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Obec Bělá pod Pradědem 
 

Domašov 381  
790 01  Bělá pod Pradědem  

 

 

 

 

 
Č.J.:  OBPP/1649/2022                                                           Datum:  14.09.2022 

 
 
 

 

Zastupitelstvo obce Bělá pod Pradědem, 
 

jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odstavce 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za 
použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, v souladu s ustanovení § 171 až § 174 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“),  

 
formou opatření obecné povahy 

 

vydává  
 

ÚZEMNÍ  PLÁN  BĚLÁ POD PRADĚDEM 
 
 
 

I.  

ÚZEMNÍ PLÁN (výrok) 
 

 

Obsahuje tyto části: 
 
I. A. Textová část  Územního plánu Bělá pod Pradědem (39 stran textu),  

-  zpracovatel - Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovsů 3, Ostrava – Poruba, 708 00, zodp. 
projektant - Ing. arch. Helena Salvetová, 

-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje: 
 

A.  Vymezení zastavěného území  
B.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
C.  Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně  
          C.1. Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití 
 C.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
 C.3. Systém sídelní zeleně 
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D.  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů 
pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití  
D.1. Dopravní infrastruktura 
D.2. Technická infrastruktura 
D.3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury 
D.4. Veřejná prostranství 

E.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn 
v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek 
nerostných surovin a podobně  

 E.1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem                                     
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 

  E.2. Územní systém ekologické stability 
  E.3. Prostupnost krajiny 
  E.4. Protierozní opatření 
  E.5. Ochrana před povodněmi 
  E.6. Podmínky pro rekreační využívání krajiny 
  E.7. Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin 
F.   Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

F.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
F.2. Definice použitých pojmů 
F.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

G.  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  

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

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

J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího                                                            
využití, včetně podmínek pro jeho prověření  

K. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

L.   Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části 

  

 

         

I. B.  Grafická část  Územního plánu Bělá pod Pradědem (5 výkresů),  

-  zpracovatel - Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodp. projektant - Ing. arch. Helena Salvetová, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje tyto výkresy: 
 
1.  Výkres základního členění území    1 : 5 000 
2.  Hlavní výkres       1 : 5 000 
3.  Výkres koncepce dopravní infrastruktury   1 : 5 000 
4.  Výkres koncepce technické infrastruktury   1 : 5 000 
5.  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 
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II.  

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Obsahuje tyto části: 
 
II. A. Textová část odůvodnění  Územního plánu Bělá pod Pradědem     

-  zpracovatel - Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodp. projektant - Ing. arch. Helena Salvetová, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje: 
 
Úvod 
A. Postup při pořízení územního plánu Bělá pod Pradědem 
B.    Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 
C. Údaje o splnění zadání Územního plánu Bělá pod Pradědem 
 C.1. Údaje o splnění zadání Územního plánu Bělá pod Pradědem 
 C.2. Úpravy návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem po společném jednání 
 C.3. Úpravy návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem po veřejném projednání 
D.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 

s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
E. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
F.     Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
        F.1.  Vymezení zastavěného území 
 F.2.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 F.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 

 způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 F.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a 

 koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 
  F.4.1.   Dopravní infrastruktura 
  F.4.2.   Technická infrastruktura 
  F.4.3.   Občanské vybavení veřejné infrastruktury 
  F.4.4.   Veřejná prostranství 

F.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  

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

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

 F.9.  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
 zpracováním územní studie 

 F.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření 

 F.11.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 F.12.  Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
G.    Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 
H.   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 
I.  Výsledek přezkoumání Územního plánu Bělá pod Pradědem ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 a 

5 stavebního zákona 
 I.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Bělá pod Pradědem s politikou územního rozvoje a 

 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
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 I.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Bělá pod Pradědem s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
 požadavky na ochranu nezastavěného území 

 I.3. Vyhodnocení souladu Územního plánu Bělá pod Pradědem s požadavky stavebního zákona
 a jeho prováděcích předpisů 

 I.4. Vyhodnocení souladu Územního plánu Bělá pod Pradědem s požadavky zvláštních právních
 předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 

J. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

K. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
L. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 

pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
M. Rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění 
N. Vypořádání připomínek 
 

Použité podklady 
Seznam použitých zkratek 
 
        11 

          

II. B.  Grafická část odůvodnění Územního plánu Bělá pod Pradědem (3 výkresy),  

-  zpracovatel - Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodp. projektant - Ing. arch. Helena Salvetová, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje tyto výkresy: 
 
6.  Koordinační výkres      1 : 5 000 
7.  Výkres širších vztahů     1 : 50 000 
8.  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 : 5 000 
 

 

 

II. C.  Textová část odůvodnění pořizovatele Územního plánu Bělá pod Pradědem, 

-  zpracovatel Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (viz níže),  
-  obsahuje: 

 
1. Postup pořízení územního plánu  

1.1  Pořízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona) 
1.2. Zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona) 
1.3  Návrh územního plánu – projednání dle § 50 a § 51 stavebního zákona 
1.4  Řízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona  
1.5  Řízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona  
1.6  Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona  

2. Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ČR) a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 

3. Soulad návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území  

4. Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

5. Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, příp. s výsledkem řešení rozporů 

5.1 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci společného jednání dle 
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem 

5.2  Stanovisko krajského úřadu – nadřízený úřad dle ustanovení § 50 odst. 7 a 8 stavebního 
zákona o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem 
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5.3 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci veřejného projednání dle 
ustanovení § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem 

6. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  

7. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, 
s uvedením důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 

8. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

9. Vyhodnocení připomínek 

9.1   Připomínky uplatněné v rámci společného jednání dle ustanovení § 50 stavebního zákona 
o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem  

9.2   Připomínky uplatněné v rámci veřejného projednání dle ustanovení § 52 stavebního 
zákona o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem 

 

 

 

1. Postup pořízení územního plánu 
 

1.1 Pořízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona) 
 

Předchozí platnou územně plánovací dokumentací obce Bělá pod Pradědem je Územní plán Bělá pod 
Pradědem, schválený Zastupitelstvem obce Bělá pod Pradědem dne 16.12.2009, vydaný opatřením 
obecné povahy, s účinností od 25.01.2010 (Ing. arch. Jiří Šolar, ARPRO Jeseník) ve znění Změny č. 
1, schválené Zastupitelstvem obce Bělá pod Pradědem dne 25.09.2013, vydané opatřením obecné 
povahy, s účinností od 24.10.2013 ((Ing. arch. Gabriel Kopáčik – Atelier KO+SA, Brno). 
V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, byla zpracována a projednána Zpráva o 
uplatňování Územního plánu Bělá pod Pradědem v uplynulém období 2010 – 2015. Požadavky na 
změnu územního plánu z hlediska změny legislativy, digitalizace mapového podkladu a zapracování 
požadavků nadřazené ÚPD kraje - ZÚR OK (ÚSES, koridory dopravy) předpokládaly rozsáhlé úpravy 
stávající dokumentace. Změny by se týkaly téměř celého území obce Bělá pod Pradědem. S ohledem 
na tyto skutečnosti, objemovou i finanční náročnost provedení změny ÚP, pořizovatel po konzultaci s 
určeným zastupitelem doporučil zastupitelstvu obce zpracování nového územního plánu. 
Na 16. zasedání Zastupitelstva obce Bělá pod Pradědem konaného dne 30.03.2016 byla projednána 
a schválena Zpráva o uplatňování a zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Bělá 
pod Pradědem (dále jen „ÚP“). Určeným zastupitelem zastupitelstvo obce určilo místostarostu obce 
pana Roberta Neugebauera, DiS.  
Pořizovatelem ÚP je dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona úřad územního plánování, tj. 
Městský úřad Jeseník, Odboru stavebního úřadu, majetku a investic, v současné době Odbor 
stavebního úřadu a územního plánování (dále jen „pořizovatel“). 
Podkladem pro vypracování návrhu zadání byly aktuální územně analytické podklady ORP Jeseník, 
doplňující průzkumy a rozbory a požadavky obce a fyzických a právnických osob.  
 
 

1.2 Zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona) 
 

Na základě výše uvedených podkladů a ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel zpracoval 
návrh Zadání Územního plánu Bělá pod Pradědem (dále jen „Zadání“), který byl projednán v souladu 
s ustanovením § 47 stavebního zákona.  
Oznámení o projednání společně s návrhem Zadání bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu, 
dotčeným orgánům, sousedním obcím a obci Bělá pod Pradědem dopisem ze dne 07.04.2016. Do 30 
dnů od obdržení návrhu Zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své 
požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě 
mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.  
Veřejnosti bylo projednání návrhu Zadání včetně poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k 
návrhu zadání připomínky, oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce obce Bělá pod 
Pradědem a pořizovatele (úřední deska města Jeseník). Vyhláška byla vyvěšena od 11.04.2016 do 
11.05.2016. Za den doručení veřejné vyhlášky je považován 15. den od vyvěšení, tj. 26.04.2016. Do 
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15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, tj. 
do 11.05.2016.  
Návrh Zadání Územního plánu Bělá pod Pradědem byl vystaven k veřejnému nahlížení po dobu 30 
dnů (od 11.04.2016 do 11.05.2016), v tištěné podobě na Obecním úřadě Bělá pod Pradědem, u 
pořizovatele na Městském úřadě Jeseník, Odboru stavebního úřadu, majetku a investic (dnes Odbor 
stavebního úřadu a územního plánování), dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
internetových stránkách pořizovatele – www.jesenik.org (mapový portál – územní plány obcí).  
Ve lhůtách stanovených stavebním zákonem bylo k návrhu Zadání Územního plánu Bělá pod 
Pradědem uplatněno 9 vyjádření dotčených orgánů s požadavky na obsah územního plánu, 
stanovisko AOPK ČR – CHKO Jeseníky jako orgánu ochrany přírody z hlediska soustavy NATURA, 
stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství jako 
orgánu ochrany přírody z hlediska vlivů na životní prostředí - stanovisko SEA, dále 6 připomínek 
ostatních subjektů a občanů.  
Ve stanovisku AOPK ČR – CHKO Jeseníky ze dne 10. 5. 2016, číslo spisu: SR/0058/JS/2016 – 4, 
bylo konstatováno, že záměry v Zadání představují významný a ve svém důsledku nevratný zásah do 
území CHKO Jeseníky a dá se předpokládat, že případnou realizací záměrů dojde ke zvýšenému 
zatížení daného území, což může výrazně ovlivnit lokality NATURA 2000. 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém stanovisku ze dne 
11.5.2016, č.j. KUOK 43961/2016, provedl jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona 
posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí podle § 10i odst. 2 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, s následujícím závěrem: „Územní plán Bělá pod Pradědem“ je 
nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. Souběžně s ÚP Bělá 
pod Pradědem bude zpracováno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude - 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle přílohy stavebního zákona, 
zpracované autorizovanou osobou dle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a 
Posouzení Územního plánu Bělá pod Pradědem na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i odst. 2 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Výsledky Vyhodnocení vlivů budou zohledněny v návrhu 
Územního plánu Bělá pod Pradědem. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh Zadání ÚP, oprávněné požadavky byly 
zapracovány do návrhu Zadání k dalšímu řešení, případně k dalšímu prověření. 
Upravený a doplněný návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona předložen 
pořizovatelem dne 15.06.2016 Zastupitelstvu obce Bělá pod Pradědem, které jej na svém 
17. zasedání dne 27.06.2016 projednalo a usnesením č. 199 schválilo.  
Schválené Zadání Územního plánu Bělá pod Pradědem je uloženo u obce a u pořizovatele. 
Obec Bělá pod Pradědem vybrala jako zpracovatele návrhu ÚP Bělá pod Pradědem firmu 
Urbanistické středisko, s.r.o., IČ 00562963, Spartakovsů 3, Ostrava – Poruba, 708 00, zodp. 
projektant - Ing. arch. Helena Salvetová, autorizovaný architekt pro obor územní plánování, ČKA 
00 864.  
 
 

1.3 Návrh územního plánu – projednání dle § 50 a § 51 stavebního zákona 
 

Na základě schváleného Zadání Územního plánu Bělá pod Pradědem pořizovatel zajistil pro obec 
zpracování dokumentace návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem. Pokyn k vypracování návrhu 
ÚP včetně schváleného Zadání ÚP byl zpracovateli pořizovatelem zaslán dopisem ze dne 26.07.2016 
(zpracovatel obdržel dne 26.07.2016).  
Vypracovaný návrh Územního plánu Bělá pod Pradědem a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území (dále jen Vyhodnocení vlivů) byl zaslán pořizovateli dne 07.09.2018 včetně CD. Jedno paré ÚP 
rovněž obdržela obec Bělá pod Pradědem.  
 
Společné jednání o návrhu ÚP 
Návrh Územního plánu Bělá pod Pradědem a Vyhodnocení vlivů byl projednán ve společném jednání 
s dotčenými orgány a sousedními obcemi v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 stavebního 
zákona. Termín společného jednání byl stanoven na 16.10.2018. Oznámení o konání společného 
jednání musí být zasláno jednotlivě obci, sousedním obcím, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a 
zpracovateli nejméně 15 dnů před společným jednáním. Poslední doručení oznámení bylo provedeno 
dne 26.09.2018, tj. 20 dní před společným jednáním. 
Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh ÚP a Vyhodnocení vlivů 
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou ode dne 01.10.2018 do 15.11.2018 na úředních deskách obce Bělá 
pod Pradědem a pořizovatele. Vyhláška je doručena 15. dnem od vyvěšení (vyvěšeno bylo 
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01.10.2018, doručeno dne 16.10.2018). Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 
15.11.2018 mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží. 
Návrh ÚP byl vystaven k veřejnému nahlížení od 01.10.2018 do 15.11.2018 v tištěné podobě na 
Obecním úřadě Bělá pod Pradědem, u pořizovatele na Městském úřadě Jeseník, Odboru stavebního 
úřadu a územního plánování, a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových 
stránkách pořizovatele (www.jesenik.org – webové stránky města Jeseník, v sekci mapový portál - 
územní plány obcí – aktuálně projednávané dokumentace).  
Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 16.10.2018 v 10:00 hodin na Městském úřadě v 
Jeseníku, lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí byla 30 dnů 
ode dne společného jednání, tj. do 15.11.2018. 
Stanoviska a připomínky k návrhu ÚP uplatnilo v zákonné lhůtě 10 dotčených orgánů a 4 ostatní 
subjekty a dále byly doručeny 3 připomínky občanů.  
Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP Bělá pod 
Pradědem. Na základě dopracování dokumentace (doplnění odůvodnění záboru ZPF) bylo požádáno 
o nové stanovisko KÚOK, Odboru životního prostředí a zemědělství, orgán ZPF. Nové stanovisko bylo 
vydáno dne 27.06.2019, doručeno pořizovateli dne 28.06.2019. AOPK – Regionální pracoviště Správa 
CHKO Jeseníky k návrhu ÚP Bělá pod Pradědem vydala pouze vyjádření s uplatněním požadavků na 
zpracování ÚP. Pořizovatel požádal AOPK dne 03.06.2019 o vydání stanoviska v souladu s platnými 
předpisy, zejména s ust. § 4 stavebního zákona a ust. § 149 správního řádu. Na základě požadavku 
pořizovatele bylo AOPK dne 20.06.2019 vydáno nové stanovisko – č.j. SR/0058/JS/2016 – 8. Podle 
tohoto stanoviska dotčený orgán neuplatnil žádné připomínky. Stanovisko však opět nemělo 
náležitosti podle správního řádu (výrokovou část a odůvodnění). Pořizovatel dopisem ze dne 
19.08.2019 opakovaně požádal AOPK o úpravu stanoviska, zejména doplnění chybějícího 
odůvodnění. Nové stanovisko bylo vydáno dne 05.09.2019.  
Na základě nesouhlasného vyjádření ŘSD a stanoviska Ministerstva dopravy byla provedena úprava 
vymezení průběhu koridoru pro přeložku I/44 přes území obce Bělá pod Pradědem. Situace byla 
konzultována i s Krajským úřadem, jako pořizovatelem ZÚR OK. Nové vypořádané stanovisko 
Ministerstva dopravy bylo vydáno 10.07.2019.  
Pořizovatel zaslal zpracovateli dopisem ze dne 18.12.2019 žádost o úpravu návrhu ÚP dle výsledků 
projednání, žádost byla doplněna dopisem ze dne 02.06.2020.  
Upravená dokumentace v elektronické verzi pro vydání stanoviska KÚOK byla pořizovateli doručena 
dne 27.07.2020.  
V souladu s ustanovením § 50 odst. 5 stavebního zákona byla dne 19.08.2020 stanoviska a 
připomínky k návrhu ÚP Bělá pod Pradědem zaslána na KÚOK, Odbor životního prostředí a 
zemědělství, se žádostí o vydání stanoviska. Stanovisko Krajského úřadu OK, Odboru životního 
prostředí a zemědělství, bylo vydáno dne 16.09.2020, doručeno pořizovateli dne 21.09.2020. 
V souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona byla dne 19.08.2020 stanoviska a 
připomínky k návrhu ÚP Bělá pod Pradědem zaslána na KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje, 
Oddělení územního plánu se žádostí o vydání stanoviska. Stanovisko Krajského úřadu OK, Odboru 
strategického rozvoje, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona, bylo vydáno dne 
01.09.2020, doručeno pořizovateli dne 07.09.2020. Tímto dopisem byl dán souhlas s veřejným 
projednáním upraveného návrhu ÚP Bělá pod Pradědem dle ustanovení § 52 stavebního zákona.  
Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů ve společném 
jednání dle § 50 stavebního zákona je uvedeno v části II.C - 5.1 a 5.2 tohoto opatření obecné povahy. 
Vyhodnocení ostatních připomínek je uvedeno v části II.C - 9.1 tohoto opatření obecné povahy. 
Po veřejném projednání bylo ze strany obce Bělá pod Pradědem vyvoláno jednání mezi 
pořizovatelem, zpracovatelem a zástupci obce. Na jednání dne 22.10.2020 bylo ze strany obce 
požadováno prověření další zástavby v místní části Filipovice. Obec požadovala omezení zástavby 
s ohledem na absenci kanalizace. Nová výstavba vyžaduje nové nároky na individuální čištění 
odpadních vod, dochází k znečištění povrchových vod a stávajících studní jako zdrojů pitné vody. 
Obec dále žádá omezení nové výstavby ubytovacích zařízení v centrální části obce. 
Obec si pro dokončení pořízení ÚP stanovila nového určeného zastupitele – starostu Miroslava 
Kružíka. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta Mgr. Radomír Neugebauer. Nového 
určeného zastupitele stanovilo na 13. zasedání dne 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Bělá pod 
Pradědem s účinností od 01.01.2021.  
Dne 16.10.2021 byla pořizovateli ze strany obce doručena žádost o úpravy návrhu ÚP před veřejným 
projednáním. Na základě nových požadavků mělo být pořizovateli doplněno odůvodnění omezení 
výstavby ve Filipovicích a omezení výstavby a rozšiřování ubytovacích kapacit v centrální části obce. 
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Od společného jednání byly rovněž uplatněny další požadavky na změnu využití ploch ze strany 
veřejnosti. 
Pořizovatel v souladu s § 56 stavebního zákona (opatření proti průtahům při pořizování územního 
plánu) zpracoval Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Bělá pod Pradědem a předložil zastupitelstvu návrh 
rozhodnutí o dalším postupu. Zastupitelstvo obce Bělá pod Pradědem na svém 18. zasedání dne 
24.11.2021 schválilo pokračování v pořizování ÚP a schválilo Pokyny pro úpravu návrhu ÚP. Do 
požadavků na změnu návrhu ÚP byly zařazeny pouze požadavky, které nemají vliv na Posouzení 
vlivů na životní prostředí a nevyžadují jeho doplnění.  
Pořizovatel zaslal zpracovateli dopisem ze dne 06.12.2021 žádost o úpravu návrhu ÚP dle výsledků 
projednání (doručeno zpracovateli dne 07.12.2021). Součástí úpravy návrhu byly schválené Pokyny 
pro úpravu návrhu ÚP.  
Dne 09.03.2021 se konalo jednání mezi zpracovatelem, pořizovatelem a obcí Bělá pod Pradědem, na 
kterém byl dohodnut způsob zapracování požadavků do úpravy návrhu ÚP.  
 
 

1.4 Řízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona 
 

Upravenou dokumentaci návrhu ÚP Bělá pod Pradědem k veřejnému projednání obdržel pořizovatel 
od zpracovatele dne 31.03.2022.  

Veřejné projednání: 
Pořizovatel zahájil veřejné projednání návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem dle ustanovení 
§ 52 stavebního zákona. Konání veřejného projednání oznámil veřejnou vyhláškou vyvěšením od 
12.04.2022 do 27.05.2022 na úřední desce obce Bělá pod Pradědem a pořizovatele MěÚ Jeseník 
(ÚD města Jeseník). Za doručení veřejné vyhlášky se považuje 15. den od vyvěšení, tj. 27.04.2022. 
Veřejné projednání se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. Veřejné projednání bylo svoláno na 
19.05.2022 (tj. veřejná vyhláška byla doručena 22 dní před konáním veřejného projednání). 
Pořizovatel dále oznámil konání veřejného projednání jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním 
obcím, Krajskému úřadu Olomouckého kraje a obci Bělá pod Pradědem nejméně 30 dnů před 
konáním veřejného projednání (poslední doručení bylo provedeno 13.04.2022, tj. 36 dní před konáním 
veřejného projednání).  
Upravená dokumentace návrhu ÚP byla vystavena k veřejnému nahlédnutí 12.04.2022 do 26.05.2022 
v tištěné podobě na Obecním úřadě Bělá pod Pradědem, u pořizovatele na Městském úřadě Jeseník, 
Odboru stavebního úřadu a územního plánování, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
internetových stránkách pořizovatele – MěÚ Jeseník (www.jesenik.org – v sekci mapový portál – 
územní plány obcí – aktuálně projednávané dokumentace). 
Veřejné projednání upraveného návrhu ÚP se konalo dne 19.05.2022 v 16:00 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Bělá pod Pradědem, Domašov 381, Bělá pod Pradědem. Nejpozději do 7 
dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 26.05.2022) mohli uplatnit vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a 
krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle 
§ 50 stavebního zákona změněny, a každý své připomínky. Na veřejném projednání nebyly uplatněny 
žádné námitky.  
Stanoviska a připomínky k upravenému návrhu ÚP Bělá pod Pradědem uplatnilo 6 dotčených orgánů 
a 2 ostatní subjekty, z toho připomínky ŘSD byly vyhodnoceny jako námitky. Dodatečně bylo 
požádáno o stanovisko MD ČR, které bylo vydáno. K upravenému návrhu ÚP bylo uplatněno celkem 6 
námitek. Rozhodnutí o námitkách je uvedeno v části II.C – 8. tohoto opatření obecné povahy. 
Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů v rámci 
veřejného projednání dle § 52 stavebního zákona je uvedeno v části II.C - 5.3 tohoto opatření obecné 
povahy. Vyhodnocení ostatních připomínek je uvedeno v části II.C - 9.2 tohoto opatření obecné 
povahy. 
 
