Obec Bernartice
Bernartice 60
790 57 Bernartice

È.J.: UZO 21/2/2017

Datum:

14.9.2017

Zastupitelstvo obce Bernartice,
jako pøíslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odstavce 5 písm. c) zákona è. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „stavební zákon“), za
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovení § 171 až § 174 zákona è.
500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „správní øád“), ustanovení § 13 a
pøílohy è. 7 vyhlášky è. 500/2006 Sb., o územnì analytických podkladech, územnì plánovací
dokumentaci a zpùsobu evidence územnì plánovací èinnosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen
„vyhláška è. 500/2006 Sb.“),

formou opatøení obecné povahy
vydává

ÚZEMNÍ PLÁN BERNARTICE
I.
ÚZEMNÍ PLÁN (výrok)
Obsahuje tyto èásti:
I. A Textová èást Územního plánu Bernartice (43 stran textu),
- zpracovatel - Urbanistické støedisko Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souèástí tohoto opatøení obecné povahy jako pøíloha,
- obsahuje:
A.
B.
C.

Vymezení zastavìného území
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Urbanistická koncepce, vèetnì vymezení zastavitelných ploch, ploch pøestavby a systému sídelní
zelenì
C.1 Celková urbanistická koncepce
C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch pøestavby
C.3 Systém sídelní zelenì
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D.

Koncepce veøejné infrastruktury, vèetnì podmínek pro její umis•ování
D.1 Dopravní infrastruktura
D.1.1 Doprava silnièní
D.1.2 Doprava železnièní
D.1.3 Provoz chodcù a cyklistù
D.1.4 Doprava statická – odstavování a parkování automobilù
D.1.4 Hromadná doprava osob
D.2 Technická infrastruktura
D.2.1 Vodní hospodáøství
D.2.2 Energetika, elektronické komunikace
D.2.3 Ukládání a zneškodòování odpadù
D.3 Obèanské vybavení veøejné infrastruktury
D.4 Veøejná prostranství

E.

Koncepce uspoøádání krajiny, vèetnì vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmìny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatøení, ochrana
pøed povodnìmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobnì
E.1 Koncepce uspoøádání krajiny, vèetnì vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmìnu v
jejich využití
E.2 Územní systém ekologické stability
E.3 Prostupnost krajiny
E.4 Protierozní opatøení
E.5 Ochrana pøed povodnìmi
E.6 Podmínky pro rekreaèní využívání krajiny
E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin

F.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpùsobem využití a stanovení podmínek
prostorového uspoøádání, vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu
F.1 Pøehled typù ploch s rozdílným zpùsobem využití
F.2 Definice použitých pojmù
F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zpùsobem využití

G.

Vymezení veøejnì prospìšných staveb, veøejnì prospìšných opatøení, staveb a opatøení k
zajiš•ování obrany a bezpeènosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkùm a
stavbám vyvlastnit

H.

Vymezení dalších veøejnì prospìšných staveb a veøejných prostranství, pro které lze uplatnit
pøedkupní právo

I.

Vymezení ploch a koridorù územních rezerv a stanovení možného budoucího využití vèetnì
podmínek pro jeho provìøení

J.

Stanovení kompenzaèních opatøení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

K.

Údaje o poètu listù územního plánu a poètu výkresù k nìmu pøipojené grafické èásti

I. B Grafická èást Územního plánu Bernartice (5 výkresù),
- zpracovatel - Urbanistické støedisko Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souèástí tohoto opatøení obecné povahy jako pøíloha,
- obsahuje tyto výkresy:
1. Výkres základního èlenìní území
2. Hlavní výkres
3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury
4. Výkres koncepce technické infrastruktury
5. Výkres veøejnì prospìšných staveb, opatøení a asanací
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II.
ODÙVODNÌNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obsahuje tyto èásti:
II. A Textová èást odùvodnìní Územního plánu Bernartice (141 stran textu)
- zpracovatel - Urbanistické støedisko Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souèástí tohoto opatøení obecné povahy jako pøíloha,
- obsahuje:
Úvod
A. Postup pøi poøízení Územního plánu Bernartice
B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahù v území
C. Údaje o splnìní Zadání územního plánu Bernartice
C.1 Údaje o splnìn zadání Územního plánu Bernartice
C.2 Údaje o splnìní Pokynù na úpravu návrhu územního plánu po spoleèném jednání
D. Výèet záležitostí nadmístního významu, které nejsou øešeny v zásadách územního rozvoje, s
odùvodnìním potøeby jejich vymezení
E. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øešení vèetnì vybrané varianty
E.1 Vymezení zastavìného území
E.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
E.2.1 Základní koncepce rozvoje obce vyplývající z Politiky územního rozvoje ÈR a z územnì
plánovací dokumentace vydané krajem
E.2.2 Základní koncepce rozvoje obce
E.2.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
E.3 Urbanistická koncepce, vèetnì vymezení zastavitelných ploch, ploch pøestavby a systému
sídelní zelenì
E.3.1 Urbanistická koncepce
E.3.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch pøestavby
E.3.3 Systém sídelní zelenì
E.4 Koncepce veøejné infrastruktury vèetnì podmínek pro její umis•ování
E.4.1 Dopravní infrastruktura
E.4.1.1 Doprava silnièní
E.4.1.2 Doprava železnièní
E.4.1.3 Provoz chodcù a cyklistù
E.4.1.4 Doprava statická – odstavování a parkování automobilù
E.4.1.5 Hromadná doprava osob
E.4.1.6 Ostatní druhy dopravy
E.4.1.7 Ochranná dopravní pásma, ochrana pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací
E.4.2 Technická infrastruktura
E.4.2.1 Vodní hospodáøství
E.4.2.2 Energetika, elektronické komunikace
E.4.2.3 Ukládání a zneškodòování odpadù
E.4.2.4 Ochrana zvláštních zájmù
E.4.3 Obèanské vybavení veøejné infrastruktury
E.4.4 Veøejná prostranství
E.5 Koncepce uspoøádání krajiny, vèetnì vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmìny v
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatøení,
ochranu pøed povodnìmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobnì
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E.5.1 Koncepce uspoøádání krajiny, vèetnì vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmìny
v jejich využití
E.5.2 Územní systém ekologické stability
E.5.3 Prostupnost krajiny
E.5.4 Protierozní opatøení
E.5.5 Ochrana pøed povodnìmi
E.5.6 Podmínky pro rekreaèní využívání krajiny
E.5.6 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin
E.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpùsobem využití
E.7 Vymezení veøejnì prospìšných staveb, veøejnì prospìšných opatøení, staveb a opatøení k
zajiš•ování obrany a bezpeènosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkùm a
stavbám vyvlastnit
E.8 Vymezení dalších veøejnì prospìšných staveb a veøejných prostranství, pro které lze uplatnit
pøedkupní právo
E.9 Stanovení kompenzaèních opatøení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
E.10 Vymezení ploch a koridorù územních rezerv a stanovení možného budoucího využití vèetnì
podmínek pro jeho provìøení
F. Vyhodnocení úèelného využití zastavìného území a vyhodnocení potøeby vymezení zastavitelných
ploch
G. Vyhodnocení pøedpokládaných dùsledkù navrženého øešení na zemìdìlský pùdní fond a na
pozemky urèené k plnìní funkcí lesa
H. Výsledek pøezkoumání Územního plánu Bernartice ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 a 5
stavebního zákona
H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Bernartice s politikou územního rozvoje a s územnì
plánovací dokumentací vydanou krajem
H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Bernartice s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavìného území
H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Bernartice s požadavky stavebního zákona a jeho
provádìcích pøedpisù
H.4 Vyhodnocení souladu Územního plánu Bernartice s požadavky zvláštních právních pøedpisù a
se stanovisky dotèených orgánù podle zvláštních pøedpisù, popøípadì s výsledkem øešení
rozporù
I. Zpráva o vyhodnocení vlivù na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení vèetnì výsledkù vyhodnocení vlivù na životní prostøedí
J. Stanovisko krajského úøadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
K. Sdìlení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohlednìno, s uvedením závažných dùvodù, pokud
nìkteré požadavky nebo podmínky zohlednìny nebyly
L. Rozhodnutí o námitkách, vèetnì odùvodnìní
M. Vypoøádání pøipomínek
Použité podklady
Seznam použitých zkratek

