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A Textová část

A1 Vymezení řešeného území a popis stávajícího využití území

Řešené území je vymezeno pozemkem 1092/2 v k.ú. Adolfovice (jedná se o původní 
pozemek v době zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí). Pozemek 1092/2 je pozemkem 
určeným k parcelaci pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technickou infrastrukturu k nim. 
Navazující pozemky 1862/5, 1868, 1869, 1070 zahrnují plochu veřejných prostranství zajišťující 
jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Řešené území se dotýká také přilelých částí 
bezprostředně sousedících pozemků 1071, 1090, 1092/3, 1127/1, 1130/1,2, 1122/1,2, 1092/1.

V současnosti v řešeném území probíhá výstavba dopravní a technické infrastruktury pro 
budoucí využití k výstavbě rodinných domů. Kromě výstavby místní komunikace spolu s výstavbou 
inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu, STL plynovodu a NN elektro pro distribuční síť a veřejné 
osvětlení) probíhá také rozšíření stávající MK od silnice I/44 a v ní uložených inženýrských sítí pro 
připojení řešeného území na veřejné sítě. 

Popsaná výstavba probíhá na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení a není 
předmětem územní studie, pro ÚS je již současným stavem.

A2 Stanovení limitů, hodnot a problémů lokality

A2.1 Hodnoty území

Hlavní hodnotou území je jeho poloha v otevřené části horského údolí, ale trochu stranou 
od hlavní silnice. Budoucí parcely a rodinné domy na nich budou mít dobrý výhled na obě pásma 
hor kolem, hlavní hřeben Hrubého Jeseníku a pásmo Orlíku. Přitom budou dobře dostupné z 
hlavního dopravního tahu, silnice I/44 probíhající nedaleko a protože budou terénním zlomem od 
silnice odděleny, nebudou tolik zasaženy negativními vlivy dopravy na ní tolik, jako domy k ní 
přilehlé. Z oddělení od stavající zástavby také vyplývá menší expozice budoucí zástavby, tedy menší
vliv na vnímání nové zástavby v kontextu celé obce. 

Obci ovšem záleží na charakteru zástavby v nových lokalitách, a to nejen v zájmu obce jako 
celku, ale i v zájmu vytvoření přívětivých podmínek pro zde bydlící obyvatele. Proto jsou v ÚS 
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zakotveny upřesňující, zejména estetické, požadavky na podobu budoucích staveb, které navazují 
na požadavky zákona na ochranu krajiny.

A2.2 Limity využití území 

Limity využití území jsou jednak stanoveny energetickým zákonem (zák.č. 458/200) a 
jednak zákonem o ochraně přírody a krajiny (zák.č. 114/0992). Ostatní ochranná pásma a omezení 
se v území prakticky neuplatní.

a) OP VN 22 kV je 10 m od krajního vodiče, stávající VN bylo kolaudováno v roce 1961. 
Konstrukční rozteč vodičů tohoto konkrétního vedení je do 1,6 m, OP vedení VN je tedy je 10,8 m 
od jeho osy. ČEZ může z tohoto OP pro konkrétní část stavby na základě předložené dokumentace 
pouze v ojedinělých a odůvodněných případech udělit výjimku a připustit snížení OP na 7 m od 
krajního vodiče, tedy na 7,8 m od osy vedení. 

b) OP trafostanice VN 22/04 kV je 7 m od její konstrukce. Toto OP je celé uvnitř OP vedení VN 
a tudíž se prakticky neuplatní, výstavbu neovlivní.

c) STL plynovod má OP 1 m na obě strany. Toto OP je celé v komunikaci nebo v její blízkosti v 
uličním prostoru a zástavbu na pozemcích nijak neovlivní.

d) Řešené území leží v území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ). Na základě  zákona o
ochraně přírody a krajiny se ho týká ochrana krajinného rázu dle odstavců 1 a 2 §12.

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze 
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit 
nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany 
krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 
předpisem.

Dotčeným orgánem státní správy je Správa CHKO Jeseníky, která je složkou Agentury 
ochrany přírody ČR. Stanovisko Správy CHKOJ je závazné pro Stavební úřad v rámci územního či 
stavebního řízení.

A2.3 Problémy v území 

Mezi problémy lokality je nutno řadit i předběžnou parcelaci na základě které byly 
stanoveny polohy sjezdů z MK na jednotlivé pozemky. Tím byla také předznamenána poloha 
budoucích domů s vazbou na tyto sjezdy.  Parcelace a následné řešení rozvodů a komunikací má 
několik závad, z nichž některé lze v rámci ÚS napravit nebo zmírnit:

a) V rámci předběžné parcelace nejsou napojeny některé další pozemky v území na uliční síť, 
lze napravit změnou parcelace. Návrh změny parcelace je zakreslen v situaci.