 

1.5 Řízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona 
 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu ÚP Bělá pod Pradědem. Návrh pořizovatel doručil dne 25.07.2022 obci, 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby do 30 dnů od 
obdržení uplatnily svá stanoviska. Svá stanoviska uplatnilo 6 dotčených orgánů, z toho 5 bylo bez 
připomínek. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, nesouhlasil 
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s vyhověním námitce č. 3 a s úpravou regulativů, které spočívalo v doplnění přípustného využití pro 
plochy OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, a to „staveb vodních 
nádrží pro umělé zasněžování“. Podle stanoviska KÚOK vodní plocha (nádrž) určená pro umělé 
zasněžování, funkčně propojená se stávajícím lyžařským areálem, je jeho souvisejícím zařízením a 
naplňuje tak dikci bodu č. 114 Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v 
platném znění, – „Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.“ V případě, že 
předmětné námitce bude vyhověno, bylo by nutné vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) o 
přípustnost tohoto regulativu dopracovat a požádat o nové stanovisko SEA.  
Na základě tohoto uplatněného stanoviska KÚOK bylo znění námitky pořizovatelem po dohodě 
s určeným zastupitelem upraveno tak, že námitce nebylo vyhověno.  
Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní své stanovisko v uvedené 
lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Na základě veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu ÚP. 
Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů v rámci je 
uvedeno v částech II.C. - 5.1, 5.2 a 5.3 opatření obecné povahy. Vyhodnocení ostatních připomínek je 
uvedeno v částech II.C. - 9.1 a 9.2 opatření obecné povahy.  
Dále pořizovatel přezkoumal soulad dokumentace návrhu ÚP Bělá pod Pradědem dle ustanovení § 53 
odst. 4 s Politikou územního rozvoje ČR, s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje (Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje).  
Následně pořizovatel zajistil se zpracovatelem úpravu dokumentace ÚP, která vyplynula z veřejného 
projednání návrhu ÚP. Jedná se o nepodstatné úpravy převážně technického charakteru. Tyto změny 
nejsou podstatné a nevyvolávají nové veřejné projednání.   
 
 

1.6 Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona 
 

Upravený návrh ÚP Bělá pod Pradědem byl předán pořizovateli a obci Bělá pod Pradědem 
zpracovatelem v digitální podobě dne 18.08.2022, po úpravě na základě přehodnocení vypořádání 
námitky č. 3 byl předán dne 26.08.2022.   
 
Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Bělá pod Pradědem návrh na vydání Územního plánu Bělá 
pod Pradědem, který v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a v souladu s 
ustanovením § 13 vyhl. č. 500/2006 Sb. a přílohy č. 7 k této vyhl. obsahuje tyto části: 
 
I.A Textová část Územního plánu Bělá pod Pradědem, zpracovaná projektantem (samostatná 

příloha opatření obecné povahy) 
I.B Grafická část Územního plánu Bělá pod Pradědem, zpracovaná projektantem (samostatná 

příloha opatření obecné povahy) 
II.A Textová část odůvodnění Územního plánu Bělá pod Pradědem, zpracovaná projektantem 

(samostatná příloha opatření obecné povahy) 
II.B Grafická část odůvodnění Územního plánu Bělá pod Pradědem, zpracovaná projektantem 

(samostatná příloha opatření obecné povahy) 
II.C Textová část odůvodnění Územního plánu Bělá pod Pradědem, zpracovaná pořizovatelem 

(součást opatření obecné povahy – kapitola II.C.).  

 
 
 

2.  Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ČR) a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje (ZÚR OK) 

 

Pořizovatel přezkoumal stanovené požadavky PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 4 a jejich 
zohlednění v řešení návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem a konstatuje, že návrh Územního 
plánu Bělá pod Pradědem je v souladu s PÚR ČR (podrobněji zpracováno projektantem v příloze – 
II.A. Textová část odůvodnění ÚP Bělá pod Pradědem - kapitola I. Výsledek přezkoumání Územního 
plánu Bělá pod Pradědem, I.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Bělá pod Pradědem s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, I.1.1. Vyhodnocení souladu 
Územního plánu Bělá pod Pradědem s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 
4 a 5).  
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Pořizovatel přezkoumal a prověřil návrh ÚP Bělá pod Pradědem z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací kraje -  ZÚR OK. V současné době jsou platné 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 
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, 
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 a Aktualizace č. 4, vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou opatření 
obecné povahy pod čj. KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 27. 1. 2022. (dále jen ZÚR 
OK).  
Pořizovatel konstatuje, že návrh ÚP Bělá pod Pradědem je v souladu s vydanými ZÚR OK (podrobněji 
zpracováno projektantem v příloze – II.A. Textová část odůvodnění ÚP Bělá pod Pradědem - kapitola 
I. Výsledek přezkoumání Územního plánu Bělá pod Pradědem, I.1 Vyhodnocení souladu Územního 
plánu Bělá pod Pradědem s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, I.1.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Bělá pod Pradědem se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4). 
 
 
 

3.  Soulad návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území  

 

Řešení ÚP vychází ze základních cílů a úkolů územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19 
stavebního zákona. Územní plán Bělá pod Pradědem je zpracován v návaznosti na stávající 
urbanistickou strukturu města. Vymezení zastavitelných ploch bylo koordinováno jak s ochranou 
půdního fondu, tak i s ostatními veřejnými a soukromými zájmy v území. Byly zohledňovány 
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek 
pro přírodní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel. 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování a konstatuje, 
že návrh Územního plánu Bělá pod Pradědem je s nimi v souladu (podrobněji zpracováno 
projektantem v příloze – II.A. Textová část odůvodnění ÚP Bělá pod Pradědem - kapitola I. Výsledek 
přezkoumání Územního plánu Bělá pod Pradědem, I.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Bělá 
pod Pradědem s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 

 
 
 

4.  Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů 

 

Pořizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Bělá pod Pradědem je v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy v platném znění (vyhodnocení zpracováno 
projektantem v příloze - II.A. Textová část odůvodnění ÚP Bělá pod Pradědem - kapitola I. Výsledek 
přezkoumání Územního plánu Bělá pod Pradědem, I.3. Vyhodnocení souladu Územního plánu Bělá 
pod Pradědem s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

 
 
 

5.  Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, příp. 
s výsledkem řešení rozporů 
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Pořizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Bělá pod Pradědem je v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  
 
Vyhodnocení Souladu s požadavky zvláštních právních předpisů je podrobněji zpracováno 
projektantem v příloze  - II.A. Textová část odůvodnění ÚP Bělá pod Pradědem - kapitola I. Výsledek 
přezkoumání Územního plánu Bělá pod Pradědem, I.4. Vyhodnocení souladu Územního plánu Bělá 
pod Pradědem s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, v části zpracované projektantem - Soulad 
s požadavky zvláštních právních předpisů. 
 
Pořizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Bělá pod Pradědem je rovněž v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel výsledky projednání 
návrhu ÚP vyhodnotil s určeným zastupitelem a dohodl s dotčenými orgány. Dokumentace územního 
plánu byla upravena dle výsledků projednání.  
 
Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společného jednání dle ust. § 50 stavebního 
zákona o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem jsou uvedeny v kapitole II.C - 5.1 a 5.2 tohoto opatření 
obecné povahy, připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle ust. 
§ 52 stavebního zákona o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem jsou uvedeny v kapitole II.C - 5.3 tohoto 
opatření obecné povahy.  

 
 
 
5.1  Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci společného jednání 

dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství - stanovisko 
(č.j. KUOK 118291/2018 ze dne 13.11.2018, doručeno 14.11.2018) 
 

1. Ochrana přírody: 
Bez připomínek. Vyjádření za NATURU 2000 a za ochranu přírody bylo vydáno v dokumentu 
krajského úřadu pod č. j.: KUOK 43961/2016 ze dne 11. 5. 2016.  
2. Posuzování vlivu na životní prostředí: 
Ve fázi návrhu zadání Územního plánu Bělá pod Pradědem, krajský úřad, oddělení integrované 
prevence, uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) a 
posouzení na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, jako 
dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 
Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle § 10g (SEA) k návrhu koncepce 
(územního plánu) Bělá pod Pradědem bude vydáno samostatně po obdržení stanovisek, připomínek a 
výsledků konzultací zaslaných pořizovatelem.  
3. Ochrana zemědělského půdního fondu: 
Nesouhlasíme s dalším projednáváním předložené dokumentace. 
Odůvodnění: 
Předložená dokumentace obsahuje, mimo jiné, návrhové plochy dopravní infrastruktury DK1 a DK2, u 
nichž není uveden postup výpočtu plochy záboru ve smyslu čl. 5 společného doporučení MMR a MŽP 
z července 2011. Proto požadujeme u zmíněných ploch doplnit tyto údaje včetně podmínky, že části 
ploch nedotčené výstavbou záměru zůstanou nadále součástí ZPF.  
4. Lesní hospodářství: 
Krajský úřad, jako orgán státní správy lesů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, 
pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (PUPFL), není-li příslušné ministerstvo.  
Souhlasíme s dalším projednáváním předložené dokumentace.  
5. Ochrana ovzduší: 
Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany ovzduší vydává stanoviska k územnímu plánu a 
regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování. Na základě uvedeného legislativního zmocnění 
orgán ochrany ovzduší sděluje, že souhlasí s předloženým návrhem Územního plánu Bělá pod 
Pradědem. 
 
Vyřízení:  
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1.  Ochrana přírody – Vzato na vědomí. 
2.  Posuzování vlivu na životní prostředí - Vzato na vědomí. 
3.  Ochrana zemědělského půdního fondu – Vyhověno. Bylo doplněno odůvodnění záborů ZPF dle 

metodického doporučení. Bylo požádáno o nové stanovisko orgánu ZPF, bylo vydáno souhlasné 
stanovisko (viz níže). 

4.  Lesní hospodářství – Vzato na vědomí. 
5.  Ochrana ovzduší - Vzato na vědomí.  
 
Pořizovatel na základě upravené dokumentace požádal Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor 
životního prostředí a zemědělství – orgán ochrany ZPF o nové stanovisko dne 25.06.2019. 
 
Nové stanovisko KÚOK – OŽPZ – orgán ZPF: 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor živ. prostředí a zemědělství – nové stanovisko ZPF 
(č.j. KUOK 67119/2019 ze dne 27.06.2019, doručeno 28.06.2019) 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ustanovení 
§ 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, souhlasí z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu s dalším projednáváním upravené dokumentace k návrhu 
územního plánu Bělá pod Pradědem.  
 
Vyřízení:  
Souhlasné stanovisko, bez připomínek, bez úprav dokumentace. 
 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko 

( č.j. KUOK 101465/2018 ze dne 01.10.2018, doručeno 01.10.2018) 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) je 
jako dotčený orgán příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci 
z hlediska řešení silnic II. a III. tříd. Krajský úřad souhlasí se záměrem, který mu byl předložen a 
neuplatňuje v rámci společného jednání žádné připomínky. 
Pouze připomínáme, že silnice I/44 Bělá pod Pradědem – HP Mikulovice s napojením Jeseníku, 
České Vsi a Mikulovic a tunelem pod Křížovým vrchem a silnice I/44 Bělá pod Pradědem – Jeseník, 
výstavba nového tahu včetně tunelu v Jeseníku a napojení II/450 jsou v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění jejich aktualizace č. 1, vymezeny jako veřejně prospěšné stavby D05 a 
D6. 
 
Vyřízení:  
Vzato na vědomí, v dokumentaci je obsaženo. 
 
 

Ministerstvo dopravy ČR - stanovisko  
(č.j. 569/2018-910-UPR/2 ze dne 15.11.2018, doručeno 15.11.2018) 
 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o 
civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
k návrhu územního plánu Bělá pod Pradědem vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
(dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 
Z hlediska drážní, letecké a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu 
Bělá pod Pradědem a požadavky neuplatňujeme, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích souhlasíme s projednávaným návrhem územního 
plánu Bělá pod Pradědem za následujících podmínek: 

1) Trasu koridoru přeložky požadujeme upravit tak, aby odpovídal trase dle technické studie "Silnice 
I/44 Bělá pod Pradědem - obchvat" (Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o., 2006). 
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2) V navrhované ploše občanského vybavení Z57 požadujeme funkční využití „stavby pro 
ubytování“ a „stavby parkovacích a manipulačních ploch“ zařadit mezi nepřípustné využití. 

3) Dopravní obsluhu plochy Z51 požadujeme řešit pomocí stávajících připojení bez nároku nového 
připojení na silnici I/44. 
 

Odůvodnění: 
Ad 1) Pro budoucí přeložku silnice I/44 byla zpracována technické studie "Silnice I/44 Bělá pod 
Pradědem - obchvat", kterou zpracoval Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o., v roce 2006 (dále jen 
technická studie). Vymezení koridoru podle této technické studie jsme požadovali v našem vyjádření k 
zadání územního plánu Bělá pod Pradědem č.j. 280/2016-910-UPR/2 ze dne 6. 5. 2016. 
V textové části předloženého návrhu územního plánu je uvedeno, že přeložka je dle této technické 
studie zapracována. V grafické části však plocha koridoru DK1 v úseku mezi km 0,8 – 2 neodpovídá 
trase dle této technické studie. 
Z tohoto důvodu požadujeme polohu koridoru pro realizaci přeložky silnice I/44 upravit tak, aby byla v 
souladu s výše uvedenou technickou studií. 
Ad 2) V návrhu územního planu Bělá pod Pradědem je na pozemcích parcelních čísel 6922/5 a 
6922/56 v katastrálním území Domašov u Jeseníka vymezena plocha Z57 s navrhovaných funkčním 
využitím „plochy občanského vybavení - se specifickým využitím OX“ s hlavním využitím „provozní a 
obslužné zázemí lyžařských areálů“. Mezi přípustným funkčním využitím je uvedeno (mimo jiné) 
„stavby pro ubytování“ a „stavby parkovacích a manipulačních ploch“. Dopravní obsluha lokality může 
být řešena jedině prostřednictvím stávající účelové komunikace, která přímo navazuje na silnici I/44 u 
stávající zastávky hromadné dopravy. Dle §1 odst. 2 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, se úrovňové připojení veřejně nepřístupné účelové komunikace 
nepovažuje za křižovatku. Případné využití plochy Z57 pro ubytovací zařízení nebo pro parkování by 
znamenalo nutnost změny stávající účelové komunikace na veřejnou, a tím nutnost nahlížet na 
napojení této komunikace na silnici I/44 jako na křižovatku. Stávající uspořádání, kdy je účelová 
komunikace připojena na I/44 v zásadě přes prostor zastávky autobusu, je zcela nevhodné z hlediska 
bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/44. 
Z uvedených důvodů s přípustným využitím „stavby pro ubytování“ a „stavby parkovacích a 
manipulačních ploch“ nesouhlasíme a požadujeme je v lokalitě Z57 vyloučit. 
Ad 3) Plocha Z51 s navrhovaným funkčním „plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení OS“ je vymezena v lokalitě přiléhající bezprostředně k silnici I/44. Z důvodu zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/44 a v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., zejména §§ 
11 a 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je ve 
výroku stanoviska uplatněna předmětná podmínka. 

 
Vyřízení: 
1) Zpracovatel ÚP Bělá pod Pradědem (Urbanistické středisko Ostrava, Ing. arch. Helena Salvetová) 

si vyžádal na základě požadavku MD ČR a ŘSD v zadání ÚP elektronickou verzi dokumentace 
technické studie "Silnice I/44 Bělá pod Pradědem - obchvat" (Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o., 
2006). Při zpracování grafické části ÚP bylo zjištěno, že navržená trasa obchvatu ze studie 
nerespektuje stávající vymezení koridoru v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR 
OK). Vzhledem k tomu, že požadovaná studie není zapsána do územně plánovacích podkladů 
kraje, není pro pořízení ÚP závazná. Navíc je studie v rozporu se závaznou územně plánovací 
dokumentací kraje - ZÚR OK. Zpracovatel tedy ve spolupráci se specialistou na dopravní část 
trasu upravil tak, aby respektovala průběh koridoru ZÚR OK.  
Dotazem na pořizovatele Aktualizace 2a ZÚR OK (Ing. arch. Malá) bylo zjištěno, že MD ČR ani 
ŘSD nepožádalo o změnu průběhu koridoru v rámci probíhajícího projednávání ZÚR.  
Pořizovatel nemůže vyhovět podmínce stanoviska MD ČR z důvodu nesouladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací (ZÚR OK). V případě, že by MD ČR trvalo na podmínce 
zapracování studie, bylo by nutné řešit rozpor mezi stanoviskem dotčeného orgánu a ZÚR OK.  
Situace byla konzultována s p. Ing. Alenou Juzovou z ŘSD ČR Brno, která se vyjadřovala k ÚP 
Bělá pod Pradědem. Dle jejího vyjádření nebude za těchto podmínek ŘSD trvat na zapracování 
studie. Do budoucna bude tedy nutné ze strany ŘSD řešit buď přepracování studie s ohledem na 
platné ZÚR OK nebo případně zapracování stávající studie do Aktualizace ZÚR OK.  
Pořizovatel požádal MD ČR o úpravu stanoviska MD ČR v části zapracování trasy podle technické 
studie (podmínka č.1) – nové stanovisko – viz níže.  

2) Bylo upraveno využití plochy OX u navrhované ploše občanského vybavení Z57, funkční využití 
„stavby pro ubytování“ a „stavby parkovacích a manipulačních ploch“ byly zařazeny mezi 
nepřípustné využití. Dopravní obsluha lokality může být řešena prostřednictvím stávající účelové 
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komunikace, která přímo navazuje na silnici I/44 u stávající zastávky hromadné dopravy, kde se 
úrovňové připojení veřejně nepřístupné účelové komunikace nepovažuje za křižovatku. Napojení 
plochy zůstane stávající, využití plochy bude možné pouze bez nároku na jiné připojení na silnici 
I/44 (např. prostřednictvím křižovatky)  

3) Byly upraveny regulativy pro plochu Z51, dopravní obsluha plochy bude řešena pomocí stávajících 
připojení bez nároku nového připojení na silnici I/44. 
 

Pořizovatel požádal dopisem ze dne 04.06.2019 dotčený orgán Ministerstvo dopravy ČR o úpravu 
stanoviska k návrhu ÚP Bělá pod Pradědem – viz níže: 
 
Nové stanovisko ministerstva dopravy: 
 

Ministerstvo dopravy ČR - stanovisko  
(č.j. 423/2019-910-UPR/2 ze dne 10.07.2019, doručeno 10.07.2019) 
 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, k návrhu územního plánu Bělá pod Pradědem vydává navazující 
stanovisko podle § 4 odst. 4 písm. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon): 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme s 
projednávaným návrhem územního plánu Bělá pod Pradědem za následujících podmínek: 
1) Koridor pro přeložku silnice I/44 v územním plánu Bělá pod Pradědem bude vymezen dle 

původního návrhu, tj. v souladu s koridorem vymezeným v platných Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje. 

2) Pro části, které dle technické studie „Silnice I/44 Bělá pod Pradědem - obchvat“ (Dopravoprojekt 
Ostrava spol. s.r.o., 2006) leží mimo koridor vymezený v platných Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje, budou vymezeny plochy územní rezervy pro záměr přeložky silnice I/44. 
 

Vyřízení: 
Po konzultaci s Krajským úřadem Olomouckého kraje, OSRK, Odd. územního plánování, bylo 
ponecháno vymezení koridoru dle původního návrhu ÚP Bělá pod Pradědem pro společné jednání. 
Pro plochu, která je potřebná pro realizaci stavby přeložky silnice I/44 v Bělé pod Pradědem podle 
studie ŘSD a která leží mimo koridor vymezený v platných ZÚR OK, bude vymezena plocha územní 
rezervy. Plocha územní rezervy bude prověřena, případně bude dle potřeby změněna na plochu 
umožňující stanovené využití změnou územního plánu. V územní rezervě jsou zakázány změny 
v území, které by mohly stanovené využití znemožnit nebo podstatně ztížit.  
ŘSD mezitím požádalo o změnu vymezení koridoru pro přeložku silnice I/44 na území obce Bělá por 
Pradědem v připravované Aktualizaci ZÚR OK. 
 
 

Ministerstvo životního prostředí - stanovisko 
( č.j. MZP/2018/570/1304 ze dne 08.10.2018, doručeno 10.10.2018) 

Na úseku státní správy geologie, v souladu s ustanoveními § 15 - § 19 a § 29 zákona číslo 44/1988 
Sb., v platném znění (horní zákon), a na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici 
konstatujeme, že na řešeném k.ú. nebyla geologickými pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných 
surovin, která by byla evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů České republiky jako 
ložiska ve vlastnictví České republiky. Další objekty, na něž by se z horního zákona vztahovala 
územní ochrana, se na tomto k.ú. rovněž nenacházejí. K projednávanému návrhu ÚP nemáme na 
tomto úseku státní správy připomínky. 

Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném 
znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem 
řešení návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického 
pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje 
povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 
Vyřízení:  
Vzato na vědomí. Předmětem řešení návrhu územního plánu není plocha o výměře nad 10 ha. Koridor 
pro přeložku silnice I/44 byl s dotčeným orgánem ZPF vypořádán (stanovisko KÚOK, OŽPZ). 
 



15 
 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu - stanovisko 

( č.j. MPO 70251/2018 ze dne 03.10.2018, doručeno 03.10.2018) 

Stanovisko k návrhu územního plánu Bělá pod Pradědem pro společné jednání: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č,44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 50 odst, 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše 
uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko: 
S návrhem ÚP Bělá pod Pradědem souhlasíme za podmínky vypuštění nepřípustného umísťování 
staveb a zařízení pro těžbu na plochách lesních a přírodních. 
 