II. B Grafická èást odùvodnìní Územního plánu Bernartice (3 výkresy),
- zpracovatel - Urbanistické støedisko Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souèástí tohoto opatøení obecné povahy jako pøíloha,
- obsahuje tyto výkresy:
6. Koordinaèní výkres
7. Výkres širších vztahù
8. Výkres pøedpokládaných záborù pùdního fondu

1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000
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II. C Textová èást odùvodnìní poøizovatele Územního plánu Bernartice,
- zpracovatel Mìstský úøad Jeseník, Odbor stavebního úøadu a územního plánování,
- je nedílnou souèástí tohoto opatøení obecné povahy (viz níže),
- obsahuje:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Postup poøízení územního plánu
1.1 Poøízení 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 Øízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona
1.5 Øízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona
1.6 Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona
Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ÈR) a územnì plánovací dokumentací
vydanou krajem - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)
Soulad návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavìného
území
Soulad návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho provádìcích pøedpisù
Soulad návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních pøedpisù a se stanovisky dotèených orgánù
podle zvláštních právních pøedpisù, pøíp. s výsledkem øešení rozporù
5.1 Pøipomínky a stanoviska dotèených orgánù uplatnìná ve spoleèném jednání dle ust. § 50
stavebního zákona o návrhu ÚP Bernartice
5.2 Stanovisko krajského úøadu – nadøízený úøad dle ust. § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona o
návrhu ÚP Bernartice
5.3 Pøipomínky a stanoviska dotèených orgánù uplatnìná ve veøejném projednání dle ust. § 52
stavebního zákona o návrhu ÚP Bernartice
Stanovisko krajského úøadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Sdìlení, jak bylo stanovisko krajského úøadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohlednìno,
s uvedením dùvodù, pokud nìkteré požadavky nebo podmínky zohlednìny nebyly.
Rozhodnutí o námitkách vèetnì samostatného odùvodnìní
Vyhodnocení pøipomínek
9.1 Pøipomínky uplatnìné ve spoleèného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP
Bernartice
9.2 Pøipomínky uplatnìné ve veøejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP
Bernartice

1.

Postup poøízení územního plánu

1.1

Poøízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona)

Pøedchozí platnou územnì plánovací dokumentací obce Bernartice je:
- Územní plán obce Bernartice, schválený Zastupitelstvem obce Bernartice dne 25. 10. 2001
usnesením è. ZO/15/2001, vydaný obecnì závaznou vyhláškou obce Bernartice è. OZV 2/2001, s
úèinností od 09. 11. 2001 a
- Zmìna è. 1 Územního plánu obce Bernartice, schválená Zastupitelstvem obce Bernartice dne
24. 04. 2008 usnesením è. UZO/9/2/2008, vydaná opatøením obecné povahy, s úèinností
30. 05. 2008
Dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s ustanovením § 44 písm. a) a § 45 odst. 1) zákona
183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „stavebního zákona“)
Zastupitelstvo obce Bernartice na svém 7. zasedání dne 20. 08. 2015 rozhodlo o poøízení nového
územního plánu usnesením è. UZO 7/4/2015, povìøilo starostu obce Ing. Mojmíra Michálka ke
spolupráci s poøizovatelem nového územního plánu (urèený zastupitel pro poøizování územního
plánu). Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na Mìstský úøad Jeseník o poøízení nového
územního. Poøizovatelem územního plánu byl tímto stanoven Mìstský úøad Jeseník, odbor stavebního
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úøadu, majetku a investic, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník (dále jen „poøizovatel“). Žádost o
poøízení územního plánu byla zaslána poøizovateli dne 02. 09. 2015.
Dùvodem poøízení nového ÚP byly mìnící se podmínky v území, požadavek øešení nové urbanistické
koncepce a zmìna legislativy od roku 2007 - nový stavební zákon è. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním øádu a jeho provádìcí vyhlášky.
Podklad pro vypracování návrhu zadání byly zpracovány územnì analytické podklady ORP Jeseník,
doplòující prùzkumy a rozbory zpracované poøizovatelem. V tìchto podkladech byly zahrnuty zámìry
obce i zjištìné podnìty obèanù.

1.2

Zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona)

Na základì doplòujících prùzkumù a rozborù a územnì analytických podkladù ORP Jeseník byl
zpracován poøizovatelem Mìstským úøadem Jeseník, odborem stavebního úøadu, majetku a investic
ve spolupráci s urèeným zastupitelem návrh Zadání územního plánu Bernartice, který byl projednán
v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona.
Oznámení o projednání spoleènì s návrhem zadání bylo jednotlivì zasláno krajskému úøadu,
dotèeným orgánùm, sousedním obcím a obci Bernartice dopisem ze dne 16. 11. 2015. Do 30 dnù od
obdržení návrhu zadání mohou dotèené orgány a krajský úøad uplatnit u poøizovatele své požadavky
na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních pøedpisù; ve stejné lhùtì mohou uplatnit
u poøizovatele své podnìty i sousední obce.
Veøejnosti bylo projednání návrhu zadání vèetnì pouèení o lhùtách, ve kterých je možné podávat k
návrhu zadání pøipomínky, oznámeno veøejnou vyhláškou, vyvìšenou na úøední desce obce
Bernartice a poøizovatele (úøední deska mìsta Jeseník). Vyhláška byla vyvìšena od 18. 11. 2015 do
18. 12. 2015. Za den doruèení veøejné vyhlášky je považován 15. den od vyvìšení, tj. 03. 12. 2015.
Do 15 dnù ode dne doruèení veøejné vyhlášky mohl každý uplatnit u poøizovatele písemné pøipomínky,
tj. do 18. 12. 2015.
Návrh zadání Územního plánu Bernartice byl vystaven k veøejnému nahlížení po dobu 30 dnù (od
18. 11. 2015 do 18. 12. 2015), v tištìné podobì na Obecním úøadì Bernartice, u poøizovatele na
Mìstském úøadì Jeseník, odboru stavebního úøadu, majetku a investic, dále zpùsobem umožòujícím
dálkový pøístup na internetových stránkách obce a poøizovatele.
V zákonem stanovených lhùtách bylo k návrhu zadání Územního plánu Bernartice uplatnìno
14 vyjádøení dotèených orgánù s požadavky na obsah územního plánu, vèetnì stanoviska Krajského
úøadu Olomouckého kraje, odboru životního prostøedí jako orgánu ochrany pøírody z hlediska vlivù na
životní prostøedí, dále 8 pøipomínek ostatních subjektù. Ve stanovisku Krajského úøadu Olomouckého
kraje, odboru životního prostøedí ze dne 10. 12. 2015 bylo konstatováno, že uvedená koncepce
nemùže mít vliv na celistvost evropsky významné lokality nebo ptaèí oblasti, dále že není nezbytné a
úèelné komplexnì posuzovat Územní plán Bernartice z hlediska vlivù na životní prostøedí.
Vyhodnocení vlivù ÚP Bernartice na udržitelný rozvoj území není tøeba zpracovávat.
Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem upravil návrh zadání ÚP, oprávnìné požadavky byly
zapracovány do návrhu zadání k dalšímu øešení, pøípadnì k dalšímu provìøení.
Upravený a doplnìný návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona pøedložen
poøizovatelem dne 29. 12. 2015 Zastupitelstvu obce Bernartice, které jej na svém 11. zasedání dne
13. 01. 2016 projednalo a usnesením è. UZO 11/1/2016 schválilo.
Schválené zadání Územního plánu Bernartice je uloženo u obce a u poøizovatele.

