní erozí. 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – 
vytvoření podmínek pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn není před-
mětem Změny č. 1, nicméně záměr výstavby zařízení hromadné rekreace, pro který je 
Změnou č. 1 vymezena zastavitelná plocha, může vytvořit nová pracovní místa. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení 
a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu – podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktu-
ry, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou stanoveny již 
v platném územním plánu, Změnou č. 1 se vymezují čtyři nové zastavitelné plochy a jedna 
plocha přestavby pro obytnou výstavbu, tedy pro kvalitní bydlení, jedna zastavitelná plo-
cha pro dopravní infrastrukturu a jedna zastavitelná plocha pro rozvoj hromadné rekrea-
ce, tedy plocha pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území – zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1 
pro novou obytnou výstavbu, jsou vesměs v dosahu stávající technické a dopravní in-
frastruktury a nevyvolávají nové požadavky na vynakládání prostředků z veřejných roz-
počtů, kromě zastavitelné plochy Z1/01, pro kterou je navržena dopravní i technická in-
frastruktura.   

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – požadavky civilní ochrany neby-
ly v zadání Změny č. 1 stanoveny. 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – nezbytné rekon-
strukční zásahy (vymezení plochy přestavby) jsou navrženy již v platném územním plánu, 
Změnou č. 1 se další asanační zásahy, rekultivační zásahy ani rekonstrukční zásahy nena-
vrhují. 
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m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativ-
ními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak – změny ve využití území, které jsou předmětem Změny č. 1 
územního plánu, nebudou mít negativní vliv na území, kompenzační opatření se proto ne-
stanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – v platném územním plánu jsou 
vymezeny stabilizované plochy těžby nerostů – plochy těžby nerostů – zastavitelné TZ 
a plochy těžby nerostů – nezastavitelné NT (plochy Lomu Supíkovice a plochy bývalé pís-
kovny), s rozšířením těžby nerostných surovin se neuvažuje. 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče – při zpracování Změny č. 1 byly využity veškeré dostupné 
podklady, vztahující se k řešenému území a k dané problematice.     

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí a posouze-
ní vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Platný Územní plán Supíkovice vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, 
tj. pro vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území obce; Změnou č. 1 se tyto předpoklady 
nemění. Posouzení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivů na ži-
votní prostředí a na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí ob-
lasti nebylo požadováno. 

 

B.3.  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

    Změna č. 1 Územního plánu Supíkovice je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů; obsa-
huje všechny náležitosti dle uvedené vyhlášky. 

V souladu s ust. § 55a stavebního zákona rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územního plánu 
zkráceným způsobem Zastupitelstvo obce Supíkovice.  

Pořizovatelem Změny č. 1 je Městský úřad Jeseník, který jeho pořízení zajistil úředníkem 
splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu s ustanovením 
§ 24 a § 189 odst. 3 stavebního zákona.  

     Změna č. 1 územního plánu byla zpracována zodpovědným projektantem Ing. arch. Hele-
nou Salvetovou – autorizovaným architektem ČKA 864, tj. byla zpracována osobou oprávně-
nou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanovením § 158 odst. 1a § 159 stavebního 
zákona.  

     Pokyny pro zpracování Změny č. 1 územního plánu jsou součástí Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Supíkovice, schválené usnesením č. 5/2020 Zastupitelstva obce Supíkovice 
ze dne 6. 8. 2020, v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 stavebního zákona.  
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     Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Změna č. 1 Územního plánu Supíkovice je 
zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.4.  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních před-
pisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů      

     Změna č. 1 Územního plánu Supíkovice je zpracována v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů takto: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány  

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou 
č. 1 dotčeny 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 re-
spektovány 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – ve-
řejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu ži-
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votního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto 
zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány; Změnou č. 1 dochází k záboru 2,06 ha zeměděl-
ské půdy, naopak původní zábor v rozsahu 2,27 ha se Změnou č. 1 ruší 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány, nevymezují se žádné plochy 
pro realizaci staveb nebo zařízení, jejichž provozem by mohlo dojít ke zhoršení čistoty 
ovzduší 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou 
Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (ve-
terinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto záko-
na, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 do-
tčeny  

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 re-
spektovány 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 
dotčeny. 

- zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčivých lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 
zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající 
z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny. 

 

 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních      
právních předpisů    

     K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice pro veřejné projednání dle § 55b odst. 2 
stavebního zákona bylo ve stanovené lhůtě uplatněno sedm stanovisek a vyjádření dotče-
ných orgánů:   
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Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko 
(č.j. KUOK 5024/2021 ze dne 14.01.2021, doručeno 18.01.2021) 

1. Ochrana přírody: 
Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75 a podle § 77a zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouze-
ní návrhu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice vydává toto stanovisko: 
Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (§ 45i odst. 
1 uvedeného zákona).  
Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody krajského úřadu nej-
sou předloženou koncepcí negativně dotčeny. 

2. Posuzování vlivu na životní prostředí: 
Ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Supíkovice, jejíž součástí byly 
pokyny pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice, krajský úřad, oddělení inte-
grované prevence, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s ustanove-
ním § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil požadavek 
na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). K návrhu Změny č. 1 Územ-
ního plánu Supíkovice k veřejnému projednání nejsou připomínky.  

3. Ochrana zemědělského půdního fondu: 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí s dalším projednáváním předlože-
né dokumentace. Bez připomínek. 

4. Lesní hospodářství: 
Bez připomínek. 

5. Ochrana ovzduší: 
Souhlas, bez připomínek 
 
Vyřízení:  
Bez připomínek, bez požadavků na úpravu dokumentace. 

 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko 
( č.j. KUOK 134196/2020 ze dne 17.12.2020, doručeno 18.12.2020) 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek 
 
Vyřízení:   
Bez připomínek, bez požadavků na úpravu dokumentace. 
 
 

Městský Jeseník, Odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody – vyjádření  
(č.j. MJ/63191/2020/OŽP/MJ ze dne 19.01.2021, doručeno 20.01.2021) 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“): s návrhem 1. změny ÚP Supí-
kovice souhlasíme – bez připomínek. 
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Vyřízení:   
Bez připomínek, bez požadavků na úpravu dokumentace. 
 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – stanovisko 
( č.j. MPO 711993/2020 ze dne 14.12.2020, doručeno 14.12.2020) 

Stanovisko ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství dle § 15 odst. 2 horního zákona: 
S návrhem souhlasíme za podmínky doplnění zákresu dobývacích prostorů, opravy atributu 
výhradního ložiska Supíkovice – Malý Špičák a vypuštění ložisek nevyhrazených nerostů 
v koordinačním výkrese.  
 
Vyřízení:   
Zákres limitů využití území byl upraven v koordinačním výkrese Změny č. 1 Územního plánu 
Supíkovice a v Úplném znění Územního plánu Supíkovice po Změně č. 1 dle aktuálních územ-
ně analytických podkladů.  
 
 

Sekce nakládání s majetkem MO ČR, odbor ochrany územních zájmů – stanovisko 
( č.j. MO 375218/2020-1150 ze dne 28.12.2020, doručeno 29.12.2020) 

MO požaduje zapracování zájmů do návrhu Změny ÚP Supíkovice: 

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 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. tří-

dy 
- 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)  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené zájmy a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
Do grafické části, pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou po-
známku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“. 
 
Vyřízení:   
Požadavek bezpředmětný, požadované texty byly obsaženy již v návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Supíkovice pro veřejné projednání. 
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Krajská hygienická stanice OK, Šumperk – stanovisko 
(č.j. KHSOC/71970/2020/SU/HOK ze dne 10.12.2020, doručeno 11.12.2020) 

Souhlasné stanovisko z hlediska zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: 
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky 
pořizovatelem územně plánovací dokumentace: 
z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z dopravy na komunikacích II. třídy, 
s odkazem na § 82 odst. 2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., musí navržené rodinné domy být 
situovány a navrženy tak, aby v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů, a to 
ve vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, který je významný z hlediska proni-
kání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru, byly splněny hygienické limity hluku 
upravené § 12 odst. 3 příl. č. 3 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
 
Vyřízení:   
Splnění podmínky není možné zapracovat do územního plánu z důvodu podrobnosti náležející 
svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Splnění zajištění ochrany 
před hlukem bude předmětem územního rozhodnutí jednotlivých staveb ve vymezených plo-
chách.  
 
 

Obvodní báňský úřad – stanovisko 
( č.j. SBS 47563/2020/OBÚ-05 ze dne 11.12.2020, doručeno 11.12.2020) 

Stanovisko z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství – bez připomínek. 
 
Vyřízení:   
Bez připomínek, bez požadavků na úpravu dokumentace. 

 
Stanovisko KÚ – stanovisko nadřízeného úřadu dle § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje kraje – ÚP – stanovisko 
(č.j. KUOK 28566/2021 ze dne 25.03.2021, doručeno 29.03.2021) 

S T A N O V I S K O 
k návrhu územního plánu Supíkovice 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, podle ustanovení § 55b 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších úprav (dále jen „stavební zákon“), souhlasí  
s návrhem změny č. 1 Územního plánu Supíkovice z hledisek zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
 
Odůvodnění  
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, obdržel dne 8. 12. 2020 
oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Supíkovice (dále „ZM1 
ÚP“ nebo jen „změna“), které se uskutečnilo dne 12. 1. 2021 na OÚ v Supíkovicích. Žádost 
a podklady ke stanovisku dle § 55b odst. 4 SZ byly KÚOK doručeny DS v rozsahu příloh 
k čj. KUOK 28071/2021 ze dne 4. 3. 2021.  
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Základní údaje:  
Název dokumentace:   Územní plán Supíkovice – změna č. 1  
Rozsah řešeného území:  k. ú. Supíkovice  
Schvalující orgán:    Zastupitelstvo obce Supíkovice  
Pořizovatel:      MěÚ Jeseník /§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona/  
Zpracovatel:      US Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba  
Projektant:      Ing. arch. Helena Salvetová, ČKA 00 864  
Technologie zpracování:  digitální KUOK 28566/2021  
 
Posuzovaný návrh ZM1 ÚP Supíkovice byl zpracován v listopadu 2020. Změna aktualizuje 
zastavěné území a věcný obsah ÚP, navrhuje dílčí změny funkčního využití, nové rozvojové 
plochy vč. plochy přestavby pro venkovské bydlení, plochy hromadné rekreace a zeleně, plo-
chy vodní a vodohospodářské, změny v ÚSES, VPS a VPO, úpravy v regulativech.  
Součástí návrhu není vyhodnocení vlivů navrženého řešení na udržitelný rozvoj území; schvá-
lené zadání nepožadovalo vyhodnocení ve smyslu ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona.  
Obsah dokumentace:  
Návrh (výrok) ZM1 ÚP Supíkovice:  

Textová část  
Grafická část  

Základní členění území     1:5 000  
Hlavní výkres        1:5 000  
Dopravní infrastruktura    1:5 000  
Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1:5 000  
Technická infrastruktura – energetika a spoje  1:5 000  
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření  1:5 000  

Odůvodnění ZM1 ÚP Supíkovice:  
Textová část odůvodnění  
grafická část odůvodnění  

Koordinační výkres      1:5 000  
Výkres záborů půdního fondu  1:5 000  
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, na základě posouzení 
předložených materiálů ve smyslu ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona konstatuje, 
že předložený návrh ZM1 ÚP Supíkovice:  

 respektuje vazby na území sousedních obcí z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy;  

 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších ak-
tualizací (dále jen „ZÚR“);  

 neobsahuje záležitost nadmístního významu, která není řešena v ZÚR;  

 je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5.  
 