 
Vyřízení:  
Vyhověno - V regulativech pro plochy v nezastavěném území byly z nepřípustného využití vyjmuty 
stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu a zpracování nerostných surovin. Jejich přípustnost bude 
posuzována orgánem územního plánování individuálně v závazných stanoviscích k jednotlivým 
záměrům v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona.  
Požadavek na vyloučení přípustnosti staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu a zpracování 
nerostných surovin v nezastavěném území byl uplatněn dotčeným orgánem Krajským úřadem 
Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství již v zadání ÚP. Dle § 18 odst. 5 
stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, 
zařízení, a jiná opatření mimo jiné pro těžbu nerostů včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu 
výslovně nevylučuje. Důvodem vyloučení těchto staveb bylo zařazení těžby jako záměru dle zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Ve věci proběhlo jednání mezi odbory Krajského úřadu – OSRK a OŽPZ. Dle metodického výkladu 
MMR „za stavbu, zařízení nebo jiné opatření pro těžbu nerostů lze pokládat stavbu, zařízení, nebo 
opatření nestavební povahy, které slouží k těžbě nerostných surovin nebo ke zmírnění jejích dopadů 
na okolí (např. těžní věž, odvětrávací šachtu), nikoliv úkon orgánu veřejné správy, kterým povoluje 
změnu využití území nebo těžbu samotnou. Stavbou, zařízením nebo opatřením ve smyslu § 18 odst. 
5 stavebního zákona není povrchový lom nebo jiné důlní dílo. Ustanovení § 18 odst. 5 stavebního 
zákona se tedy na důlní díla nevztahuje.“ Poradní sbor MMR se jednotně vyslovil proti názoru, že by 
opatřením ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona mohlo být stanovení dobývacího 
prostoru. Z toho plyne, že stanovení dobývacího prostoru musí být v souladu s ÚPD a nevztahuje se 
na něj režim uvedeného ustanovení. 
Na základě těchto stanovisek KÚOK OŽPZ vyslovil názor, že nadále nebude požadovat výslovné 
vyloučení těžby v nezastavěném území na základě § 18 odst. 5.  
V regulativech pro plochy v nezastavěném území byly z nepřípustného využití vyjmuty stavby, zařízení 
a jiná opatření pro těžbu a zpracování nerostných surovin. Jejich přípustnost bude posuzována 
orgánem územního plánování individuálně v závazných stanoviscích k jednotlivým záměrům 
v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona.  

 
 

AOPK – Regionální pracoviště Správa CHKO Jeseníky – vyjádření – uplatnění požadavků 
( č.j. SR/0058/JS/2016 – 6 ze dne 08.11.2018, doručeno 08.11.2018) 
 

Vyjádření – uplatnění požadavků k návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení vlivů 
ÚP na udržitelný rozvoj území 

 
Vyřízení: 
AOPK – Regionální pracoviště Správa CHKO Jeseníky je dotčeným orgánem ochrany přírody podle 
zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na území CHKO Jeseníky, mimo jiné uplatňuje 
stanoviska k územním plánům. AOPK k návrhu ÚP Bělá pod Pradědem vydala pouze vyjádření 
s uplatněním požadavků na zpracování ÚP. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel požádal AOPK dne 03.06.2019 o vydání stanoviska 
v souladu s platnými předpisy, zejména s ust. § 4 stavebního zákona a ust. § 149 správního řádu.  
 
Na základě požadavku pořizovatele bylo AOPK dne 20.06.2019 vydáno nové stanovisko – č.j. 
SR/0058/JS/2016 – 8. Podle tohoto stanoviska dotčený orgán neuplatnil žádné připomínky. 
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Stanovisko však opět nemělo náležitosti podle správního řádu (výrokovou část a odůvodnění). 
Pořizovatel dopisem ze dne 19.08.2019 opakovaně požádal AOPK o úpravu stanoviska, zejména 
doplnění chybějícího odůvodnění.  
 
 
 
 
 
Nové stanovisko: 
 
 

AOPK – Regionální pracoviště Správa CHKO Jeseníky – stanovisko 
( č.j. SR/0058/JS/2016 – 10 ze dne 05.09.2019, doručeno 05.09.2019) 
 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území. 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany pří-rody 
příslušný podle ustan. § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění a ostatních předpisů souvisejících (dále jen „zákon“), v souladu s 
ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) zákona a Výnosem MK ČR č.: 9.886/69-II/2, o zřízení CHKO 
Jeseníky, ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v 
platném znění a ostatních předpisů souvisejících (dále jen „stavební zákon“) vydává na základě 
posouzení zpracovaného návrhu územního plánu (dále jen „ÚP“) obce Bělá pod Pradědem toto 
s t a n o v i s k o: 
Agentura posoudila návrh ÚP obce Bělá pod Pradědem z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny a z 
hlediska splnění požadavků uvedených v písemném vyjádření k návrhu zadání ÚP obce Bělá pod 
Pradědem vydaného Správou CHKOJ pod č. j.: SR/0058/JS/2016-4 ze dne 10. 5. 2016. 
Stanovisko k návrhu ÚP Bělá pod Pradědem 
I. TEXTOVÁ ČÁST: 
A.  Vymezení zastavěného území 
 Agentura nemá námitek k vymezení stávajících (stabilizovaných) ploch s rozdílným způsobem vy- 
 užití. 
B.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 Bez připomínek. 
C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně  
C.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  
 
Agentura souhlasí s rozsahem a vymezením ploch:  
Z43 U Koliby I., Domašov u Jeseníka, plochy smíšené obytné - rekreační SR  
Z44 U Koliby II., Domašov u Jeseníka, plochy smíšené obytné - rekreační SR  
za těchto podmínek pro další stupně dokumentace:  
1. Před realizací výstavby na ploše Z43 požádat Agenturu o udělení výjimky z ochranných podmínek 

dle § 56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a o vydání závazného 
stanoviska k zásahu do VKP podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění.  

2. Před realizací výstavby na ploše Z44 provést aktuální botanický průzkum na ploše a na jeho 
základě požádat Agenturu o udělení výjimky z ochranných podmínek koprníčku bezobalného dle § 
56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

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

 Bez připomínek  
E.  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, apod.  

 Bez připomínek  
F.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  
 Vzhledem k tomu, že pro ochranu hodnot krajinného rázu podmínky ochrany krajinného rázu 

stanovené v územním plánu pro obec Bělá pod Pradědem nepostačují, bude Agentura při 
rozhodování v plochách k. ú. Domašov u Jeseníka, Adolfovice a Filipovice i nadále pokračovat 
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individuálním posouzením jednotlivých záměrů z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 odst. 2 
zákona. 

 
Vyřízení: 
Požadavky pro plochy Z43 a Z44 vyplývají z posouzení vlivů ÚP na životní prostředí. Směřují do 
dalších stupňů dokumentace záměrů, které budou realizovány v jednotlivých lokalitách (např. pro 
územní řízení). Do textové části Odůvodnění do kapitoly „J. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na ŽP“ bude doplněn popis opatření pro jednotlivé plochy a doporučení pro 
následné řízení. Doplnění podmínek pro další navazující řízení nemůže být řešeno v závazné části 
ÚP, neboť v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo 
územním rozhodnutím.  
  
 

ČR – Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková Brno – stanovisko 
( č.j. 86606/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 12.11.2018, doručeno 13.11.2018) 
 

Souhlasné stanovisko, bez připomínek 
 
 

Státní veterinární správa pro OK  – stanovisko  

( č.j. SVS/2018/128945-M ze dne 30.10.2018, doručeno 31.10.2018) 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek. 
 
 

Státní pozemkový úřad - Jeseník  – stanovisko  
( č.j. SPU 473000/2018 ze dne 17.10.2018, doručeno 17.10.2018) 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek. 
 
 

Krajská hygienická stanice OK – Šumperk – stanovisko  
( č.j. KHSOC/26445/2018/SU/HOK ze dne 02.10.2018, doručeno 02.10.2018) 
 

Vyjádření k návrhu územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území: 
Po zhodnocení souladu návrhu územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území, dotýkajícího se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky 
stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), vydává KHS toto 
s t a n o v i s k o : 
s předloženým návrhem územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocením vlivů na udržitelný 
rozvoj území, pořizovatel Městský úřad Jeseník, orgán ochrany veřejného zdraví 
s o u h l a s í . 
V souladu s § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky 
pořizovatelem územně plánovací dokumentace: 
navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem přeložky silnice I/44 a silnice 
II/450 z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z dopravy na komunikacích I. a 
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 pronikání hluku 
zvenčí do chráněného vnitřního prostoru, byly splněny hygienické limity hluku upravené § 12 odst.3 
příl.č.3 nařízení vlády č.272/20011 Sb. – požadavek v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11 
a 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
 
Vyřízení: 
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Ochranná pásma komunikace I. a II. třídy jsou respektována. V blízkosti komunikace ani v blízkosti 
návrhových ploch pro dopravu nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy pro bydlení. Podmínka 
KHS je splněna.  
Požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcích vyhlášek budou posuzovány 
v dalších stupních dokumentace, konkrétně při umísťování staveb pro bydlení.  
Bez úprav. 
 
 
 
 
 

5.2  Stanovisko krajského úřadu – nadřízený úřad dle ust. § 50 odst. 7 a 8 stavebního 
zákona o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje kraje - ÚP - stanovisko 
(č.j. KUOK 95614/2020 ze dne 01.09.2020, doručeno 07.09.2020) 

S T A N O V I S K O 
k návrhu územního plánu Bělá pod Pradědem 
 

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 Územního plánu Bělá pod Pradědem 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 19. 8. 2020 
upravený návrh Územního plánu Bělá pod Pradědem (dále jen „ÚP Bělá pod Pradědem“) včetně 
odůvodnění a podklady dle § 50 odst. 2 a odst. 7 stavebního zákona v rozsahu: Vyhodnocení vlivů ÚP 
na udržitelný rozvoj území (dále jen „URÚ“), Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (dále 
také jen „SEA“), Posouzení vlivu na EVL a PO (Natura 2000), stanoviska dotčených orgánů a 
připomínky ke společnému projednání, které se uskutečnilo dne 16. 10. 2018 na Městském úřadě v 
Jeseníku. 

Základní údaje:  
Název dokumentace:   Územní plán Bělá pod Pradědem  
Rozsah řešeného území:  k. ú. Adolfovice, Domašov u Jeseníka  
Schvalující orgán:   Zastupitelstvo obce Bělá pod Pradědem  
Pořizovatel:    MěÚ Jeseník (§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona)  
Zpracovatel:    Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3,  

708 00 Ostrava – Poruba  
Projektant:    Ing. arch. Helena Salvetová, ČKA 00 864  
Technologie zpracování:  digitální  
 
Předložený návrh ÚP Bělá pod Pradědem byl zpracován v červenci 2018 a po společném jednání 
upraven v červenci 2020. Vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití, stanoví podmínky pro 
využití území a pro ochranu veřejných zájmů. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy 
veřejných prostranství, plochy přestavby, plochy územních rezerv a systém sídelní zeleně 
(urbanistická koncepce vč. urbanistické kompozice); plochy asanací nenavrhuje. Stanoví způsob 
využití ploch, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny; vymezuje plochy a 
koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.  
Součástí návrhu je vyhodnocení vlivů navrženého řešení na URÚ; schválené zadání požadovalo 
vyhodnocení ve smyslu ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona. 

Obsah předložené dokumentace: 

I. Výrok: 
Textová část 
Grafická část: 

Výkres základního členění území     1:5 000 
Hlavní výkres        1:5 000 
Výkres koncepce dopravní infrastruktury    1:5 000 
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Výkres koncepce technické infrastruktury    1:5 000 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000 

II. Odůvodnění: 
Textová část odůvodnění 
Grafická část odůvodnění 

Koordinační výkres       1:5 000 
Širší vztahy        1:50 000 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1:5 000 

III. Dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí – SEA (Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 786 16 
Dolany; RNDr. Marek Banaš, Ph.D., srpen 2018) 

IV. Posouzení vlivu koncepce ÚP Bělá pod Pradědem na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – 
Natura 2000 (Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 786 16 Dolany; RNDr. Marek Banaš, Ph.D., srpen 
2018) 

V. Vyhodnocení vlivů ÚP Bělá pod Pradědem na URÚ (US Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena 
Salvetová, srpen 2018) 

 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, na základě posouzení 
předložených materiálů ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona konstatuje, že 
předložený návrh ÚP Bělá pod Pradědem: 

 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 
aktualizací (dále jen „ZÚR OK“); 

 neobsahuje záležitost nadmístního významu, která by nebyla řešena v ZÚR OK; 

 je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3. 
 

Návrh ÚP Bělá pod Pradědem lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ustanovení § 52 
stavebního zákona. 
 
V souvislosti s výkonem metodické činnosti Odbor SR KÚOK upozorňuje:  

1. Splnění specifických požadavků k zajištění ochrany veřejných zájmů se v procesu pořízení ÚP 
(nebo jeho změny) prioritně prokazuje souhlasnými stanovisky příslušných dotčených orgánů (dále 
jen „DO“), tzn. výslovným souhlasem příslušného DO s konkrétním způsobem řešení navrženým v 
ÚP – zde zejm. skladebné části ÚSES v kontextu se systémem navržených vodních a 
vodohospodářských ploch a protipovodňových opatření, zúžení koridoru pro přeložku silnice I/44 
na celkovou šířku 100 m.  

     Obsah stanoviska DO je pro pořizování ÚP závazný (§ 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona); 
případný nesouhlas ve stanovisku DO je potřeba řešit dohodou s DO či rozporem mezi 
pořizovatelem a DO.  

2. Specifické požadavky pro rozhodování ve vymezených plochách a koridorech uvedené v tabulce 
ve Vyhodnocení vlivů ÚP Bělá pod Pradědem na URÚ, resp. ve Vyhodnocení vlivů územně 
plánovací dokumentace na ŽP, je třeba adekvátně promítnout do regulativů, resp. do výroku 
opatření obecné povahy, kterým bude ÚP Bělá pod Pradědem vydán (některá opatření mohou 
ovlivnit budoucí posuzování záměrů dle § 19 odst. 1 písm. d), e) a m).  

3. Ve výkrese širších vztahů absentují některé jevy náležející do podrobnosti ÚP, např. návaznost na 
skupinový vodovod Jeseník – Mikulovice a na ČOV Česká Ves, dálkový optický kabel (DOK), 
radioreléové (RR) trasy, VN, VTL plynovod atd.  

 
Vyřízení:  
Ad 1) V rámci pořizování ÚP Bělá pod Pradědem byly uplatněny z hlediska ochrany veřejných zájmů 
stanoviska jednotlivých dotčených orgánů. Z hlediska vymezení ÚSES bylo dne 05.09.2019 vydáno 
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody - AOPK – Regionální pracoviště Správa 
CHKO Jeseníky, č.j.  SR/0058/JS/2016 – 10.  
Koridor pro přeložku silnice I/44 byl vypořádán vydáním vyjádření ŘSD a závazných stanovisek 
Ministerstva dopravy (viz vypořádání stanovisek dotčených orgánů).   
 

Ad 2) Požadavky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí se týkají navazujících řízení. 
Specifické požadavky pro plochy z hlediska minimalizace negativních vlivů jsou zapracovány do 
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textové části Odůvodnění do kapitoly „J. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 
ŽP“. Doplnění podmínek pro další navazující řízení nemůže být řešeno v závazné části ÚP, neboť v 
souladu s ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona „územní plán ani vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu 
nebo územním rozhodnutím“.  
Požadavky na provedení biologické hodnocení, udělení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, požadavek na posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA) je 
předmětem navazujících řízení. Posouzení konkrétních záměrů z hlediska ochrany přírody (případně 
jiného dotčeného orgánu) je požadavkem příslušných právních předpisů a bude předmětem 
závazných stanovisek dotčených orgánů v rámci navazujících řízení. Tyto podmínky nemohou být 
promítnuty do podmínek ploch s rozdílným způsobem využití, neboť náleží svým obsahem do 
podrobností územního rozhodnutí.  
 

Ad 3) Výkres širších vztahů byl doplněn o sítě technické infrastruktury, které mají nadmístní význam a 
mají souvislost s navazujícím územím okolních obcí. 
 

 
 
5.3 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci veřejného 

projednání dle ustanovení § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP Bělá pod 
Pradědem 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko 
(č.j. KUOK 53434/2022 ze dne 17.05.2022, doručeno 17.05.2022) 
 

Souhlasné stanovisko, bez připomínek 
 
 

Hasičský záchranný sbor OK, Územní odbor Jeseník – stanovisko 
(č.j. HSOL-1935-2/2022 ze dne 06.05.2022, doručeno 25.05.2022) 

Souhlasné stanovisko bez připomínek 
 
 

Obvodní báňský úřad – stanovisko  

(č.j. SBS 16315/2022/OBÚ-05 ze dne 13.04.2022, doručeno 14.04.2022) 

Souhlasné stanovisko bez připomínek 
 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu - stanovisko 

( č.j. MPO 36190/2022 ze dne 14.04.2022, doručeno 16.04.2022) 

Souhlasné stanovisko bez připomínek 
 
 

Krajská hygienická stanice OK – Šumperk – stanovisko  
( č.j. KHSOC/11885/2022/SU/HOK ze dne 02.05.2022, doručeno 06.05.2022) 
 

Vyjádření k návrhu územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území: 
Po zhodnocení souladu návrhu územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území, dotýkajícího se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky 
stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), vydává KHS toto 
s t a n o v i s k o : 
s předloženým návrhem územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocením vlivů na udržitelný 
rozvoj území, pořizovatel Městský úřad Jeseník, orgán ochrany veřejného zdraví 
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s o u h l a s í . 
V souladu s § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky 
pořizovatelem územně plánovací dokumentace: 
navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem přeložky silnice I/44 a silnice 
II/450 z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z dopravy na komunikacích I. a 
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 pronikání hluku 
zvenčí do chráněného vnitřního prostoru, byly splněny hygienické limity hluku upravené § 12 odst.3 
příl.č.3 nařízení vlády č.272/20011 Sb. – požadavek v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11 
a 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
 
 
 
Vyřízení: 
Ochranná pásma komunikace I. a II. třídy jsou respektována. V blízkosti komunikace ani v blízkosti 
návrhových ploch pro dopravu nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy pro bydlení. Podmínka 
KHS je splněna. Požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcích vyhlášek budou 
posuzovány v dalších stupních dokumentace, konkrétně při umísťování staveb pro bydlení.  
Bez úprav. 

 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - stanovisko 
(e-mail ze dne 24.05.2022) 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství nemá připomínek k částem 
řešení návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem, které byly od společného jednání změněny. 
 
Vyřízení: 
Vzato na vědomí – bez úprav 
 
 
Vzhledem k tomu, že v řádném termínu pro vydání stanovisek dotčených orgánů nebylo vydáno 
stanovisko Ministerstva dopravy k upravenému návrhu pro veřejné projednání, pořizovatel požádal 
samostatně tento dotčený orgán o dodatečné stanovisko – viz níže: 
 
 

Ministerstvo dopravy ČR - stanovisko  
(č.j. MD-25781/2022-910/2 ze dne 03.08.2022, doručeno 04.08.2022) 

 
Věc: Bělá pod Pradědem - dohoda k upravenému návrhu územního plánu  
Dopisem č. j. 569/2018-910-UPR/2 ze dne 15.11.2018 jsme uplatnili stanovisko k návrhu územního 
plánu Bělá pod Pradědem, ve kterém jsme požadovali úpravu trasy koridoru přeložky silnice I/44 a 
úpravu podmínek pro využití plochy Z57. Dne 10.07.2019 jsme vydali navazující stanovisko pod 
č.j. 324/2019-910-UPR/2, kde byly stanoveny podmínky souhlasu s projednávaným návrhem ÚP Bělá 
pod Pradědem.  
Dopisem pod č. j. MJ/35331/2022/SÚ/Kaš ze dne 30. 6. 2022 jste nás požádali o nové stanovisko k 
upravenému návrhu územního plánu Bělá pod Pradědem, který byl ve smyslu našich požadavků 
upraven.  
S navrženým řešením souhlasíme.  

1) Považujte tímto návrh územního plánu Bělá pod Pradědem s Ministerstvem dopravy za 
dohodnutý. Koridor pro přeložku silnice I/44 v územním plánu Bělá pod Pradědem bude 
vymezen dle původního návrhu, tj. v souladu s koridorem vymezeným v platných Zásadách 
územního rozvoje Olomouckého kraje. 

 
Vyřízení: 
Pořizovatel tímto bere na vědomí, že dotčený orgán souhlasí s upraveným návrhem ÚP Bělá pod 
Pradědem a dříve uplatněné připomínky byly vypořádány.  
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6.  Stanovisko krajského úřadu podle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního 
zákona 

 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 
Č. j.: KUOK 96827/2020                                               V Olomouci dne 16. 9. 
2020 
Sp.zn: KÚOK/92332/2020/OŽPZ/507 
Vyřizuje: Ing. Barbora Plainerová 
Tel.: 585 508 602 
Datová schránka: qiabfmf 
E-mail: b.plainerova@olkraj.cz 

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
VE FÁZI NÁVRHU 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

 
Identifikační údaje : 
Název koncepce 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ POD PRADĚDEM 
Charakter a rozsah koncepce 

Územním plánem se vymezují tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 
Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

- plochy Z1 - Z3 (k. ú. Adolfovice – Za Pelňákem I. - III.); 
- plocha Z5, Z6 (k. ú. Adolfovice – Šumná I., II.); 
- plochy Z7 – Z10 (k. ú. Adolfovice – Pod Střelnicí I. – IV.); 
- plocha Z12 (k. ú. Adolfovice – U Stašáka); 
- plocha Z13 (k. ú. Adolfovice – Za Potokem); 
- plocha Z14 (k. ú. Adolfovice – Pod Jánským vrchem I.); 
- plocha Z18 (k. ú. Adolfovice – Za Školou I.); 
- plochy Z20 – Z22 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Na Farském I. – III.); 
- plocha Z25 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Pod Farským kopcem). 

Plochy smíšené obytné – rekreační SR 
- plocha Z40 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Bělská stráň); 
- plochy Z43 – Z45 (k. ú. Domašov u Jeseníka – U Koliby I. – III.); 
- plocha Z46 (k. ú. Domašov u Jeseníka – U Hájenky); 
- plochy Z48, Z53, Z54 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Filipovice I., III., IV.). 

Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 
- plocha Z49 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Filipovice II.) – plocha je určena pro výstavbu 

apartmánových domů. 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 
- plocha Z19 (k. ú. Adolfovice – Za Školou II.); 
- plocha Z30 a plocha přestavby P4 (k. ú. Domašov u Jeseníka – U Cimbury I., II.). 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plocha Z29 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Sportovní areál) – určená pro rozšíření stávajícího 

sportovního areálu; 
- plocha Z51 (k. ú. Domašov u Jeseníka - Filipovice – Nad Starou Poštou) – určená pro 

vybudování sportovního areálu v návaznosti na Skiareál Filipovice a na plochu vymezenou 
pro výstavbu apartmánových domů. 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX 
- plocha Z39 (k. ú. Domašov u Jeseníka – U Drátovny) – určená pro stavby obslužného a 

provozního zázemí lanové dráhy včetně parkovacích ploch; 
- plocha Z50 (k. ú. Domašov u Jeseníka - Filipovice – Skipark) – určená pro stavby obslužného 

a provozního zázemí Skiparku, v návaznosti na jeho navržené rozšíření; 

mailto:b.plainerova@olkraj.cz


23 
 

- plocha Z57 (k. ú. Domašov u Jeseníka - Červenohorské sedlo) – určená pro stavbu 
stravovacího a ubytovacího zařízení v prostoru dojezdu sjezdovky č. 3 k silnici I/44. 