1.3

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

Pro zpracování územního plánu byl obcí vybrán zpracovatel Urbanistické støedisko Ostrava, s.r.o., Ing.
arch. Helena Salvetová – autorizovaný architekt pro obor územní plánování, ÈKA 00884 (dále jen
zpracovatel). Na základì schváleného zadání Územního plánu Bernartice poøizovatel poøídil pro obec
zpracování dokumentace návrhu Územního plánu Bernartice. Pokyn k vypracování návrhu ÚP vèetnì
schváleného zadání ÚP byl zpracovateli poøizovatelem zaslán dopisem dne 23. 02. 2016.
Vypracovaný návrh Územního plánu Bernartice byl zpracovatelem zaslán poøizovateli dne
16. 09. 2016. Jedno paré ÚP bylo zasláno obci Bernartice.
Spoleèné jednání o návrhu ÚP
Návrh Územního plánu Bernartice (dále jen „návrh ÚP“) byl projednán ve spoleèném jednání
s dotèenými orgány a sousedními obcemi v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 stavebního
zákona. Termín spoleèného jednání byl stanoven na 11. 10. 2016. Oznámení o konání spoleèného
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jednání musí být zasláno jednotlivì obci, sousedním obcím, dotèeným orgánùm, krajskému úøadu a
zpracovateli nejménì 15 dnù pøed spoleèným jednáním. Poslední doruèení bylo provedeno dne
26. 09. 2016, tj. 15 dní pøed spoleèným jednáním.
Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona poøizovatel doruèil návrh ÚP veøejnou vyhláškou,
vyvìšenou ode dne 26. 09. 2016 do 10. 11. 2016 na úøedních deskách obce a poøizovatele. Do 30
dnù ode dne doruèení veøejné vyhlášky, tj. do 10. 11. 2016 mohl každý uplatnit u poøizovatele
písemné pøipomínky. K pozdìji uplatnìným pøipomínkám se nepøihlíží.
Návrh ÚP byl vystaven k veøejnému nahlížení od 26. 09. 2016 do 10. 11. 2016 v tištìné podobì na
Obecním úøadì Bernartice, u poøizovatele na Mìstském úøadì Jeseník, Odboru stavebního úøadu a
územního plánování, a dále zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup na internetových stránkách
poøizovatele (www.jesenik.org – webové stránky mìsta Jeseník, v sekci územní plány obcí).
Spoleèné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 11. 10. 2016 v 10:00 hodin na Mìstském úøadì v
Jeseníku, lhùta pro uplatnìní stanovisek dotèených orgánù a pøipomínek sousedních obcí byla 30 dnù
ode dne spoleèného jednání, tj. do 10. 11. 2016.
Stanoviska a pøipomínky k návrhu ÚP uplatnilo 9 dotèených orgánù a 5 ostatních subjektù.
Poøizovatel spolu s urèeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP Bernartice.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona byly stanoviska a pøipomínky k návrhu ÚP
Bernartice zaslány na KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddìlení územního plánu se žádostí
o vydání stanoviska dne 14. 12. 2016, dne 06. 01. 2017 byla žádost doplnìna. Stanovisko Krajského
úøadu OK, Odboru strategického rozvoje, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 a 8 stavebního
zákona, bylo doruèeno poøizovateli dne 09. 01. 2017. Tímto dopisem byl dán souhlas s veøejným
projednáním upraveného návrhu ÚP Bernartice dle ustanovení § 52 stavebního zákona.
Vyhodnocení pøipomínek a požadavkù uplatnìných ve stanoviscích dotèených orgánù ve spoleèném
jednání dle § 50 stavebního zákona je uvedeno v èásti II.C - 5.1 a 5.2 tohoto opatøení obecné povahy.
Vyhodnocení ostatních pøipomínek je uvedeno v èásti II.C - 9.1 tohoto opatøení obecné povahy.
Poøizovatel zaslal zpracovateli dopisem ze dne 12. 01. 2017 žádost o úpravu návrhu ÚP dle výsledkù
projednání (doruèeno zpracovateli dne 13. 01. 2017).

1.4

Øízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona

Upravenou dokumentaci návrhu ÚP Bernartice obdržel poøizovatel od zpracovatele dne 21. 02. 2017.
Poøizovatel zahájil veøejné projednání návrhu Územního plánu Bernartice dle ustanovení
§ 52 stavebního zákona. Konání veøejného projednání oznámil veøejnou vyhláškou vyvìšením od
05. 04. 2017 do 16. 05. 2017 na úøední desce obce Bernartice a poøizovatele MìÚ Jeseník (ÚD mìsta
Jeseník). Za doruèení veøejné vyhlášky se považuje 15. den od vyvìšení, tj. 20. 04. 2017. Veøejné
projednání se koná nejdøíve 15 dnù ode dne doruèení. Veøejné projednání bylo svoláno na
09. 05. 2017 (tj. veøejná vyhláška byla doruèena 19 dní pøed konáním veøejného projednání).
Poøizovatel dále oznámil konání veøejného projednání jednotlivì dotèeným orgánùm, sousedním
obcím, Krajskému úøadu Olomouckého kraje a obci Bernartice (poslední doruèení bylo provedeno
05. 04. 2017, tj. 34 dní pøed konáním veøejného projednání).
Upravená dokumentace návrhu ÚP byla vystavena k veøejnému nahlédnutí od 05. 04. 2017 do
16. 05. 2017 v tištìné podobì na Obecním úøadì Bernartice, u poøizovatele na Mìstském úøadì
Jeseník, Odboru stavebního úøadu a územního plánování, dále zpùsobem umožòujícím dálkový
pøístup na internetových stránkách poøizovatele – MìÚ Jeseník (www.jesenik.org – v sekci mapový
portál – územní plány obcí).
Veøejné projednání upraveného návrhu ÚP se konalo dne 09. 05. 2017 v 15:00 hodin v „Hudebním
klubu“ centra volnoèasových aktivit, Bernartice è.p. 107. Nejpozdìji do 7 dnù ode dne veøejného
projednání (tj. do 16. 05. 2017) mohli uplatnit vlastníci pozemkù a staveb dotèených návrhem øešení,
oprávnìný investor a zástupce veøejnosti námitky, dotèené orgány a krajský úøad jako nadøízený
orgán stanoviska k èástem øešení, které byly od spoleèného jednání podle § 50 stavebního zákona
zmìnìny, a každý své pøipomínky. Na veøejném projednání nebyly uplatnìny žádné námitky.
Stanoviska a pøipomínky k upravenému návrhu ÚP Bernartice uplatnilo 7 dotèených orgánù a 4 ostatní
subjekty. K upravenému návrhu ÚP nebyly uplatnìny žádné námitky.

1.5

Øízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona

Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona vyhodnotil
výsledky projednání a dne 13. 06. 2017 zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Bernartice. Návrh poøizovatel doruèil obci, dotèeným orgánùm a
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krajskému úøadu jako nadøízenému orgánu a vyzval je, aby do 30 dnù od obdržení uplatnily svá
stanoviska. Svá stanoviska uplatnily 3 dotèené orgány bez pøipomínek. Pokud dotèený orgán nebo
krajský úøad jako nadøízený orgán neuplatní své stanovisko v uvedené lhùtì, má se za to, že s návrhy
poøizovatele souhlasí.
Na základì veøejného projednání nedošlo k podstatné úpravì návrhu ÚP.
Vyhodnocení pøipomínek a požadavkù uplatnìných ve stanoviscích dotèených orgánù je uvedeno
v èástech II.C. - 5.1, 5.2 a 5.3 opatøení obecné povahy. Vyhodnocení ostatních pøipomínek je uvedeno
v èástech II.C. - 9.1 a II.C. - 9.2 opatøení obecné povahy.
Dále poøizovatel pøezkoumal soulad dokumentace návrhu ÚP Bernartice dle ustanovení § 53 odst. 4 s
Politikou územního rozvoje ÈR, s nadøazenou územnì plánovací dokumentací kraje (Zásady
územního rozvoje Olomouckého kraje).
Následnì poøizovatel zajistil se zpracovatelem úpravu dokumentace ÚP, která vyplynula z veøejného
projednání návrhu ÚP.
Jedná se o nepodstatné úpravy pøevážnì technického charakteru, byly doplnìny regulativy pro plochu
OX dle stávajícího a pøedpokládaného využití školského areálu v Horních Heømanicích. Tyto zmìny
nejsou podstatné a nevyvolávají nové veøejné projednání.

1.6

Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona

Poøizovatel pøedložil Zastupitelstvu obce Bernartice návrh na vydání Územního plánu Bernartice, který
v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 novely
vyhl. è. 500/2006 Sb. a pøílohy è. 7 k této novele vyhl.è. 500/2006 Sb. obsahuje tyto èásti:
I.A
I.B
II.A
II.B
II.C

Textová èást Územního plánu Bernartice, zpracovaná projektantem (samostatná pøíloha
opatøení obecné povahy)
Grafická èást Územního plánu Bernartice, zpracovaná projektantem (samostatná pøíloha
opatøení obecné povahy)
Textová èást odùvodnìní Územního plánu Bernartice, zpracovaná projektantem (samostatná
pøíloha opatøení obecné povahy)
Grafická èást odùvodnìní Územního plánu Bernartice, zpracovaná projektantem (samostatná
pøíloha opatøení obecné povahy)
Textová èást odùvodnìní Územního plánu Bernartice, zpracovaná poøizovatelem (souèást
opatøení obecné povahy – kapitola II.C.).

2. Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ÈR) a územnì
plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje (ZÚR OK)
Poøizovatel pøezkoumal stanovené požadavky PÚR ÈR, ve znìní Aktualizace è. 1 a jejich zohlednìní
v øešení návrhu Územního plánu Bernartice a konstatuje, že návrh Územního plánu Bernartice je
v souladu s PÚR ÈR (podrobnìji zpracováno projektantem v pøíloze - Textová èást odùvodnìní ÚP
Bernartice - kapitola H.1 - Vyhodnocení souladu Územního plánu Bernartice s politikou územního
rozvoje a s územnì plánovací dokumentací vydanou krajem, odst. a) – Soulad s Politikou územního
rozvoje ÈR).
Poøizovatel pøezkoumal a provìøil návrh ÚP Bernartice z hlediska souladu s územnì plánovací
dokumentací kraje - ZÚR OK, ve znìní Aktualizace è. 1 z r. 2011 a konstatuje, že návrh ÚP
Bernartice je v souladu s vydanými ZÚR OK (podrobnìji zpracováno projektantem v pøíloze - Textová
èást odùvodnìní ÚP Bernartice - kapitola H.1 - Vyhodnocení souladu Územního plánu Bernartice s
politikou územního rozvoje a s územnì plánovací dokumentací vydanou krajem, odst. b) –
Vyhodnocení souladu Územního plánu Bernartice s územnì plánovací dokumentací vydanou
Olomouckým krajem)
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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 nezastavìného území
Øešení ÚP vychází ze základních cílù a úkolù územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19
stavebního zákona. Územní plán Bernartice je zpracován v návaznosti na stávající urbanistickou
strukturu obce. Vymezení zastavitelných ploch bylo koordinováno jak s ochranou pùdního fondu, tak i
s ostatními veøejnými a soukromými zájmy v území. Byly zohledòovány pøedpoklady pro výstavbu a
pro udržitelný rozvoj území, spoèívající ve vyváženém vztahu podmínek pro pøírodní prostøedí,
hospodáøský rozvoj a pro soudržnost obyvatel.
Poøizovatel pøezkoumal soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování a konstatuje,
že návrh Územního plánu Bernartice je s nimi v souladu (podrobnìji zpracováno projektantem v
pøíloze - Textová èást odùvodnìní ÚP Bernartice – kapitola H.2 - Vyhodnocení souladu Územního
plánu Bernartice s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavìného území).

4. Soulad návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho provádìcích
pøedpisù
Poøizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Bernartice je v souladu s požadavky stavebního
zákona a jeho provádìcími právními pøedpisy v platném znìní (vyhodnocení zpracováno projektantem
v pøíloze - Textová èást odùvodnìní ÚP Bernartice – kapitola H.3 - Vyhodnocení souladu Územního
plánu Bernartice s požadavky stavebního zákona a jeho provádìcích právních pøedpisù).

5. Soulad návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních pøedpisù a se
stanovisky dotèených orgánù podle zvláštních právních pøedpisù, pøíp.
s výsledkem øešení rozporù
Poøizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Bernartice je v souladu s požadavky zvláštních
právních pøedpisù a se stanovisky dotèených orgánù podle zvláštních právních pøedpisù (vyhodnocení
zpracováno projektantem v pøíloze - Textová èást odùvodnìní ÚP Bernartice – kapitola H.4 Vyhodnocení souladu Územního plánu Bernartice s požadavky zvláštních právních pøedpisù a se
stanovisky dotèených orgánù podle zvláštních pøedpisù, popøípadì s výsledkem øešení rozporù – èást
Soulad s požadavky zvláštních právních pøedpisù).
Poøizovatel výsledky projednání návrhu ÚP vyhodnotil s urèeným zastupitelem obce a dohodl
s dotèenými orgány. Dokumentace územního plánu byla upravena dle výsledkù projednání.
Pøipomínky a stanoviska dotèených orgánù uplatnìná ve spoleèného jednání dle ust. § 50 stavebního
zákona o návrhu ÚP Bernartice jsou uvedeny v kapitole II.C - 5.1 a 5.2 tohoto opatøení obecné
povahy, pøipomínky a stanoviska dotèených orgánù uplatnìná ve veøejném projednání dle ust. § 52
stavebního zákona o návrhu ÚP Bernartice jsou uvedeny v kapitole II.C - 5.3 tohoto opatøení obecné
povahy.

5.1 Pøipomínky a stanoviska dotèených orgánù uplatnìná ve spoleèného jednání dle
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona o návrhu ÚP Bernartice
Krajský úøad Olomouckého kraje, Odbor životního prostøedí a zemìdìlství – stanovisko
( è.j.: KUOK 108936/2016 ze dne 9.11.2015, doruèeno 10.11.2016)
Návrh Územního plánu Bernartice – stanovisko
1. Ochrana pøírody:
Stanovisko s vylouèením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 vydáno ve stanovisku
krajského úøadu k zadání územního plánu Bernartice ze dne 10. 12. 2015, pod è. j.: KUOK
106925/2015.
Zájmy ochrany pøírody nejsou návrhem územního plánu Bernartice negativnì dotèeny.
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2. Posuzování vlivù na životní prostøedí
Ve fázi návrhu zadání územního plánu Bernartice krajský úøad, oddìlení integrované prevence, jako
dotèený orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivù na
životní prostøedí, v platném znìní, neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivù územního plánu na
životní prostøedí (SEA). K návrhu územního plánu Bernartice nemáme pøipomínek.
3. Ochrana zemìdìlského pùdního fondu
Po posouzení návrhu územního plánu Bernartice ve smyslu èl. II odst. 3 Metodického pokynu MŽP
OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, doporuèujeme dokumentaci ke kladnému projednání vzhledem k
tomu, že celkové požadavky na zábory zemìdìlské pùdy pokládáme za pøimìøené demografické
situaci v sídle, a souèasnì dostateènì odùvodnìné.
4. Lesní hospodáøství
Krajský úøad, jako orgán státní správy lesù, uplatòuje stanovisko k územnì plánovací dokumentaci,
pokud tato dokumentace umis•uje rekreaèní a sportovní stavby na pozemky urèené k plnìní funkcí
lesa, není-li pøíslušné ministerstvo. Navržená dokumentace neumis•uje rekreaèní a sportovní stavby
na pozemky urèené k plnìní funkcí lesa, a proto veøejné zájmy na úseku ochrany pozemkù urèených k
plnìní funkcí lesa, jejichž ochrana je v pùsobnosti krajského úøadu, nejsou pøedmìtným zámìrem
dotèeny. Dále krajský úøad upozoròuje, že k dalším požadavkùm - lokality do 50 m od okraje lesa, dle
ustanovení § 48 odstavec 2 písm. b) lesního zákona je k vyjádøení pøíslušný obecní úøad obce s
rozšíøenou pùsobností, zde Mìstský úøad Jeseník.
5. Ochrana ovzduší
Na základì výše uvedeného legislativního zmocnìní orgán ochrany ovzduší nemá k návrhu Územního
plánu Bernartice pøipomínky.
Pouze upozoròujeme, že pøi zpracování územnì plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a
uplatòovat požadavky a opatøení ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v „Programu zlepšování kvality
ovzduší - zóna Støední Morava - CZ07“, který byl Ministerstvem životního prostøedí zpracován pro
území Olomouckého a Zlínského kraje. Tento koncepèní dokument byl v souladu se zákonem vydán
MŽP formou Opatøení obecné povahy, které nabylo úèinnosti dne 7. 6. 2016.
Zároveò upozoròujeme na další koncepèní podkladové materiály:
- Dne 2. 12. 2015 byl usnesením vlády ÈR è. 978 schválen „Národní program snižování emisí
Èeské republiky“.
- Dne 2. 12. 2015 byla usnesením vlády ÈR è. 979 schválena „Støednìdobá strategie (do roku
2020) zlepšení kvality ovzduší v ÈR“.
Vy•ízení:
1. Ochrana pøírody – Vzato na vìdomí, bez úprav
2. Posuzování vlivu na životní prostøedí - Vzato na vìdomí, bez úprav
3. Ochrana zemìdìlského pùdního fondu - Vzato na vìdomí, bez úprav
4. Lesní hospodáøství – Vzato na vìdomí, bez úprav
5. Ochrana ovzduší – Dokumenty ÚP respektuje, bylo zapracováno do odùvodnìní ÚP