V řízení o ZM1 ÚP Supíkovice lze pokračovat; postup stanoví § 55b odst. 7 stavebního záko-
na.  
 
Vyřízení:  
Bez připomínek, bez úprav. 
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C.  ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

SUPÍKOVICE A O SPLNĚNÍ POKYNŮ NA ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 PO VEŘEJNÉM 
PROJEDNÁNÍ 

 

C.1. Údaje o splnění Pokynů pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice 

     Pokyny pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice, které jsou součástí Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Supíkovice v uplynulém období 2016 – 2020, jsou splněny 
takto: 

a)   Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

1. Řešeným územím Změny č. 1 ÚP Supíkovice (dále jen „Změny ÚP“) bude správní území 
obce Supíkovice, které zahrnuje katastrální území Supíkovice. 
Splněno. 

2. Koncepce rozvoje území obce, stanovená Územním plánem Supíkovice, vydaným Zastu-
pitelstvem obce Supíkovice formou opatření obecné povahy č.j. OS/1126/2015 dne 
15.12.2015, s účinností od 07.01.2016 se Změnou ÚP nezmění. 
Splněno. 

3. Změna ÚP bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a s jeho 
prováděcími vyhláškami (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších před-
pisů). 
Splněno. 

4. Součástí Změny ÚP bude aktualizace vymezení zastavěného území dle ustanovení § 58 
stavebního zákona. 
Splněno, podrobněji viz kap. G.1. Vymezení zastavěného území. 

5. Při zpracování Změny ÚP budou respektovány zejména: 

- limity využití území 

- cíle a úkoly územního plánování (ochrana hodnot území, ochrana krajiny, tj. neza-
stavěného území, hospodárné využívání zastavěného území, vymezení zastavitel-
ných ploch s ohledem na možnosti rozvoje území a míru využití zastavěného území), 
stanovené v § 18 odst. 4 stavebního zákona  

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (PÚR ČR) 

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2b, 3, 2a 
(ZÚR OK) 

- platné územně plánovací dokumentace sousedních obcí (koordinace funkčního 
a prostorového využití řešeného území – veřejná infrastruktura, ÚSES apod.) 

- Územní studie Olomouckého kraje (Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olo-
mouckého kraje, Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, Strategické 
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migrační studie pro Olomoucký kraj, Strategie rozvoje územního obvodu Olomouc-
kého kraje)  

- další koncepční dokumenty Olomouckého kraje  

- požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v  „Programu zlepšování 
kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07“, který byl Ministerstvem životního 
prostředí zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje 

Vše splněno, viz příslušné kapitoly Textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

6. Prověřit a případně zapracovat do Změny ÚP následující požadavky obce a občanů: 

P. 
č. 

Lokalita – parc.č. 
k.ú. Supíkovice 

Specifikace požadavku Výměra 
m2 

Vyhodnocení, limity využití území 

1. 600/9  Současné využití – orná 
půda, požadavek – 
změna na bydlení BV 

4915 
ZPF (IV. a I. BPEJ – část), vedení VN 
limituje umístění staveb, 
prověřit  Změnou ÚP 

2. 926/1 Současné využití – orná 
půda, požadavek – 
změna na bydlení BV 

2809 
ZPF, blízkost plochy VD – střet               
využití, dodržení hyg. limitů, 
prověřit  Změnou ÚP 

3.a 613/11 (část – 
730m2) 

Změna využití                           
pro bydlení BV 730 

ZPF – BPEJ – I. tř., rozpor                               
se zákonem o ochraně ZPF 
prověřit  Změnou ÚP, příp. vyřadit 

3.b 1525/4, 1526/1, 
st. 426 

Změna využití                           
pro bydlení – stodola BV 1153 

V blízkosti – NKP – šachtová                      
vápenka, zásah do nezast. území 
prověřit  Změnou ÚP, příp. vyřadit 

4. 966/2, 966/1, 137 Úprava biokoridoru – 
vyjmout dotčení                      
pozemků 966/1 a 137 

 
prověřit  Změnou ÚP 

5. 16 Současné využití – TTP, 
požadavek – změna                
na bydlení BV 

 
2124 

ZPF (IV.BPEJ ),  
prověřit  Změnou ÚP 

6. 261/1,  
261/4 (část) 

Změna využití –                      
hromadná rekreace – 
výstavba ubytovacích 
rekreačních chat  

9 900 
(do 1ha, 
cca 30 
lůžek) 

ZPF (orná půda – BPEJ IV., V. tř.), 
nutné řešit přístupovou komunikaci 
prověřit  Změnou ÚP 

7. 264/1(část) Současné využití – orná 
půda, požadavek – 
změna na bydlení BV 

700 
 

ZPF (orná půda – BPEJ IV. tř.),               
zvětšení plochy Z09 na 1700 m2 
prověřit  Změnou ÚP 

8. 625/2 Současné využití – NSp, 
požadavek – změna                     
na bydlení BV 

833 
 

ostatní plocha 
prověřit  Změnou ÚP 

Vyhodnocení: 

Požadavek č. 1 – požadavek byl akceptován, dotčený pozemek je vymezen jako zastavitelná 
plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z1/01; východní okraj pozemku je vy-
mezen jako zastavitelná plocha veřejných prostranství PV Z1/02, pro vybudování obslužné 
komunikace. 

Požadavek č. 2 – vzhledem k tomu, že dotčený pozemek leží uvnitř zastavěného území, v pro-
luce mezi stávající zástavbou, je vymezen jako stabilizovaná plocha bydlení – v rodinných 
domech – venkovská BV. 
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Požadavek č. 3a – požadavek nebyl akceptován; jde o nežádoucí rozšiřování zástavby do 
volné krajiny; záměr je v rozporu s ustanovením § 18 odst. 4 stavebního zákona (Územní 
plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu 
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S  ohledem na to 
určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.) a s ustanovením § 4 
odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního 
fondu) – požadovaná část dotčeného pozemku je v I. třídě ochrany.  

Požadavek č. 3b – požadavek byl akceptován, dotčené pozemky jsou vymezeny jako plocha 
bydlení – v rodinných domech – venkovská BV, a to jako plocha přestavby P1/01. 

Požadavek č. 4 – požadavek byl akceptován, lokální biokoridor LBK 370-371, procházející za-
stavěným územím, je z územního plánu vypuštěn. 

Požadavek č. 5 – požadavek byl akceptován, dotčený pozemek je vymezen jako zastavitelná 
plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z1/03. 

Požadavek č. 6 – požadavek byl akceptován, pozemek parc. č.  261/1 a část pozemku parc. č. 
261/4 jsou vymezeny jako zastavitelná plocha rekreace – plocha staveb pro hromadnou re-
kreaci RH Z1/04, s maximální kapacitou 40 lůžek; dopravní obsluha vymezené zastavitelné 
plochy je zajištěna z přilehlé stávající místní komunikace. 

Požadavek č. 7 – požadavek byl akceptován, zastavitelná plocha bydlení – v rodinných do-
mech – venkovská BV Z09 byla rozšířena na cca 1700 m2. 

Požadavek č. 8 – požadavek byl akceptován, dotčený pozemek je vymezen jako zastavitelná 
plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z1/05. 

7. Požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch budou posouzeny z hlediska ust. 
§ 55 odst. 4 stavebního zákona. Zastavitelné plochy budou řešeny včetně napojení 
na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu.  
Posouzení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch je obsahem kapitoly H. Vyhod-
nocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitel-
ných ploch. Nově vymezené zastavitelné plochy jsou převážně situovány u stávajících 
komunikací s vybudovanou technickou infrastrukturou, případně jsou určeny pro rozšíře-
ní pozemků stávajících rodinných domů (plochy Z1/05, Z1/06), nová dopravní a technická 
infrastruktura je navržena pouze pro zastavitelnou plochu Z1/01 – podrobněji viz kap. 
G.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury, G.4.2. Vodní hospodářství a G.4.3. Energetika.  

8. V případě nutnosti bude provedena nezbytná úprava textové i grafické části ÚP, zejména 
regulativů pro plochy s rozdílným způsobem využití (nutná úprava nesouladu se skuteč-
ným využitím, případně s požadavky platných právních předpisů). 
Splněno, viz kap. G.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využi-
tí.  

9. Prověřit vymezení prvků ÚSES. Vymezení biokoridorů v ÚP nezohledňuje umístění stáva-
jících staveb. Stavební úpravy těchto objektů, jejich nástavby a přístavby jsou v rozporu 
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s územním plánem. Bude prověřen průchod biokoridorů v zastavěném území v celém 
katastru obce. 

Splněno, lokální biokoridor ÚSES LBK 370-371, procházející zastavěným územím, je 
z územního plánu vypuštěn – viz kap. G.5.2. Územní systém ekologické stability.   