b) Trasa nové MK byla volena tak, aby byla v úrovni stávajíciho terénu. Nevyužila tím možnost 
napojení na stávající MK přímého, ale s nutností provedením terénních úprav. MK se řešením 
prodloužila a dopravní obslužnost zkomplikovala, jde hlavně o přirozený pohyb pěších na 
přípojnou MK.  Toto lze napravit jen investicí nad rámec původního řešení. Spočívá v ponechání 
průchodu mezi parcelami  1092/5 a 1092/17, který zůstane ve vlastnictví obce. Návrh řešení je 
zakreslen orientačně v situaci, záměr je nutno vyprojektovat a stavebně provést a zajistit údržbu.

c) Některé šachty kanalizace a armatury vody také nejsou ve veřejném prostoru. V rámci 
úprav parcelace je část pozemku 1092/5 s hlavní kanalizační šachtou celého území ponechána ve 
vlastnictví obce, jde současně o část pozemku s doplněním propojovacího chodníčku. Návrh změny
parcelace je zakreslen v situaci.
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d) Úprava parcelace je provedena i u pozemků 1092/17 a 1092/18. Důvodem je, že dle 
původní parcelace pozemky zasahovaly do dopravního prostoru MK (blíže než 0,5 m od 
obrubníku). To zamezuje nejen budoucímu rozšíření komunikace, ale realizací plotů by došlo ke 
zhoršení rozhledových poměrů křižovatek, kolizí oplocení a mezí kolem MK mohou vzniknout 
majetkové problémy (nutnost posunutí plotů mimo hranice pozemků z důvodu technického řešení 
v členitém terénu a odstupu od komunikace) a s tím související obtíže s údržbou.

e) U rohového pozemku 1092/12 byla vyčleněna plocha vypadající jako výhybna. Tato plocha 
však nenavazuje na komunikaci a není nutná ani pro dopravní obsluhu území (tedy ani pro údržbu 
komunikací a ploch kolem, přístup k technické infrastruktuře, ani pro likvidaci odpadů, ani pro 
integrovaný záchranný systém a bezpečnostní složky). Případné otočení větších vozidel je možné 
na všech třech okolních křižovatkách i přidaném prostoru mezi pozemky 1092/8 a 1092/10. Proto 
je zmíněná plocha u pozemku 1092/12 v návrhu změn parcelace zrušena.

A3 Urbanistické řešení 

A3.1 Koncepce urbanistického řešení 

Urbanistické řešení lokality nebylo předmětem územní studie. Pro účely přípravy území pro
výstavbu byla provedena předběžná parcelace a dokumentace pro výstavbu dopravní a technické 
infrastruktury. Na základě které byly stanoveny polohy sjezdů z MK na jednotlivé pozemky a tím 
byla také předurčena poloha budoucích domů s vazbou na tyto sjezdy a přípojky inženýrských sítí. 

A3.2 Popis návrhu urbanistického řešení 

Urbanistické řešení je tedy determinováno několika prvky:
- převzatou předběžnou parcelací pozemku 1092/2 a nastavením velikostí pozemků;
- převzatým dopravním řešením a rozvody inženýrských sítí v území;
- danými limity využití území, zejména jde o ochranná pásma vedení VN 22kV;
- podmínkami pro prostorové uspořádání vycházejících z územního plánu;
- podmínkami pro ochranu krajinného rázu dle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Územní studie doplňuje k těmto prvkům regulační čáry vymezující odstupy staveb od 
hranic pozemků a mezi sebou. Urbanistické řešení nestanovuje přesné umístění staveb na 
pozemcích, ale určuje přibližnou polohu staveb prostřednictvím regulačních čar, stavby k nim 
nemusí přiléhat. Pro urbanistické řešení není žádoucí, aby jednotlivé stavby lícovaly (nemusí 
dodržovat uliční čáru, průčelí nemusí být v lince), ale nic se nestane, pokud k tomu místy dojde. 

Řešené území nemá charakter ulicové zástavby, je bokem hlavní linii zástavby a měly by 
hlavně poskytovat prostor pro rozvolněné individuální bydlení. Umístění staveb bude 
komplikováno hlavně z hlediska svažitosti terénu, snadněji se v území budou umísťovat stavby 
dvoupodlažní, tedy s využitým podkrovím.

Možné řešení umístění staveb na pozemcích je zobrazeno v situaci urbanistického řešení,  
výkres B3. Dokumentuje jen to, že řešení podle daných regulativů je možné, není závazné.

A3.3 Funkční využití staveb

Platný územní plán zahrnuje řešené území do návrhové plochy IB2 s těmito podmínkami: 

Přípustné využití: - nízkopodlažní RD, čistá zástavba, - nízkopodlažní RD, s drobným 
podnikáním, - nízkopodlažní RD, s chovem zvířat, - nízkopodlažní RD, s prodejem zboží, - 
nízkopod.RD, prodej zboží i s jeho výrobou, - sportovní zařízení základní, místního významu, - 
rekreace každodenní
služby nevýrobní, bez rušivých vlivů, - policie, hasiči, - zařízení církevní, charitativní, spolková, - 
odstavná stání krátkodobá, - drobná architektura;
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Podmíněně přípustné využití:  - předškolní zařízení, - zařízení sociálních služeb, - obchod a 
nevýrobní služby místního významu, - zařízení sociálních služeb, - obchod a nevýrobní služby 
místního významu, - pohostinství a stravování s nižším standartem, - pohostinství a stravování s 
vyšším standartem, - ubytování, kapacita do 20 lůžek, - komerční admin., správa, peněžnictví, 
pošta, - odstavná stání dlouhodobá, garáže, - rodinné farmy s převahou rostlinné výroby
technická vybavenost , - reklamní a propagační objekty