Plochy veřejných prostranství PV 
- plocha Z4 (k. ú. Adolfovice – komunikace Za Pelňákem); 
- plocha Z11 (k. ú. Adolfovice – komunikace Pod Střelnicí); 
- plocha Z16 (k. ú. Adolfovice – komunikace Pod Jánských vrchem); 
- plocha Z17 (k. ú. Adolfovice – komunikace Za Školou); 
- plocha Z23 (k. ú. Domašov u Jeseníka – komunikace Na Farském); 
- plocha Z24 (k. ú. Domašov u Jeseníka – komunikace Pod Farským kopcem); 
- plocha Z26 (k. ú. Domašov u Jeseníka – komunikace Ke Statku); 
- plocha Z27 (k. ú. Domašov u Jeseníka – cyklostezka); 
- plocha Z35 (k. ú. Domašov u Jeseníka – komunikace U Potoka); 
- plocha Z37 (k. ú. Domašov u Jeseníka – komunikace Pod Brští); 
- plocha Z47 (k. ú. Domašov u Jeseníka – komunikace U Hájenky); 
- plocha Z55 (k. ú. Domašov u Jeseníka – komunikace Nad Filipovicemi). 

 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 
- plocha P1 (k. ú. Adolfovice – park Za Peňákem); 
- plocha P2 (k. ú. Adolfovice – Hradisko). 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 
- plocha Z36 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Pod Brští) – určená pro vybudování parkoviště dolní 

stanici navržené lanové dráhy Filipovice – Červenohorské sedlo; 
- plocha Z52 (parkoviště Filipovice) – určená pro vybudování parkoviště pro Skipark Filipovice; 
- plocha přestavby P5 (Domašov – Jih) – je vymezena pro vybudování parkoviště a 

manipulační plochy pro potřeby Polesí Domašov. 

Koridory dopravní infrastruktury – silniční DK 
- DK1 – přeložka silnice I/44 - obchvat obce; 
- DK2A – přeložka silnice I/44 – nájezd do tunelu pod Červenohorským sedlem; 
- DK2B – přeložka silnice I/44 - tunelový úsek. 

Koridor dopravní infrastruktury – drážní DK 
- DK3 – lanová dráha Filipovice – Červenohorské sedlo. 

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 
- plocha Z42 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Borek) – je vymezena pro vybudování nového zdroje 

pitné vody; 
- plocha Z56 (k. ú. Domašov u Jeseníka - Nad Filipovicemi) – je vymezena pro vybudování 

vodojemu. 

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 
- plocha Z15 (k. ú. Adolfovice – Pod Jánským vrchem II.) – pro výstavbu farmy pro chov skotu; 
- plochy Z31 a Z32 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Na Pastvinách I., II.) – plocha Z32 je určená 

pro vybudování haly pro zimní ustájení skotu; 
- plocha Z33 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Pod Hříbkovou horou) – určená pro rozšíření 

stávající zemědělské farmy; 
- plocha Z34 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Pod Šumnou) – určená pro výstavbu farmy pro chov 

skotu; 
- plocha Z38 (k. ú. Domašov u Jeseníka – U Černého potoka); 
- plocha Z41 (k. ú. Domašov u Jeseníka – Borový) – určená pro výstavbu farmy pro chov skotu. 

Plochy výroby a skladování – se specifickým využitím VX2 
- plocha přestavby P3 (k. ú. Domašov u Jeseníka) – vybudování malé vodní elektrárny. 

 

Dále se vymezují následující plochy změn v krajině : 

Plochy vodní a vodohospodářské W - K1 – K8. 

Plochy rekreace - na plochách přírodního charakteru RN 
- K9 (Skipark Filipovice) – nová sjezdovka a lanová dráha; 
- K10 – K19 (Skiareál Červenohorské sedlo) – rozšíření sjezdovek; 
- K20 (Skiareál Červenohorské sedlo) – stavba lanové dráhy v trase stávajícího vleku. 

Plochy přírodní NP 
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- K21 (LC76) – založení chybějící části lokálního biocentra. 

Plochy smíšené nezastavěného území NS 
- K22 (LK77) – založení chybějící části lokálního biokoridoru. 

 

Umístění koncepce 

Kraj:   Olomoucký 

Obec:   Bělá pod Pradědem 

Katastrální území: Adolfovice, Domašov u Jeseníka 

Pořizovatel koncepce 
- Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo náměstí 

1/167, 790 01 Jeseník 

Zpracovatel vyhodnocení SEA a posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti k územnímu plánu 

- RNDr. Marek Banaš, Ph.D. – držitel autorizace podle § 19 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí (rozhodnutí MŽP o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a 
posudku č.j. 42028/ENV/14) a autorizovaná osoba k provádění posouzení dle § 45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny (rozhodnutí MŽP o udělení autorizace č.j.: 
73458/ENV/14,3891/630/14) 

 

Průběh posuzování: 

Podáním ze dne 7. 4. 2016 byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství (dále také „krajský úřad“), doručen návrh zadání „Územního plánu Bělá pod Pradědem“. 

Dne 11. 5. 2016 bylo krajským úřadem pod č. j.: KUOK 43961/2016 vydáno stanovisko k návrhu 
zadání Územního plánu Bělá pod Pradědem s tím, že předmětný územní plán je nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. Krajský úřad uplatnil požadavek na 
zpracování posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) zejména z důvodu 
požadavku ploch pro výstavbu rekreačního bydlení (objekty rekreace na ploše cca 15 000 m2) ve III. 
zóně CHKO Jeseníky. U posuzovaného územního plánu také nebyl vyloučen významný vliv na 
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) a ptačí oblasti 
(PO). Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Správa CHKO Jeseníky (dále také 
„Agentury“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 
1a ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále také „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a Výnosu MK ČR o zřízení CHKO 
Jeseníky u posuzovaného územního plánu, na základě posouzení návrhu zadání, ve svém stanovisku 
ze dne 10. 5. 2016, číslo spisu: SR/0058/JS/2016 – 4, nevyloučila významný vliv na příznivý stav 
předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačí oblasti, s tím, že záměry, ke 
kterým vznesla Správa CHKO Jeseníky připomínky, představují významný a ve svém důsledku 
nevratný zásah do území CHKO Jeseníky a dá se předpokládat, že případnou realizací těchto záměrů 
dojde ke zvýšenému zatížení daného území, což může výrazně ovlivnit lokality NATURA 2000. 

Výše uvedené stanovisko k návrhu zadání územního plánu s tím, že uvedený územní plán je nutno 
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, byla zveřejněna v Informačním systému SEA 
Ministerstva životního prostředí ČR (http://eia.cenia.cz/sea). 

Krajský úřad v souladu s § 50 stavebního zákona obdržel dne 25. 9. 2018 oznámení společného 
jednání o návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území spolu s žádostí o stanovisko. Stanovisko k návrhu územního plánu bylo krajským úřadem 
vydáno dne 13. 11. 2018 pod č. j.: KUOK 118291/2018. Společné jednání o návrhu „Územního plánu 
Bělá pod Pradědem“, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, proběhlo dne 16. 10. 2018 
v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 218 Městského úřadu Jeseník na ul. Tovární. 

Krajský úřad, podáním ze dne 19. 8. 2020, obdržel od pořizovatele územního plánu Městského úřadu 
Jeseník, Odboru stavebního úřadu a územního plánování, připomínky a výsledky konzultací spolu se 
žádostí o vydání stanoviska k návrhu koncepce dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve smyslu ust. § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu „Územního plánu Bělá pod 
Pradědem“ bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a 
zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona. 
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Krajský úřad v průběhu řízení obdržel od pořizovatele veškeré podklady potřebné pro vydání 
stanoviska dle § 22 d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě návrhu „Územního 
plánu Bělá pod Pradědem“, vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí, výsledku 
společného jednání a vypořádání došlých stanovisek a připomínek dotčených správních úřadů a 
dotčených územních samospráv, krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 d) zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10g citovaného zákona vydává 
 

STANOVISKO 

k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu 

„Územního plánu Bělá pod Pradědem“ 
 

Krajský úřad s návrhem koncepce souhlasí při splnění následujících požadavků: 
1) Souhlasíme s vypuštěním nepřípustného umisťování staveb a zařízení pro těžbu nerostů na 

plochách lesních a přírodních dle požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 25. 9. 2018, 
zn. MPO 70251/2018, upozorňujeme však, že dle pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 
20. 7. 2017 těžba nerostů (stanovení dobývacího prostoru) v nezastavěném území není podle § 18 
odst. 5 stavebního zákona přípustná. Těžba nerostů vyžaduje vymezení odpovídající plochy 
(plochy pro těžbu resp. plochy umožňující těžbu) v územním plánu. 

2) Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze 
dne 2. 10. 2018, č.j.: KHSOC/26445/2018/SU/HOK budou navržena a respektována ochranná 
pásma (odstupové vzdálenosti) kolem přeložky silnice I/44 a silnice II/450 z důvodu zajištění 
ochrany veřejného zdraví před hlukem z dopravy na komunikacích I. a 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 pronikání hluku zvenčí do chráněného 
vnitřního prostoru, byly splněny hygienické limity hluku upravené § 12 odst. 3 příl. č. 3 nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. – požadavek v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§11 a 12 nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. 

3) Ve fázi vydání, uplatňování Územního plánu Bělá pod Pradědem a při případném následném 
zpracování projektových EIA konkrétních záměrů naplňujících vyhodnocený územní plán je nutno 
respektovat požadavky, vyplývající z kapitoly 8 (Popis navrhovaných opatření pro předcházení, 
snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na 
životní prostředí) a kapitoly 11 (Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a 
koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí) vyhodnocení vlivů 
Územního plánu Bělá pod Pradědem na životní prostředí: 
- V rámci řízení následujících po schválení Územního plánu Bělá pod Pradědem, je nutné 

jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí 
(EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat 
některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona. 

Pro realizaci Územního plánu Bělá pod Pradědem jako celkové koncepce jsou navržena tato 
opatření: 
- Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla zachována 

kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo zamezeno vodní a větrné 
erozi nezpevněných pozemků nebo zvýšenému riziku negativních dopadů bořivých větrů na 
okrajové části lesních porostů. 

- Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem výstavby, a 
to v mimoprodukčním období říjen – březen. 

- Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení úrodnosti pozemků přímo v daném území 
nebo jeho blízkém okolí. 

- U staveb v záplavových územích volit takové technické řešení a zabezpečení, aby ani v době 
výstavby nedošlo ke zhoršení průchodu případné povodňové vlny a k rozplavení případně 
ukládaných sypkých materiálů. 

- U ploch vymezených v blízkosti vodních toků je nutné zachovat pásmo o šířce min. 6 m či 8 m 
od břehové čáry zcela bez zástavby dle definice v návrhu územního plánu. 

- Zajistit koordinaci případných změn v krajině tak, aby funkčnost protipovodňových opatření 
zůstala zachována. 

- Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení odtoku dešťových vod ze zastavěných a 
zpevněných ploch s použitím zasakování (je-li možné) nebo retence. 
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- V maximální možné míře přizpůsobit zástavbu ochraně místního krajinného rázu, a to 
zejména v exponovaných polohách a svazích, v bočních údolích a blízkosti kulturních 
památek. 

- Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně významných krajinných dominant podrobit 
hodnocení vlivů na krajinný ráz. 

- Doporučujeme budoucí výstavbu přizpůsobit regulativům uvedeným v preventivním hodnocení 
krajinného rázu na území CHKO Jeseníky. 

- Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině a v navržených plochách veřejné zeleně 
používat autochtonní druhy a vyvarovat se výsadbám nepůvodních druhů rostlin. 

- Nebudovat v území nové bariéry významně bránící migraci živočichů, případně zajistit 
zachování průchodnosti krajiny vytvořením náhradních migračních cest kolem nově 
vymezených ploch výstavby. 

Z hlediska minimalizace negativních vlivů jsou doporučeny následující specifické požadavky pro 
plochy: 
- Z44 – SR – Plochy smíšené obytné – rekreační – doporučujeme plochu ze západní strany 

omezit o dotčenou část pozemku p. č. 3902/1 v k. ú. Domašov u Jeseníka a pro výstavbu 
využít pouze zbývající část plochy. Pokud bude plocha využita v navrhovaném rozsahu, bude 
nutné před realizací výstavby provést aktuální botanický průzkum a na jeho základě požádat 
Agenturu o udělení výjimky z ochranných podmínek koprníčku bezobalného dle § 56 zákona o 
ochraně přírody a krajiny. 

- Z46, Z47 – SR – Plochy smíšené obytné – rekreační – před realizací výstavby bude proveden 
aktuální botanický průzkum a na jeho základě bude požádána Agentura o udělení výjimky z 
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

- Z43 – SR – Plochy smíšené obytné - rekreační – doporučujeme přehodnotit nezbytnost 
realizace a případné vypuštění plochy z návrhu územního plánu – výstavba na ploše by 
znamenala likvidaci zvodnělé nivy drobného vodního toku (zásah do VKP) a v její vrchní 
(západní) části se hojně vyskytuje koprníček bezobalný, který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
v platném znění, zvláště chráněným druhem. V případě, že by tato plocha nebyla z návrhu 
územního plánu vyřazena, je nutné před realizací záměru požádat Agenturu o udělení výjimky 
z ochranných podmínek dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a o vydání závazného 
stanoviska k zásahu do VKP podle ust. § 4 odst. 2 citovaného zákona. 

- Z36 – DS – Plochy dopravní infrastruktury - silniční, Z39 – OX – Plochy občanského vybavení 
se specifickým využitím, Z37 – PV – Plochy veřejných prostranství – jedná se o plochy 
související s návrhem výstavby lanové dráhy na Filipovice - Červenohorské sedlo - navržené 
záchytné parkoviště, připojovací komunikaci a dolní stanici lanové dráhy. Tyto plochy budou 
před realizací posouzeny dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako 
součásti záměru výstavby lanové dráhy. 

- Z57 – OX – plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – budoucí výstavbu je 
nutné s ohledem na vysokou exponovanost přizpůsobit ochraně místního krajinného rázu. 

- Z35 – DS – Plochy silniční infrastruktury – účelovou komunikaci doporučujeme realizovat jako 
částečně zpevněnou (bez asfaltového povrchu). 

- Z27 – PV – Plochy veřejných prostranství – v případě realizace této plochy budou 
minimalizovány zásahy do břehových porostů. V případě provádění ochranného 
(bezpečnostního) kácení dřevin podél trasy cyklostezky zůstane zachován ochranný pás 
dřevin podél břehu toku o šířce minimálně 6 metrů. V místech, kde bude nutné zasáhnout do 
břehových porostů, je vhodné, pokud to prostorové parametry dovolují, zajistit, po konzultaci s 
pracovníky orgánu ochrany přírody, náhradní výsadbu dřevin vhodného druhového složení. 
Dále doporučujeme upřednostnit přírodní povrch cyklostezky před asfaltovým povrchem. 

- Z52 – DS – Plochy dopravní infrastruktury – silniční, Z48 – SR – Plochy smíšené obytné – 
rekreační, Z49 – RH – Plochy staveb pro hromadnou rekreaci, Z50 – OX – Plochy 
občanského vybavení – se specifickým využitím, Z51 - OS – Plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení – vzhledem k rozsáhlému zásahu do lučních porostů a 
krajinného rázu místa bude budoucí využití ploch včetně provedení biologického průzkumu 
konzultováno s Agenturou. 

- P1 – ZV – Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň – vhledem k udávanému výskytu lilie 
zlatohlavé bude před realizací provést aktuální botanický průzkum a na jeho základě bude 
požádaná Agentura o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

- P3 – VX2 – Plochy výroby a skladování – se specifickým využitím – záměr výstavby MVE 
bude projednán s Agenturou a příslušným vodoprávním úřadem. Na projektové úrovni budou 



27 
 

řešena opatření pro zajištění migrační prostupnosti toku, minimálního zůstatkového průtoku v 
toku a zamezení vniku ryb do turbíny. 

- P5 – DS – Plochy dopravní infrastruktury - silniční – z důvodu bezprostřední blízkosti řeky 
Bělé bude zajištěno odkanalizování této plochy s osazením lapačů ropných látek. 

- K2, K7, K8 – W – Plochy vodní a vodohospodářské – realizace záměrů bude projednána s 
Agenturou, bude provedeno aktuální biologické hodnocení a na jeho základě bude požádána 
Agentura o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Na části nové vodní plochy doporučujeme vytvořit mělký 
litorál vhodný pro vodní organismy. 

- K3, K4 – W – Plochy vodní a vodohospodářské – záměry doporučujeme konzultovat s 
Agenturou, včetně otázky případného biologického průzkumu na plochách. Alespoň na části 
nové plochy doporučujeme vytvořit mělký litorál vhodný pro vodní organismy. 

- K5, K6 – W – Plochy vodní a vodohospodářské – záměry doporučujeme konzultovat s 
Agenturou, včetně případného biologického průzkumu na ploše K6. 

- K1 – W – Plochy vodní a vodohospodářské – záměr bude konzultován s Agenturou. 
- K9 – RN – Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – k záměru „Rozšíření 

lyžařského areálu Filipovice – 3. etapa“ byl dne 24. 5. 2013 pod č. j.: KUOK 47954/2013 
vydán závěr zjišťovacího řízení (kód záměru OLK646), rozšíření sjezdového areálu či 
případné změny záměru budou konzultovány s oddělením posuzování vlivů na životní 
prostředí krajského úřadu a příslušným orgánem ochrany přírody. Podmínky vzešlé z procesu 
EIA budou respektovány. 

- K10 - K20 – RN – Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – před realizací 
jednotlivých záměrů budou tyto posouzeny dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA), kdy bude zvýšená pozornost věnována otázce ovlivnění stability okolních porostů 
kácením, erozním jevům, změnám vodního režimu, vlivu hluku a umělého osvětlení tratí na 
okolní biotu. Budou vyhodnoceny kumulativní vlivy. Před případnou realizací navržených 
rozšíření sjezdových tratí je třeba provést aktuální biologické hodnocení. Na jeho základě 
bude požádána Agentura o případné udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k lokalizaci 
navržených ploch na území PO Jeseníky bude požádána Agentura o vydání stanoviska dle § 
45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

- DK1, DK2A, DK2B – DK – koridor dopravní infrastruktury – silniční, DK3 – DK – koridor 
dopravní infrastruktury – drážní - záměry na těchto plochách budou posouzeny dle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA), bude provedeno biologické hodnocení dle 
§ 67 a hodnocení na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny. 
 

V průběhu hodnocení nebyly shledány takové významné negativní vlivy, které by realizaci návrhu 
územního plánu jako celkové koncepce bránily nebo ji výrazně omezovaly. U některých navrhovaných 
ploch jsou doporučeny podmínky pro realizaci, jejichž účelem je minimalizovat negativní vlivy. U ploch 
(Z36, Z37, Z39 a Z43) bylo zpracovatelem Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí navrženo přehodnocení nezbytnosti jejich realizace a vyřazení z 
návrhu územního plánu. Koridory dopravy (DK1, DK2A, DK2B a DK3) byly navrženy nerealizovat. V 
závěru předloženého Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Bělá pod Pradědem“ na EVL a PO 
podle § 45i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se uvádí, že předmětná koncepce při 
dodržení navržených opatření nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany 
EVL a PO, koridory DK1 a DK2A z důvodu rozsáhlého záboru do potenciálně vhodných biotopů 
předmětů ochrany PO Jeseníky však byly doporučeny nerealizovat. 

Koridory dopravní infrastruktury – silniční – DK1, DK2A, DK2B určené pro přeložku silnice I/44 a 
koridor dopravní infrastruktury – drážní – DK3 pro lanovou dráhu Filipovice – Červenohorské sedlo 
jsou návrhem Územního plánu Bělá pod Pradědem převzaty ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) 
Olomouckého kraje. 

Koridor pro silnici I/44 DK1 je navržen pro obchvat Bělé pod Pradědem, koridor DK2A pro nájezd do 
tunelu a koridor DK2B pro tunelové vedení pod Červenohorským sedlem. Koridory jsou vymezeny v 
celé šířce dle ZÚR Olomouckého kraje, ve skutečnosti bude zásah do prostředí menšího rozsahu. V 
rámci těchto koridorů bude umístěna dvou až čtyřproudá silnice I/44 a související křižovatky. Koridory 
určené pro přeložku silnice I/44 navazují na koridory vymezené v územních plánech obcí Jeseník a 
Loučná nad Desnou. 
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Plochy Z36, Z37, Z39 jsou související s návrhem výstavby lanové dráhy na Filipovice - Červenohorské 
sedlo (koridor DK3 přebíraný ze ZÚR Olomouckého kraje). Jedná se o záchytné parkoviště, dolní 
stanici lanové dráhy a připojovací komunikaci k záchytnému parkovišti. 

Navržené koridory jsou do územního plánu zapracovány z důvodu zajištění souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací (ZÚR Olomouckého kraje). Jejich zahrnutí do návrhu územního plánu 
vychází z platné legislativy. Obce na úrovni svých územních plánů jsou povinny akceptovat 
nadregionální záměry z nadřazených územně plánovacích dokumentací. Vzhledem k uvedeným 
skutečnostem, návrh zpracovatele Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí a Posouzení vlivu koncepce na EVL a PO, týkající se nerealizace dopravních koridorů DK1, 
DK2A, DK2B a DK3 a souvisejících ploch Z36, Z37 a Z39, nebyl krajským úřadem akceptován. Byl 
stanoven požadavek budoucího posouzení záměrů dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA), v případě dopravních koridorů i biologického hodnocení dle § 67 a hodnocení na lokality 
soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. V rámci těchto hodnocení budou 
navrhované záměry detailně posouzeny, včetně stanovení konkrétních požadavků pro realizaci. 

U některých dalších ploch je navržena úprava jejich rozsahu, resp. způsobu využití v jejich 
jednotlivých částech. Vliv návrhu územního plánu jako celkové koncepce je i při zahrnutí 
kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území akceptovatelný. 

Závěrem upozorňujeme na § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona, podle kterého je součástí 
odůvodnění územního plánu sdělení, jak bylo stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na 
životní prostředí zohledněno, s uvedením závažných důvodu, pokud některé požadavky zohledněny 
nebyly. 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani 
příslušné povolení podle zvláštních předpisů. 

 
otisk úředního razítka 
 
Mgr. Radomír Studený 
vedoucí oddělení integrované prevence 
Odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Barbora Plainerová 

 
 
 

7.  Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle ustanovení § 50 odst. 5 
stavebního zákona zohledněno, s uvedením důvodů, pokud některé 
požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 

 
Podmínky stanoviska jsou v návrhu ÚP Bělá pod Pradědem zohledněny v rozsahu, který odpovídá 
podrobnostem územních plánů dle § 43 odst. 3 stavebního zákona. Požadavky vyplývající z 
posouzení vlivů na životní prostředí se týkají navazujících řízení. Specifické požadavky pro plochy z 
hlediska minimalizace negativních vlivů jsou zapracovány do textové části Odůvodnění do kapitoly „J. 
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí“.  
 