Krajský úøad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silnièního hospodáøství, Oddìlení
silnièního hospodáøství ( è.j.: KUOK 94300/2016 ze dne 26.9.2016, doruèeno 26.9.2016
Stanovisko ke spoleènému jednání o návrhu Územního plánu Bernartice
Krajský úøad jako dotèený orgán pøíslušný k uplatnìní stanoviska k územnì plánovací dokumentaci z
hlediska øešení silnic II. a III. tøíd, podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona è.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, nemá k návrhu Územního plánu Bernartice pøipomínky.
Vy•ízení:
Vzato na vìdomí – bez úprav

Ministerstvo životního prostøedí, odbor výkonu státní správy VIII - stanovisko
( è.j.: 64589/ENV/16, 1774/570/16 z roku 2016, doruèeno 10.10.2016)
Návrh Územního plánu Bernartice:
Za státní správu geologie sdìlujeme, že na katastrální území obce se nenacházejí výhradní ložiska
nerostných surovin, na která by se z ustanovení horního zákona vztahovala územní ochrana. Z
uvedeného dùvodu nemáme na tomto úseku státní správy k pøedloženému zámìru pøipomínky.
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Za ochranu zemìdìlského pùdního fondu je pøíslušným orgánem ochrany zemìdìlského pùdního
fondu (dále jen „ZPF“) k øízení podle § 5 odst. 2 zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì ZPF, v platném
znìní, Krajský úøad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozoròujeme, že pokud je pøedmìtem
øešení návrhu územního plánu i plocha o výmìøe nad 10 ha, je tøeba postupovat podle
Metodického pokynu MŽP ÈR è.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úøad
Olomouckého kraje povinností projednat vìc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu
sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
Vy•ízení:
Vzato na vìdomí. Pøedmìtem øešení návrhu územního plánu není plocha o výmìøe nad 10 ha

Obvodní báòský úøad - stanovisko
(è.j.: SBS 31101/2016/OBÚ-05/2 ze dne 7.10.2016, doruèeno 10.10.2016)
Oblast není dotèena žádným dobývacím prostorem stanoveným pro dobývání výhradního ložiska
nerostu. Z uvedeného dùvodu není nutno v rámci øízení k oznámení spoleèného jednání o návrhu
územního plánu Bernartice stanovit žádné podmínky k ochranì a hospodárnému využívání
nerostného bohatství. Oblasti k.ú. Bernartice u Javorníka, k.ú. Horní Heømanice u Bernartic a
k.ú. Buková u Bernartic rovnìž nejsou dotèeny žádným chránìným ložiskovým územím zajiš•ujícím
ochranu výhradního ložiska nerostu.
Vy•ízení:
Vzato na vìdomí.

Mìstský úøad Jeseník, odbor životního prostøedí - orgán ochrany pøírody - vyjádøení
(è.j.: MJ/49731/2016/02/OŽP-Do ze dne 4.11.2016, doruèeno 7.11.2016)
Vyjádøení orgánu ochrany pøírody k „Návrhu Územního plánu Bernartice“
· Z dùvodu ochrany lokálního biocentra, ležícího na lokálním biokoridoru Lánský potok, a
rovnìž z dùvodu ochrany krajinného rázu nesouhlasíme se zaøazením plochy smíšené
obytné - venkovské Z26 v lokalitì Pavlínka.
Odùvodnìní:
Ochrana územním plánem vymezených a schválených prvkù územního systému ekologické stability
(ÚSES) je zakotvena v § 4 odst. 1 zákona, stejnì jako povinnost této ochrany ze strany vlastníkù,
uživatelù, obce i státu. A to bez ohledu na to, zda jsou tyto prvky funkèní nebo nefunkèní (urèené k
realizaci). Z toho dùvodu se v tìchto prvcích nepøipouští žádné zásahy, které by mohly narušit jejich
ekologický význam nebo které by mohly znemožnit jejich budoucí realizaci. Výjimku tvoøí veøejnì
prospìšné stavby, pøevážnì energetická vedení. Plocha Z26 je sice plošnì vymezena mimo toto
biocentrum, ale tìsnì pøiléhá ze dvou tøetin k jeho východní hranici. V pøípadì jakéhokoliv typu staveb,
a to i rodinných domù vèetnì jejich zázemí (zahrady, hospodáøské budovy, bazény, parkovištì atd.) a
nezbytné technické infrastruktury, by celá lokalita ztratila v minulosti schválený statut prvku ÚSES.
Vzhledem k výše uvedenému zákonnému ustanovení to nelze pøipustit. Z hlediska ochrany krajinného
rázu tento návrh chápeme jako satelitní výstavbu ve volné krajinì, daleko od hranice zastavìného
území. Fakt, že se zde nachází jedna osamocená nemovitost, není dùvodem k obnovì dávno zaniklé
osady. Architektonický vzhled staveb, zaruèující pùvodní venkovský charakter, by v prùbìhu jejich
realizace bylo možné zajistit jen velmi obtížnì. Je potøeba si uvìdomit, že okolí Bernartic je
zemìdìlsky využívanou rovinatou krajinou s minimem zelenì, proto je nezbytné chránit každou
podobnou plochu, vymezenou pro její realizaci.
K dalším èástem návrhu nemáme pøipomínky.
Vy•ízení: Vyhovìno
Po dohodì s obcí byla zastavitelná plocha Z26 vyøazena z návrhu ÚP Bernartice.
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Ministerstvo prùmyslu a obchodu - stanovisko
(è.j.: MPO 51413/2016 ze dne 3.10.2016, doruèeno 7.10.2016)
Z hlediska pùsobnosti MPO ve vìci využívání nerostného bohatství a tìžby nerostných surovin
neuplatòujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního
zákona k výše uvedené územnì plánovací dokumentaci žádné pøipomínky, protože v k.ú. Bernartice u
Javorníka, Horní Heømanice u Bernartic a Buková u Bernartic se nenacházejí výhradní ložiska
nerostných surovin. S návrhem územního plánu obce souhlasíme.
Vy•ízení:
Vzato na vìdomí.

Státní pozemkový úøad, Krajský pozemkový úøad pro Ol. kraj, Poboèka Jeseník - stanovisko
(è.j.: SPU 541817/2016 ze dne 19.10.2016, doruèeno 19.10.2016)
SPÚ rozdìluje stanovisko na dvì èásti, a to:
1. Stanovisko Poboèky Jeseník – Poboèka Jeseník nemá k návrhu ÚP Bernartice námitky.
2. Stanovisko Odboru øízení správy nemovitostí, Oddìlení správy vodohospodáøských dìl, které je
správce HOZ (hlavních odvodòovacích zaøízení) – vypoøádáno v èásti – vyhodnocení
pøipomínek
Vy•ízení:
1. Vzato na vìdomí – stanovisko dotèeného orgánu
2. Vypoøádání Odboru øízení správy nemovitostí, Oddìlení správy vodohospodáøských dìl, které je
správce HOZ (hlavních odvodòovacích zaøízení) je uvedeno ve vypoøádání pøipomínek