Nepřípustné využití: - vše ostatní

Připravovaný dosud neschválený ÚP zahrnuje řešené území do ploch Z2 a Z3 s těmito 
podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití :

Hlavní využití: - stavby pro bydlení

Přípustné využití: - stavby rodinných domů - stavby nízkopodlažních bytových domů, které 
budou svým měřítkem odpovídat okolní zástavbě - stavby pro rodinnou rekreaci - stavby 
občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro 
kulturu a církve, pro veřejnou správu a administrativu, pro ochranu obyvatelstva, pro obchod, pro 
tělovýchovu a sport a pro stravování - stavby pro ubytování – hotely, penziony, turistické ubytovny 
- stavby pro nerušící služby - stavby malých vodních elektráren - stavby pro skladování - stavby pro 
sběr druhotných surovin - stavby pro zajištění chodu drobného domácího hospodářství (drobné 
chovatelství, pěstební a skladovací činnost) - stavby pro chov zvířat pro sportovní a rekreační účely 
- stavby a zařízení zahradnictví - stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné 
architektury a mobiliáře - stavby místních a účelových komunikací, stavby stezek pro pěší a 
cyklostezek - stavby parkovacích a manipulačních ploch - stavby garáží a přístřešků pro odstavení 
vozidel - stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití: - realizace staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci nebo 
pro občanské vybavení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby a pro zdravotní služby ve 
vymezených zastavitelných plochách Z5, Z6, Z7 a Z8 je přípustná pouze při prokázání nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech 

Nepřípustné využití: - stavby pro průmyslovou výrobu – lehký a těžký průmysl - stavby pro 
zemědělství - stavby pro výrobní a opravárenské služby - stavby a zařízení pro komerční výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů - stavby čerpacích stanic pohonných hmot - a ostatní stavby a 
zařízení, které by mohly narušit hlavní využití 

Územní studie redukuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
důvodem jsou zejména tyto okolnosti: 

- obec potřebuje pozemky ke stabilizaci obyvatelstva. Proto řešené území obec připravila a 
předurčila výhradně k bydlení v rodinných domcích a pro trvale bydlící obyvatele obce;

- současně je záměrem obce vytvořit pro své obyvatele přiměřeně přívětivé prostředí k 
bydlení. Proto a v zájmu sociální soudržnosti zde bydlících obyvatel není zájem o jakékoli praktiky 
spojené s ubytováváním a rekreací obyvatel jiných obcí (dodržování nočního klidu, navyšování 
dopravní zátěže, problémy s odpady apod.) a samozřejmě jakékoliv rušivé vlivy z jiného podnikání.

Na základě toho Územní studie stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití takto : 

Hlavní využití: - stavby pro individuální bydlení v rodinných domech

Přípustné využití: - stavby rodinných domů včetně možného nerušivého podnikání 
(rušivými vlivy se rozumí zvýšení četnosti dopravy, i statické, hlučnost či prašnost provozu, apod.);
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře;
- stavby místních a účelových komunikací, stavby stezek pro pěší a cyklostezek;
- stavby parkovacích a manipulačních ploch;
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- stavby garáží, přístřešků a ploch pro parkování a odstavení vozidel (odstavení a parkování vozidel 
je nutno zajistit na vlastních pozemcích, tedy mimo veřejná prostranství, viz §20 odst. (5) vyhl. 
501/2006 Sb.:  Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno a) umístění 
odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v 
rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací , tedy 
ČSN 73 6056 a ČSN 73 6110)
- drobné zahradní stavby;
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury.

Neřípustné využití: - stavby pro rodinnou rekreaci
- stavby občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby, pro zdravotní služby, 
pro kulturu a církve, pro veřejnou správu a administrativu, pro ochranu obyvatelstva, pro obchod, 
pro tělovýchovu a sport a pro stravování;
- stavby pro ubytování,  hotely, penziony, turistické ubytovny;
- stavby pro nerušící služby, stavby pro skladování, stavby pro sběr druhotných surovin;
- stavby pro zemědělství, stavby pro drobné domácí hospodářství (chovatelství, pěstební a 
skladovací činnost), stavby pro chov zvířat pro sportovní a rekreační účely, stavby a zařízení 
zahradnictví;
- stavby pro průmyslovou výrobu, lehký a těžký průmysl, stavby pro výrobní a opravárenské služby;
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie;
- ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití. 

A3.4 Prostorové uspořádání objektů v území

Základní podmínky prostorového uspořádání obsahuje územní plán v podobě nastavení 
maximální výškové hladiny a maximálního koeficientu zastavění pozemku.  