Splnění podmínek – k jednotlivým bodům požadavků: 
 

1) Umísťování staveb a zařízení pro těžbu nerostů – bere se na vědomí, bez úpravy návrhu ÚP 

2) Požadavky KHS OK - Ochranná pásma komunikace I. a II. třídy jsou respektována. V blízkosti 
komunikace ani v blízkosti návrhových ploch pro dopravu nejsou navrhovány nové zastavitelné 
plochy pro bydlení. Podmínka KHS je splněna. Požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a 
jeho prováděcích vyhlášek budou posuzovány v dalších stupních dokumentace, konkrétně při 
umísťování staveb pro bydlení. Bez úprav návrhu ÚP. 

3) Požadavky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí se týkají navazujících řízení. 
Specifické požadavky pro plochy z hlediska minimalizace negativních vlivů jsou zapracovány do 
textové části Odůvodnění do kapitoly „J. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
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obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na ŽP“. Doplnění podmínek pro další navazující řízení nemůže být řešeno v závazné části ÚP, 
neboť v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona „územní plán ani vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem 
regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím“. 

Navržená opatření pro realizaci Územního plánu Bělá pod Pradědem jako celkové koncepce jsou 
stanovena pro navazující řízení.  

Vyhodnocení jednotlivých ploch pořizovatelem (v textu kurzívou) z hlediska minimalizace negativních 
vlivů, vyhodnocení doporučených specifických požadavků pro plochy: 

 Z44 – SR – Plochy smíšené obytné – rekreační – doporučujeme plochu ze západní strany omezit o 
dotčenou část pozemku p. č. 3902/1 v k. ú. Domašov u Jeseníka a pro výstavbu využít pouze 
zbývající část plochy. Pokud bude plocha využita v navrhovaném rozsahu, bude nutné před 
realizací výstavby provést aktuální botanický průzkum a na jeho základě požádat Agenturu o 
udělení výjimky z ochranných podmínek koprníčku bezobalného dle § 56 zákona o ochraně přírody 
a krajiny. 

Plocha Z44, u které bylo doporučeno její přehodnocení, případně omezení, byla vypořádána 
s orgánem ochrany přírody. Dne 08.11.2018 bylo vydáno vyjádření AOPK – Regionální pracoviště 
Správa CHKO Jeseníky (č.j. SR/0058/JS/2016 – 6). Pořizovatel požadoval vydání stanoviska, neboť 
zaslané vyjádření nemělo náležitosti stanoviska. Dne 05.09.2019 bylo vydáno upravené stanovisko 
AOPK, č.j.  SR/0058/JS/2016 – 10: 
Agentura souhlasí s rozsahem a vymezením plochy Z44 U Koliby II., Domašov u Jeseníka, plochy 
smíšené obytné - rekreační SR za těchto podmínek pro další stupně dokumentace:  

 Před realizací výstavby na ploše Z44 provést aktuální botanický průzkum na ploše a na jeho 
základě požádat Agenturu o udělení výjimky z ochranných podmínek koprníčku bezobalného dle § 56 
zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Botanický průzkum a udělení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je 
předmětem navazujících řízení. 
 

 Z46, Z47 – SR – Plochy smíšené obytné – rekreační – před realizací výstavby bude proveden 
aktuální botanický průzkum a na jeho základě bude požádána Agentura o udělení výjimky z 
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Botanický průzkum a udělení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je 
předmětem navazujících řízení. 
 

 Z43 – SR – Plochy smíšené obytné - rekreační – doporučujeme přehodnotit nezbytnost realizace a 
případné vypuštění plochy z návrhu územního plánu – výstavba na ploše by znamenala likvidaci 
zvodnělé nivy drobného vodního toku (zásah do VKP) a v její vrchní (západní) části se hojně 
vyskytuje koprníček bezobalný, který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, zvláště 
chráněným druhem. V případě, že by tato plocha nebyla z návrhu územního plánu vyřazena, je 
nutné před realizací záměru požádat Agenturu o udělení výjimky z ochranných podmínek dle § 56 
zákona o ochraně přírody a krajiny a o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP podle ust. § 
4 odst. 2 citovaného zákona. 

Plocha Z43, u které bylo doporučeno její přehodnocení, případně omezení, byla vypořádána 
s orgánem ochrany přírody. Dne 08.11.2018 bylo vydáno vyjádření AOPK – Regionální pracoviště 
Správa CHKO Jeseníky (č.j. SR/0058/JS/2016 – 6). Pořizovatel požadoval vydání stanoviska, neboť 
zaslané vyjádření nemělo náležitosti stanoviska. Dne 05.09.2019 bylo vydáno upravené stanovisko 
AOPK, č.j.  SR/0058/JS/2016 – 10: 
Agentura souhlasí s rozsahem a vymezením plochy Z43 U Koliby I., Domašov u Jeseníka, plochy 
smíšené obytné - rekreační SR za těchto podmínek pro další stupně dokumentace:  

 Před realizací výstavby na ploše Z43 požádat Agenturu o udělení výjimky z ochranných podmínek 
dle § 56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a o vydání závazného 
stanoviska k zásahu do VKP podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění.  

Udělení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je předmětem 
navazujících řízení. 
 

 Z36 – DS – Plochy dopravní infrastruktury - silniční, Z39 – OX – Plochy občanského vybavení se 
specifickým využitím, Z37 – PV – Plochy veřejných prostranství – jedná se o plochy související s 
návrhem výstavby lanové dráhy na Filipovice - Červenohorské sedlo - navržené záchytné 
parkoviště, připojovací komunikaci a dolní stanici lanové dráhy. Tyto plochy budou před realizací 
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posouzeny dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako součásti záměru výstavby 
lanové dráhy. 

Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je předmětem navazujících řízení. 
 

 Z57 – OX – plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – budoucí výstavbu je nutné s 
ohledem na vysokou exponovanost přizpůsobit ochraně místního krajinného rázu. 

Posouzení ochrany místního krajinného rázu bude předmětem závazných stanovisek dotčených 
orgánů v rámci navazujících řízení. 
 

 Z35 – DS – Plochy silniční infrastruktury – účelovou komunikaci doporučujeme realizovat jako 
částečně zpevněnou (bez asfaltového povrchu). 

Podmínky pro realizaci stavby účelové komunikace budou řešeny v rámci navazujících řízení. 
 

 Z27 – PV – Plochy veřejných prostranství – v případě realizace této plochy budou minimalizovány 
zásahy do břehových porostů. V případě provádění ochranného (bezpečnostního) kácení dřevin 
podél trasy cyklostezky zůstane zachován ochranný pás dřevin podél břehu toku o šířce minimálně 
6 metrů. V místech, kde bude nutné zasáhnout do břehových porostů, je vhodné, pokud to 
prostorové parametry dovolují, zajistit, po konzultaci s pracovníky orgánu ochrany přírody, 
náhradní výsadbu dřevin vhodného druhového složení. Dále doporučujeme upřednostnit přírodní 
povrch cyklostezky před asfaltovým povrchem. 

Podmínky pro realizaci stavby cyklostezky budou řešeny v rámci navazujících řízení. 
 

 Z52 – DS – Plochy dopravní infrastruktury – silniční, Z48 – SR – Plochy smíšené obytné – 
rekreační, Z49 – RH – Plochy staveb pro hromadnou rekreaci, Z50 – OX – Plochy občanského 
vybavení – se specifickým využitím, Z51 - OS – Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení – vzhledem k rozsáhlému zásahu do lučních porostů a krajinného rázu místa 
bude budoucí využití ploch včetně provedení biologického průzkumu konzultováno s Agenturou. 

Provedení biologického průzkumu a posouzení z hlediska ochrany přírody bude předmětem 
závazných stanovisek dotčených orgánů v rámci navazujících řízení. 
 

 P1 – ZV – Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň – vhledem k udávanému výskytu lilie 
zlatohlavé bude před realizací provést aktuální botanický průzkum a na jeho základě bude 
požádaná Agentura o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Botanický průzkum a udělení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je 
předmětem navazujících řízení. 
 

 P3 – VX2 – Plochy výroby a skladování – se specifickým využitím – záměr výstavby MVE bude 
projednán s Agenturou a příslušným vodoprávním úřadem. Na projektové úrovni budou řešena 
opatření pro zajištění migrační prostupnosti toku, minimálního zůstatkového průtoku v toku a 
zamezení vniku ryb do turbíny. 

Posouzení z hlediska ochrany přírody a posouzení vodoprávního úřadu bude předmětem závazných 
stanovisek dotčených orgánů v rámci navazujících řízení. 
 

 P5 – DS – Plochy dopravní infrastruktury - silniční – z důvodu bezprostřední blízkosti řeky Bělé 
bude zajištěno odkanalizování této plochy s osazením lapačů ropných látek. 

Podmínky pro realizaci stavby dopravní plochy budou řešeny v rámci navazujících řízení. 
 

 K2, K7, K8 – W – Plochy vodní a vodohospodářské – realizace záměrů bude projednána s 
Agenturou, bude provedeno aktuální biologické hodnocení a na jeho základě bude požádána 
Agentura o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona o 
ochraně přírody a krajiny. Na části nové vodní plochy doporučujeme vytvořit mělký litorál vhodný 
pro vodní organismy. 

Biologické hodnocení a udělení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je 
předmětem navazujících řízení. 
 

 K3, K4 – W – Plochy vodní a vodohospodářské – záměry doporučujeme konzultovat s Agenturou, 
včetně otázky případného biologického průzkumu na plochách. Alespoň na části nové plochy 
doporučujeme vytvořit mělký litorál vhodný pro vodní organismy. 

Případný biologický průzkum je předmětem navazujících řízení, bude řešeno v rámci závazného 
stanoviska orgánu ochrany přírody.  
 

 K5, K6 – W – Plochy vodní a vodohospodářské – záměry doporučujeme konzultovat s Agenturou, 
včetně případného biologického průzkumu na ploše K6. 
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Případný biologický průzkum je předmětem navazujících řízení, bude řešeno v rámci závazného 
stanoviska orgánu ochrany přírody.  
 

 K1 – W – Plochy vodní a vodohospodářské – záměr bude konzultován s Agenturou. 
Podmínky pro realizaci stavby budou řešeny v rámci navazujících řízení, konzultace budou řešeny v 
rámci závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ke konkrétnímu záměru. 
 

 K9 – RN – Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – k záměru „Rozšíření lyžařského 
areálu Filipovice – 3. etapa“ byl dne 24. 5. 2013 pod č. j.: KUOK 47954/2013 vydán závěr 
zjišťovacího řízení (kód záměru OLK646), rozšíření sjezdového areálu či případné změny záměru 
budou konzultovány s oddělením posuzování vlivů na životní prostředí krajského úřadu a 
příslušným orgánem ochrany přírody. Podmínky vzešlé z procesu EIA budou respektovány. 

Podmínky pro realizaci stavby budou řešeny v rámci navazujících řízení, podmínky z procesu EIA 
budou řešeny v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

 K10 - K20 – RN – Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru – před realizací jednotlivých 
záměrů budou tyto posouzeny dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), kdy bude 
zvýšená pozornost věnována otázce ovlivnění stability okolních porostů kácením, erozním jevům, 
změnám vodního režimu, vlivu hluku a umělého osvětlení tratí na okolní biotu. Budou vyhodnoceny 
kumulativní vlivy. Před případnou realizací navržených rozšíření sjezdových tratí je třeba provést 
aktuální biologické hodnocení. Na jeho základě bude požádána Agentura o případné udělení 
výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Vzhledem k lokalizaci navržených ploch na území PO Jeseníky bude požádána Agentura o 
vydání stanoviska dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Biologické hodnocení, udělení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
případně požadavky dle jiných právních předpisů pro konkrétní záměr je předmětem navazujících 
řízení. 
 

 DK1, DK2A, DK2B – DK – koridor dopravní infrastruktury – silniční, DK3 – DK – koridor dopravní 
infrastruktury – drážní - záměry na těchto plochách budou posouzeny dle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí (proces EIA), bude provedeno biologické hodnocení dle § 67 a hodnocení 
na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Biologické hodnocení, případně jiné požadavky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, pro konkrétní záměr je předmětem navazujících řízení. 
Koridory pro dopravní infrastruktury jsou řešeny v územně plánovací dokumentaci kraje – Zásadách 
územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). Koridory jsou v rámci zpracování ÚP Bělá pod 
Pradědem zapracovány dle podmínek v ZÚR OK a jejich průběh je vypořádán v rámci závazných 
stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu. Záměry převzaté ze ZÚR OK byly již 
vypořádány v rámci pořizování ZÚR OK, případně jejich aktualizací. ÚP Bělá pod Pradědem záměry 
vzhledem k podrobnostem jednotlivých stupňů územně plánovacích dokumentací pouze upřesňuje.  
 
 
 

8.  Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
 
K návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem bylo ve lhůtě stanovené stavebním zákonem 
uplatněno 6 námitek. Pořizovatel vyhověl 3 námitkám, dvě námitky byly zamítnuty, jedné námitce bylo 
vyhověno částečně.  
 
Pořizovatel zamítl tyto námitky: 

Námitka č.1: 

Podatel námitky: 
4SCMsolutions s.r.o., IČ 04927699, se sídlem Filipovice 29, 79001 Bělá pod Pradědem 
(doručeno dne 26.05.2022) 

Vymezení území dotčené námitkou: 

1) Část území obce - místní část Filipovice, katastrální území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod 
Pradědem 

2) Pozemek parc. č. 2721 (ostatní plocha – jiná plocha), v katastrálním území Domašov u Jeseníka, 
obec Bělá pod Pradědem 

Údaje dle KN dokladující dotčená práva: 
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Podatel námitky je vlastníkem pozemků parc. č. 2721 (ostatní plocha – jiná plocha, 3517 m
2
), 2738 

(trvalý travní porost, 1622 m
2
), 2739 (zahrada, 187 m

2
), st. 531 (zast. plocha a nádvoří - zbořeniště, 

212 m
2
), st. 630 (zast. plocha a nádvoří, 1158 m

2
), 2729 (trvalý travní porost, 1540 m

2
), vše v 

katastrálním území Domašov u Jeseníka 

Znění námitky: 
1) Podatel nesouhlasí s navrženým zněním bodu L.1 Územního plánu (Stanovení pořadí změn v 

území – etapizace - Realizace nových staveb pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro ubytování a 
pro občanské vybavení v místní části Filipovice, včetně změn stávajících staveb, které by vedly ke 
zvyšování jejich lůžkové kapacity, je přípustná až po vybudování splaškové kanalizace, napojené 
na stávající stokovou síť, a to jak ve vymezených zastavitelných plochách, tak v plochách 
stabilizovaných.), o němž se domnívá, že fakticky hatí záměry Územního plánu uvedené v bodě 
B.1: „…rozvoj obytné výstavby včetně souvisejících veřejných prostranství, pro rozvoj občanského 
vybaveni, pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu a pro rozvoj ekonomického potenciálu obce.

“ 
Dle 

návrhu Územního plánu jsou první dvě priority rozvoje obce: „vytvořit dostatečnou nabídku ploch 
pro novou obytnou výstavbu, vytvořit podmínky pro rozvoj občanského vybaveni, rekreace a 
cestovního ruchu".  
Podatel požaduje, aby byl změněn bod L.1 Územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území takto: „Realizace nových staveb pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, 
pro ubytování a pro občanské vybavení v místní části Filipovice, včetně změn stávajících staveb, 
které by vedly ke zvyšování jejich lůžkové kapacity, je přípustná i před vybudováním splaškové 
kanalizace, napojené na stávající stokovou síť, a to jak ve vymezených zastavitelných plochách, 
tak v plochách stabilizovaných, a to za podmínky dodržení bodu D.2.1. odst. 6. (Pro objekty mimo 
stávající nebo navrženou kanalizaci a do doby vybudování navržené kanalizace budou odpadní 
vody likvidovány individuálně v malých domovních ČOV s odtokem vyčištěných odpadních vod do 
vhodného recipientu nebo do podmoku, nebo akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením 
odpadních vod na ČOV.)" Případně podatel požaduje, aby byl Územní plán změněn jiným 
způsobem, který umožní realizaci nových staveb pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro ubytování 
a pro občanské vybavení v místní části Filipovice, včetně změn stávajících staveb, před 
vybudováním splaškové kanalizace, napojené na stávající stokovou síť. 

2) Podatel žádá o vymezení pozemku parc. č. 2721 v katastrálním území Domašov u Jeseníka jako 
zastavitelnou plochu s využitím jako plochu SR – Plochy smíšené obytné – rekreační.  

Rozhodnutí o námitkách: 
Námitka se zamítá v celém rozsahu 

Odůvodnění: 
Podatel námitky je vlastníkem pozemku parc. č. 2721, 2738, 2739, st. 531, st. 630 a 2729, vše v 
katastrálním území Domašov u Jeseníka. Pozemky jsou dotčeny návrhem řešení a na základě této 
skutečnosti je podatel dle § 52 odst. 2) stavebního zákona oprávněn podávat námitky.  
Námitka byla podána 26.05.2022, tj. v zákonem stanoveném termínu. Veřejná vyhláška s oznámením 
o konání veřejného projednání a s informací o možnosti podat námitky k návrhu ÚP Bělá pod 
Pradědem pro veřejné projednání byla vyvěšena dne 12.04.2022, termín pro podání námitek je podle 
stavebního zákona do 7 dnů od veřejného projednání, které se konalo dne 19.05.2022. Poslední 
termín pro podání námitek byl 26.05.2022.  
Námitku podal a podepsal jednatel společnosti 4SCMsolutions s.r.o., Martin Šejda, který zastupuje 
společnost jako statutární orgán, což bylo ověřeno dle údajů v obchodním rejstříku.  
 
Odůvodnění jednotlivých bodů námitky: 
1) Lokalita místní části Filipovice je samostatným uceleným zastavěným územím, které přiléhá 

ke komunikací I/44 ve směru z obce Bělá pod Pradědem na Červenohorské sedlo. Filipovice jsou 
převážně rekreační oblastí, nicméně nachází se zde i objekty bydlení (trvale žijící obyvatelé).  
V poslední době dochází k velkému rozvoji výstavby v místní části Filipovice. Lokalita je v podstatě 
stabilizovaná, zastavitelné plochy vymezené v dosud platném ÚP Bělá pod Pradědem (s účinností 
od r. 2010) jsou z větší části využité. Nové rozvojové plochy, jejichž využití by mohlo navyšovat 
ubytovací kapacitu, návrhem ÚP Bělá pod Pradědem vymezované nejsou. Přesto dochází k využití 
volných proluk v zastavěném území k výstavbě nových objektů, především pro ubytovací služby, 
čímž dochází k nežádoucímu zahušťování zástavby. Rovněž dochází k postupné přestavbě 
stávajících objektů, mnohdy je navyšována současná kapacita ubytovaných v jednotlivých 
objektech. Tím dochází ke zvýšeným nárokům na infrastrukturu, zejména spotřebu vody a produkci 
odpadních vod. V lokalitě dosud není vybudována veřejná kanalizace ani veřejný vodovod. 
V koncepci veřejné infrastruktury v ÚP Bělá pod Pradědem se navrhuje zastavitelná plocha 
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technické infrastruktury (TI) Z56, určená pro realizaci nového vodojemu. Dále je navrhován veřejný 
vodovod a splašková kanalizace. Všechny tyto stavby jsou vymezeny jako veřejně prospěšné 
stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (v návrhu ÚP vyznačeno jako VT1 – 
stavba vodojemu Filipovice, VT3 – stavby vodovodů včetně souvisejících staveb, VT4 – stavby 
splaškové kanalizace včetně souvisejících staveb). Odkanalizování místní části Filipovice 
splaškovou kanalizací je napojeno na stávající stokovou síť v obci, dále je vedeno na ČOV v České 
Vsi. Toto řešení je v souladu s koncepčním dokumentem Olomouckého kraje – Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (zpracováno v srpnu 2004, aktualizováno červen 2017). 
V současné době se zásobování pitnou vodou v lokalitě řeší individuálními studnami a likvidace 
odpadních vod se řeší individuálními čistírnami odpadních vod. Dochází tak k vzájemnému 
ovlivňování individuálních zdrojů pitné vody a zdrojů znečištění - likvidace odpadních vod 
zasakováním.  
Novou zástavbou v rámci zastavěného území a přestavbou stávajících objektů se rekreační 
potenciál dostal na hranici kapacitních možností. O problémech v lokalitě svědčí i množící se 
stížnosti občanů a vlastníků nemovitostí v lokalitě Filipovice. V rámci pořizování ÚP Bělá pod 
Pradědem byla v roce 2020 řešena petice občanů obce Bělá pod Pradědem, která vyjadřovala 
nesouhlas s příliš intenzivní a nekoncepční zástavbou obce Bělá pod Pradědem v místní části 
Filipovice. Rozsáhlá zástavba podle občanů zásadním způsobem mění charakter Filipovic. Občané 
se obávali poklesu kvality bydlení, ztráty soukromí, zhoršení životního prostředí a v neposlední 
řadě znehodnocení rázu osady v rámci CHKO Jeseníky. Občané namítali rovněž zhoršující se stav 
komunikací v důsledku nárůstu dopravního zatížení v lokalitě.  

 
Pořizování územních plánů obecně se řídí jednotlivými ustanoveními stavebního zákona. Podle 
ustanovení § 53 odst. 4 písm. b) musí být návrh územního plánu v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, které jsou stanoveny v § 18 a 19 stavebního zákona. Podle ustanovení § 18 odst. 2 
stavebního zákona „Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a 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 rozvoje.“ Dále podle ustanovení § 19 odst. 1 
písm. c) je úkolem územního plánování zejména „prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání“. V souladu s těmito požadavky stavebního zákona je nutné pro udržení 
stávajícího charakteru lokality Filipovice regulovat zástavbu tak, aby nedocházelo k přetížení území 
a k jeho devastaci.  
 
Je třeba vzít v úvahu zejména lokalizaci bývalé osady Filipovice. Nachází se na území III. zóny 
CHKO Jeseníky, na území mezinárodní ochrany NATURA 2000 – ptačí oblasti. Severně na 
zastavěné území navazuje přírodní rezervace Filipovické louky, která je zároveň I. zónou CHKO 
Jeseníky. Zástavba v této oblasti by měla zohlednit okolní cenné přírodní prostředí. Základní 
koncepcí rozvoje území je respektování struktury a charakteru stávající rozvolněné zástavby 
vesnického typu. V lokalitě nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy, ze stávajícího ÚP jsou 
převzaty pouze plochy již částečně využité nebo ty, ve kterých jsou již stavby povoleny, ale nejsou 
ještě dokončeny (plocha Z52-DS, Z54-SR, Z50-OX).  
 