10. Po projednání s určeným zastupitelem je možné zařadit do návrhu Změny ÚP vymezení 
další zastavitelné plochy, popřípadě provést úpravu stávajících ploch. V případě nutnosti 
je možné zrušit některé vybrané zastavitelné plochy, u kterých bude prověřena jejich 
nemožnost nebo obtížnost využití. 
Změny vymezení zastavitelných ploch a ploch změn v krajině, obsažených v platném 
územním plánu, jsou provedeny v souvislosti s jednoduchou pozemkovou úpravou 
v lokalitě Diklovka (zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS Z22, plochy 
změn v krajině – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní NSp K06, K07, K1/01, 
K1/02, K1/03; úprava vymezení ÚSES). Na základě projednání s určeným zastupitelem 
jsou z územního plánu vypuštěny dvě zastavitelné plochy – zastavitelná plocha bydlení – 
v rodinných domech – venkovská BV Z01 (po provedené rekonstrukci silnice II/455 je plo-
cha problematicky dopravně dostupná) a zastavitelná plocha výroby a skladování – 
drobná a řemeslná výroba VD Z16 (jde o plochu, která byla do územního plánu převzata 
z předchozího Územního plánu obce Supíkovice z r. 2003 a která byla určena 
pro vybudování areálu na stáčení pitné vody; záměr nebyl od r. 2003 realizován a již není 
aktuální; vymezená plocha navíc není dopravně dostupná).   

Požadavky uplatněné na základě projednání Zprávy o uplatňování: 

11. Prověřit a případně zapracovat do Změny ÚP následující požadavky obce a občanů: 
P. 
č. 

Lokalita – parc.č. 
k.ú. Supíkovice 

Specifikace 
požadavku 

Výměra 
m2 

Vyhodnocení, limity využití území 

9. 56/5, 56/9  Současné využití – orná 
půda, požadavek – 
změna na bydlení BV 

1741 
ZPF (V. tř. BPEJ), blízkost plochy 
těžby – pískovna, dobývací prostor 
prověřit  Změnou ÚP 

Požadavek č. 9 byl akceptován, dotčený pozemek je vymezen jako zastavitelná plocha bydlení 
– v rodinných domech – venkovská BV Z1/06. 

12. Zapracovat do návrhu Změny ÚP prvky Plánu společných zařízení Jednoduché pozemko-
vé úpravy JDÚ Diklovka (požadavek SPÚ). 
Splněno. 

13. Zapracovat do odůvodnění Změny ÚP požadavky Sekce nakládání s majetkem Minister-
stva obrany (uplatněno ve vyjádřená MO 205556/2020-1150 ze dne 13.07.2020). 
Splněno. 
 

b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit 

Nepožaduje se. 
Bere se na vědomí, plochy ani koridory územních rezerv nejsou Změnou č. 1 vymezeny.  
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c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

 Prověřit průběh biokoridorů, které jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření. 
V případě jejich úpravy provést i vymezení VPO. 

Splněno, v návaznosti na vypuštění lokálního biokoridoru ÚSES LBK 370-371, procházejí-
cího zastavěným územím, je z územního plánu vypuštěno veřejně prospěšné opatření 
k založení prvků ÚSES VU 7.   
 

d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní stu-
die nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

 Prověřit vymezení nových zastavitelných ploch s ohledem na vhodnost či nutnost poža-
davku zpracování územní studie a dohody o parcelaci. 
Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1, jsou malých výměr, s jednoznačně stanove-
ným systémem dopravní obsluhy a zajištěním technické infrastruktury a vždy ve vlastnic-
tví jedné fyzické osoby; zpracování územních studií nebo dohod o parcelaci proto není 
nutné.  
 

e) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání ob-
sahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

1. Obsah dokumentace Změny ÚP bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
v platném znění. 
Měřítka výkresů budou stejná jako u výkresů ÚP Supíkovice.  
Splněno. 

2. Po schválení Změny ÚP bude vyhotoveno úplné znění ÚP Supíkovice po Změně č. 1 ÚP, 
které bude obsahovat: 

 Textovou část – závaznou část Územního plánu Supíkovice ve znění změny 
 Grafickou část: 

- Výkres základního členění území        
- Hlavní výkres           
- Dopravní infrastruktura    
- Technická infrastruktura – vodní hospodářství    
- Technická infrastruktura – energetika a spoje 
- Veřejně prospěšné stavby a opatření  
- Koordinační výkres 

 Měřítka výkresů budou stejná jako u výkresů ÚP Supíkovice. 

Bude splněno po vydání Změny č. 1 územního plánu zastupitelstvem obce.  

3. Dokumentace návrhu Změny ÚP bude předána: 
- v tištěné formě – ve fázi Návrh ve 2 vyhotoveních, pro vydání ve 4 vyhotoveních – 

splněno  
- v elektronické podobě – ve fázi Návrh ve dvou vyhotoveních na CD nosiči, pro vydá-

ní ve 4 vyhotoveních – splněno   
- elektronická data budou v každé fázi odevzdána rovněž ve strojově čitelném formá-

tu – splněno. 
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4. Dokumentace úplného znění ÚP po Změně č. 1 bude předána: 
- v tištěné formě – ve 4 vyhotoveních 
- v elektronické podobě ve 4 vyhotoveních na CD nosiči 
- elektronická data budou v každé fázi odevzdána rovněž ve strojově čitelném formá-

tu. 
Splněno. 

5. Grafická část bude odpovídat požadavkům Metodiky digitálního zpracování územně plá-
novací dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datový model-metodika MINIS 2.2, popř. 
2.3, digitální zpracování ÚPD (s ohledem na zpracování původního ÚP). 
Splněno; Změna č. 1 je zpracována v souladu s metodikou MINIS, verzí 2.3; v souladu 
s tímto požadavkem byly provedeny úpravy názvů ploch s rozdílným způsobem využití 
a úpravy vymezení ploch zeleně v zastavěném území – viz kap. G.6. Stanovení podmínek 
pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.  

 
f) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný roz-

voj území 

Na základě stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí 
a zemědělství, Změna č. 1 Územního plánu Supíkovice nemůže mít samostatně nebo 
ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celist-
vost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Krajský úřad Olomouckého kraje neu-
platňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů „Změny č. 1 Územního plánu Supí-
kovice“ na životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že dotčené orgány ve svých stanoviscích neuplatnily požadavek na po-
souzení vlivu změny územního plánu na životní prostředí a vyloučily významný vliv 
na plochy NATURA 2000, není nutné zpracovat vyhodnocení předpokládaných vlivů změ-
ny územního plánu na udržitelný rozvoj území.  

Bere se na vědomí. 

 

C.2. Údaje o splnění Pokynů na úpravu návrhu Změny č. 1 po veřejném projednání 

     Pokyny pořizovatele na úpravu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice podle sta-
novisek dotčených orgánů jsou splněny takto: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – stanovisko 
(č.j. MPO 711993/2020 ze dne 14.12.2020, doručeno 14.12.2020) 

Stanovisko ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství dle § 15 odst. 2 horního zákona: 
S návrhem souhlasíme za podmínky doplnění zákresu dobývacích prostorů, opravy atributu 
výhradního ložiska Supíkovice – Malý Špičák a vypuštění ložisek nevyhrazených nerostů 
v koordinačním výkrese.  

Úprava:   
Zákres limitů využití území upravit v koordinačním výkrese Změny č. 1 ÚP Supíkovice 
a v Úplném znění ÚP Supíkovice po Změně č. 1 dle aktuálních územně analytických podkladů.  

V Koordinačním výkrese Změny č. 1 bylo upraveno vymezení výhradních ložisek nerostných 
surovin (výhradní ložisko Supíkovice ID 3046501, výhradní ložisko Supíkovice ID 3046502), byl 



31 
 

doplněn zákres ložiska nevyhrazeného nerostu Supíkovice (ID 5276900) podle aktuálních 
územně analytických podkladů (ÚAP) a bylo upraveno označení (atribut) výhradního ložiska 
Supíkovice – Malý Špičák (ID 3044600; číslo SurIS 304460001). Vymezení dobývacích prostorů 
je obsaženo již v platném územním plánu, Změnou č. 1 se nemění, a proto se v Koordinačním 
výkrese Změny č. 1 neobjeví, protože jednotlivé výkresy Změny č. 1 obsahují pouze ty jevy, 
které se vůči platnému územnímu plánu mění. Veškeré jevy z oblasti ochrany a využívání ne-
rostného bohatství budou obsaženy v Úplném znění Územního plánu Supíkovice po Změně 
č. 1.  
 

Sekce nakládání s majetkem MO ČR, odbor ochrany územních zájmů – stanovisko 
(č.j. MO 375218/2020-1150 ze dne 28.12.2020, doručeno 29.12.2020) 

MO požaduje zapracování zájmů do návrhu Změny ÚP Supíkovice: 

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 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. tří-

dy 
- 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)  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené zájmy a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
Do grafické části, pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou po-
známku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“. 

Úprava:   
Požadavky zapracovat do odůvodnění ÚP a koordinačního výkresu Změny č. 1 ÚP Supíkovice 
a do Úplného znění ÚP Supíkovice po Změně č. 1. 

Požadavek je bezpředmětný, požadované texty byly obsaženy již v návrhu Změny č. 1 Územ-
ního plánu Supíkovice pro veřejné projednání. 
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D. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
 

     Předmětem Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice je vymezení šesti nových zastavitel-
ných ploch a jedné ploch přestavby, úprava vymezení ÚSES a úpravy využití území v lokalitě 
Diklovka na základě jednoduché pozemkové úpravy, včetně úprav stávající a navržené sítě 
komunikací a včetně vymezení tří ploch změn v krajině pro vybudování poldrů. 

     Nově vymezené zastavitelné plochy a plocha přestavby mají z hlediska územního vymeze-
ní pouze lokální význam a nemají žádný vliv na okolní obce ani na koordinaci využívání území. 
Úpravy vymezení ploch v krajině v lokalitě Diklovka mají přesah i na území sousední obce 
Velké Kunětice – plocha pro vybudování poldru Nad Pískovnou (plocha změn v krajině K1/01) 
zasahuje i na k.ú. Velké Kunětice; v Územním plánu Velké Kunětice není plocha navrženého 
poldru vymezena. 

 

 

 
 

E. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
 

     Územní plán Supíkovice v platném znění ani Změna č. 1 neobsahují žádné prvky regulač-
ního plánu. 

 

 

 
 

F.  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 

     Změnou č. 1 se neřeší žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zása-
dách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění, s výjimkou drobného přesahu 
vymezené plochy pro vybudování poldru Nad Pískovnou (plochy změn v krajině K1/01) 
na území sousední obce Velké Kunětice. Plocha pro vybudování poldru Nad Pískovnou je 
ve Změně č. 1 vymezena na základě zpracované Jednoduché pozemkové úpravy Supíkovice – 
Diklovka (GEODETIKA s.r.o., listopad 2015). 