Platný územní plán zahrnuje řešené území do návrhové plochy IB2 s těmito podmínkami: 
- maximální výšková hladina zástavby 2 NP a podkroví
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,25
- preferovat výrazný obdélníkový půdorys (optimálně 1:2), případně půdorysné tvary do L a T.

Územní studie upřesňuje podmínky prostorového uspořádání dle připravovaného ÚP. 
Připravovaný dosud neschválený ÚP zahrnuje řešené území do ploch Z2 a Z3 s podmínkami:
- maximální výšková hladina zástavby 2 NP a podkroví
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,40

Součástí prostorového uspořádání objektů je také poloha staveb na pozemcích. Územní 
studie nastavuje jejich možnou polohu prostřednictvím regulačních čar (viz níže). Cílem není  
řazení domů do linií, nestanovují povinou polohu staveb vůči uličnímu prostoru, ale jen polohu 
nejmenší. Hlavně vytváří předpoklady pro dostatečné odstupy staveb a takovou jejich polohu, 
která umožní každé stavbě dostatek slunečního svitu, prostoru v rámci možností pozemků a 
výhledů do přírody. To je i věcí vhodného záměru každého stavebníka a návrhu vhodného 
projektanta, kterého si stavebníci k návrhu domu a jeho umístění sjednají. Faktem je, jak bylo 
zmíněno výše, že návrh staveb bude komplikován svažitostí terénu. Neobejde se bez terénních 
úprav a výhodnější bude redukovat půdorysnou velikost staveb, například využitím podkroví jako 
druhého podlaží dispozice.

A3.5 Regulační čáry

Regulační čáry vycházejí jednak z daných limitů využití území (ochranná pásma 
energetických vedení a zařízení), jednak ze stavebního zákona (odstupy staveb) a jednak s 
požadavku na rozvolněný charakter zástavby a poskytnutí dostatečného prostoru pro všechny 
stavby (v rámci možností, které území poskytuje). 

Regulační čáry jsou stanoveny tak, aby v rámci pozemku vymezily zastavitelnou a 
nesastavitelnou část pozemků, zastavitelná je plocha uvnitř, nezastavitelná na okrajích pozemku. 
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Důvodů k této regulaci je několik a jsou vysvětleny pro každou regulační čáru zvlášť.

Regulační čára uliční 6 m: Vymezuje nejmenší vzdálenost staveb od uličního prostoru na 6 m. V 
místech s VN je překryta OP VN, které vymezuje vzdálenost od uličního prostoru větší, u pozemku 
1092/12 řeší odstup od přilehlého pole. Hlavními důvody pro vymezení této regulace je jednak 
charakteru území přiměřeném rozvolnění zástavby, ale hlavně ponechání dostatečného prostoru 
pro odstavování vozidel na vlastních pozemcích. 

Regulační čára uliční 6 m je závazná pro části stavby navazující na prostor pro odstavení či 
parkování vozidel. Před tuto čáru nelze umísťovat ani vedlejší stavby (stavby které nevyžadují 
územní rozhodnutí dle §79 odst. 2 ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu dle §103, 
odst. 1 Stavebního zákona).

Regulační čára uliční zmenšená 4 m: Regulační čáru uliční 6 m může maximálně o 2 m 
překračovat jen část stavby (může to být zádveří, veranda, rizalit apod.), která nesmí zmenšovat 
prostor pro odstavení či parkování vozidel, kryté stání nebo garáž, tedy může být umístěna min. 4 
m od uliční hranice pozemku. Na tuto čáru navazují další regulační čáry, které se zmenšením uliční 
čáry prodlouží.

Regulační čára uliční 4 m je závazná pro část stavby, která nenavazuje na prostor pro odstavení či 
parkování vozidel a zmenšuje regulační čáru uliční na 4 m. Před tuto čáru nelze umísťovat ani 
vedlejší stavby (stavby které nevyžadují územní rozhodnutí dle §79 odst. 2 ani stavební povolení 
ani ohlášení stavebnímu úřadu dle §103, odst. 1 Stavebního zákona).

Regulační čára mezi pozemky 3,5 m: Vychází z prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Stavebního 
zákona a jejím účelem je dosažení spravedlivých odstupů staveb od sousedících pozemků. 
Stanovuje-li §25 odstup sousedních RD 7 m, pak je stanoven nejmenší odstup od hranice parcely 
3,5 m. To samozřejmě znamená, že RD může být dále. 

Regulační čára 3,5 m mezi pozemky je závazná.

Regulační čára uvnitř pozemků proměnná 7 až 18 m: Účelé této čáry je omezení zástavby v 
prostoru zahrad a vymezení volnějších částí parcel bez hlavních staveb pro rekreační funkce. Volná 
část zahrad je vymezena podle možností jednotlivých parcel.  

Regulační čára uvnitř pozemků proměnná 7 až 18 m je závazná. 