Územní plán je vydáván opatřením obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo obce jako 
výsledek ústavně zaručeného práva na samosprávu podle čl. 8, čl. 100 odst. 1, čl. 104 odst. 2 
Ústavy České republiky. Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky pro využívání 
území stanoví na základě zmocnění § 43 odst. 6 stavebního zákona prováděcí vyhláška č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, konkrétně v příloze č. 7. V části I. Obsah a 
struktura územního plánu, v odst. 2 bodu e) je uvedeno, že „pokud je to účelné, textová část 
územního plánu dále obsahuje stanovení pořadí změn v území (etapizaci)“. Pro regulaci zástavby 
v místní části Filipovice je použito výše uvedené ustanovení prováděcí vyhlášky, umožňující 
stanovení etapizace změn v území, ve znění: „Realizace nových staveb pro bydlení, pro rodinnou 
rekreaci, pro ubytování a pro občanské vybavení v místní části Filipovice, včetně změn stávajících 
staveb, které by vedly ke zvyšování jejich lůžkové kapacity, je přípustná až po vybudování 
splaškové kanalizace, napojené na stávající stokovou síť, a to jak ve vymezených zastavitelných 
plochách, tak v plochách stabilizovaných“. Etapizace v tomto případě je účelná. Do doby realizace 
veřejné kanalizace stanovení etapizace řeší omezení výstavby v lokalitě nad únosnou mez. Využití 
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stávajících staveb zůstává beze změn, veškeré stavby je možné užívat v souladu s platným 
kolaudačním rozhodnutím či jiným opatřením stavebního úřadu ohledně užívání stavby. Přípustné 
jsou stavební úpravy stávajících objektů při zachování stávající povolené lůžkové kapacity. Tato 
regulace by měla přispět k tomu, že se nezhorší kvalita životního prostředí v oblasti. V odůvodnění 
ÚP je uvedeno: „Důvodem pro toto opatření je postupné nadměrné zahušťování zástavby ve 
Filipovicích (výstavba v prolukách stabilizovaného území, přestavba a zvyšování ubytovací 
kapacity) a tím vyvolaná nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury, zejména 
neexistence veřejné kanalizace a vodovodu. Tato skutečnost vede k postupnému zhoršování 
životního prostředí ve Filipovicích a je i ve střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny – zastavěné 
území Filipovic navazuje na významnou přírodní lokalitu – Přírodní rezervaci Filipovické louky, 
která patří k nejcennějším územím Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, jejímž posláním je předat 
krajinu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím. 
Likvidace odpadních vod je ve Filipovicích řešena zasakováním nebo vyústěním domovních ČOV 
do místního vodního toku, který nemá dostatečnou průtočnost a především v letních měsících se 
proměňuje v znečištěnou páchnoucí stoku. Současně jsou v území povolovány vrtané studny, 
jejichž kvalitu vody zvyšující se množství vybudovaných domovních ČOV negativně ovlivňuje. 
Stejný problém nastává u stávajících hloubených studní včetně dopadu na pokles hladiny 
podzemních vod. Zvyšující se příliv rekreantů má dopad také na nedostačující kapacity v dopravní 
oblasti – nedostatek parkovacích míst u pronajímaných objektů způsobuje parkování podél 
příjezdové komunikace, hlavní příjezdová komunikace není obousměrně průjezdná a zvýšený 
pohyb chodců, lyžařů a cyklistů po úzké vozovce zhoršuje její průjezd. 
V současné době je tedy potenciál této rekreační oblasti na hranici kapacitních možností.“ 
 
Řešení problému formou etapizace je v souladu s právními předpisy v rámci pořizování územních 
plánů. Řešení regulace zástavby v místní části Filipovice formou omezení zástavby v rámci 
územního plánu požadovali zástupci obce prostřednictvím určeného zastupitele na konci roku 
2020. Pořizování Územního plánu Bělá pod Pradědem bylo ve fázi úpravy návrhu po společném 
projednání podle § 50 stavebního zákona. Na základě požadavků obce pořizovatel ÚP předložil 
Zastupitelstvu obce Bělá pod Pradědem návrh pokynů pro úpravu ÚP Bělá pod Pradědem po 
společném jednání, který v rámci závazné části ÚP stanovil pořadí změn v území, tzv. etapizaci. 
Zastupitelstvo obce Bělá pod Pradědem na svém 18. zasedání konaného dne 24.11.2021 
usnesením č. 295 schválilo pokračovat v pořizování ÚP Bělá pod Pradědem a schválilo rovněž 
pokyny pro úpravu návrhu ÚP Bělá pod Pradědem pro veřejné projednání. Na základě usnesení 
zastupitelstva byl návrh ÚP upraven a projednán v rámci veřejného projednání podle ustanovení § 
52 stavebního zákona. V rámci úprav byla mimo jiné zapracována do návrhu ÚP i etapizace změn 
v území. Ze schváleného usnesení zastupitelstva obce vyplývá, že se jedná o ústavně zaručené 
právo obce na samosprávu.  
 
V rámci zapracování omezení výstavby v místní části Filipovice byla situace v lokalitě několikrát 
projednávána i s MěÚ Jeseník, Odborem životního prostředí, jako věcně a místně příslušným 
vodoprávním úřadem. Ten je kompetentní k povolování staveb podle zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“). Podle informací vodoprávního úřadu se místní část obce Bělá pod Pradědem, Filipovice, 
dlouhodobě potýká s problémy znečišťování podzemních a povrchových vod způsobenými 
vypouštěním odpadních vod z jednotlivých bodových zdrojů. Třetina objektů v předmětné části 
obce zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím čistíren odpadních vod přímým čištěním s 
následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. Zbývající objekty vypouštějí 
odpadní vody do jímek na vyvážení, které slouží k dočasnému uskladnění odpadní vody a musí být 
pravidelně vyváženy. Tento způsob odvádění odpadních vod prostřednictvím jímky na vyvážení je 
až poslední možným způsobem v hierarchii nakládání s odpadními vodami. Na základě ustanovení 
§ 5 odst. 3 vodního zákona je stavebník při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich 
užívání povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit odváděním 
odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se 
zneškodňují přímým čištěním a následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. 
Teprve až v případě technické neproveditelnosti způsobů výše uvedených lze odpadní vody 
akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení 
schválené pro jejich zneškodnění. Vodoprávní úřady ve zcela výjimečných případech umožňují 
tento způsob likvidace odpadních vod prostřednictvím jímek na vyvážení. Jednak jsou vázány 
platnou legislativou, ale zároveň evidují i velké množství nedostatků v souvislosti s nesprávným 
provozem jímek, kdy velmi často dochází k přetékání obsahu jímky, čímž jsou prokazatelně 
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ohroženy povrchové nebo podzemní vody. Vzhledem k výše uvedenému byl s účinností od 1. 1. 
2021 upraven zákon o vodách, který nyní umožňuje efektivnější kontrolu ze strany dozorových 
orgánů. Obec Bělá pod Pradědem proto vyzvala vodoprávní úřad, aby se v oblasti kontrol dle 
vodního zákona zaměřil především na tuto část obce, která je nejvíce zasažena novou výstavbou 
bodových zdrojů znečišťování podzemních a povrchových vod. 
Vzhledem k nedostatečným průtokům ve vodních tocích nacházejících se v této části obce 
(Filipovice), správce toku, kterým jsou Lesy České republiky, s.p., již nevydává souhlasná vyjádření 
k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových, tedy do předmětných vodních 
toků. Správce toku rovněž zohlednil časté stížnosti obyvatel obce, kteří upozorňují na zápach a 
znečištění způsobené vypouštěním odpadních vod do vodoteče. V této záležitosti byla občany 
obce rovněž podána petice k Městskému úřadu Jeseník (viz předchozí text). 
Při povolování vypouštění odpadních vod posuzuje vodoprávní úřad podle § 38 odst. 6 vodního 
zákona možnosti omezování znečištění přímo u zdroje i omezování emisí do životního prostředí 
jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod. Při povolování je vodoprávní úřad 
podle § 38 odst. 5 vodního zákona vázán ukazateli vyjadřujícími aktuální stav vody ve vodním toku, 
nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod (emisními standardy) 
uvedenými v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech (dále jen „nařízení“), nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění 
povrchových vod uvedenými v příloze č. 3 k nařízení a jakostními cíli uvedenými v příloze č. 2 k 
nařízení. 
Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad tedy v posledních letech v této části obce 
povoluje pouze výstavby čistíren odpadních vod, které vypouštějí předčištěné vody do vod 
podzemních, tedy do vsaku, a to na základě výsledků hydrogeologického posouzení v rámci 
vodoprávního řízení.  
Dále je třeba upozornit, že umisťování staveb na odvádění odpadních vod musí být v souladu s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška“), která stanoví v § 24b, že žumpy se budují pouze tam, kde 
splaškové odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé 
čistírně odpadních vod do ekvivalentu 500 obyvatel není možné vypouštět do vodního toku nebo 
do vod podzemních. Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna a řešena tak, aby bylo 
umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Dále je 
potřeba žumpu nebo malou čistírnu umístit tak, aby k nim byl umožněn přístup nebo příjezd pro 
vybírání jejich obsahu.  
V neposlední řadě je potřeba brát zřetel na ustanovení § 24a předmětné vyhlášky, které udává 
minimální vzdálenosti při stavbě studní od možných zdrojů znečištění, kterými jsou i žumpy, 
čistírny a kanalizační přípojky. Všechny objekty ve Filipovicích využívají k zásobování vodou 
kopané nebo vrtané studny. Je tedy žádoucí, aby byla zachována kvalita i kvantita podzemní vody. 
Vzhledem k velmi husté zástavbě objektů (především rekreačních) je dodržování minimálních 
vzdáleností stanovených vyhláškou velmi těžce řešitelné, mnohdy nedosažitelné.   
Dle dostupných informací se vodoprávní úřad velmi často potýká s velkým množstvím námitek 
účastníků řízení v rámci vodoprávních řízení při povolování nových čistíren odpadních vod. 
Účastníci řízení se obávají o kvalitu podzemních vod, kterou využívají ze svých studní a využívají 
tak svých práv vyplývajících ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů i zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň vodoprávní úřad u některých čistíren odpadních vod eviduje 
nedostatky při jejich provozování z důvodu nepravidelného užívání rekreačních objektů (sezónní 
užívání staveb), které má vliv na funkčnost procesu čištění odpadních vod.  
Obec s ohledem na četné stížnosti občanů a petice, které souvisejí se stávajícími, ale i nově 
povolovanými bodovými zdroji znečišťování povrchových a podzemních vod adekvátně reaguje a 
přijímá možná opatření k eliminaci stávajících problémů. 
 
Na základě neudržitelné situace týkající se likvidace odpadních vod v místní části Filipovice 
s přihlédnutím k reakci občanů a vlastníků nemovitostí v lokalitě obec Bělá pod Pradědem 
přistoupila k řešení omezení výstavby v lokalitě formou etapizace změn v území do doby 
vybudování veřejného kanalizačního řadu. Záměrem je předejít znečištění stávajících zdrojů pitné 
vody vlivem nově povolovaných čistíren odpadních vod. Námitka týkající se úpravy regulace 
v místní části Filipovice a požadavku na zrušení etapizace změn v území se zamítá.  
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2) Podatel dále žádá o vymezení pozemku parc. č. 2721 v katastrálním území Domašov u Jeseníka 

jako zastavitelnou plochu s využitím jako plochu SR – Plochy smíšené obytné – rekreační. 
Požadavek byl uplatněn u obce Bělá pod Pradědem předchozím vlastníkem předmětného 
pozemku dne 18.03.2016. Byl zařazen do zadání Územního plánu Bělá pod Pradědem k prověření 
návrhem ÚP pod požadavkem č. 24 v bodě A.1.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, Další 
požadavky. Na základě zadání schváleného zastupitelstvem obce byl požadavek prověřen a 
zapracován do návrhu ÚP Bělá pod Pradědem jako zastavitelná plocha Z53. Plocha byla 
vyhodnocena v rámci zpracování Vyhodnocení vlivů ÚP Bělá pod Pradědem na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb. a Posouzení vlivu koncepce ÚP Bělá pod Pradědem na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Nebyla zjištěna kolize plochy z hlediska předmětu ochrany ptačí oblasti ani jiný vliv na životní 
prostředí, návrh plochy byl vyhodnocen jako akceptovatelný.  
 
V rámci požadavku obce Bělá pod Pradědem řešit situaci zásobování vodou a odvádění 
splaškových vod v místní části Filipovice byla pořizovateli předložena dne 06.10.2021 žádost obce 
Bělá pod Pradědem o úpravu návrhu ÚP Bělá pod Pradědem, která obsahovala mimo jiné žádost o 
změnu využití pozemku parc. č. 2721 v katastrálním území Domašov u Jeseníka. Obec 
požadovala zrušení navrhované zastavitelné plochy Z53 (SV) a ponechání pozemku 
v nezastavěném území tak, jak byl veden v předchozí územně plánovací dokumentaci. Pořizovatel 
ÚP předložil Zastupitelstvu obce Bělá pod Pradědem návrh pokynů pro úpravu ÚP Bělá pod 
Pradědem po společném jednání, který mimo jiné obsahoval zrušení zastavitelné plochy Z53 a 
vymezení pozemku v návrhu ÚP pro veřejné projednání jako součást nezastavěného území, t.j 
v podstatě bez možnosti zastavění. Zastupitelstvo obce Bělá pod Pradědem na svém 18. zasedání 
konaného dne 24.11.2021 usnesením č. 295 schválilo pokračovat v pořizování ÚP Bělá pod 
Pradědem a schválilo rovněž pokyny pro úpravu návrhu ÚP Bělá pod Pradědem pro veřejné 
projednání. Na základě usnesení zastupitelstva byl návrh ÚP upraven a projednán v rámci 
veřejného projednání podle ustanovení § 52 stavebního zákona. V rámci úprav byla mimo jiné v 
návrhu ÚP zrušena plocha Z53 a pozemek parc. č. 2721 v katastrálním území Domašov u 
Jeseníka byl vymezen jako plocha NZ – plocha zemědělská. Ze schváleného usnesení 
zastupitelstva obce vyplývá, že se jedná o ústavně zaručené právo obce na samosprávu. Na 
změnu využití pozemku v rámci územně plánovací dokumentace není právní nárok. O zařazení 
pozemků jako zastavitelné v konečné fázi schválení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo 
obce. Zastupitelstvo obce rovněž schvaluje rozhodnutí o námitkách.  

 
 
 

Námitka č.2: 

Podatel námitky: 
Eva Neugebauerová, Filipovice 14, 79001 Bělá pod Pradědem 
(doručeno dne 06.05.2022) 

Vymezení území dotčené námitkou: 
Pozemek parc. č. 2967/3 (orná půda), v katastrálním území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod 
Pradědem 

Údaje dle KN dokladující dotčená práva: 
Podatel námitky je vlastníkem pozemků parc. č. 2967 v katastrálním území Domašov u Jeseníka 

Znění námitky: 
Podatel požaduje jako vlastník zachování pozemku parc. č. 2967/3 v katastrálním území Domašov u 
Jeseníka k zástavbě v souladu se současným územním plánem. Požaduje pozemek zachovat 
k zástavbě pro bydlení.  

Rozhodnutí o námitkách: 
Námitka se zamítá v celém rozsahu 

Odůvodnění: 
Podatel námitky je vlastníkem pozemku parc. č. 2967/3 v katastrálním území Domašov u Jeseníka. 
Pozemky jsou dotčeny návrhem řešení a na základě této skutečnosti je podatel dle § 52 odst. 2) 
stavebního zákona oprávněn podávat námitky.  
Námitka byla podána 06.05.2022, tj. v zákonem stanoveném termínu. Veřejná vyhláška s oznámením 
o konání veřejného projednání a s informací o možnosti podat námitky k návrhu ÚP Bělá pod 
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Pradědem pro veřejné projednání byla vyvěšena dne 12.04.2022, termín pro podání námitek je podle 
stavebního zákona do 7 dnů od veřejného projednání, které se konalo dne 19.05.2022. Poslední 
termín pro podání námitek byl 26.05.2022.  
Pozemek parc. č. 2967/3 v katastrálním území Domašov u Jeseníka je vymezen v současně platném 
ÚP Bělá pod Pradědem s účinností od r. 2010 jako součást zastavěného území, dle způsobu využití je 
součástí stabilizované plochy RB – plochy rekreace smíšené s bydlením.  
Zastupitelstvo obce Bělá pod Pradědem na svém 16. zasedání konaného dne 30.03.2016 rozhodlo o 
pořízení nového Územního plánu Bělá pod Pradědem. Zadání nového ÚP bylo schváleno 
zastupitelstvem dne 27.06.2016. Součástí návrhu ÚP je vymezení zastavěného území podle § 58 
stavebního zákona. Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, 
chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby 
(zahradnictví) 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 
zastavěného území, d) ostatní veřejná prostranství, e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními 
pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví. 
Za zastavěné území se považuje současně zastavěné území obce vyznačené podle dosavadních 
právních předpisů v územním plánu obce, a to po dobu platnosti této územně plánovací dokumentace. 
Při zpracování nového územního plánu je třeba postupovat v souladu se stavebním zákonem a 
zastavěné území nově vymezit. Pozemek parc. č. 2967/3 v katastrálním území Domašov u Jeseníka 
není součástí intravilánu, je pozemkem zemědělské půdy (v KN veden jako orná půda). Nelze jej 
považovat za zastavěný stavební pozemek. Ten je definován v § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona 
jako pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely 
zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. 
Pozemek parc. č. 2967/3 není zastavěn budovami, není pod společným oplocením a není užíván jako 
zahrada k rodinnému domu. Jako pozemek orné půdy není součástí zastavěného území, byl zařazen 
do nezastavěného území jako plocha NZ – plochy zemědělské.  
Na základě výše uvedených skutečností pozemek nebyl zařazen do zastavěného území. 
 
 
 
 

Námitka č. 3: 

Podatel námitky: 
SKIPARK Filipovice, s.r.o., IČO 27812677, třída Kpt. Jaroše 1936/19, Černá Pole, 602 00 Brno 
(doručeno dne 25.05.2022) 

Vymezení území dotčené námitkou: 
Pozemek parc. č. 2897/3 (trvalý travní porost), v katastrálním území Domašov u Jeseníka, obec Bělá 
pod Pradědem 

Údaje dle KN dokladující dotčená práva: 
Podatel námitky je vlastníkem pozemků parc. č. st. 893, st. 935, 2856/2, 2863, 2867/2, 2868/5, 2885, 
2896, 2897/3, 2900/1, 2900/20, 2901/1, 2901/2, vše v katastrálním území Domašov u Jeseníka (LV 
923) 

Znění námitky: 
Podatel požaduje jako vlastník pozemku parc. č. 2897/3 v katastrálním území Domašov u Jeseníka, 
který je součástí vymezené zastavitelné plochy Z51 (OS), zařadit do přípustného způsobu využití 
plochy OS i vodní plochu pro umělé zasněžování.  

Rozhodnutí o námitkách: 
Námitka se zamítá v celém rozsahu 

Odůvodnění: 
Podatel námitky je vlastníkem pozemku parc. č. 2897/3 (a dalších výše uvedených) v katastrálním 
území Domašov u Jeseníka. Pozemky jsou dotčeny návrhem řešení a na základě této skutečnosti je 
podatel dle § 52 odst. 2) stavebního zákona oprávněn podávat námitky.  
Námitka byla podána 25.05.2022, tj. v zákonem stanoveném termínu. Veřejná vyhláška s oznámením 
o konání veřejného projednání a s informací o možnosti podat námitky k návrhu ÚP Bělá pod 
Pradědem pro veřejné projednání byla vyvěšena dne 12.04.2022, termín pro podání námitek je podle 
stavebního zákona do 7 dnů od veřejného projednání, které se konalo dne 19.05.2022. Poslední 
termín pro podání námitek byl 26.05.2022.  
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Pozemek parc. č. 2897/3 v katastrálním území Domašov u Jeseníka je součástí vymezené 
zastavitelné plochy Z51 (OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení). 
Hlavním využitím ploch OS jsou stavby tělovýchovných a sportovních zařízení. Plocha OS sousedí 
s plochami sportovního lyžařského areálu s lanovkou, lyžařskými vleky a sjezdovými tratěmi.  
Na základě požadavku podatele námitky byl pořizovatel zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách, ve 
kterém mělo být námitce vyhověno a do přípustného využití plochy OS měla být doplněna i vodní 
plocha (nádrž) pro potřeby umělého zasněžování sjezdových tratí. Návrh rozhodnutí o námitkách se 
dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona zasílá dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. 
V zákonném termínu do 30 dnů od doručení uplatnil Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství, své stanovisko, ve kterém nesouhlasí s vyhověním námitce č. 3 a s úpravou 
regulativů, které spočívalo v doplnění přípustného využití pro plochy OS – plochy občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, a to „staveb vodních nádrží pro umělé zasněžování“. 
Podle stanoviska KÚOK vodní plocha (nádrž) určená pro umělé zasněžování, funkčně propojená se 
stávajícím lyžařským areálem, je jeho souvisejícím zařízení a naplňuje tak dikci bodu č. 114 Přílohy č. 
1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, – „Sjezdové tratě, lyžařské 
vleky, lanovky a související zařízení.“ V případě, že předmětné by bylo vyhověno, bylo by nutné 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) o přípustnost tohoto regulativu dopracovat a požádat o 
nové stanovisko SEA.  
Na základě tohoto uplatněného stanoviska KÚOK bylo znění námitky pořizovatelem po dohodě 
s určeným zastupitele upraveno tak, že námitce vyhověno nebylo. 
 
 
 
 
 

 
 

Námitka č. 4: 

Podatel námitky: 
Ing. Miroslav Švásta, Neumannova 2619/3, 750 02 Přerov 
(doručeno dne 26.05.2022) 

Vymezení území dotčené námitkou: 
Pozemek parc. č. 121 (orná půda), 122 (orná půda), 361/29 (orná půda), v katastrálním území 
Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem – zastavitelné plochy Z20 (SV), Z21 (SV), Z23 (PV) 

Údaje dle KN dokladující dotčená práva: 
Podatel námitky je vlastníkem pozemků parc. č. 121 a 122 v katastrálním území Domašov u Jeseníka 
(LV 866) 

Znění námitky: 
Podatel požaduje po dohodě s vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 361/29 v katastrálním území 
Domašov u Jeseníka posunutí hranice zastavitelné plochy Z23 (PV – veřejné prostranství) tak, aby 
vymezovaná plocha pro veřejné prostranství zabírala rovným dílem pozemky jednotlivých majitelů 
okolních pozemků.  

Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se vyhovuje v celém rozsahu: 
Vymezení zastavitelné plochy Z23 (PV – veřejné prostranství) bude posunuto cca o 4 m severně na 
pozemek parc. č. 361/29 v katastrálním území Domašov u Jeseníka. Veřejné prostranství vymezené 
plochou Z23 bude rovnoměrně zabírat pozemky jednotlivých vlastníků sousedících pozemků.  