 

 

 
 

G. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
 

     Kromě konkrétních změn využití území, které jsou předmětem Změny č. 1 na základě kon-
krétních požadavků, na základě aktualizace využití území, na základě aktuálních limitů využití 
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území, apod., zahrnuje Změna č. 1 také poměrně rozsáhlé úpravy závazné textové části plat-
ného územního plánu (I.A Textová část – výrok): 

- Názvy kapitol jsou upraveny v souladu s novelou vyhlášky o územně plánovacích podkla-
dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (vy-
hláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhlášky o územně pláno-
vacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 29. 1. 2018. 

- Z textové části jsou vypuštěny informativní texty a procesní ustanovení, které nemohou 
být obsahem závazné části územního plánu; dále jsou upravena nejasně formulovaná 
ustanovení. 

- Z výčtu výkresů, ve kterých jsou znázorněny jednotlivé jevy územního plánu, je vypuštěn 
D 2 Koordinační výkres, který není součástí závazné části územního plánu. 

     Výše uvedené úpravy nejsou v následujícím textu jednotlivě komentovány; jsou patrné 
z přílohy Odůvodnění Změny č. 1 – z textu s vyznačením změn. 

 

G.1. Vymezení zastavěného území 

     Změnou č. 1 je provedena aktualizace vymezení zastavěného území k 1. 10. 2020. Tato 
aktualizace je poměrně zásadní, protože vymezení zastavěného území v platném územním 
plánu není v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je stanoveno: 

§ 58 Zastavěné území 

(1) Na území obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území. Hranici jednoho za-
stavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spoj-
nice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. 

(2) Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, 
pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnic-
tví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo 
do lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to 

a) zastavěné stavební pozemky, 
b) stavební proluky, 
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky za-

stavěného území, 
d) ostatní veřejná prostranství1), 
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjim-

kou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví. 

     Zastavěné území, vymezené v platném územním plánu, nebere v úvahu intravilán 
z r. 1966, který je v několika lokalitách výrazně větší, než je vymezená hranice zastavěného 
území. Změnou č. 1 je tedy vymezení zastavěného území uvedeno do souladu se stavebním 
zákonem a zároveň je doplněno vymezení zastavěného území v několika případech, kde je 
v platném územním plánu opomenuto – jde o pozemky několika drobných staveb v krajině, 
případně zborů, vedených v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#f3032276
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     Kvůli přehlednosti je upravené vymezení zastavěného území v grafické části Změny č. 1 
provedeno nově v celém rozsahu – původní zákres se tím ruší.    

 

G.2.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

    Základní koncepce rozvoje území obce a koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot, stano-
vená v  platném územním plánu, se Změnou č. 1 nemění. Změna č. 1 územního plánu Supí-
kovice respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
a úkoly pro územní plánování pro specifickou oblast Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3, sta-
novené Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, respektuje priority 
územního plánování stanovené Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném 
znění, požadavky na využití území, kritéria, podmínky pro rozhodování o změnách v území 
a úkoly pro územní plánování, stanovené v ZÚR OK pro specifickou oblast Jeseníky – Králický 
Sněžník SOB 3.  

     Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území představuje zejména nemovitá kulturní 
památka šachtová vápenka (rejstř. č. 45868/8-2150), památky místního významu a historicky 
významné stavby (kostel sv. Hedviky, budova základní školy a bývalé kamenické školy, fara, 
zachované bývalé zemědělské usedlosti a obytné stavby, drobné stavby lidové architektury, 
pomníky, drobné sakrální stavby, apod.); všechny tyto hodnoty jsou ve Změně č. 1 respekto-
vány. 

     Přírodní hodnoty na území obce Supíkovice představuje národní přírodní památka Na Špi-
čáku, evropsky významné lokality Na Špičáku a Rychlebské hory – Sokolský hřbet a památný 
strom Tis u vodárny, dále pak regionální části ÚSES, lesní porosty a krajinná zeleň, zejména 
břehové porosty vodních toků. Tyto přírodní hodnoty jsou v platném územním plánu 
i ve Změně č. 1 respektovány. 

     Změnou č. 1 jsou dále ve výkrese D2 Koordinační výkres provedeny následující úpravy: 

- upravuje se vymezení výhradních ložisek nerostných surovin a doplňuje se zákres ložiska 
nevyhrazeného nerostu podle aktuálních územně analytických podkladů (ÚAP) a podkladů 
Surovinového informačního systému (www.mapy.geology.cz): 
- výhradní ložisko Supíkovice (ID 3046501) – kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenic-

kou výrobu (mramor – krystalický vápenec); současná povrchová těžba, Slezské kame-
nolomy a.s. 

- výhradní ložisko Supíkovice (ID 3046502) – štěrkopísky (štěrkopísek – písek); dřívější 
povrchová těžba, KARETA s.r.o. 

- ložisko nevyhrazeného nerostu Supíkovice (ID 5276900) – stavební kámen (mramor); 
dřívější povrchová těžba 

- upravuje se označení (atribut) výhradního ložiska Supíkovice – Malý Špičák (ID 3044600; 
číslo SurIS 304460001) – vápenec – kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 
(mramor – krystal) 

- doplňuje se vymezení významných geologických lokalit podle podkladů České geologické 
služby: 
- Jeskyně Na Špičáku (ID 804) – 260 m dlouhý a 33 m široký dlouhý členitý skalnatý hře-

ben na vrcholu Velkého Špičáku, s výskytem povrchových i podzemních krasových jevů 
- Supíkovice – lom na mramor (ID 2581) – jámový lom s občasnou těžbou supíkovického 

mramoru 

http://www.mapy.geology.cz/
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- doplňuje se vymezení biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, který 
nahrazuje dříve uváděné dálkové migrační koridory a migračně významná území – západní 
část území obce Supíkovice je součástí tzv. jádrového území – jde o oblasti, které svou 
rozlohou a biotopovými charakteristikami umožňují rozmnožování minimálně jednoho 
z vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 

- na základě novely zákona o pohřebnictví (zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zrušen zákres ochranného 
pásma hřbitova. 

     Úpravy I.A Textové části (výroku) v této kapitole jsou spíše formálního charakteru, upřes-
ňují se některé neurčité formulace platného územního plánu a vypouštějí se procesní usta-
novení, které nemohou být součástí územního plánu („Ochrana krajinného rázu musí být 
samozřejmou součástí dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo projektové dokumentace 
a musí být v nich odůvodněna“).   
 
Zvláštní zájmy ministerstva obrany       

     Změnou č. 1 se dále do územního plánu doplňují informace o zájmovém území Minister-
stva obrany:   
     Na celém správním území obce Supíkovice je zájem ministerstva obrany posuzován 
z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany ČR: 
- 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). 

 

G.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným         
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně   

G.3.1. Zásady urbanistické koncepce včetně urbanistické kompozice 

Změnou č. 1 se celková urbanistická koncepce, stanovená v platném Územním plánu 
Supíkovice, nemění, navržené změny nejsou z hlediska celkové urbanistické koncepce rozvo-
je obce podstatné – rozvoj obce je i nadále orientován především na rozvoj sídelního poten-
ciálu, tj. na novou obytnou výstavbu včetně související veřejné infrastruktury.  

Doplňují se základní zásady urbanistické kompozice – požadavek na respektování kompo-
ziční osy zástavby – silnice II/455 a stavební dominanty obce – kostela sv. Hedviky. 
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Zásady rozvoje jednotlivých funkcí obce (obytná výstavba, občanské vybavení, rekreace, 
výroba a skladování, dopravní infrastruktura, zeleň) jsou v I.A Textové části (výroku) uprave-
ny – úpravy vyplývají jednak z provedených změn ve využití území (viz kap. G.3.3. Vymezení 
zastavitelných ploch a ploch přestavby), jednak jsou vypuštěny texty, které patří do jiných 
kapitol (např. požadavek na respektování chráněných území přírody, ÚSES a zásad ochrany 
přírody, požadavek na zřizování interakčních prvků). Dále jsou upraveny formulace některých 
bodů tak, aby byly jednoznačné. 
 

G.3.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

     Změnou č. 1 jsou ve výčtu ploch s rozdílným způsobem využití, vymezeným v zastavěném 
území a zastavitelných plochách, provedeny následující změny: 

- jsou definovány dvě nové plochy s rozdílným způsobem využití: 
- plocha rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH – pro nově vymezenou 

zastavitelnou plochu Z1/04 
- plocha zeleně – přírodního charakteru ZP – pro plochy zeleně uvnitř zastavěného úze-

mí; jde o plochy, které jsou v platném územním plánu vymezeny jako plochy smíšené 
nezastavěného území – přírodní NSp, podle datového modelu MINIS, verze 2.3 ale ten-
to typ plochy nemůže být vymezen uvnitř zastavěného území, proto se pro zeleň v za-
stavěném území, která nemá ani charakter zahrad ani charakter zeleně na veřejných 
prostranstvích, definuje tato nová plocha   

- do výčtu ploch s rozdílným způsobem využití v této kapitole je doplněna plocha zeleně – 
soukromé a vyhrazené ZS, která je v platném územním plánu zařazena do výčtu ploch 
v krajině; plochy zeleně – soukromé a vyhrazené jsou ale vymezeny uvnitř zastavěného 
území, a proto náleží do této kapitoly 

- názvy jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou upraveny v souladu s názvy 
ploch dle datového modelu MINIS, verze 2.3. 

     V grafické části územního plánu se vyskytuje jedna stabilizovaná plocha s označením SR, 
která ale není uvedena ani v legendě ani ve výčtu ploch v I.A Textové části (výroku); dle da-
tového modelu MINIS verze 2.3 jde patrně o plochu smíšenou obytnou – rekreační. Vzhle-
dem k tomu, že jde o pozemky stávajícího rodinného domu, i když patrně využívaného k re-
kreaci, je tato plocha změněna na plochu bydlení – v rodinných domech – venkovskou BV.   
 

G.3.3. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Změnou č. 1 jsou provedeny následující změny vymezení zastavitelných ploch a ploch pře-
stavby, vymezených platným územním plánem: 

• Plocha přestavby – plocha smíšená obytná – komerční SK P01, na které již byla navržená 
přestavba realizována, se převádí do ploch stabilizovaných. 