Regulační čára ze zákona 2,0 m: Vychází také z §25 prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Stavebního
zákona a týká se odstupů, kde na sousedním pozemku nemůže stát RD (s obytnými místnostmi), 
jsou to pozemky nezastavitelné. Pak je stanoven nejmenší odstup od hranice parcely 2 m. 

Regulační čára 2 m ze zákona je závazná. Před tuto čáru nelze umísťovat ani vedlejší stavby (stavby
které nevyžadují územní rozhodnutí dle §79 odst.2 ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu dle §103, odst.1 Stavebního zákona).

Regulační čára daná OP VN 10,8 m: OP VN 22 kV je 10 m od krajního vodiče, který je u stávajícího 
VN do 0,8 m (viz kapitola A2.2), OP vedení VN je tedy je 10,8 m od jeho osy. 

Regulační čára daná OP VN  standardní 10,8 m je závazná s tím, v pravomoci ČEZ distribuce je 
možnost udělení výjimky z OP 10 m až na 7 m za podmínek uvedených v kapitole A2.2., tedy na 7,8
m od osy vedení. Stavby musí respektovat podmínky OP energetických vedení a zařízení. Na tuto 
čáru navazují další regulační čáry, které se povolením výjimky prodlouží. Pro stanovisko orgánu 
územního plánování je nutno toto mít doloženo souhlasem ČEZd. Před tuto čáru nelze umísťovat 
ani vedlejší stavby (stavby které nevyžadují územní rozhodnutí dle §79 odst. 2 ani stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu dle §103, odst. 1 Stavebního zákona).

A3.6 Stanovení charakteru a typu zástavby

Charakter a typ zástavby jsou předmětem ochrany krajinného rázu dle Zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Dotčeným orgánem správní k ochraně krajinného rázu je v řešeném území Správa
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CHKO Jeseníky a její stanovisko v tomto je závazné pro Stavební úřad v rámci územního či 
stavebního řízení. Správa CHKO Jeseníky má pro posuzování staveb v území zpracován metodický 
pokyn, ve kterém informuje stavebníky a projektanty o charakteru výstavby, který může být v 
souladu s krajinným rázem, nebo která může krajinný ráz narušovat. Tato problematika je ale velmi
složitá a proto je nezbytné posuzovat každou jednotlivou stavbu zvlášť. Jednak může dojít k tomu 
(a také v praxi dochází), že navrhovaná stavby rámcové požadavky na krajinný ráz zdánlivě splňuje, 
ale současně obsahuje nepředvídatelné prvky, které stavbu činí nepřijatelnou, a jednak může dojít 
k opaku, že stavba nemusí některé obecné požadavky na krajinný ráz bezezbytku splňovat, ale svojí
architektonickou kvalitou a estetickou hodnotou může být přijatelná. Z toho je jasné, že každá 
stavba je specifická (jedinečná) a musí se projekčně zpracovávat i posuzovat odborně.

Ve zmíněném Metodickém pokynu Správa CHKOJ shrnuje obecné požadavky na domy 
umístěné v CHKOJ, zejména v místech s hodnotným krajinným rázem. Je nutné, aby si projektanti 
si tyto požadavky prostudovali a  přistupovali při přípravě staveb v území s citem a respektem k 
jesenické krajině. Obecné podmínky pro soulad s krajinným rázem také zahrnují celé území CHKOJ, 
ale pro danou lokalitu je možno je redukovat nebo doplnit, protože v řešeném území jsou územní 
podmínky specifické a některé požadavky se zde nemusí nebo ani nemohou uplatňovat, některé 
naopak ano, protože jsou vhodné pro konkrétní lokalitu. Metodický pokyn pro výstavbu v CHKOJ 
doporučuje projektantům záměr ještě ve stádiu konceptu (před zpracováním PD) projednat se 
Správou CHKO Jeseníky, ať už písemnou formou, nebo osobně. 

Dále zde jsou požadavky obce, které vycházejí z regionálních zkušeností. Cílem těchto 
požadavků je vytvořit nejen podmínky přijatelné pro CHKOJ, ale i pro obec jako společenství jejích 
občanů i pro samotné obyvatele lokality a jejich případné hosty. 

A3.7 Stanovení dalších regulativů

Uvedené další regulativy vycházejí zejména z požadavků CHKOJ obsažené v metodickém 
pokynu, které v území platí obecně a z požadavků obce, která pozemku pro výstavbu připravila. 
Územní studie tyto regulativy upřesňuje o ty, které se  týkají pouze zástavby sídliště Za Peňákem. 
Toto území se totiž od jiných obytných ploch v obci se liší: 1) jde o kompaktní území s pozemky pro 
novou výstavbu „na zelené louce“; 2) obec vytvořila podmínky pro výstavbu rodinných domů 
alespoň střední velikosti s cílem stabilizace obyvatelstva. S tím souvisí snaha vytvořit jejím 
obyvatelům také přívětivé prostředí a to jak z hlediska sociálního, tak estetického. 