Odůvodnění: 
Podatel námitky je vlastníkem pozemků parc. č. 121 a 122 v katastrálním území Domašov u Jeseníka. 
Pozemky jsou dotčeny návrhem řešení a na základě této skutečnosti je podatel dle § 52 odst. 2) 
stavebního zákona oprávněn podávat námitky.  
Námitka byla podána 26.05.2022, tj. v zákonem stanoveném termínu. Veřejná vyhláška s oznámením 
o konání veřejného projednání a s informací o možnosti podat námitky k návrhu ÚP Bělá pod 
Pradědem pro veřejné projednání byla vyvěšena dne 12.04.2022, termín pro podání námitek je podle 
stavebního zákona do 7 dnů od veřejného projednání, které se konalo dne 19.05.2022. Poslední 
termín pro podání námitek byl 26.05.2022.  

Pořizovatel vyhověl v plném rozsahu těmto námitkám: 
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Pozemky parc. č. 121 a 122 v katastrálním území Domašov u Jeseníka jsou součástí vymezené 
zastavitelné plochy Z21 (SV – plochy smíšené obytné - venkovské), zasahují i do plochy Z23 (PV – 
plochy veřejných prostranství). Plocha veřejného prostranství Z23 je určena pro umístění místní 
komunikace MK5 (dle výkresu č. 3 – Výkres koncepce dopravní infrastruktury). Komunikace je 
vymezena jako veřejně prospěšná stavba VD8 – stavba místní komunikace MK5, pro kterou lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit (dle výkresu č. 5 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací). Zastavitelná plocha Z23 určená pro umístění komunikace bude sloužit i pro zpřístupnění 
pozemku parc. č. 361/29 v katastrálním území Domašov u Jeseníka, na kterém je vymezena 
zastavitelná plocha Z20 (SV – plochy smíšené obytné - venkovské). Podatel námitky namítal, že 
návrhem dojde k jednostrannému záboru pozemků v jeho vlastnictví a požaduje, aby zábor pozemků 
pro veřejné prostranství byl spravedlivě umístěn i na pozemek parc. č. 361/29. Tato úprava byla 
projednána i s vlastníkem pozemku parc. č. 361/29 v katastrálním území Domašov u Jeseníka, který 
s tím souhlasí. Připojil se k úpravě podáním samostatné námitky (námitka č. 5).  
Úprava návrhu ÚP spočívající v posunutí vymezení zastavitelné plochy cca o 4 m severně na 
pozemek sousedního vlastníka nepředstavuje zásah do práv jednotlivých vlastníků, neboť došlo ke 
vzájemné dohodě (podáním námitek obou účastníků). Nedochází ke změně záboru jiných pozemků, 
pouze k posunu hranic plochy určené pro umístění komunikace. Nedojde tím k podstatné úpravě ÚP, 
bude pouze posunuta hranice ploch Z20, Z21 a Z23. Úprava nevyvolá opakované veřejné projednání. 

 

 

 

Námitka č. 5: 

Podatel námitky: 
Antonín Čupr, Adolfovice 260, 790 01 Bělá pod Pradědem 
(doručeno dne 26.05.2022) 

Vymezení území dotčené námitkou: 
Pozemek parc. č. 121 (orná půda), 122 (orná půda), 361/29 (orná půda), v katastrálním území 
Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem – zastavitelné plochy Z20 (SV), Z21 (SV), Z23 (PV) 

Údaje dle KN dokladující dotčená práva: 
Podatel námitky je vlastníkem pozemků parc. č. 361/29 v katastrálním území Domašov u Jeseníka 
(LV 684) 

Znění námitky: 
Podatel požaduje po dohodě s vlastníkem sousedních pozemků parc. č. 121 a 122 (v katastrálním 
území Domašov u Jeseníka posunutí hranice zastavitelné plochy Z23 (PV – veřejné prostranství) tak, 
aby plocha pro veřejné prostranství zabírala rovným dílem pozemky jednotlivých majitelů okolních 
pozemků.  

Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se vyhovuje v celém rozsahu: 
Vymezení zastavitelná plochy Z23 (PV – veřejné prostranství) bude posunuto cca o 4 m severně na 
pozemek parc. č. 361/29 v katastrálním území Domašov u Jeseníka. Veřejné prostranství vymezené 
plochou Z23 bude rovnoměrně zabírat pozemky jednotlivých vlastníků pozemků.  

Odůvodnění: 
Podatel námitky je vlastníkem pozemku parc. č. 361/29 v katastrálním území Domašov u Jeseníka. 
Pozemky jsou dotčeny návrhem řešení a na základě této skutečnosti je podatel dle § 52 odst. 2) 
stavebního zákona oprávněn podávat námitky.  
Námitka byla podána 26.05.2022, tj. v zákonem stanoveném termínu. Veřejná vyhláška s oznámením 
o konání veřejného projednání a s informací o možnosti podat námitky k návrhu ÚP Bělá pod 
Pradědem pro veřejné projednání byla vyvěšena dne 12.04.2022, termín pro podání námitek je podle 
stavebního zákona do 7 dnů od veřejného projednání, které se konalo dne 19.05.2022. Poslední 
termín pro podání námitek byl 26.05.2022.  
Pozemky parc. č. 121 a 122 v katastrálním území Domašov u Jeseníka jsou součástí vymezené 
zastavitelné plochy Z21 (SV – plochy smíšené obytné - venkovské), zasahují i do plochy Z23 (PV – 
plochy veřejných prostranství). Plocha veřejného prostranství Z23 je určena pro umístění místní 
komunikace MK5 (dle výkresu č. 3 – Výkres koncepce dopravní infrastruktury). Komunikace je 
vymezena jako veřejně prospěšná stavba VD8 – stavba místní komunikace MK5, pro kterou lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit (dle výkresu č. 5 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací). Zastavitelná plocha Z23 určená pro umístění komunikace bude sloužit i pro zpřístupnění 
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pozemku parc. č. 361/29 v katastrálním území Domašov u Jeseníka, na kterém je vymezena 
zastavitelná plocha Z20 (SV – plochy smíšené obytné - venkovské). Podatel námitky požadoval 
posunutí hranice zastavitelné plochy Z23 o polovinu šířky plochy na pozemek parc. č. 361/29 v 
katastrálním území Domašov u Jeseníka. Úpravou bude dosaženo spravedlivého záboru pozemků pro 
veřejné prostranství s ohledem na vlastnictví. Tato úprava byla projednána na základě iniciativy 
vlastníka pozemků parc. č. 121 a 122 v katastrálním území Domašov u Jeseníka v katastrálním území 
Domašov u Jeseníka a došlo k vzájemné dohodě (viz námitka č. 4).  
Úprava návrhu ÚP spočívající v posunutí vymezení zastavitelné plochy cca o 4 m severně na 
pozemek sousedního vlastníka nepředstavuje zásah do práv jednotlivých vlastníků, neboť došlo ke 
vzájemné dohodě (podáním námitek obou účastníků). Nedochází ke změně záboru jiných pozemků, 
pouze k posunu hranic plochy určené pro umístění komunikace. Nedojde tím k podstatné úpravě ÚP, 
bude pouze posunuta hranice ploch Z20, Z21 a Z23. Úprava nevyvolá opakované veřejné projednání. 
 
 
 
 
Pořizovatel vyhověl částečně této námitce: 

Námitka č. 6: 

Podatel námitky: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor investiční přípravy staveb, Odd. koncepce a územního plánu 
Morava, IČO: 65993390, sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  

Vymezení území dotčené námitkou: 
Zastavitelná plocha Z57 – Červenohorské sedlo, dle způsobu využití plocha OX – plochy občanského 
vybavení – se specifickým využitím.  
 
 

Údaje dle KN dokladující dotčená práva: 
Podatel námitky je vlastníkem veřejné dopravní infrastruktury a jako oprávněný investor je zapsán 
v seznamu oprávněných investorů na území Olomouckého kraje. Na základě této skutečnosti je 
podatel dle § 52 odst. 2) stavebního zákona oprávněn podávat námitky proti návrhu územního plánu. 

Znění námitky: 
Návrh zastavitelné plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX Z57 (Červenohorské 
sedlo/dále ČHS), k.ú. Domašov u Jeseníka Plocha Z57 zasahuje do ochranného pásma silnice I/44, 
dopravní obsluha je uvažována prostřednictvím stávající účelové komunikace (ÚK) připojené na I/44. 
Nově je na základě projednání a požadavku MD v předmětné ploše nepřípustné umístění stavby pro 
ubytování a stavby park. a manipulačních ploch.  
S vymezením zastavitelného území v ploše Z57 souhlasíme při splnění níže uvedené podmínky:  
Využití plochy Z57 je podmíněno úpravou charakteru připojení ÚK na I/44. Tuto je nutno definovat 
jako neveřejný sjezd pouze pro dopravní obsluhu plánovaného zařízení.  
Odůvodnění: S vymezením plochy Z57 jsme dříve nesouhlasili zejména z důvodu situování dopravně 
nevhodného připojení ÚK na sil. I/44 do prostoru zálivu zastávky (ozn. Loučná n/D, ČHS) a také k 
předpokládané změně charakteru připojení ÚK na sil. I/44, na které by se muselo pohlížet dle platné 
legislativy jako na křižovatku. Zároveň je připojení situováno v oblouku I/44 (zvýšené riziko střetu 
vozidel), v nevyhovující vzdálenosti (cca 165m) od stávající křižovatky v trase I/44 (připojení 
rekreačního areálu ČHS, k.ú. Kouty nad Desnou). Dle ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic je min. 
dovolená vzájemná vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km (viz Tab. 18). Z uvedených důvodů 
nelze s případnou úpravou připojení ÚK na sil. I/44 uvažovat. V případě neveřejného sjezdu je při 
nízkém zatížení (tj. bez umístění staveb pro ubytování a parkovaní) dopravní obsluhu lokality 
prostřednictvím ÚK připustit.  
Upozorňujeme dále na neshodu v textové části dokumentace, kde je dle popisu plocha Z57 
vymezována pro „vybudování zařízení pro stravování a ubytování v dolní části Skiareálu ČHS“ (v kap. 
C.1., čl. 8), přičemž dle podmínek stanovených pro využití plochy Z57 jsou „stavby pro ubytování a 
stavby park. a manipulačních ploch“ nepřípustné.  
Závěrem nadále připomínáme, že souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím ploch není 
současně souhlasem s komunikačním připojením k silnicí I. třídy. 
K návrhu ÚP Bělá pod Pradědem nemáme další námitky ani připomínky 

Rozhodnutí o námitkách: 
Námitce se vyhovuje částečně: 
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V textové části návrhu ÚP Bělá pod Pradědem, v kap. F. Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, v kap. F.3 - v tab. č. 7 -  v podmínkách plochy OX bude doplněna 
podmínka „ plocha Z57 bude na veřejnou komunikaci dopravně napojena neveřejným sjezdem“.  

Odůvodnění: 
Podatel námitky Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha je oprávněným investorem dle § 23a stavebního zákona. Oprávněný investor může podle znění 
§ 52 odst. 2 stavebního zákona podat v řízení o územním plánu námitky proti návrhu územního plánu.  
Námitka byla podána zasláním na mailovou adresu pořizovatele dne 26.05.2022, tj. v zákonem 
stanoveném termínu. Z důvodu nefunkčnosti spisové služby byl dopis doručen do datové schránky 
pořizovatele dne 27.05.2022. Veřejná vyhláška s oznámením o konání veřejného projednání a 
s informací o možnosti podat námitky k návrhu ÚP Bělá pod Pradědem pro veřejné projednání byla 
vyvěšena dne 12.04.2022, termín pro podání námitek je podle stavebního zákona do 7 dnů od 
veřejného projednání, které se konalo dne 19.05.2022. Poslední termín pro podání námitek byl 
26.05.2022. Námitka je považována za podanou v termínu, byla doručena mailovou poštou 
s ověřeným elektronickým podpisem a později doplněna datovou schránkou.  
Námitce bylo vyhověno částečně úpravou textu regulativů pro plochy OX, konkrétně zapracováním 
podmínky pro zastavitelnou plochu Z57. V textové části návrhu ÚP Bělá pod Pradědem, v kap. F. 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, v kap. F.3 - v tab. č. 7 -  
v podmínkách plochy OX bude doplněna podmínka „plocha Z57 bude na veřejnou komunikaci 
dopravně napojena neveřejným sjezdem“.  
Navržený text ŘSD, který obsahoval podmínku pro využití plochy Z57 v rozsahu „úpravy charakteru 
připojení účelové komunikace na I/44“, nemohl být v celém rozsahu akceptován. Obsahoval 
podrobnosti pro navazující řízení. Doplnění podmínek pro další navazující řízení nemůže být řešeno v 
závazné části ÚP, neboť v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona „územní plán ani 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem 
regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím“. Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu 
je předmětem řízení k umístění a povolení konkrétní stavby. Územní plán stanovuje přípustnost typů 
staveb. Podle předchozích požadavků ŘSD a dotčeného orgánu Ministerstva dopravy ČR byly 
upraveny podmínky pro využití ploch OX. Z přípustného využití byly vypuštěny všechny stavby, které 
by podmínily dopravní napojení plochy pro přístup veřejnosti. Byly vypuštěny stavby pro ubytování, 
parkovací a manipulační plochy. Tyto stavby by znamenaly větší dopravní zátěž, což je podle 
vyjádření ŘSD jako správce komunikace nežádoucí. Plocha je určena pro provozní a obslužné zázemí 
lyžařských vleků. Přípustné jsou související stavby pro stravování. Dopravní napojení bude využíváno 
pouze jako provozní pro zásobování, nikoliv jako veřejný sjezd. V podmínkách plochy OX bude 
doplněna podmínka „plocha Z57 bude na veřejnou komunikaci dopravně napojena neveřejným 
sjezdem“. Dopravní napojení budoucího záměru bude předmětem navazujících řízení, např. územního 
rozhodnutí.  

 
 
 

9.  Vyhodnocení připomínek 
 
9.1  Připomínky uplatněné v rámci společného jednání dle ustanovení § 50 stavebního 

zákona o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem 
 
Dotčené orgány: 
Vypořádání připomínek a stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v kap. II.C - 5.1 a 5.2    
 
Ostatní připomínky: 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR - vyjádření 
( č.j. 001746/11300/2018 ze dne 13.11.2018, doručeno 14.11.2018) 
 

Z hlediska našich zájmů v území je v přeloženém návrhu ÚP respektován záměr vedení plánované 
přeložky silnice I/44. Pro realizaci záměru jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury - silniční 
šířky 100m (50 m od předpokládané osy komunikace na obě strany), ozn. DK1 (trasa přeložky) a DK2 
(navazující úsek přeložky I/44 vedený pod Červenohorským sedlem-ČHS). DK2 je rozdělen na část 
DK2A - část I/44 vedena mimo tunel a část DK2B - tunelový úsek). Stavba přeložky silnice I/44, včetně 
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souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby 
VD1 až VD3 (pro jednotlivé úseky). 
K vybraným částem sdělujeme: 
1) Dle textové části ÚPD byla trasa přeložky I/44 do ÚPD zapracována dle technické studie „Silnice 

I/44 Bělá pod Pradědem - obchvat" (zhot. Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o., 2006)-dále jen 
„technická studie/TS“. 
Upozorňujeme na chybu v grafické části ÚPD - poloha přeložky siln. I/44, resp. plocha pro její 
realizaci DK1, neodpovídá navržené trase přeložky I/44 cca v úseku mezi km 0,8 - 2 dle TS. 
Uvedený rozpor je nutno opravit a polohu celého koridoru DK1 zakreslit v souladu s TS. 

2) Pro využití vymezených koridorů DK1, DK2A a DK2B jsou v rámci návrhu ÚP stanoveny mj. tyto 
zásady a podmínky: Jako přípustné využití jsou uvedeny „stavby silnic, stavby místních a 
účelových komunikací, stavby pěších a cyklistických komunikací, stavby a zařízení technické 
infrastruktury, stavby, zařízení a opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrofa pro odstraňování jejich důsledků, stavby a úpravy na vodních tocích a realizace ÚSES“. 
Vzhledem k účelu vymezení koridorů DK1, DK2 a s ohledem na charakter vedení přeložky silnice 
I/44 v zásadě mimo zástavbu, v obchvatu obce, požadujeme v ÚPD definovat přípustnost umístění 
nových staveb místních a účelových komunikací, staveb pěších a cyklistických komunikací, staveb 
a zařízení technické infrastruktury, které nesouvisí s přeložkou I/44. vč. realizace ÚSES ve smyslu, 
že tyto lze v koridoru vymezeném pro přeložku I/44 (zejména DK1, DK2A) připustit pouze za 
předpokladu, že výrazně negativně neovlivní/neohrozí, nebo neznemožní realizaci záměru 
přeložky silnice I/44, resp. nebude je nutno v rámci navazující investiční přípravy stavby a 
upřesňování polohy trasy přeložky nákladně překládat (MK, pěší/cyklistické kom., atd ). 

3) U koridoru DK3, vymezeného pro realizaci lanové dráhy Filipovice - Červenohorské sedlo (LD3), 
požadujeme v místě křížení respektovat stávající trasu silnice I/44. 

4) Plocha Z51 (Filipovice - Nad Starou Poštou) situována na jižním okraji zástavby Filipovic; určena 
pro vybudování sportovního areálu, v návaznosti na Skiareál Filipovice. 
Plocha je situována u silnice I/44, částečně v jejím ochranném pásmu. Dopravní obsluhu území 
požadujeme řešit bez nároku na nové přímé komunikační připojení na silnici I/44. 
Odůvodnění: Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu dopravy na I/44. Respektování požadavku 
na nejmenší dovolené vzdálenosti křižovatek dle ČSN 736102. 

5) Plochy Z57 (OX-obč. vybavenost, pro stavbu stravovacího a ubytovacího zařízení) a K17 (RN-
rekreace, pro rozšíření sjezdovky ve Skiareálu), situovány částečně v ochranném pásmu silnice 
I/44. Plochy Z57 a K17 přímo sousedí s plochou dopravní infrastruktury-silniční DS (u I/44). 
S návrhem ploch Z57 a K17 nesouhlasíme. 
Odůvodnění: Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu dopravy na silnici 1/44. 
Dle grafické části je plocha Z57 vymezena na poz. p. č. 6922/5 a p.č. 6922/56 k.ú. Domašov u JE 
(původně dle požadavku uveden pouze poz. p.č. 6922/5). Již v předchozím vyjádření jsme návrh 
změny funkčního využití předmětného území nedoporučili. Připustili jsme ji pouze s podmínkou na 
řešení dopravní obsluhy bez nároku na přímé připojení na I/44. Je zřejmé, že dopravní obsluha 
lokality může být řešena jedině prostřednictvím stávající účelové komunikace - ÚK (dle gr. části 
situována mezi oběma plochami Z57, K17), která přímo navazuje na silnici I/44 u stávající zastávky 
HD. S ohledem na situování ploch a na způsob a místo připojení ÚK na i/44 lze uvedenou dopravní 
obsluhu území charakterizovat jako přímé připojení ploch na silnici I/44, s čímž nadále 
nesouhlasíme. Změnou způsobu využití území by došlo ke změně charakteru připojení ÚK na I/44, 
s nutností nahlížet na ní jako na křižovatku. Pozn. Dle § 1 odst. 2 Vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, se úrovňové připojení veřejně nepřístupné účelové 
komunikace nepovažuje za křižovatku. Stávající uspořádání, kdy je ÚK připojena na I/44 v zásadě 
přes prostor zastávky autobusu, je zcela nevhodné, s hrozbou zvýšeného rizika výskytu nehod v 
trase I/44. 

 
Upozorňujeme že: 
Souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím ploch není současně souhlasem s komunikačním 
připojením k silnicím I. třídy. Úpravy stávajících připojení a návrhy nových připojení k silnici I/44 musí 
být řešeny v souladu s ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic ČSN 736110 Projektování místních 
komunikací a ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích v platném znění, a 
tyto projednány s ŘSD ČR. Uvedené se týká ploch: 
 Z4 (PV) pro vybudování místní komunikace MK1, zajištění dopravní obsluhy navržených ploch 
smíšených obytných - venkovských SV Z1, Z2 a Z3. MK1 připojena na I/44. 
 P3 (VX2-plochy výroby a skladování - se specifickým využitím) - plocha vymezena pro stavbu 
malé vodní elektrárny na toku Bělá, v severní části Domašova. Plocha je situovaná u stávající silnice 
I/44. 
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 Plocha Z26 (Domašov - Komunikace Ke Statku) 
 Z30 a P4 (OV - obč. vybavenost), určeny pro výstavbu blíže nespecifikovaných zařízení 
občanského vybavení. 
Upozorňujeme na nevhodné dopravní uspořádání prostoru připojení stávající místní komunikace (MK) 
na silnici I/44, přes prostor zastávky HD. Za předpokladu dopravní obsluhy plochy Z30 a P4 
prostřednictvím této MK je nutno provést návrh úprav připojení MK na I/44, včetně vymezení plochy 
pro jejich realizaci. 
 Z35 (PV)-pro vybudování účelové komunikace ÚK1 pro zajištění přístupu ke stavbě přehrážky v 
lokalitě severně od Bělské stráně (protipovodňové opatření). 
 Z36 (Domašov - Pod Brští) - pro vybudování parkoviště (o kapacitě cca 750 park. stání) pro dolní 
stanici navržené lanové dráhy na ČHS. Plocha je situovaná u I/44, částečně v jejím ochranném 
pásmu. 

Požadujeme respektovat ochranné pásmo silnice I/44 a plochu pro parkoviště nevymezovat v 
těsné návaznosti na těleso silnice I/44. 
Odůvodnění: Zamezení rizika nevhodného vzájemného propojení ploch dopravní infrastruktury. 

 Z37 (Domašov - Komunikace Pod Brští) - vymezena pro vybudování účelové komunikace ÚK2 pro 
zajištění příjezdu k navrženému parkovišti v ploše Z36. Dle grafické části je ÚK2 připojena na silnici 
I/44. 

Požadujeme v místě připojení na I/44 zvětšit plochu Z37 tak, aby byla územně pokryta možnost 
úpravy připojení pro zajištění potřebné dopravní výkonnosti a rozhledu. 
Odůvodnění: Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu dopravy na I/44. 

U plochy K5 (W) - řešení odtokové závady návrhem propustku pod silnicí, je chybně uvedena silnice 
II/450, správně I/44 (str. 95 Odůvodnění). 