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmù - stanovisko
(è.j.: 98-406/2016-8201 ze dne 18.10.2016, doruèeno 18.10.2016)
Stanovisko: Ministerstvo obrany k Návrhu Územního plánu Bernartice – spoleèné jednání nemá
pøipomínky.
Vy•ízení:
Vzato na vìdomí.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - stanovisko
(è.j.: KHSOC/24360/2016/SU/HOK ze dne 4.10.2016, doruèeno 5.10.2016)
Stanovisko: S pøedloženým návrhem Územního plánu Bernartice, poøizovatel MìÚ Jeseník, orgán
ochrany veøejného zdraví souhlasí.
V souladu s § 77 zákona è.258/2000 Sb. se souhlas váže na níže uvedenou podmínku:
navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem silnice II.tøídy a ploch
urèených k tìžbì nerostù z dùvodu zajištìní ochrany veøejného zdraví pøed hlukem. S odkazem na §
82 odst. 2 písm. j) zákona è.258/2000 Sb., musí navržené rodinné domy být situovány a navrženy
tak, aby v chránìném venkovním prostoru staveb rodinných domù, a to ve vzdálenosti 2 m pøed
èástí jejich obvodového pláštì, který je významný z hlediska pronikání hluku zvenèí do
chránìného vnitøního prostoru, byly splnìny hygienické limity hluku upravené § 12 odst. 3 pøíl.è.3
naøízení vlády è.272/2011 Sb. – požadavek v souladu s § 30 zákona è.258/2000 Sb. a § 12 Naøízení
vlády è.272/2011 Sb.
Vy•ízení:
Ochranná pásma silnice II. tøídy jsou respektovány. V následných stupních dokumentace staveb pro
bydlení bude prokázáno dodržení hygienických limitù.
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5.2 Stanovisko krajského úøadu – nadøízený úøad dle ust. § 50 odst. 7 a 8 stavebního
zákona o návrhu ÚP Bernartice
Krajský úøad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje kraje - odd. územního plánu
( è.j. KUOK 1241/2017, Ing. R. Grillová, ze dne 4.1.2017, doruèeno 9.1.2017)
STANOVISKO k návrhu Územního plánu Bernartice
Krajský úøad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, podle ustanovení § 50 odst. 7
zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní
pozdìjších úprav (dále jen stavební zákon),
souhlasí
s návrhem Územního plánu Bernartice z hledisek zajištìní koordinace využívání území s ohledem
na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územnì plánovací
dokumentací vydanou krajem.
Odùvodnìní
Krajský úøad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, obdržel dne 22. 9. 2016
oznámení o konání spoleèného jednání o návrhu Územního plánu Bernartice (dále jen ÚP Bernartice)
a dne 14. 12. 2016 návrh ÚP Bernartice a doklady dle § 50 odst. 7 stavebního zákona.
Základní údaje:
Název dokumentace:
Územní plán Bernartice
Rozsah øešeného území: k.ú. Bernartice u Javorníku, Buková u Bernartic, Horní Heømanice u
Bernartic
Schvalující orgán:
Zastupitelstvo obce Bernartice
Poøizovatel:
MìÚ Jeseník (§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona)
Zpracovatel:
Urbanistické støedisko, s.r.o., Spartakovcù 3, 708 00 Ostrava – Poruba
Projektant:
Ing. arch. Helena Salvetová, ÈKA 00 864
Technologie zpracování: digitální
Pøedložený návrh ÚP Bernartice byl zpracován v srpnu 2016. Vymezuje plochy s rozdílným zpùsobem
využití s ohledem na specifické podmínky a charakter území a stanoví územní podmínky zejména pro
vzájemnì se doplòující, podmiòující nebo nekolidující èinnosti a podmínky pro stanovení ochrany
veøejných zájmù. Vymezuje zastavìné území, zastavitelné plochy, plochy pøestavby a systém sídelní
zelenì (urbanistická koncepce). Stanoví zpùsob využití ploch, koncepci veøejné infrastruktury a
koncepci uspoøádání krajiny (plochy zmìn v krajinì vèetnì územního systému ekologické stability a
návrhu protipovodòových opatøení). Dále vymezuje plochy a koridory pro veøejnì prospìšné stavby a
veøejnì prospìšná opatøení; plochy asanací nenavrhuje.
Souèástí návrhu není vyhodnocení vlivù navrženého øešení na udržitelný rozvoj území (URÚ);
schválené zadání nepožadovalo vyhodnocení ve smyslu ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona.
Obsah pøedložené dokumentace:
I. Výrok:
Textová èást
Grafická èást:
Výkres základního èlenìní území
Hlavní výkres
Koncepce dopravní infrastruktury
Koncepce technické infrastruktury
Výkres veøejnì prospìšných staveb, opatøení a asanací

1:5 000
1:5 000
1:5 000
1:5 000
1:5 000

II. Odùvodnìní:
Textová èást odùvodnìní
Grafická èást odùvodnìní
Koordinaèní výkres
Širší vztahy
Výkres pøedpokládaných záborù pùdního fondu

1:5 000
1:50 000
1:5 000

Krajský úøad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, na základì posouzení
pøedložených materiálù ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona konstatuje:
· Z hlediska zajištìní koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy bylo zjištìno,
že pøedložený návrh ÚP Bernartice nemá vliv na vazby se sousedními obcemi;
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· návrh ÚP Bernartice je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znìní
pozdìjších aktualizací;
· návrh ÚP Bernartice je v souladu s Politikou územního rozvoje ÈR ve znìní Aktualizace è. 1.
Návrh ÚP Bernartice lze veøejnì projednat v øízení o územním plánu podle ustanovení § 52
stavebního zákona.
Vy•ízení:
Bere se na vìdomí – bez úprav

5.3 Pøipomínky a stanoviska dotèených orgánù uplatnìná ve veøejném projednání dle
ustanovení § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP Bernartice
Krajský úøad Olomouckého kraje, Odbor životního prostøedí a zemìdìlství - stanovisko
( e-mail ze dne 11.5.2017)
Krajský úøad Olomouckého kraje, Odbor životního prostøedí a zemìdìlství, v pøenesené pùsobnosti
podle § 67 zák. è. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zøízení), v platném znìní, podle § 77a zák. è.
114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní, podle § 22 zákona è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování
vlivù na životní prostøedí), v platném znìní, podle § 17a písm. a) zák. è. 334/1992 Sb., o ochranì
zemìdìlského pùdního fondu, v platném znìní, podle § 48a odst. 2 písm. a) zák. è. 289/1995 Sb., o
lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù (lesní zákon), v platném znìní, dle § 27 odst. 1 písm.
e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší, v souladu s § 52 zákona è.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), v platném znìní, sdìluje k
upravenému návrhu územního plánu Bernartice po veøejném projednání:
Krajský úøad Olomouckého kraje, Odbor životního prostøedí a zemìdìlství, nemá pøipomínek k
èástem øešení návrhu územního plánu Bernartice, které byly od spoleèného jednání zmìnìny.
Vy•ízení:
Vzato na vìdomí – bez úprav

Státní pozemkový úøad, Krajský pozemkový úøad pro Olomoucký kraj, Jeseník - stanovisko
(è.j.: SPU 228650/2017 ze dne 15.5.2017, doruèeno 15.5.2017)
Souhlasné stanovisko – bez pøipomínek.

d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - stanovisko
(è.j.: KHSOC/09314/2017/SU/HOK ze dne 11.4.2017, doruèeno 12.4.2017)
Stanovisko: S pøedloženým návrhem Územního plánu Bernartice, poøizovatel MìÚ Jeseník, orgán
ochrany veøejného zdraví souhlasí.
V souladu s § 77 zákona è.258/2000 Sb. se souhlas váže na níže uvedenou podmínku:
navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem silnice II.tøídy a ploch
urèených k tìžbì nerostù z dùvodu zajištìní ochrany veøejného zdraví pøed hlukem. S odkazem na §
82 odst. 2 písm. j) zákona è.258/2000 Sb., musí navržené rodinné domy být situovány a navrženy
tak, aby v chránìném venkovním prostoru staveb rodinných domù, a to ve vzdálenosti 2 m pøed
èástí jejich obvodového pláštì, který je významný z hlediska pronikání hluku zvenèí do
chránìného vnitøního prostoru, byly splnìny hygienické limity hluku upravené § 12 odst. 3 pøíl.è.3
naøízení vlády è.272/2011 Sb. – požadavek v souladu s § 30 zákona è.258/2000 Sb. a § 12 Naøízení
vlády è.272/2011 Sb.
Vy•ízení:
Ochranná pásma silnice II. tøídy jsou respektovány. V následných stupních dokumentace staveb pro
bydlení bude prokázáno dodržení hygienických limitù.
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Ministerstvo prùmyslu a obchodu - stanovisko
(è.j.: MPO 24219/2017 ze dne 20.4.2017, doruèeno 25.4.2017)
Souhlasné stanovisko – bez pøipomínek.

Ministerstvo životního prostøedí, odbor výkonu státní správy VIII - stanovisko
( è.j.: 24575/ENV/17, 695/570/17 ze dne 12.4.2017, doruèeno 19.4.2017)
Za státní správu geologie sdìlujeme, že na katastrální území obce se nenacházejí výhradní ložiska
nerostných surovin, na která by se z ustanovení horního zákona vztahovala územní ochrana. Z
uvedeného dùvodu nemáme na tomto úseku státní správy k pøedloženému zámìru pøipomínky.
Za ochranu zemìdìlského pùdního fondu je pøíslušným orgánem ochrany zemìdìlského pùdního
fondu (dále jen „ZPF“) k øízení podle § 5 odst. 2 zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì ZPF, v platném
znìní, Krajský úøad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozoròujeme, že pokud je pøedmìtem
øešení návrhu územního plánu i plocha o výmìøe nad 10 ha, je tøeba postupovat podle
Metodického pokynu MŽP ÈR è.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úøad
Olomouckého kraje povinností projednat vìc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu
sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
Vy•ízení:
Vzato na vìdomí. Pøedmìtem øešení návrhu územního plánu není plocha o výmìøe nad 10 ha

Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje - stanovisko
( è.j.: HSOL-2760-2/2017 ze dne 26.4.2017, doruèeno 27.4.2017)
Souhlasné stanovisko – bez pøipomínek

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmù - stanovisko
(è.j.: 98-406/2016-8201 ze dne 18.10.2016, doruèeno 18.10.2016)
Stanovisko: Ministerstvo obrany k veøejnému projednání návrhu Územního plánu Bernartice nemá
pøipomínky.
Vy•ízení:
Vzato na vìdomí.