Platný správní mechanizmus bude probíhat dle Stavebního zákona a nelze jej měnit. Ke 
správnímu řízení ke stavbám bude tedy Stavební úřad bude vydávat stanovisko k souladu s územně
plánovací dokumentací (včetně této územní studie) a Správa CHKOJ stanovisko k souladu s 
krajinným rázem dle Zákona o ochraně přírody a krajiny.  Bude také přihlížet k řešením, 
kombinacím jednotlivých součástí staveb a doplňkových staveb, tedy architektonickým a 
estetickým kvalitám staveb jako celků v kontextu s krajinným rázem.

Požadavky na jednotlivé části a prvky staveb v řešeném území:

Půdorys: Dodržení tvaru výrazného obdélníku (požadavek CHKO). Jsou možné půdorysné 
tvary do  „T“ ,   „L“ , odbočení pokud možno menší, pro tvar půdorysu do  „U“  nejsou v řešeném 
území podmínky. 

V území není ani vhodné zřizovat stavby minimalistické, co nejmenší domy, které pak spíše 
vypadají jako doplňkové stavby. Podobné stavby mohou být také posuzovány jako stavby v rozporu
s krajinným rázem území. Územní studie proto stanovuje minimální půdorysnou plochu hlavní 
stavby na pozemku na 80 m2.

Výška: Pro maximální výšku domů platí podmínka ÚP, tedy 2NP a 10 m. 

Tvar střechy: Pro hlavní plochy střech bude požadována střecha sedlová symetrická v rozmezí od 
38 až 45° (požadavek CHKOJ).  Nižší sklony střech mohou být přípustné  jen vhodně použité na 
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částech střech a nedominantních a neexponovaně umístěných doplňkových stavbách. Jsou zcela 
vyloučeny střechy valbové, mansardové, rovněž případné další nepředvídané patvary střech.

Krytina: Je požadována krytina skládaná z břidlice nebo zdařilá imitace břidlice všedočerné 
nebo černé barvě, případně jiných vhodných tvarovek (např. betonových tašek, ale jen rovných, 
bez vlny). Nevhodná je vlnitá krytina, pálená taška, plech bez povrchové úpravy a všechny jiné 
barvy než je šedočerná nebo černá. 

Použití plechových krytin na hlavních plochách střech není vhodné. Plech lze použít na 
doplňkových částech střech a na střechách doplňkových staveb tak, aby netvořil exponované 
plochy (to znamená nebyl příliš vidět a neuplatňoval se výrazněji na celkovém vzhledu staveb). 

Oplocení: Oplocení do výše 1,6 m (CHKOJ).  Je nutno respektovat venkovský charakter 
oplocení, nutno vyhnout se barokním, secesním, empírových prvkům a jinému než vodorovnému 
zakončení případných plotových dílců (oblouky a jiné patvary jsou vyloučeny). 

Jako materiál plotů je vhodné dřevo (jednoduše přiřezané), kámen (případně vhodná 
imitace kamene, mezi kterou nepatří např. štípaný beton), pletivo (nejlépe s povrchovou úpravou 
tmavě zelenou, černošedou či přírodní pozink). 

Ploty lze horizontálně členit na menší soklovou a vyšší vrchní část. Jsou nevhodné 
neprůhledné ploty,  absolutně vyloučeny jsou neprůhledné betonové prefabrikované ploty.

Další stavby na pozemcích: Vedlejší stavby na pozemcích lze stavět dle ustanovení Stavebního 
zákona a jeho prováděcích vyhlášek s těmito podmínkami:

- tyto stavby nesmí hmotově konkurovat hlavní stavbě stavbě rodinného domu;
- tyto stavby nesmí překročit uliční regulační čáru;
- tyto stavby nesmí zasahovat do ochraného pásma VN.

A4 Napojení dopravní a technické infrastruktury 

Návrh a napojení dopravní a technické infrastruktury byl proveden v rámci přípravy území. 
Pro účel ÚS je stávající dle vydaných správních rozhodnutí. 

A4.1 Dopravní  infrastruktura

Dopravně je lokalita obsloužena obousměrnou místní komunikací šíře 5,5 m. V rámci této 
MK jsou již zřízeny také sjezdy na jednotlivé pozemky podle předběžné parcelace. Nová MK 
napojuje všechny parcely v území a rovněž pozemek 1130/1, který původně napojen nebyl. Ve 
dvou místech je napojena na stávající MK, která je již součástí uliční sítě obce. Tato MK je v rámci 
napojení řešeného území rozšířena na 4,0 m a je opatřena třemi výhybnami tak, aby splnila 
normové požadavky. Ta je napojena také na silnici I/44, která je hlavní sběrnou komunikací obcí a 
propojuje lokalitu nejen s obcí Bělou pod Pradědem a jejími částmi, ale i městem Jeseníkem a 
okolními obcemi. 

A4.2 Technické infrastruktura 

Inženýrská sítě jsou všechny vedeny v rámci místních komunikací k a v lokalitě. 