• Ruší se zastavitelné plochy: 

- Zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z01; po provedené 
rekonstrukci silnice II/455 je plocha problematicky dopravně dostupná, a proto je 
z územního plánu vypuštěna. Část původně vymezené zastavitelné plochy se převádí 
do ploch stabilizovaných – jde o zahradu, která je součástí sousedního rodinného do-
mu. 
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- Zastavitelná plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD Z16; jde o plo-
chu, která byla do územního plánu převzata z předchozího Územního plánu obce Supí-
kovice z r. 2003, a která byla určena pro vybudování areálu na stáčení pitné vody. Zá-
měr nebyl od r. 2003 realizován a již není aktuální; vymezená plocha navíc není do-
pravně dostupná.   

• Mění se vymezení zastavitelných ploch, vymezených v platném územním plánu: 

- Zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z07 je nepatrně 
zmenšena v souvislosti s vymezením zastavitelné plochy veřejných prostranství PV 
Z1/02 – viz další text. 

- Zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z09 je rozšířena 
na základě požadavku vlastníka pozemku. 

- Vymezení zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS Z22 je upraveno 
v návaznosti na zpracovanou jednoduchou pozemkovou úpravu v lokalitě Diklovka, 
která se již promítla do katastru nemovitostí.  

• Vymezují se nové zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

- Zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z1/01 je vymezena 
v lokalitě Hradecká, v návaznosti na zastavitelnou plochu Z07, vymezenou v platném 
územním plánu. Využití plochy je omezeno stávajícím vedením VN, které jí prochází, 
předpokládaná kapacita plochy je cca 4 rodinné domy. Pro dopravní obsluhu obou 
ploch je navržena místní komunikace – viz další bod, v trase navržené komunikace se 
navrhuje také výstavba vodovodu a STL plynovodu.   

- Zastavitelná plocha veřejných prostranství PV Z1/02 je vymezena pro stavbu místní 
komunikace pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch Z07 a Z1/01. Plocha je 
vymezena na základě § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využí-
vání území, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je stanoveno, že „Nejmenší šířka 
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek 
rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.“ 
V platném územním plánu dopravní obsluha zastavitelné plochy Z07 nebyla řešena, pro 
plochu byl stanoven požadavek na zpracování územní studie, který již ale marným 
uplynutím stanovené lhůty pozbyl platnosti. Vzhledem k tomu, že územní plán nepřed-
jímá pro navrženou komunikaci způsob organizace dopravy (tj. jestli bude komunikace 
jednosměrná nebo obousměrná), je plocha pro stavbu komunikace vymezena v šířce 
8 m, zčásti v pozemku stávající účelové komunikace a zčásti i na úkor zastavitelné plo-
chy Z07, jejíž výměra se tím nepatrně zmenšila.   

- Zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z1/03 je vymezena 
na severním okraji obce, uvnitř zastavěného území; je určena pro výstavbu jednoho 
rodinného domu. Plocha je situována u stávající místní komunikace a v dosahu stávají-
cích sítí technické infrastruktury.   

- Zastavitelná plocha rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH Z1/04 je vy-
mezena v severní části obce, v návaznosti na zastavěné území. Je určena pro výstavbu 
rekreačního areálu s maximální lůžkovou kapacitou 40 lůžek. Plocha je situována u stá-
vající místní komunikace a v dosahu stávajících sítí technické infrastruktury.   
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- Zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z1/05 je vymezena 
na jižním okraji obce, v lokalitě Pod Malým Špičákem, uvnitř zastavěného území; je ur-
čena pro rozšíření pozemku sousedního rodinného domu. Plocha je situována u stáva-
jící místní komunikace a v dosahu stávajících sítí technické infrastruktury.   

- Zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z1/06 je vymezena 
na severním okraji obce, uvnitř zastavěného území; je určena pro rozšíření pozemku 
sousedního rodinného domu.  

- Plocha přestavby bydlení – v rodinných domech – venkovská BV P1/01 je vymezena 
na jižním okraji obce, pro přestavbu stávající hospodářské budovy na stavbu pro byd-
lení.    

     Úpravy I.A Textové části (výroku) v této kapitole vyplývají především ze změn vymezení 
zastavitelných ploch a ploch přestavby. Dále je pojem „nová plocha“ nahrazen pojmem 
„zastavitelná plocha“; územní plán dle § 43 stavebního zákona nevymezuje „nové“ plo-
chy, ale „zastavitelné“ plochy. 

 

G.3.4. Systém sídelní zeleně 

     Plošné vymezení ploch sídelní zeleně se Změnou č. 1 nemění, mění se ale typ ploch zeleně 
v zastavěném území. V platném územním plánu je zeleň v zastavěném území vymezena jako 
plochy smíšené nezastavěného území – přírodní NSp; podle datového modelu MINIS, verze 
2.3 ale tento typ plochy nemůže být vymezen uvnitř zastavěného území, proto je zeleň 
v zastavěném území, která nemá ani charakter zahrad ani charakter zeleně na veřejných pro-
stranstvích, nově vymezena jako plochy zeleně – přírodního charakteru ZP.   

 

G.4.   Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení 
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich 
využití 

G.4.1. Dopravní infrastruktura 

     Celková koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v platném územním plánu, se Změ-
nou č. 1 nemění, na komunikační síti jsou Změnou č. 1 provedeny pouze dílčí úpravy: 

- síť místních komunikací je doplněna o návrh místní komunikace pro zajištění dopravní 
obsluhy zastavitelných ploch Z07 a Z1/01 

- na základě zpracované jednoduché pozemkové úpravy v lokalitě Diklovka, která se pro-
mítla do katastru nemovitostí, jsou provedeny úpravy zákresu stávajících a navržených 
místních a účelových komunikací podle aktuální parcelace; tato úprava se promítla 
i do úpravy návrhu místní komunikace propojující obce Supíkovice a Hradec-Nová Ves 
a vymezení zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS Z22 

- trasa stávající místní komunikace, vyznačené ve výkrese B3 Dopravní infrastruktura 
na západním okraji zastavěného území (západně vymezené plochy změn v krajině K01), je 
opravena podle skutečného stavu – komunikace je vedena podél západní hranice spor-
tovního areálu FC Tatran Supíkovice.  

     Z výčtu navržených úprav a doplnění komunikační sítě v I.A Textové části (výroku), 
kap. 4.1 Dopravní infrastruktura, odst. b) Silniční doprava, se vypouští následující odrážky: 
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- návrh MK v navrhované obytné ploše Z01/BV, Supíkovice; 
- návrh MK v navrhované obytné ploše Z05/BV, Supíkovice;  
- návrh MK v navrhované obytné ploše Z07/BV, Supíkovice;  
- návrh MK v navrhované obytné ploše Z10/BV, Supíkovice;  
- návrh MK v navrhované smíšené obytné ploše Z12/SV, Supíkovice; 
- návrh MK v navrhované smíšené obytné ploše Z13/SV, Supíkovice;  
- návrh MK v navrhované smíšené obytné ploše Z14/SV, Supíkovice;  
- návrh MK v navrhované smíšené obytné ploše Z15/OV, Supíkovice;  
Žádná z těchto komunikací není v grafické části územního plánu konkrétně navržena; vzhle-
dem k velikosti ploch patrně ve většině z nich ani žádné vnitřní místní komunikace nebude 
nutno budovat. Plocha Z01 se z územního plánu Změnou č. 1 vypouští, plochy Z12/SV 
a Z14/SV v územním plánu vůbec nejsou vymezeny – byly z návrhu územního plánu po pro-
jednání vypuštěny. 

     Další úpravy I.A Textové části (výroku) v této kapitole vyplývají z úprav a doplnění navrže-
ného dopravního řešení, dále jsou vypuštěny popisné texty a opraveny zjevné chyby (např. 
zastavitelná plocha Z23 není vymezena pro napojení silnice II/445 na silnici I/44, ale pro smě-
rovou úpravu silnice II/445, silnice III/4578 územím obce vůbec neprochází) a nejednoznačné 
formulace. 
 

G.4.2. Vodní hospodářství 

     Koncepce vodního hospodářství, stanovená v platném územním plánu, se Změnou č. 1 
nemění, jsou provedeny pouze dvě úpravy řešení vodního hospodářství: 
- navrhuje se nový úsek vodovodního řadu pro vymezené zastavitelné plochy bydlení – 

v rodinných domech – venkovské BV Z07 a Z1/01; ostatní nově vymezené zastavitelné 
plochy jsou v dosahu stávajících vodovodních řadů, na které je lze napojit přípojkou 

- ve výkrese B4 Technická infrastruktura, vodní hospodářství je upravena trasa vodovodní-
ho řadu, navrženého v platném územním plánu pro zásobování zastavitelných ploch Z05 
a Z13 pitnou vodou; trasa navržená v platném územním plánu je vedena nelogicky zcela 
mimo dosah uvedených zastavitelných ploch a Změnou č. 1 se umisťuje do trasy přilehlé 
místní komunikace. 

     Likvidace odpadních vod z nově vymezených zastavitelných ploch bude zajištěna individu-
álně, v současné době se v obci s výstavbou kanalizace neuvažuje, přestože je v platném 
územním plánu navržena výstavba splaškové kanalizace zakončené na ČOV. 

     Úpravy I.A Textové části (výroku) v této kapitole jsou pouze formální – vypouštějí se po-
drobnosti, které jsou nad rámec územního plánu, procesní ustanovení, apod. 
 

G.4.3. Energetika 

      Koncepce energetiky, stanovená v platném územním plánu, se Změnou č. 1 nemění, jsou 
provedeny pouze dvě úpravy řešení energetiky: 
- navrhuje se nový úsek STL plynovodu pro vymezené zastavitelné plochy bydlení – 

v rodinných domech – venkovské BV Z07 a Z1/01; ostatní nově vymezené zastavitelné 
plochy jsou v dosahu stávajících sítí, na které je lze napojit přípojkou 

- ve výkrese B5 Technická infrastruktura, energetika a spoje je opraven zákres stávající tra-
sy vedení VN 22 kV v jižní části obce podle skutečného stavu. 
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     Úpravy I.A Textové části (výroku) v této kapitole jsou pouze formální – vypouštějí se 
zejména popisné texty, které nemohou být obsahem závazné části územního plánu, ale patří 
do Odůvodnění. 
 

G.4.4. Spoje a telekomunikace 

     Koncepce spojů a telekomunikací, stanovená v platném územním plánu, se Změnou č. 1 
nemění, text závazné části územního plánu (výroku) se neupravuje. 
 