6. Stanovisko krajského úøadu podle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního
zákona
Stanovisko krajského úøadu nebylo vydáváno.

7. Sdìlení, jak bylo stanovisko krajského úøadu podle ustanovení § 50 odst. 5
stavebního zákona zohlednìno, s uvedením dùvodù, pokud nìkteré
požadavky nebo podmínky zohlednìny nebyly.
Stanovisko krajského úøadu nebylo vydáváno.
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8. Rozhodnutí o námitkách vèetnì samostatného odùvodnìní
K návrhu Územního plánu Bernartice nebyly pøedloženy žádné námitky.

9. Vyhodnocení pøipomínek
9.1 Pøipomínky uplatnìné ve spoleèného jednání dle ustanovení § 50 stavebního
zákona o návrhu ÚP Bernartice
Dotèené orgány:
Vypoøádání pøipomínek a stanovisek dotèených orgánù jsou uvedeny v kap. II.C - 5.1.

Ostatní pøipomínky:
Èeská geologická služba (ÈGS), Správa oblastních geologù - stanovisko
( è.j.: ÈGS-441/16/1425*SOG-441/643/2016 ze dne 30.9.2016, doruèeno 30.9.2016)
Stanovisko ÈGS k návrhu Územního plánu Bernartice:
ÈGS z hlediska geologických zájmù chránìných zvláštními právními pøedpisy neuplatòuje k
vystavenému návrhu Územního plánu Bernartice žádné pøipomínky.
Vy•ízení:
Vzato na vìdomí.

Povodí Odry, Ostrava - vyjádøení
( è.j.: 13703/9231/0.611/2016 ze dne 10.10.2016, doruèeno 17.10.2016)
Vyjádøení k návrhu Územního plánu Bernartice:
Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona è. 254/2001 Sb. o vodách v platném znìní), správce výše
uvedených vodních tokù uvádíme následující:
• Ve vyhodnocení souladu Územního plánu Bernartice s politikou územního rozvoje a s územnì
plánovací dokumentací vydanou krajem (Odùvodnìní územního plánu, str. 114) je uvedeno, že
vymezené záplavové území Vojtovického potoka a jeho aktivní zóna jsou v územním plánu
respektovány a nejsou v nich vymezeny žádné zastavitelné plochy. Dle grafické èásti územního
plánu je však v záplavovém území èásteènì vymezena plocha obèanského vybavení - veøejné
infrastruktury (OV) Z9, která navazuje na areál základní školy v Bernarticích a je zde uvažováno o
výstavbì školního høištì.
•
Proti vymezení plochy Z9 nemáme námitek. Stavby a stavební úpravy na této ploše, které budou
navrženy v rámci pøíslušné projektové dokumentace, však budeme žádat pøedložit k posouzení a
vydání našeho stanoviska. Výše zmínìné tvrzení na str. 114 žádáme uvést do souladu s grafickou
èástí územního plánu.
•
K ostatním návrhùm nemáme pøipomínek.
•
Plánem dílèího povodí Horní Odry (II. plánovací období, 2016 - 2021), který v letošním roce
nahradil Plán oblasti povodí Odry, nejsou v daném území navržena žádná protipovodòová opatøení
ani jiné investièní zámìry a konkrétní opatøení k dosažení dobrého stavu vod.
Vy•ízení:
Vyhovìno – odùvodnìní vymezení plochy Z9 v záplavovém území bylo doplnìno dle požadavku, je
uvedeno v odùvodnìní souladu s PÚR ÈR – bod 26.
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Státní pozemkový úøad, Krajský pozemkový úøad pro Olomoucký kraj, Šumperk - stanovisko
(è.j.: SPU 492360/2016/Tom ze dne 16.11.2016, doruèeno 16.11.2016)
Stanovisko Státního pozemkového úøadu:
Státní pozemkový úøad – poboèka v Šumperku nemá zásadních pøipomínek k Oznámení - návrh
územního plánu Bernartice pøi dodržení následujících podmínek.
Státní pozemkový úøad (dále SPÚ) žádá Obec Bernartice, pøípadnì investora stavební akce, pøi které
dojde k záboru nebo dotèení pozemkù ve správì SPÚ (pozemky psané na listu vlastnictví státu –
státní pozemky zaøazené v zemìdìlském pùdním fondu), aby toto pøedem projednal se Státním
pozemkovým úøadem.
Souèasnì žádáme, aby ve zpracovaném návrhu územního plánu Bernartice byl dodržen zákon è.
334/92 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu.
Vy•ízení:
Uvedené požadavky územní plán nezohledòuje, vyplývají ze zákona a je nutno je uplatòovat
v následných øízeních pøi realizaci zámìrù.

RWE, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem - vyjádøení
( è.j.: 5001384140 ze dne 27.9.2016, doruèeno 29.9.2016)
K návrhu ÚP jsme se vyjádøili již dne 24.11.2015 ve stanovisku è. 5001215940.
Pøi respektování tohoto stanoviska nemáme dalších pøipomínek.
Vy•ízení:
Vyjádøení k návrhu ÚP je respektováno. Stávající plynárenská zaøízení jsou respektována a
zakreslena v míøe pøimìøené podrobnosti a významu øešené územním plánem.
Ostatní požadavky - jedná se podrobnosti, náležející do následných správních øízení pøi realizaci
staveb. Podrobnosti, které náleží do jiných stupòù øízení, nemùže územní plán obsahovat (§ 43 odst.
3 stavebního zákona).