Rozvody vodovodu, kanalizace a STL plynovodu jsou napojeny na veřejné řady v prostoru 
napojení MK na silnici I/44. Jsou vedeny rozšířenou MK do nové lokality. Všechny jsou vedeny 
podél nové MK (občas jí přetínají) k jednotlivým parcelám dle předběžné parcelace. Přípojky pro 
napojení jsou vyvedeny k jednotlivým parcelám vedle sjezdů. 

Rozvody elektro NN a VO jsou vedeny z RS u trafostanice VN 22/04 kV a podél mezi MK a 
hranicemi budoucích parcel, NN k jednotlivým elektroměrným skříním a VO k jednotlivým 
stožárům osvětlení.
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A5 Vymezení veřejného prostranství

Územní studie vychází ze stavu platného na základě územního rozhodnutí a stavebního 
povolení na dopravní a technickou infrastrukturu pro budoucí využití k výstavbě rodinných domů. 
Pro toto ÚR byla provedena předběžná parcelace a provedení MK a sjezdů z ní a všech přípojení na
inženýrské sítě a v podstatě tuto parcelaci v území ukotvuje. 

V rámci předběžné parcelace nebylo provedeno vymezení veřejného prostranství jiné, než 
samotné ulice. Pro zřízení hřiště zde podmínky nejsou, nabízí se jen možnost dopravního režimu 
obytné zóny.

V rámci ÚS je vyčleněn další veřejný prostor, ale jen několik malých pozemků: 
1) pro chodník propojující příjezdovou cestu do obce,
2) pro přístup k pozemku 1130/1 a 1092/9 a
3) rozšíření u křižovatek na úkor pozemků 1092/17 a 1092/18
4) další pozemky, které rozšiřují veřejný prostor lemují přístupovou místní komunikaci.

K tomu je nutno dodat, že pozemky v navržené lokalitě jsou dostatečně veliké, aby poskytly
prostor pro krátkodobou rekreaci dětí i dospělých a pro případné společenské kontakty v lokalitě. 
Naproti tomu je lokalita příliš malá, aby zde bylo rozumné budování dětských hřišť či parčíků pro 
důchodce, kterých tu bude velmi malé množství. Navíc je lokalita na okraji zástavby a navazuje 
bezprostředně na okolní přírodu s dostatkem zeleně a dostupností lesa. Proto není nutné ani 
únosné vymezení dalších veřejných prostransví. 

A6 Vlastnické poměry v území

Řešený pozemek:
číslo účel pozemku vlastník pozemku

1092/2 orná půda Obec Bělá pod Pradědem

Seznam sousedních pozemků:
číslo účel pozemku vlastník pozemku

1070 ostatní plocha Obec Bělá pod Pradědem

1071 ostatní plocha           dtto

1090 zahrada Peňák Jaromír, Adolfovice 20

1092/1 orná půda SMJ Horčička Jiří ing., Horčičková Jarmila Ing., Adolfovice 307

1092/3 orná půda Přikryl Jaromír, Adolfovice 119

1127/1 ostatní plocha Reinold Jürgen, Adolfovice 22

1130/1 orná půda           dtto

1130/2 ostatní plocha           dtto

1122/1 ostatní plocha Obec Bělá pod Pradědem

1122/2 vodní tok Česká republika, (Lesy ČR, s. p.)

1862/5 místní komunikace Obec Bělá pod Pradědem

1868 místní komunikace           dtto

1869 místní komunikace           dtto

A7 Kapacity řešeného území

Počet RD v dané lokalitě je dán podle předběžné parcelace a ÚS jej nemění. V rámci jejího 
řešení dojde jen k drobným úpravám parcelace. Definitivní parcelaci musí provést autorizovaný 
geodet, proto jsou výměry pozemků uvedeny jen orientačně.
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Řešený pozemek:
číslo 
pozemku

výměra
pozemku účel pozemku vlastník pozemku

počet
RD

 1092/2 *)  24 186 m2  pozemek pro parcelaci navržený ÚP 
 pro bydlení, veřejná prostranství,
 dopravní a technickou infrastrukturu

 Obec Bělá pod Pradědem

Poznámky *):

Jedná se o původní pozemek v době pořizování dokumentace pro územní rozhodnutí území. V té 
době byla zpracována první parcelace na podkladě geometrického plánu z 11/2011, podle něhož 
se pak parcely v území připojovaly na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Mezi vydáním ÚR a zpracováním územní studie došlo k digitalizaci katastrální mapy a 
hranice všech pozemků v území byly korigovány. 

V rámci územní studie se vyskytly další důvody k aktualizaci geometrického plánu (GP), na 
němž se začalo v době zpracování ÚS pracovat, ale není dokončen. Proto všechny údaje v 
následující tabulce je nutno brát jako předběžné, platit budou až po vydání nového GP !