G.4.5. Odpadové hospodářství 

     Koncepce likvidace tuhých komunálních odpadů, stanovená v platném územním plánu, se 
Změnou č. 1 nemění, text závazné části územního plánu (výroku) se neupravuje. 
 

G.4.6. Občanské vybavení  

     Koncepce rozvoje občanského vybavení, stanovená v platném územním plánu, se Změnou 
č. 1 nemění, nové zastavitelné plochy ani plochy přestavby pro výstavbu zařízení občanského 
vybavení nejsou vymezeny. Z územního plánu se naopak vypouští plocha přestavby – plocha 
smíšená obytná – komerční SK P01, vymezená v platném územním plánu pro přestavbu bý-
valého areálu Agrozetu; přestavba již byla zčásti realizována (stavba nové hasičské zbrojni-
ce), zčásti je před zahájením (přemístění obecního úřadu a pošty, kulturní sál, ubytovací zaří-
zení). 

     Úpravy I.A Textové části (výroku) v této kapitole jsou pouze formální – jednotlivé body 
jsou upřesněny. 
 

G.4.7. Veřejná prostranství  

      Do stávajících ploch veřejných prostranství PV se Změnou č. 1 nezasahuje, je vymezena 
jedna nová zastavitelná plocha veřejných prostranství – zastavitelná plocha PV Z1/02 
pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch bydlení – v rodinných domech – venkov-
ských BV Z07 a Z1/01. 

     Dále jsou provedeny formální úpravy této kapitoly I.A Textové části (výroku). 

 

G.5.   Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,                       
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému                             
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany                                               
před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

G.5.1.  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem                                      
využití 

     Ve výčtu ploch s rozdílným způsobem využití v této kapitole jsou provedeny následující 
úpravy: 
- je vypuštěna plocha zeleně – soukromé a vyhrazené ZS; tato plocha je přesunuta do výčtu 

ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a zastavitelných plochách, proto-
že jde o plochy uvnitř zastavěného území 



41 
 

- původní název „plochy zemědělské – orná půda, travní porosty“ se v souladu s datovým 
modelem MINIS, verze 2.3, mění na „plochy zemědělské“ 

- vypouští se odstavec g) Ochrana přírody a krajiny – nejde o plochu s rozdílným způsobem 
využití.  

    V grafické části je upraveno vymezení plochy vodního toku Kunětička – plochy vodní a vo-
dohospodářská W v severní části zastavěného území a je doplněno vymezení stabilizované 
plochy lesní NL v lokalitě pod Nízkou horou (parc. č. 1317/1); tyto úpravy vyplynuly z aktuální 
katastrální mapy . 
 

G.5.2.  Vymezení ploch změn v krajině 

     Změny a úpravy vymezení ploch v krajině vyplývají ze schválené jednoduché pozemkové 
úpravy v lokalitě Diklovka, která se již promítla i do katastru nemovitostí. V souladu s touto 
dokumentací jsou Změnou č. 1: 

- vymezeny tři nové plochy změn v krajině – plochy vodní a vodohospodářské W: 
- plocha K1/01 pro vybudování poldru Nad Pískovnou 
- plocha K1/02 pro vybudování poldru Bažinka 
- plocha K1/03 pro vybudování poldrů Nad Rybníčkem 1 a 2 a sedimentační nádrže 

- je upraveno vymezení ploch změn v krajině – ploch smíšených nezastavěného území – 
přírodních NSp K06 a K07; tyto plochy jsou v platném územním plánu vymezeny pro zalo-
žení interakčních prvků a v katastru nemovitostí jsou pro ně již vymezeny parcely 

- je upraveno vymezení stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného území – přírodních 
NSp podle aktuálního stavu dle katastru nemovitostí. 

 

G.5.3.  Územní systém ekologické stability 

     Změnou č. 1 se z územního plánu vypouští trasa lokálního biokoridoru LBK 370-371; jde 
o část lokální trasy, vedené z lokálního biocentra LBC 901, vloženého do trasy regionálního 
biokoridoru RBK 827, do lokálního biocentra LBC 169, vymezeného na hranicích obcí Supíko-
vice a Hradec-Nová Ves, tj. střední úsek trasy LBK 901-371, LBC 371, LBK 370-371, LBC 370, 
LBK 370-169, vymezené v platném územním plánu.  

     Tato trasa je v platném územním plánu navržena jako lesní, z toho LBK 370-371 v délce 
cca 1070 m prochází přes zastavěnou část obce Supíkovice podél toku Kunětičky; v tomto 
úseku je realizace a plná funkčnost koridoru velmi obtížně dosažitelná bez výrazných zásahů 
do ploch stávající zástavby v zastavěném území obce. Trasa přechází z normálních stanovišť 
přes stanoviště vlhká a živinami obohacená, a to v poměrně dlouhé délce asi 1 300 m, a zase 
zpět na stanoviště středně vlhká a normálně živná.  

     LBK 370-371 je v platném územním plánu vymezen velmi schematicky, aniž by respektoval 
hranice pozemků a stávající zástavbu, a podstatně omezuje nebo znemožňuje řádné užívání 
stávajících staveb. Zároveň uvedený LBK nedodržuje minimální prostorové parametry (limitu-
jící parametry pro lokální biokoridor), což  představuje jednu ze základních podmínek vyme-
zování ÚSES. Při nedodržení minimálních prostorových parametrů nebude ÚSES schopen 
jako systém fungovat.  

     Z důvodů velmi problematické funkčnosti koridoru LBK 370-371 v průběhu zástavbou ob-
ce a kontrastních podmínek v průběhu trasy v dlouhých úsecích (středně živná a středně vlh-
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ká versus obohacená vodou a živinami v dlouhém průběhu trasy) je proto tento úsek Změ-
nou č. 1 zrušen. Dostatečná hustota prvků ÚSES v území je i bez tohoto úseku zajištěna – 
podle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability, vydané Ministerstvem 
životního prostředí v březnu 2017, má být kterýkoliv bod území vzdálen maximálně 2 km 
od součásti ÚSES – biocentra nebo biokoridoru; tato podmínka je i po vypuštění LBK 370-371 
splněna. 

     V návaznosti na jednoduchou pozemkovou úpravu v lokalitě Diklovka, která se již promítla 
i do mapy evidence nemovitostí, je upraveno vymezení částí ÚSES, pro které jsou již v katast-
ru nemovitostí jednoznačně vymezeny pozemky: 
- vymezení lokálního biocentra LBC 370 
- vymezení trasy lokálního biokoridoru LBK 370-169; zároveň je tento lokální biokoridor, 

v souladu se skutečným stavem využití území, zčásti již vymezen jako stávající – funkční   
- vymezení trasy lokálního biokoridoru LBK 169-170; zároveň je tento lokální biokoridor, 

v souladu se skutečným stavem využití území, vymezen téměř v celém rozsahu jako navr-
žený – tedy s nutnou změnou kultury.  

 

G.5.4.  Prostupnost krajiny 

     Pro zlepšení prostupnosti krajiny se v lokalitě Diklovka doplňuje návrh dvou účelových 
komunikací, na základě dokumentace Jednoduchá pozemková úprava Supíkovice – Diklovka 
(GEODETIKA s.r.o., listopad 2015); jednoduchá pozemková úprava se již promítla i do mapy 
evidence nemovitostí. 
 

G.5.5.  Vymezení ploch pro protierozní opatření 

 Pro vybudování protierozních opatření a opatření ke zvýšení retenčních schopností krajiny 
jsou v lokalitě Diklovka Změnou č. 1 vymezeny tři plochy změn v krajině – plochy vodní a vo-
dohospodářské W: 
- plocha K1/01 pro vybudování poldru Nad Pískovnou 
- plocha K1/02 pro vybudování poldru Bažinka 
- plocha K1/03 pro vybudování poldrů Nad Rybníčkem 1 a 2 a sedimentační nádrže. 

     Vymezení ploch pro vybudování poldrů je provedeno na základě dokumentace Jednodu-
chá pozemková úprava Supíkovice – Diklovka (GEODETIKA s.r.o., listopad 2015), která se již 
promítla i do mapy evidence nemovitostí. 

     Do I.A Textové části (výroku) se dále doplňuje ustanovení, že realizace protierozních 
opatření je v území obecně přípustná. 

 
G.5.6.  Vymezení ploch pro opatření proti povodním 

     Protipovodňová opatření nejsou Změnou č. 1 navržena, do I.A Textové části (výroku) se 
doplňuje ustanovení, že realizace protipovodňových opatření je v území obecně přípustná. 

 

G.5.7.  Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny 

      Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny se Změnou č. 1 nenavr-
hují, úpravy textu závazné části územního plánu (výroku) jsou pouze formální. 
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G.5.8.  Koncepce rekreačního využívání krajiny 

      Koncepce rekreačního využívání krajiny se Změnou č. 1 nemění, úpravy textu závazné 
části územního plánu (výroku) jsou pouze formální. 
 

G.5.9.  Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin 

      Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin se Změnou č. 1 nemění, úpravy 
textu závazné části územního plánu (výroku) jsou pouze formální. 

    

G.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

     Změnou č. 1 jsou definovány dvě nové plochy s rozdílným způsobem využití – plochy 
rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH a plochy zeleně – přírodního 
charakteru ZP. Pro tyto nově definované plochy jsou stanoveny podmínky pro jejich využití:   

- Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH; hlavním využitím pro tyto 
plochy jsou stavby a zařízení hromadné rekreace. Přípustné jsou tedy v souladu s hlavní 
funkcí stavby a zařízení pro ubytování (penziony, turistické ubytovny, skupiny chat, bunga-
lovy) s maximální kapacitou 40 lůžek, stavby tělovýchovných a sportovních zařízení, stav-
by pro stravování, dále pak místní komunikace, účelové komunikace, pěší cesty, cyklos-
tezky, plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem, par-
koviště a odstavné plochy pro osobní automobily a technická infrastruktura. Podmínky 
prostorového uspořádání jsou stanoveny v souladu s podmínkami pro okolní plochy byd-
lení – v rodinných domech – venkovské BV – koeficient míry zastavění pozemku nejvýše 
0,40, výšková hladina zástavby nejvýše 10 m nad okolním terénem.  