Státní pozemkový úøad, Krajský pozemkový úøad pro Ol. kraj, Poboèka Jeseník - vyjádøení HOZ
(è.j.: SPU 541817/2016 ze dne 19.10.2016, doruèeno 19.10.2016)
SPÚ rozdìluje stanovisko na dvì èásti, a to:
1. Stanovisko Poboèky Jeseník – Poboèka Jeseník nemá k návrhu ÚP Bernartice námitky.
2. Stanovisko Odboru øízení správy nemovitostí, Oddìlení správy vodohospodáøských dìl, které je
správce HOZ (hlavních odvodòovacích zaøízení):
K oznámení spoleèného jednání o návrhu územního plánu Bernartice ze dne 21. 9. 2016, pod zn.
MJ/45037/2015, Vám tímto zasílám dílèí stanovisko za SPÚ, oddìlení správy vodohospodáøských
dìl z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodáøským melioracím). V
dotèeném zájmovém území ÚP Bernartice se nachází dle našich podkladù 11 staveb vodního díla hlavního odvodòovacího zaøízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v pøíslušnosti hospodaøit Státního
pozemkového úøadu (SPÚ). Jejich zákres Vám zasíláme v pøiložených situacích 1-2, oznaèenými
èísly 1-11, nacházející se:
v povodí ÈHP 2-04-04-029
Situace 1- pod è. (1) na mapì – otevøený / krytý kanál HOZ „5D Za Pavlínkou“, dlouhý 2409 m
(1500m otevøená èást, 909m krytá èást), z roku 1964, è. ID 4010000212-11201000 v obvodu ÚP
otevøená èást HOZ
Situace 1- pod è. (2) na mapì - krytý kanál HOZ „5C U Bernartice“, dlouhý 346 m, z roku 1984, è.
ID 4010000214-11201000
v povodí ÈHP 2-04-04-026
Situace 1 - pod è. (3) na mapì- otevøený kanál HOZ „7B hranièní odpad, dlouhý 1150 m, z
roku 1930, è. ID 4010000464-11201000
Situace 1 - pod è. (7) na mapì- otevøený / krytý kanál HOZ „6A U Bernartic“, dlouhý 1305 m
(otevøená èást 775m, krytá èást 530m), z roku 1981, è. ID 4010000051-11201000
Situace 1 - pod è. (8) na mapì - otevøený kanál HOZ „6B U Bernartic“, dlouhý 410 m, z roku 1981,
è. ID 4010000052-11201000
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Situace 2- pod è. (10) na mapì - krytý kanál HOZ „6C1 Buková“, dlouhý 460 m, z roku 1976, è. ID
4010000162-11201000
v povodí ÈHP 2-04-04-030
Situace 1 - pod è. (4) na mapì - otevøený kanál HOZ „7A hranièní odpad“, dlouhý 750 m, z
roku 1930, è. ID 4010000463-11201000
Situace 1 - pod è. (5) na mapì - krytý kanál HOZ „8A Gotartovice“, dlouhý 537 m, z roku 1970,
è. ID 4010000165-11201000
v povodí ÈHP 2-04-04-032
Situace 1 - pod è. (11) na mapì - krytý kanál HOZ „8B Dolní Lány“, dlouhý 92 m, z roku 1969, è. ID
4010000166-11201000
Situace 1 - pod è. (6) na mapì - otevøený / krytý kanál HOZ „9B Horní Heømanice“, dlouhý 1322 m
(otevøená èást 481m, krytá èást 841m), z roku 1987, è. ID 4010000050-11201000 –v obvodu ÚP
èást otevøeného koryta
Situace 2 - pod è. (9) na mapì – otevøený kanál HOZ „9F Horní Heømanice“, dlouhý 755 m, z roku
1969, è. ID 4010000159-11201000 v obvodu ÚP èást otevøeného koryta
Tyto stavby vodních dìl HOZ jsou v majetku státu a pøíslušnosti hospodaøit SPÚ v souladu s § 56
odst. 6 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách, ve znìní pozdìjších pøedpisù a § 4 odst. 2 zákona è.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù. Z hlediska umožnìní výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél
trubních úsekù HOZ nezastavìný manipulaèní pruh o šíøi 4 m od osy potrubí na obì strany a podél
otevøených HOZ 6 m oboustranný manipulaèní pruh. Do HOZ nebudou vypouštìny žádné odpadní
ani deš•ové vody. Na uvedených vodních dílech HOZ je zajiš•ována bìžná údržba, napø.
odstranìní splavené ornice, seèení porostù a odstraòování náletù døevin z prùtoèného profilu HOZ.
Doporuèujeme, aby prùbìh výše uvedených staveb HOZ byl poøizovatelem územního plánu vzat
na vìdomí a zejména aby trasa HOZ byla zpracovatelem územního plánu doplnìna do
koordinaèního výkresu.
Dle nám dostupných podkladù se v zájmového území ÚP Bernartice mùže nacházet také podrobné
odvodòovací zaøízení (POZ).
Údaje o POZ (investicích do pùdy za úèelem zlepšení pùdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými
historickými daty, která poøídila Zemìdìlská vodohospodáøská správa digitalizací analogových
map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnìní a závlah) a jejich
následných zmìn (zrušení, rozšíøení) od doby poøízení tìchto dat (zákresy do map provedeny v 90.
letech, jejich následná digitalizace probìhla pøibližnì v letech 2003-2007), nemusí proto tato data
odpovídat skuteènému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.
Vy•ízení:
1. Vzato na vìdomí – stanovisko dotèeného orgánu je uvedeno výše
2. Vypoøádání Odboru øízení správy nemovitostí, Oddìlení správy vodohospodáøských dìl, které je
správce HOZ (hlavních odvodòovacích zaøízení):
Vyhovìno – byla provedena kontrola zákresu vodohospodáøských dìl v koordinaèním výkrese,
jsou zakreslena všechna vodní díla HOZ.

9.2 Pøipomínky uplatnìné ve spoleèného jednání dle ust. § 52 stavebního zákona o
návrhu ÚP Bernartice
Dotèené orgány:
Vypoøádání pøipomínek a stanovisek dotèených orgánù jsou uvedeny v kap. II.C - 5.2.

Ostatní:
Státní pozemkový úøad, Krajský pozemkový úøad pro Olomoucký kraj, Šumperk - stanovisko
(è.j.: SPU 164462/2017/Tom ze dne 4.4.2017, doruèeno 10.4.2017)
Státní pozemkový úøad – Poboèka v Šumperku nemá zásadních pøipomínek k Oznámení – veøejné
projednání návrhu územního plánu Bernartice pøi dodržení následujících podmínek.
Státní pozemkový úøad (dále SPÚ) žádá Obec Bernartice, pøípadnì investora stavební akce, pøi které
dojde k záboru nebo dotèení pozemkù ve správì SPÚ (pozemky psané na listu vlastnictví státu –
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státní pozemky zaøazené v zemìdìlském pùdním fondu), aby toto pøedem projednal se Státním
pozemkovým úøadem.
Souèasnì žádáme, aby pøi projednávání návrhu územního plánu Žulová byl dodržen zákon è. 334/92
Sb. a investor konkrétní akce se øídil zák.è. 334/92 Sb. o ochranì zemìdìlského pùdního fondu.
Vy•ízení: Uvedené požadavky vyplývají ze zákona – bude øešeno v dalších stupních dokumentace
jednotlivých zámìrù.

Èeská geologická služba (ÈGS), Správa oblastních geologù - stanovisko
( è.j.: ÈGS-441/17/0489*SOG-441/268/2017 ze dne 5.5.2017, doruèeno 9.5.2017)
Stanovisko ÈGS k návrhu Územního plánu Bernartice:
Vzhledem ke skuteènosti, že na území øešeném návrhem Územního plánu Bernartice ÈGS neeviduje
žádné geologické fenomény požívající ochrany podle zvláštních právních pøedpisù ani toto území není
negativnì dotèeno pùsobením rizikových geofaktorù, ÈGS k návrhu Územního plánu Bernartice
neuplatòuje v rámci jeho veøejného projednání žádné pøipomínky.
Vy•ízení:
Vzato na vìdomí.

RWE, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem - vyjádøení
( è.j.: 5001384140 ze dne 27.9.2016, doruèeno 29.9.2016)
K návrhu ÚP jsme se vyjádøili již dne 24.11.2015 a 27.9.2016 ve stanovisku è. 5001215940 a
5001384140
Pøi respektování tohoto stanoviska nemáme dalších pøipomínek.
Vy•ízení:
Vyjádøení k návrhu ÚP je respektováno. Stávající plynárenská zaøízení jsou respektována a
zakreslena v míøe pøimìøené podrobnosti a významu øešené územním plánem.
Ostatní požadavky - jedná se podrobnosti, náležející do následných správních øízení pøi realizaci
staveb. Podrobnosti, které náleží do jiných stupòù øízení, nemùže územní plán obsahovat (§ 43 odst.
3 stavebního zákona).

Ministerstvo vnitra – odbor správy majetku - vyjádøení
( è.j.: 5001384140 ze dne 27.9.2016, doruèeno 29.9.2016)
Ministerstvo vnitra je ve smyslu § 136 odst. 1 písm. a) zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, dotèeným
orgánem, o kterém to stanoví zákon è. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o zmìnì zákona è.
200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù (zákon o státních hranicích). Na základì §
8 písm. f) zákona o státních hranicích se Ministerstvo vnitra vyjadøuje ke stavbám, stavebním,
technickým a jiným opatøením na státních hranicích nebo v jejich bezprostøední blízkosti, zejména z
hlediska vlivu na vyznaèení prùbìhu státních hranic.
V této souvislosti upozoròujeme, že pøi všech stavebních zámìrech nebo jiných èinnostech je tøeba na
základì ustanovení § 7 zákona o státních hranicích ponechat podél státních hranic na úsecích
pøímého vyznaèení volný hranièní pruh o šíøi 1 metru a v pøípadì nepøímého vyznaèení prùbìhu
státních hranic volnou kruhovou plochu o polomìru 1 metru kolem každého hranièního znaku. Rovnìž
tak v bezprostøední blízkosti státních hranic (v souladu s § 5 zákona o státních hranicích se
„bezprostøední blízkostí státních hranic“ rozumí prostor do 50 m od státních hranic) je tøeba vždy
funkènì upøesnit specifikaci vybavení pøedmìtného pozemku.
Vy•ízení:
Ministerstvo vnitra je dotèeným orgánem v následujících øízeních, požadavky vyplývají ze zákonných
pøedpisù. Územní plán nevymezuje nové zastavitelné plochy v blízkosti státních hranic, pøípadné
zámìry dotèené zákonem o státních hranicích budou projednány v dalších stupních dokumentace.
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