Návrh parcelace, orientační vymezení jednotlivých parcel:
staré číslo

pozemku
nové číslo

pozemku**)
přibližná
výměra  účel pozemku  vlastník pozemku

počet
RD

1092/2 1092/2 1 820 m2 )*  zbytková plocha obce  k prodeji zájemci -

1092/4 **)  zbytková plocha obce  zůstane pozemkem obce -

1092/5 1092/34 1 830 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/6 1092/33 1 600 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/7 1092/32 1 640 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/8 1092/31 1 420 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/9 ***)   -

1092/10 1092/30 1 330 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/11 1092/29 1 280 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/12 1092/28 1 610 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/13

1092/16

1092/21,
1092/36,
1092/37

3 760 m2 )*  plocha pro 
 veřejné prostranství

 zůstane pozemkem obce -

1092/14 1092/27 1 230 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/15 1092/26 1 490 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/16 ***) -

1092/17 1092/35 1 130 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/18 1092/23 1 240 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/19 1092/24 1 200 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

1092/20 1092/25 1 160 m2 )*  parcela pro bydlení v RD  k prodeji zájemci 1

celkem 13

Poznámky: 
 )* plochy jsou jen velmi orientační, budou upřesněny novým GP
)** nové číslování v době zpracování ÚS není dokončeno, neuvedené číslo není známo
)*** v novém GP bude zrušen
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A8 Výchozí podklady

- Územní plán Bělá pod Pradědem;
- PD pro územní rozhodnutí;
- Podklady od správců sítí: ČEZd, RWE, JVS, VaK, obec Bělá pod Pradědem;
- Geometrický plán 2011 pro předběžnou parcelaci v rámci územního rozhodnutí;
- Geometrický plán 2021 pro konečnou parcelaci (nedokončený a neschválený);
- Obhlídka řešeného území a vlastní fotodokumentace;
- Konzultace a z nich vyplývající požadavky:

- se Správou CHKO Jeseníky;
- s Pořizovatelem MěÚ Jeseník, odborem Stavebního úřadu a územního plánování;
- se zastupiteli zadavatele, Obce Bělá pod Pradědem;
- se zpracovateli dokumentace pro územní rozhodnutí.

A9 Odůvodnění odchylek od zadání a poznámky k řešení 

- Rozsah řešeného území: Zadání Územní studie stanovuje rozsah řešeného území pro 
„zastavitelnou plochu IB2 v platném ÚP Bělá pod Pradědem“. Část této plochy ale patří 
soukromému majiteli a v novém ÚP již není zařazena do zastavitelných ploch. Proto není zahrhuta 
do řešeného území územní studie, je tam jen pozemek 1092/2, který patří obci.

- Grafická část: 
- situace širších vztahů 1 : 5 000 beze změny, je na podkladě scanu platného ÚP, výkres B1;
- koordinační situace 1 : 500 (včetně limitů využití území) beze změny, výkres B2;
- urbanistický návrh 1 : 500 změněno měřítko na 1: 1 000, protože je jen orientační, nelze 
stanovit přesné umístění staveb na pozemcích, protože nejsou známi budoucí majitelé parcel a 
nejsou tedy známy jejich požadavky na rozsah a řešení staveb na nich, výkres B3;
- výkresy B1 a B2 jsou v digitální podobě sloučeny a obsahují i řešené území;
- výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 500 (případně každý samostatně) byl zrušen, 
protože dopravní a technická infrastruktura byla předmětem územního rozhodnutí, v současnosti 
je prováděna a není známo skutečné provedení. Dopravní a technická infrastruktura je zakreslena 
v koordinační situaci dle dokumentace pro ÚR, její samostatné dokumentování v ÚS nedává smysl. 
Tento výkres byl nahrazen schematickým výkresem B4 majetkových poměrů 1: 2 000;
- grafická část je doplněna o nepovinný schematický výkres B5 propojovacího chodníku a 
schodiště pro pěší mezi přípojnou a vnitřní MK v řešeném území.

- Poznámka k parcelaci:
Územní studie vychází z PD pro územní rozhodnutí pro řešené území podle katastrální 

mapy platné v době zpracování PD. V průběhu realizace komunikací a inženýrských sítí v území 
došlo k digitalizaci katastrální mapy. Proto se mohou vyskytnout drobné nepřesnosti z toho 
vyplývající. Parcelace se ale prakticky nezměnila, drobné korekce jsou na okraji území převážně na 
pozemcích obce. 

Pro parcelaci bude zpracován nový závazný geometrický plán, přitom pro regulaci platí 
všechny čáry a kóty v rámci územní studie. Vnitřní prostory parcel jsou v souladu s novým 
geometrickým plánem. 

Nová digitalizovaná katastrální mapa je zakreslena v situaci, parcelace původního pozemku 
(1092/2) byla koordinována s původním i nově připravovaným geometrickým plánem, číslování 
pozemků, pokud je známo v době zpracování, je uvedeno původní i nové.

- Poznámka k řešení:
 Územní studie obsahuje zcela vědomě prvky vymahatelné a nevymahatelné. Toto vyplývá 

z textu v kapitole A3.6, kde jsou vysvětlena úskalí institutu krajinného rázu dole zákona o ochraně 
přírody a krajiny a nutnosti jeho zcela individuálního posuzování a to zejména Správou CHKOJ a 
příslušným Stavebním úřadem v Jeseníku.
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