- Plochy zeleně – přírodního charakteru ZP; hlavním využitím těchto ploch je zeleň přírod-
ního charakteru v zastavěném území. Jde o plochy, u kterých je žádoucí zachování přírod-
ního charakteru, přípustné využití je tedy omezeno pouze na plochy okrasné a rekreační 
zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem, místní komunikace, účelové komunika-
ce, pěší cesty, cyklostezky a technickou infrastrukturu. Podmínky prostorového uspořádá-
ní nejsou stanoveny.  

     Dále jsou Změnou č. 1 provedeny úpravy podmínek pro využití ploch s rozdílným způso-
bem využití; nejde ale o zásadní změny funkčního využití ploch, ale spíše o formulace jednot-
livých bodů přípustného a nepřípustného využití, o odstranění chyb, případně o další drobné 
úpravy.  

     Obecně jsou v podstatě u všech ploch s rozdílným způsobem využití provedeny následující 
úpravy: 

- pojem „Podmíněné využití“ je nahrazen pojmem „Podmíněně přípustné využití“, 
v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

- původní text „parkoviště a pro osobní automobily“ je nahrazen textem „parkoviště a od-
stavné plochy pro osobní automobily“; jde o zjevnou chybu v textu závazné části územní-
ho plánu 
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- původní text „nezbytná souvisící technická vybavenost“ je nahrazen textem „technická 
vybavenost“, a to pro většinu ploch s rozdílným způsobem využití v urbanizovaném úze-
mí; jednak jiná než nezbytná technická infrastruktura patrně nebude v území realizována, 
jednak liniové stavby technické infrastruktury zpravidla procházejí i přes plochy, se který-
mi jejich realizace nesouvisí 

- pojem „základní občanská vybavenost“ je nahrazen pojmem „občanská vybavenost veřej-
né infrastruktury“, v souladu s § 2 odst. 1 stavebního zákona     

- u většiny ploch urbanizovaného území (zastavěné území a zastavitelné plochy) jsou 
do přípustného využití doplněny účelové komunikace 

- u ploch nezastavěného území jsou provedeny úpravy přípustného a nepřípustného využití 
v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona – do přípustného využití jsou doplněny: 
- přípojky (technické infrastruktury) 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních kata-

strof a pro odstraňování jejich důsledků 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- realizace ÚSES.   

 
Dále jsou u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití provedeny následující úpravy:   

- Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské BV: 

- z definice hlavního využití se vypouští údaj o rozloze pozemků „na větších pozemcích 
(nad 1000 m2)“ a zároveň je i z přípustného využití vypuštěn údaj „na menších pozem-
cích (do 1000 m2)“; kombinace těchto ustanovení umožňuje výstavbu rodinných domů 
na libovolně velkých pozemcích, a proto je toto určení zbytečné 

- do přípustného využití jsou doplněny „parkovací a odstavné plochy pro osobní auto-
mobily“; stavby pro odstavování a parkování osobních automobilů jsou nezbytnou sou-
částí ploch rodinných domů 

- Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV: 

- do přípustného využití jsou doplněny „byty pro potřebu obce“, aby bylo možné v těch-
to stavbách realizovat kromě služebních bytů i tzv. sociální byty 

- Plochy veřejných prostranství PV: 

- z definice hlavního využití se vypouští popis ploch veřejných prostranství; jde o definici 
dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, která je v zá-
vazné části územního plánu nadbytečná 

- Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS: 

- z nepřípustného využití se vypouští odrážka „dopravní připojení ploch nesmí být pro-
vedeno z přeložky silnice I/60“; tato silnice územím obce neprochází 

- Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL: 

- v přípustném využití se z odrážky „místní komunikace, účelové komunikace, pěší cesty 
pro zaměstnance a obsluhu“ vypouští text „pro zaměstnance a obsluhu“; tento doda-
tek lze při následných řízeních těžko posoudit  
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- Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD: 

- v přípustném využití se z odrážky „místní komunikace, účelové komunikace, pěší cesty 
pro zaměstnance a obsluhu“ vypouští text „pro zaměstnance a obsluhu“; tento doda-
tek lze při následných řízeních těžko posoudit  

- Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ: 

- v přípustném využití se z odrážky „místní komunikace, účelové komunikace, pěší cesty 
pro zaměstnance a obsluhu“ vypouští text „pro zaměstnance a obsluhu“; tento doda-
tek lze při následných řízeních těžko posoudit  

- Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní NSp: 

- z definice hlavního využití je vypuštěna charakteristika ploch přírodního charakteru; jde 
o text, který přísluší do Odůvodnění územního plánu. 

     Vypouští se celý odstavec 6.21 Plochy územního systému ekologické stability – nejde 
o plochy s rozdílným způsobem využití, ale o podmínky pro překryvnou plochu; tyto podmín-
ky jsou s drobnými úpravami přesunuty do kap. 5.3 Územní systém ekologické stability.  

 

G.7.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb                                  
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit          

G.7.1. Veřejně prospěšné stavby pro dopravu      

     Nové veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nejsou Změnou č. 1 vymezeny. 
V I.A Textové části územního plánu (výroku) jsou provedeny pouze drobné úpravy u popisu 
veřejně prospěšných staveb VD 3 a VD 11, v souladu se skutečným stavem (odstranění chyb). 
Ve výkrese č. B6 Veřejně prospěšné stavby a opatření jsou provedeny úpravy vymezení ve-
řejně prospěšných staveb VD 1 a VD 3 – viz kap. G.4.1. Dopravní infrastruktura. 

     Z hlavičky tabulky s výčtem veřejně prospěšných staveb se vypouští text „dotčené pozem-
ky (směrný údaj)“; u veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit, se parcelní čísla dotčených pozemků neuvádějí (a v platném územním plánu ani 
nejsou uvedena).  
  

G.7.2. Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu      

     Nové veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury nejsou Změnou č. 1 vymezeny, je 
provedena pouze dílčí úprava vymezení veřejně prospěšné stavby VT 3 (Rozvoj vodovodu 
Supíkovice), vymezené v platném územním plánu. Jde o úpravu trasy vodovodního řadu, 
navrženého v platném územním plánu pro zásobování zastavitelných ploch Z05 a Z13 pitnou 
vodou; trasa navržená v platném územním plánu je vedena nelogicky zcela mimo dosah uve-
dených zastavitelných ploch a Změnou č. 1 se umisťuje do trasy přilehlé místní komunikace. 

     Z hlavičky tabulky s výčtem veřejně prospěšných staveb se vypouští text „dotčené pozem-
ky (směrný údaj)“; u veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit, se parcelní čísla dotčených pozemků neuvádějí (a v platném územním plánu ani 
nejsou uvedena).  
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G.7.3. Veřejně prospěšné stavby pro protierozní a protipovodňová opatření      

     Změnou č. 1 jsou vymezeny nové veřejně prospěšné stavby pro protierozní opatření 
a pro zvýšení retenční kapacity území – stavby poldrů v lokalitě Diklovka: 
- VR 1/1 poldr Nad Pískovnou 
- VR 1/2 poldr Bažinka 
- VR 1/3 poldr Nad Rybníčkem 1 a 2, sedimentační nádrž. 

     Vymezení ploch pro vybudování poldrů je provedeno na základě dokumentace Jednodu-
chá pozemková úprava Supíkovice – Diklovka (GEODETIKA s.r.o., listopad 2015), která se již 
promítla i do mapy evidence nemovitostí. 

     V návaznosti na výše uvedenou Jednoduchou pozemkovou úpravu a aktuální katastrální 
mapu jsou ve výkrese č. B6 Veřejně prospěšné stavby a opatření provedeny úpravy vymezení 
veřejně prospěšných staveb VR 6 a VR 7. 

 
G.7.4. Veřejně prospěšná opatření k založení prvků ÚSES      

      V návaznosti na vypuštění trasy lokálního biokoridoru LBK 370-371 se z výčtu veřejně pro-
spěšných opatření k založení prvků ÚSES vypouští veřejně prospěšné opatření VU 7 (LBK 370-
371; v platném územním plánu chybně označeno jako LBK 169-170). 

     V návaznosti úpravu vymezení ÚSES v lokalitě Diklovka je ve výkrese č. B6 Veřejně pro-
spěšné stavby a opatření upraveno vymezení veřejně prospěšných opatření k založení prvků 
ÚSES VU 3, VU 5 a VU 6 (podle aktuální mapy evidence nemovitostí). 

 

G.8.   Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo                 

     Změnou č. 1 se nové veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, nevymezují, vymezení plochy veřejných prostranství PP 1, pro kte-
ré lze uplatnit předkupní právo, se Změnou č. 1 nemění.   

 

G.9.   Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona      

     Změnou č. 1 se kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nestanovují. 

 

G.10.   Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území                               
podmíněno zpracováním územní studie            

     V platném územním plánu je vymezeno pět zastavitelných ploch, ve kterých je rozhodová-
ní o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie – plochy bydlení – v rodinných 
domech – venkovské BV Z01, Z05, Z07 a Z10 a plocha smíšená obytná – venkovská SV Z13.  

     Změnou č. 1 se zastavitelná plocha Z01 z územního plánu vypouští, u zbývajících ploch 
podmínka zpracování územní studie pozbyla platnost marným uplynutím stanovené lhůty – 
do 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

 Nové plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpra-
cováním územní studie, nejsou Změnou č. 1 vymezeny. 
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G.11.  Stanovení pořadí změn v území (etapizace)      

     Změnou č. 1 se stanovené pořadí změn v území nemění. 

 

     Změna č. 1 Územního plánu Supíkovice není řešena ve variantách. 

 

 

 
 

H. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

    Změnou č. 1 se vymezuje šest nových zastavitelných ploch – čtyři nové zastavitelné plochy 
bydlení – v rodinných domech – venkovské BV (plochy Z1/01, Z1/03, Z1/05 a Z1/06), jedna 
zastavitelná plocha rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH (plocha Z1/04) 
a jedna plocha veřejných prostranství PV (plocha Z1/02); zastavitelná plocha bydlení – 
v rodinných domech – venkovská BV Z09, vymezená v platném územním plánu, je Změnou 
č. 1 rozšířena. 