 
Vyřízení: 
1) Zpracovatel ÚP Bělá pod Pradědem (Urbanistické středisko Ostrava, Ing. arch. Helena Salvetová) 

si vyžádal na základě požadavku MD ČR a ŘSD v zadání ÚP elektronickou verzi dokumentace 
technické studie "Silnice I/44 Bělá pod Pradědem - obchvat" (Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o., 
2006). Při zpracování grafické části ÚP bylo zjištěno, že navržená trasa obchvatu ze studie 
nerespektuje stávající vymezení koridoru v ZÚR OK. Vzhledem k tomu, že požadovaná studie není 
zapsána do územně plánovacích podkladů kraje, není pro pořízení ÚP závazná. Navíc je v rozporu 
se závaznou územně plánovací dokumentací kraje - ZÚR OK. Zpracovatel tedy ve spolupráci se 
specialistou na dopravní část trasu upravil tak, aby respektovala průběh koridoru ZÚR OK.  
Dotazem na pořizovatele Aktualizace 2a ZÚR OK (Ing. arch. Malá) bylo zjištěno, že MD ČR ani 
ŘSD nepožádalo o změnu průběhu koridoru v rámci probíhajícího projednávání ZÚR.  
Pořizovatel nemůže vyhovět podmínce stanoviska MD ČR z důvodu nesouladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací (ZÚR OK). V případě, že by MD ČR trvalo na podmínce 
zapracování studie, bylo by nutné řešit rozpor mezi stanoviskem dotčeného orgánu a ZÚR OK.  
Situace byla konzultována s p. Ing. Alenou Juzovou z ŘSD ČR Brno, která se vyjadřovala k ÚP 
Bělá pod Pradědem. Dle jejího vyjádření nebude za těchto podmínek ŘSD trvat na zapracování 
studie. Do budoucna bude tedy nutné ze strany ŘSD řešit buď přepracování studie s ohledem na 
platné ZÚR OK nebo případně zapracování stávající studie do Aktualizace ZÚR OK.  
Pořizovatel požádal MD ČR o úpravu stanoviska MD ČR v části zapracování trasy podle technické 
studie (podmínka č.1) – bylo vydáno nové stanovisko (viz výše).  

2) Byla upravena přípustnost staveb v koridoru DK1, DK2A a DK2B dle požadavku - umístění nových 
staveb místních a účelových komunikací, staveb pěších a cyklistických komunikací, staveb a 
zařízení technické infrastruktury, které nesouvisí s přeložkou I/44 a realizace ÚSES je přípustné 
pouze za předpokladu, že neznemožní nebo výrazně neovlivní realizaci záměru přeložky silnice 
I/44.  

3) U koridoru DK3, vymezeného pro realizaci lanové dráhy Filipovice - Červenohorské sedlo (LD3), je 
stávající trasu silnice I/44 respektována. Podrobnější podmínky pro stavbu budou předmětem 
dalších stupňů dokumentace. 

4) Byly upraveny regulativy pro plochu Z51, dopravní obsluha plochy bude řešena pomocí stávajících 
připojení bez nároku nového připojení na silnici I/44. 

5) Bylo upraveno využití plochy OX u navrhované ploše občanského vybavení Z57, funkční využití 
„stavby pro ubytování“ a „stavby parkovacích a manipulačních ploch“ byly zařazeny mezi 
nepřípustné využití. Dopravní obsluha lokality může být řešena prostřednictvím stávající účelové 
komunikace, která přímo navazuje na silnici I/44 u stávající zastávky hromadné dopravy, kde se 
úrovňové připojení veřejně nepřístupné účelové komunikace nepovažuje za křižovatku. Napojení 
plochy zůstane stávající, využití plochy bude možné pouze bez nároku na jiné připojení na silnici 
I/44 (např. prostřednictvím křižovatky)  
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6) Další upozornění se týkají navazujících řízení – napojení ploch na I/44 

 
 

Státní pozemkový úřad – Odloučené pracoviště Šumperk - vyjádření 
( č.j. SPU 439600/2018/Tom ze dne 26.10.2018, doručeno 26.10.2018) 
 

Státní pozemkový úřad – Pobočka v Šumperku nemá zásadních připomínek k Oznámení –Návrh 
Územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území při dodržení 
následujících podmínek.  
Státní pozemkový úřad (dále SPÚ) žádá Obec Bělá pod Pradědem, případně investora stavební akce, 
při které dojde k záboru nebo dotčení pozemků ve správě SPÚ (pozemky psané na listu vlastnictví 
státu č. 10002 – státní pozemky zařazené v zemědělském půdním fondu), aby toto předem projednal 
se Státním pozemkovým úřadem.  
Rovněž žádáme, aby byl dodržen zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.  
Součástí tohoto stanoviska je i dílčí vyjádření SPÚ – Odboru vodohospodářských staveb č.j. SPU 
472444/2018 ze dne 16.10.2018 (viz příloha). 
 
Vyřízení:  
Uvedené požadavky územní plán nezohledňuje, vyplývají ze zákona a je nutno je uplatňovat 
v následných řízeních při realizaci záměrů. 
 
 

Státní pozemkový úřad – Odbor vodohospodářských staveb - vyjádření 

( č.j. SPU 439600/2018/Tom ze dne 26.10.2018, doručeno 26.10.2018) 
 

V dotčeném zájmovém území ÚP Bělá pod Pradědem v k. ú. Adolfovice a Domašov u Jeseníka se 
nachází dle našich podkladů 4 stavby vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) které 
jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a § 4 odst. 2 zákona 
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění, v majetku státu a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (dále jen SPÚ). 
Jejich zákres Vám zasíláme v přiložené situaci, označenými čísly 1-4, nacházející se: v povodí ČHP 2-
04-04-074 
HOZ 1 - krytý kanál HOZ „ 28D1A Bělá pod Pradědem", dlouhý 376,0 m, z roku 1973, č. ID 
4010000169-11201000 v k. ú. Domašov u Jeseníka v povodí ČHP 2-04-04-075 
HOZ 2 - krytý kanál HOZ „28D3 Adolfovice", dlouhý 112,0 m, z roku 1987, č. ID 4010000473-
11201000 v k. ú. Adolfovice v povodí ČHP 2-04-04-076 
HOZ 3 - otevřený kanál „28C2 Šumná", dlouhý 185,0 m, z roku 1972, č. ID 4010000167- 11201000 v 
k. ú. Adolfovice 
HOZ 4 - otevřený kanál „28C2 Šumná", dlouhý 596,0 m, z roku 1972, č. ID 4010000168- 11201000 v 
k. ú. Adolfovice 
Návrhem ÚP Bělá pod Pradědem nedojde dle doloženého hlavního výkresu k dotčení výše uvedených 
HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. 
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubních úseků HOZ 
nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m 
oboustranný manipulační pruh. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 
Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, 
sečení porostů a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ či v případě trubních úseků 
opravy trubních vedení vč. revizních šachet. 
Doporučujeme, aby průběh výše uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat na 
vědomí a zejména aby trasa HOZ byla zpracovatelem územního plánu doplněna do hlavního výkresu. 
Dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území ÚP Bělá pod Pradědem může nacházet také 
podrobné odvodňovací zařízení (POZ) z roku 1972,1984,1985,1986 a 1987. 
Údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými 
historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 
10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných 
změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich 
následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat 
skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k digitalizaci ke stažení na 
Portálu farmáře (http://eaqri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou 
také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv - 
detail/Meliorace. 
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Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb, z titulu vlastníka technické 
infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím). 
 
Vyřízení:  
V koordinačním výkrese je zakreslen průběh vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) na 
základě údajů územně analytických podkladů. Požadavku na zakreslení do hlavního výkresu nelze 
vyhovět. Hlavní výkres obsahuje pouze údaje navrhované, o kterých rozhoduje zastupitelstvo, nikoliv 
limity využití území. Ty jsou předmětem koordinačního výkresu.  
 
 

Povodí Odry, státní podnik - vyjádření 
(č.j. POD/14672/2018/9231/0.611 ze dne 12.11.2018, doručeno 15.11.2018) 

Vyjádření k návrhu ÚP Bělá pod Pradědem 
Z hlediska správce povodí (§ 54 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.) a správce výše uvedených 
vodních toků uvádíme následující: 

 Proti návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem nemáme zásadních námitek. 

 Ke konkrétním návrhům ze „Studie odtokových poměrů v katastrálních územích Domašov u 
Jeseníka a Adolfovice“ se z hlediska správce povodí lze vyjádřit až na základě podrobněji 
zpracované dokumentace. 

 Informujeme, že Povodí Odry, státní podnik v současné dobé k úpravě drobného vodního toku 
IDVT 10214153 zpracovává projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení, která by 
měla být projednávána v příštím roce. 
 

Vyřízení:  
Bere se na vědomí, projednání studie není předmětem územního plánu. Projednání se týká 
podrobnějších dokumentací, ÚP řeší pouze vymezení plochy pro možnost realizace protipovodňových 
opatření na základě studie.  
Dle dodatečných připomínek obce Bělá pod Pradědem byl návrh vodních ploch dle Studie odtokových 
poměrů v katastrálních územích Domašov u Jeseníka a Adolfovice zrušen.  
 
 

Česká geologická služba (CGS), Správa oblastních geologů - vyjádření 

( č.j. ČGS-441/18/593*SOG-441/569/2018 ze dne 05.11.2018, doručeno 05.11.2018) 

Stanovisko ČGS k návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj území 
Připomínky 
I. A. Textová část 
kap. F.3 – Text „stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu a zpracování nerostných surovin“ v 
nepřípustném využití u nezastavěných ploch (NZ, NL, NP a NS) by měl být doplněn textem „s 
výjimkou staveb, zařízení a jiných opatření souvisejících s těžbou nerostů, které nelze umístit v 
plochách určených k těžbě, případně se s jejich realizací nepočítalo v době schvalování těžebního 
záměru, a jejichž realizace by měla vést ke snížení negativních vlivů těžby na životní prostředí (nebo 
okolí)“ nebo specifikován v kap. F.2 tak, jak je to uvedeno u staveb zařízení a jiných opatření pro 
lesnictví. Nejjednodušším řešením by bylo celý text z návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem 
odstranit jako zbytečný, neboť na několika dalších místech se striktně uvádí, že „těžba nerostných 
surovin je na celém území obce nepřípustná“. 
II. A. Odůvodnění územního plánu 
kap. A.3.2e – Termín „ložiska prognózních zdrojů“ je nevhodný. Je potřeba rozlišovat termíny „ložisko 
nerostných surovin“ a „prognózní zdroj nerostných surovin“. Grafit patří podle zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi vyhrazené 
nerosty. Dokonce podle evropské surovinové strategie „Raw Materials Initiative“ i podle usnesení 
vlády ČR č. 441 ze dne 14. června 2017, o Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných 
surovin a jejich zdrojů, patří mezi tzv. kritické nerostné komodity. Text nutno opravit a dát do souladu s 
aktuálně platnými dokumenty. 
Kap. F.2.3 – nutno doplnit kapitolu „Geologie území“ včetně geohazardů. 
Kap. F.2.3 – v textu kap. „Nerostné suroviny“ je nutno opravit sousloví „prognózní zdroj vyhrazeného 
nerostu“. 
Kap. F.2.3 – odstavec za tabulkou Svahových nestabilit: z tohoto odstavce ČGS upozorňuje na 
nutnost odstranit text týkající se lomu v Bukovicích (ložisko B 3099400) neboť ani toto ložisko ani jeho 
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dobývací prostor na správní území obce Bělá pod Pradědem nezasahují. Překryv zákresu v ZÚR 
Olomouckého kraje je pouze dán měřítkem mapy (1 : 200 000). 
Kap. F.2.3. „Významné geologické lokality“ – je podrobně zmíněno osm lokalit, ale chybí lokality 
Praděd ID 2902 a Ostruha ID 2542. 
Kap. I.1b – pro bod 75 platí stejná připomínka jako výše u kap. F 2.3 – není třeba komentovat 
fenomény ležící mimo řešené území. 
Koordinační výkres 
V koordinačním výkrese ČGS doporučuje odstranit značku „stanovení zásad pro ochranu a exploataci 
ložisek nerostných surovin“. Jedná se o orientační zákres převzatý ze ZÚR Olomouckého kraje, 
konstruovaný jako plocha, odpovídající měřítku podkladní mapy (1 : 200 000) a nezobrazuje tak 
přesnou polohu objektů, kterých se týká. V případě objektu využitelného v plném rozsahu se jedná o 
ložisko B 3099400 Bukovice u Jeseníka, které však vůbec nezasahuje na správní území obce Bělá 
pod Pradědem. Ve druhém případě se jedná o prognózní zdroj, který je v koordinačním výkrese 
přesně vynesen, takže se jedná o duplicitu, případně šrafa by měla být použita důsledně pouze v 
ploše vymezeného prognózního zdroje. 
V koordinačním výkrese nutno doplnit značku pro geologicky významné lokality Praděd (ID 2902) a 
Ostruha (ID 2542). 
 
Vyřízení:  
1) Požadavku na úpravu regulativů ploch nezastavěného území bylo vyhověno. 

V regulativech pro plochy v nezastavěném území byly z nepřípustného využití vyjmuty stavby, 
zařízení a jiná opatření pro těžbu a zpracování nerostných surovin. Jejich přípustnost bude 
posuzována orgánem územního plánování individuálně v závazných stanoviscích k jednotlivým 
záměrům v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona.  

2) Úprava odůvodnění byla provedena 
 

 
 
 
 
 

Mgr. Marek Dostál, Adolfovice 106, Bělá pod Pradědem – připomínka k návrhu ÚP 
( dopis ze dne 09.11.2018, doručeno na OÚ Bělá pod Pradědem dne 12.11.2018, postoupeno MěÚ 
Jeseník dne 12.11.2018, doručeno 12.11.2018) 
 

Vyznačený dopravní koridor v navrhovaném územním plánu podle mě zcela nelogicky přechází v půli 
obce z levé, západní strany na pravou, východní. Logičtější a méně zatěžující pro obec by byla 
varianta, kdy by dopravní koridor pokračoval po levé, západní straně obce, orientačně znázorněno v 
mapce červeně, a to především z těchto důvodů: 

- odpadla by dvě přemostění obce, viz červené kroužky, které povedou nad domy a v těsné 
blízkosti dalších domů a zcela tak znehodnotí okolí a sníží cenu nemovitostí i kvalitu životního 
prostředí v blízkosti těchto mostů 

- většina západní trasy by vedla dále od obce a od domů 
Navrhuji tedy, aby byla zvažována i západní varianta a případně byla obcí prosazována. 

 
Vyřízení:  
Trasa obchvatu I/44 a její průchod zastavěným územím obce Bělá pod Pradědem je vymezen 
v územně plánovací dokumentaci kraje – Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). 
Trasa navazuje na vymezení v územních plánech okolních obcí, jedná se o záměr regionálního 
významu. Územním plánem není možné trasu měnit, je třeba respektovat vymezení v ZÚR OK. 
Územní plán řeší podrobnější vymezení podle podkladů správce infrastruktury.  
Požadavku není možné vyhovět. 
 
 

Václav Pavlíček, Bělá pod Pradědem 448 – připomínka k návrhu ÚP 
( dopis ze dne 13.11.2018, doručeno 14.11.2018) 
 

Věc: zařazení pozemku - parc. č. 3368/5 - návrh nového územ. plánu - Bělá pod Pradědem. 
Nesouhlasím s navrhovaným jednoúčelovým využitím uvedeného pozemku jen pro potřeby dopravní 
obslužnosti. Žádám o rozšíření možnosti využití pozemku pro těch. stavby, skladování, potřeby 
dopravní obslužnosti a jiné. 
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Vyřízení:  
Pozemek parc. č. 3368/5 v k.ú. Domašov u Jeseníka je v návrhu ÚP Bělá pod Pradědem vymezen 
jako zastavitelná plocha Z36, dle způsobu využití se jedná o plochu DS – plochy dopravní 
infrastruktury –silniční. Plocha je určena pro vybudování záchytného parkoviště pro navrženou 
lanovou dráhu Filipovice – Červenohorské sedlo v lokalitě Pod Brští. Plocha byla převzata z platného 
územního plánu, kde byla vymezena jako plocha technické vybavenosti TV 3 pro výstavbu parkoviště 
a technického zázemí lanové dráhy. Pro realizaci lanové dráhy je vymezen koridor dopravní 
infrastruktury – drážní DK3.  
Plocha Z36 je určena pro záchytné parkoviště, které bude realizováno v případně výstavby lanové 
dráhy. Do doby realizace stavby lanové dráhy může být pozemek využíván ke svému původnímu 
určení jako trvalý travní porost, jež ne součástí zemědělského půdního fondu. Rozšíření využití 
pozemku k další výstavbě (např. stavby skladování) není možné.  
Pozemek byl součástí posouzení vlivů na ptačí oblast (PO). Z vyhodnocení vyplývá, že na pozemku 
se nachází kulturní luční biotop. Jedná se o vhodný biotop pro chřástala polního, který je předmětem 
ochrany PO Jeseníky. Z posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) vyplývá, že plochu umístění 
záchytného parkoviště bude nutné v budoucnu na projektové úrovni posoudit zjišťovacím řízením 
v rámci EIA jako součást záměru výstavby lanové dráhy.     
Z důvodů vlivů budoucí výstavby na životní prostředí a ptačí oblast není možné připustit další využití 
plochy mimo výše uvedené.  
 

 
 
 
9.2  Připomínky uplatněné v rámci veřejného projednání dle ustanovení § 52 

stavebního zákona o návrhu ÚP Bělá pod Pradědem 
 
Dotčené orgány: 
Vypořádání připomínek a stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v kap. II.C - 5.3.    
 
 
Ostatní: 
 

Česká geologická služba (CGS), Správa oblastních geologů - vyjádření 
(č.j. ČGS- 441/22/321*SOG-441/0321/2022 ze dne 23.05.2022, doručeno 23.05.2022) 
 

Souhlasné stanovisko, bez připomínek 
 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR - vyjádření 
( č.j. 605/2022-11130 ze dne 26.05.2022, doručeno 26.05.2022) 
 

Na základě oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem 
podáváme z titulu majetkového správce dálnic a silnic I. třídy, resp. Oprávněného investora, k věci 
následující vyjádření: 
K ÚPD Bělá pod Pradědem jsme se naposledy vyjádřili spisem č.j. 001746/11300/2018 ze dne 
13.11.2018 v rámci společného jednání o návrhu Územního plánu. Naše připomínky jsou předloženým 
návrhem ÚP Běla pod Pradědem z větší části akceptovány, resp. byly zohledněny. 
K dalším částem dále sdělujeme:  
Návrh zastavitelné plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX Z57 (Červenohorské 
sedlo/dále ČHS), k.ú. Domašov u Jeseníka Plocha Z57 zasahuje do ochranného pásma silnice I/44, 
dopravní obsluha je uvažována prostřednictvím stávající účelové komunikace (ÚK) připojené na I/44. 
Nově je na základě projednání a požadavku MD v předmětné ploše nepřípustné umístění stavby pro 
ubytování a stavby park. a manipulačních ploch. S vymezením zastavitelného území v ploše Z57 
souhlasíme při splnění níže uvedené podmínky:  
Využití plochy Z57 je podmíněno úpravou charakteru připojení ÚK na I/44. Tuto je nutno definovat 
jako neveřejný sjezd pouze pro dopravní obsluhu plánovaného zařízení.  
Odůvodnění: S vymezením plochy Z57 jsme dříve nesouhlasili zejména z důvodu situování dopravně 
nevhodného připojení ÚK na sil. I/44 do prostoru zálivu zastávky (ozn. Loučná n/D, ČHS) a také k 
předpokládané změně charakteru připojení ÚK na sil. I/44, na které by se muselo pohlížet dle platné 
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legislativy jako na křižovatku. Zároveň je připojení situováno v oblouku I/44 (zvýšené riziko střetu 
vozidel), v nevyhovující vzdálenosti (cca 165m) od stávající křižovatky v trase I/44 (připojení 
rekreačního areálu ČHS, k.ú. Kouty nad Desnou). Dle ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic je min. 
dovolená vzájemná vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy 1,5 km (viz Tab. 18). Z uvedených důvodů 
nelze s případnou úpravou připojení ÚK na sil. I/44 uvažovat. V případě neveřejného sjezdu je při 
nízkém zatížení (tj. bez umístění staveb pro ubytování a parkovaní) dopravní obsluhu lokality 
prostřednictvím ÚK připustit.  
Upozorňujeme dále na neshodu v textové části dokumentace, kde je dle popisu plocha Z57 
vymezována pro „vybudování zařízení pro stravování a ubytování v dolní části Skiareálu ČHS“ (v kap. 
C.1., čl. 8), přičemž dle podmínek stanovených pro využití plochy Z57 jsou „stavby pro ubytování a 
stavby park. a manipulačních ploch“ nepřípustné.  
Závěrem nadále připomínáme, že souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím ploch není 
současně souhlasem s komunikačním připojením k silnicí I. třídy. 
K návrhu ÚP Bělá pod Pradědem nemáme další námitky ani připomínky 
 
Vyřízení: 
Vzhledem k tomu, že ŘSD jako správce veřejné dopravní infrastruktury je oprávněným investorem 
zaznamenaným v seznamu oprávněných investorů krajského úřadu, je oprávněn v rámci veřejného 
projednání podat námitku. Požadavek ŘSD na úpravu podmínek pro využití zastavitelné plochy Z57 
byl vyhodnocen jako námitka. Vypořádání námitky je uvedeno v rozhodnutí o námitkách (viz 
samostatná kapitola odůvodnění pořizovatele).  
Neshoda v textové části dokumentace ÚP byla opravena.  
 
 
 

 
Závěr: 
 
Pořizovatel Územního plánu Bělá pod Pradědem, Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a 
územního plánování, ověřil, že dokumentace návrhu ÚP Bělá pod Pradědem obsahově splňuje 
požadavky stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách v platném znění.  
Zastupitelstvo obce Bělá pod Pradědem ověřilo, že územní plán není v rozporu s politikou územního 
rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledky řešení rozporů a se 
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 
S ohledem na to, že při pořizování a projednávání byly splněny všechny podmínky a požadavky, které 
stanovuje stavební zákon a další právní předpisy, rozhodlo Zastupitelstvo obce Bělá pod Pradědem 
tímto opatřením obecné povahy vydat Územní plán Bělá pod Pradědem. 
 
Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy současně pozbývá platnost předchozí územně 
plánovací dokumentace obce: 
 

- Územní plán Bělá pod Pradědem, schválený Zastupitelstvem obce Bělá pod Pradědem dne 
16.12.2009, vydaný opatřením obecné povahy, s účinností od 25.01.2010  

- Změna č. 1, schválená Zastupitelstvem obce Bělá pod Pradědem dne 25.09.2013, vydaná 
opatřením obecné povahy, s účinností od 24.10.2013  

 

V souladu s ustanovením § 55 stavebního zákona bude do 4 let od vydání Územního plánu Bělá pod 
Pradědem a poté co 4 roky vypracována „zpráva o uplatňování územního plánu za uplynulé období“.  
 
Nový Územní plán Bělá pod Pradědem schválený Zastupitelstvem obce Bělá pod Pradědem nabývá 
účinnosti dnem doručení Územního plánu Bělá pod Pradědem veřejnou vyhláškou. 
 
 

 
Poučení: 

 
Proti Územnímu plánu Bělá pod Pradědem, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat 
opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů).  
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     ___________________________            ___________________________ 
       Miroslav Kružík                                 Mgr. Radomír Neugebauer 
      starosta obce           místostarosta obce 
 
 
 
 
Záznam o nabytí účinnosti: 
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