     Nově vymezené zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské BV jsou 
drobných výměr, dvě z nich jsou určeny pro rozšíření pozemků stávajících rodinných domů, 
dvě pro novou obytnou výstavbu; kapacita plochy Z1/01 je max. 4 RD, kapacita plochy Z1/03 
je 1 RD. Celková kapacita vymezených zastavitelných ploch bydlení – v rodinných domech – 
venkovských BV je tedy max. 5 rodinných domů. Jde o pozemky vlastníků, kteří mají zájem 
ihned zahájit výstavbu, zatímco zastavitelné plochy, vymezené v platném územním plánu 
pro obytnou výstavbu, jsou v současné době vzhledem k vlastnickým vztahům nevyužitelné. 
Jako kompenzace za nově vymezené zastavitelné plochy se Změnou č. 1 ruší zastavitelná 
plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská Z01, vymezená v platném územním plánu, 
s kapacitou cca 4 – 5 RD. Kapacita vymezených zastavitelných ploch, určených pro obytnou 
výstavbu, se tedy Změnou č. 1 nemění. 

     Zastavitelná plocha veřejných prostranství PV Z1/02 je vymezena pro stavbu místní ko-
munikace pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch Z07 a Z1/01. 

Vymezení zastavitelné plochy rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH Z1/04 
je v souladu s kritérii a požadavky stanovenými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Ak-
tualizací č. 1, 2, 3 a 5, pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, kde je kon-
krétně uvedeno: 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

kého zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik.  
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I.   VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

 

Vyhodnocení předpokládaného záboru půdy pro Změnu č. 1 je zpracováno podle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení po-
stupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

     Použité podklady: 

- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů 
ÚAP a Katastru nemovitostí 

- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 
listopad 2020. 

 
Zábor je vymezen pro následující zastavitelné plochy:  

- zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z1/01 – 0,49 ha země-
dělské půdy, z toho je 0,04 ha v I. třídě ochrany, 0,45 ha ve IV. třídě ochrany; plocha je 
vymezena pro obytnou výstavbu 

- zastavitelná plocha veřejných prostranství PV Z1/02-část – 0,14 ha zemědělské půdy, 
z toho je 0,09 ha v I. třídě ochrany, 0,05 ha ve IV. třídě ochrany; plocha je vymezena 
pro vybudování místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch 
Z07 a Z1/01 – jde o stavbu veřejné dopravní infrastruktury; plocha je zčásti vymezena 
na úkor zastavitelné plochy Z07, vymezené a vyhodnocené již v platném územním plánu, 
do záboru pro Změnu č. 1 je započítána pouze nově vymezená část plochy Z1/02 

- zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z1/03 – 0,21 ha země-
dělské půdy ve IV. třídě ochrany; plocha je vymezena pro obytnou výstavbu a je situována 
uvnitř zastavěného území 

- zastavitelná plocha rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH Z1/04 – 0,98 ha 
zemědělské půdy, z toho je 0,88 ha ve IV. třídě ochrany, 0,10 ha v V. třídě ochrany; plocha 
je vymezena pro vybudování rekreačního areálu a je situována uvnitř zastavěného území 

- zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z1/06 – 0,17 ha země-
dělské půdy v V. třídě ochrany; plocha je vymezena pro rozšíření pozemku stávajícího ro-
dinného domu 

- zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z09-část – jde o rozší-
ření zastavitelné plochy, vymezené a vyhodnocené v platném územním plánu, o 0,07 ha 
zemědělské půdy ve IV. třídě ochrany; plocha je vymezena pro obytnou výstavbu a je si-
tuována uvnitř zastavěného území. 

     Celkový zábor zemědělské půdy pro nově vymezené zastavitelné plochy činí 2,06 ha, 
z toho je 0,13 ha v I. třídě ochrany, 1,66 ha ve IV. třídě ochrany a 0,27 ha v V. třídě ochrany.  

      Jako kompenzace za nově vymezené zastavitelné plochy se Změnou č. 1 z územního plá-
nu vypouští zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovská BV Z01, se zábo-
rem 0,60 ha zemědělské půdy (0,55 ha ve III. třídě ochrany a 0,05 ve IV. třídě ochrany) a za-
stavitelná plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD Z16, se záborem 

http://www.nahlizenidokn.cz/
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1,67 ha zemědělské půdy (1,66 ha ve III. třídě ochrany a 0,01 ha ve IV. třídě ochrany). 
Z hlediska záborů zemědělské půdy je tedy přínos Změny č. 1 pozitivní, protože zábor země-
dělské půdy se Změnou č. 1 o 0,21 ha snižuje. 
 
Odůvodnění záboru zemědělské půdy dle §4 zákona č. č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: 

§4 
(1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné 
a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách sta-
vebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením pře-
žilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze ze-
mědělského půdního fondu, je nutno především 

a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách – dotčené pozemky 
se Změnou č. 1 vymezují jako zastavitelné plochy, 

b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy 
ochrany – převážná většina zabíraných zemědělských pozemků je ve IV. třídě ochrany 
(1,66 ha) a v V. třídě ochrany (0,27 ha); zábor pozemků v I. třídě ochrany je minimální 
(0,13 ha),  

c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtoko-
vé poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací – vymezením nových za-
stavitelných ploch nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu, hydro-
logických a odtokových poměrů v území ani k narušení sítě zemědělských účelových 
komunikací. 

(2) Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 
na území obce, na kterém má být záměr, který se dotýká zemědělského půdního fondu (dále 
jen „záměr“), realizován, popřípadě na území dvou nebo více obcí, jedná-li se o záměr, který 
přesahuje území obce, nebo veřejně prospěšnou stavbu anebo veřejně prospěšné opatření – 
Změnou č. 1 dochází ke snížení záboru zemědělské půdy, navrženého v platném územním 
plánu, o 0,21 ha; z hlediska ochrany zemědělské půdy jde tedy o změnu pozitivní. 
(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu – 
Změnou č. 1 dochází k záboru 0,13 ha zemědělské půdy v I. třídě ochrany, a to pro okrajové 
části dvou zastavitelných ploch – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské BV, tedy 
plochy určené pro obytnou výstavbu a plochy veřejných prostranství PV, vymezené pro stavbu 
místní komunikace. Rozvoj obytné výstavby je veřejným zájmem, zejména na Jesenicku, kde 
dochází k trvalému úbytku počtu obyvatel, k vylidňování obcí a k postupné degradaci osídlení.    

 
     Ostatní změny ve využití území, vymezené Změnou č. 1, zábor zemědělské půdy nevyvolá-
vají – jde o: 

- zastavitelnou plochu bydlení – v rodinných domech – venkovskou BV Z1/05; plocha je 
vymezena na pozemku, vedeném v katastru nemovitostí jako ostatní plocha/jiná plocha 

- plochu přestavby bydlení – v rodinných domech – venkovskou BV P1/01; plocha je vyme-
zena na pozemcích, vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha/jiná plocha a za-
stavěná plocha a nádvoří 
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- plochy změn v krajině – plochy vodní a vodohospodářské W K1/01, K1/02 a K1/03, vyme-
zené pro vybudování poldrů; plochy jsou vymezeny na pozemcích, vedených v katastru 
nemovitostí jako vodní plocha/vodní nádrž umělá a ostatní plocha/jiná plocha. 

     V případě ploch změn v krajině K06 a K07, vymezených v platném územním plánu pro za-
ložení interakčních prvků a zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS Z22 jde 
pouze o drobnou úpravu vymezení těchto ploch, podle aktuální katastrální mapy; plochy byly 
z hlediska záboru zemědělské půdy vyhodnoceny již v rámci zpracování územního plánu. 

    Rovněž úpravy vymezení ÚSES v lokalitě Diklovka navazují na zpracovanou jednoduchou 
pozemkovou úpravu a na aktuální katastrální mapu a představují pouze drobné úpravy 
(upřesnění podle parcel), nejde o vymezení nových prvků.    
 

Zábor zemědělského půdního fondu  

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navr-
žené 

využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad vý-
měry zábo-
ru, na které 
bude prove-
dena rekul-

tivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o existen-
ci závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existen-
ci staveb 

k ochraně 
pozemku 

před 
erozní 

činností 
vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm.g) 

I. II. III. IV. V. 

Zastavitelné plochy                     

Z1/01 BV 0,49 0,04     0,45             

Z1/02 část PV 0,14 0,09     0,05             

Z1/03 BV 0,21       0,21             

Z1/04 RH 0,98       0,88 0,10           

Z1/06 BV 0,17         0,17           

Z09 část BV 0,07       0,07             

ZÁBOR CELKEM 2,06 0,13 0,00 0,00 1,66 0,27 0,00         

 

Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

     Změnou č. 1 se zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa nenavrhuje, nově vymezené 
zastavitelné plochy nezasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
 

 

 

 

J. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  
 

     Změna č. 1 Územního plánu Supíkovice nebyla posouzena z hlediska vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území, protože Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního pro-
středí a zemědělství ve svém stanovisku ze dne 30. 7. 2020 pod č.j. KUOK 81060/2020 konsta-
toval, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi 
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí 
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oblasti a že neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Změny č.1 Územního 
plánu Supíkovice na životní prostředí.   

 

 

 
 

K. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 odst. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 

     Vzhledem k tomu, že posouzení Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice z hlediska vyhod-
nocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, nebylo stanovisko krajského 
úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona vydáno. 

 

 

 
 

L. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO 
 

     Vzhledem k tomu, že posouzení Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice z hlediska vyhod-
nocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, nebylo stanovisko krajského 
úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona vydáno. 

 

 

 
 

M. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 

     K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice nebyly ve lhůtě stanovené stavebním 
zákonem podány žádné námitky.  

    Rozhodnutí o námitkách nebylo zpracováno. 

 

 

 
 

N. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 

     K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Supíkovice pro veřejné projednání dle § 55b odst. 2 
stavebního zákona byla ve stanovené lhůtě uplatněna jedna připomínka: 
 

Česká geologická služba (CGS), Správa oblastních geologů – vyjádření 
(č.j. ČGS- 441/20/968*SOG-441/0963/2020 ze dne 08.01.2020, doručeno 08.01.2020) 

Bez připomínek. 
Vyřízení: Bez připomínek, bez úprav. 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ  bonitní půdně ekologická jednotka 
ČKA  Česká komora architektů 
ČOV  čistírna odpadních vod 
k.ú.  katastrální území 
LBC  lokální biocentrum 
LBK  lokální biokoridor 
MO  ministerstvo obrany 
ORP  obec s rozšířenou působností 
PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 
RBK  regionální biokoridor 
SO   správní obvod 
SOB  specifická oblast 
STL  středotlaký 
TTP  trvalý travní porost 
ÚP   územní plán 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VN  vysoké napětí 
VPO  veřejně prospěšné opatření 
ZPF  zemědělský půdní fond 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném znění 

 


