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    Obec Bílá Voda 
 

    Kamenička 37  

   790 69 Bílá Voda  

 

 

 

 

 
Č.J.:  304/2015                                                          Datum:   7. 12. 2015 

 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Bílá Voda, 
 

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

 
formou opatření obecné povahy 

 

vydává  
 

ÚZEMNÍ  PLÁN  BÍLÁ VODA 
 

 

 

A.  

ÚZEMNÍ PLÁN (výrok) 
 

 

obsahuje tyto části: 
A.1. Textová část  Územního plánu Bílá Voda (24 stran textu),  
-  zpracovatel Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín,  
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.1,  
-  obsahuje: 
 
1.  Vymezení zastavěného území  
2.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
 2.1. Hlavní záměry rozvoje  
 2.2. Hlavní cíle rozvoje  
 2.3. Hlavní zásady prostorového řešení  
3.  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 

zeleně  
 3.1. Návrh urbanistické koncepce  
 3.2. Vymezení zastavitelných ploch  
 3.3. Vymezení ploch přestavby  
 3.4. Vymezení systému sídelní zeleně  
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4.  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování  
 4.2. Technická infrastruktura  
 4.3. Občanské vybavení  
 4.4. Veřejná prostranství  
5.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana 
před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně  

 5.1 Koncepce uspořádání krajiny  
 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití  
 5.3. Územní systém ekologické stability  
 5.4. Prostupnost krajiny  
 5.5. Protierozní opatření  
 5.6. Ochrana před povodněmi  
6.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek 

prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
6.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  
6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  
6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání  
6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu  

7.  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení 
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

8.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit  
8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby 
8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření  

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

10.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  
11.  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

11.1. Textová část  
11.2. Grafická část  

        
 
A.2. Grafická část Územního plánu Bílá Voda (12 výkresů),  
-  zpracovatel Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.2,  
-  obsahuje tyto výkresy: 
 
  

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 A.2.1_1 Výkres základního členění území 1 : 5 000 

2 A.2.1_2 Výkres základního členění území 1 : 5 000 

3 A.2.2_1 Hlavní výkres 1 : 5 000 

4 A.2.2_2 Hlavní výkres 1 : 5 000 

5 A.2.3_1 Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje 1 : 5 000 

6 A.2.3_2 Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje 1 : 5 000 

7 A.2.4_1 Technická infrastruktura - Vodní hospodářství 1 : 5 000 

8 A.2.4_2 Technická infrastruktura - Vodní hospodářství 1 : 5 000 

9 A.2.5_1 Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 

10 A.2.5_2 Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 

11 A.2.6_1 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

12 A.2.6_2 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 
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B.  

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Obsahuje: 
B.1. Textová část odůvodnění  Územního plánu Bílá Voda (97 stran textu)    
-  zpracovatel Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.3,  
-  obsahuje: 
 
1. Postup při pořízení územního plánu 
 1.1. Pořízení územního plánu  
 1.2. Zadání územního plánu  
 1.3. Návrh územního plánu  

1.3.1.  Společné jednání o návrhu územního plánu  
1.3.2.  Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem  
1.3.3.  Řízení o územním plánu  

2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu vyplývající z § 53 odst. 4a) až d) stavebního 
zákona  
2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem  
2.1.1.  Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje  
2.1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem  
2.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architekto-      

nických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 
2.3.  Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  
2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  
2.4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatněných v 

rámci  společného jednání o návrhu územního plánu  
2.4.2. Vyhodnocení vyjádření ostatních organizací k návrhu územního plánu uplatněných v 

rámci společného jednání o návrhu územního plánu  
2.4.3.  Vyhodnocení připomínek sousedních obcí k návrhu územního plánu uplatněných 

v rámci společného jednání o návrhu územního plánu  
2.4.4. Výsledky řešení rozporů  
2.4.5. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatněných 

v rámci veřejného projednání k návrhu územního plánu 
2.4.6.  Stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a 

návrhu vyhodnocení připomínek ve smyslu ust. § 53 stavebního zákona  
3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 a) až f) stavebního zákona 

3.1.  Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4  
3.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
3.2.1.  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  
3.2.2.  Výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 3.3.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
3.4. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona     

zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly 

3.5.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
3.5.1.  Vymezení zastavěného území  
3.5.2.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
3.5.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně 
3.5.4.  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 
3.5.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostných 
surovin apod. 
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3.5.6.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu 

3.5.7. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

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

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

3.5.10.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru 

udržitelného rozvoje území  
3.6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch  
3.6.1.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s cíli a úkoly stavebního zákona 
3.6.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s republikovými prioritamiPÚR 
3.6.3.  Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

4.  Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb. část II odst.1a) až d)  
 4.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

4.1.1.  Širší geografické vztahy 
4.1.2.  Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 
4.1.3.  Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi 

 4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání  
4.2.1.  Vyhodnocení požadavků ze schváleného zadání  
4.2.2.  Ostatní doplňující údaje 
4.2.3.  Požadavky ochrany a bezpečnosti státu 

4.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
4.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkce lesa 
4.4.1.  Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) 
4.4.2.  Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

5.  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
5.1.  Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu  

6.  Vyhodnocení připomínek 
6.1. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu uplatněných v rámci      

společného jednání o návrhu územního plánu 
6.2. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu uplatněných v rámci        

veřejného projednání návrhu územního plánu 
7.  Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

7.1.  Textová část 
7.2.  Grafická část 

              
      

B.2. Grafická část odůvodnění Územního plánu  Bílá Voda (7 výkresů),  
-  zpracovatel Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín  
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.4,  
-  obsahuje tyto výkresy: 
 
 

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 B.2.1 Širší vztahy 1 : 50 000 

2 B.2.2-1_1 Koordinační výkres 1 : 5 000 

3 B.2.2-1_2 Koordinační výkres 1 : 5 000 

4 B.2.2-2_1 Koordinační výkres – Detail 1 : 2 000 

5 B.2.2-2_2 Koordinační výkres – Detail  1 : 2 000 

6 B.2.3_1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

7 B.2.3_2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 
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C. 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM  

 
Obsahuje: 

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

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

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

4. Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
5. Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, příp. s výsledkem řešení rozporů 
5.1 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společném jednání dle ust. § 50 

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

návrhu ÚP Bílá Voda 
5.3 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle ust. § 52 

stavebního zákona o návrhu ÚP Bílá Voda  
6. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
7. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, 

s uvedením důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 
8. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
9. Vyhodnocení připomínek 

9.1   Připomínky uplatněné ve společného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP Bílá 
Voda  

9.2   Připomínky uplatněné ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP Bílá 
Voda 

 

 

 

1. Postup pořízení územního plánu 

 
1.1 Pořízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona) 
 

Předchozí platnou územně plánovací dokumentací obce Bílá Voda je: 
- Územní plán obce Bílá Voda, schválený zastupitelstvem obce Bílá Voda dne 13.11.2000 usnesením 

č. ZO/10/2000, vydaný obecně závaznou vyhláškou obce Bílá Voda č. OZV 16/2000, s účinností od 
9.11.2000 a  

- Změna č.1 územního plánu obce Bílá Voda, schválená zastupitelstvem obce Bílá Voda dne 9.6.2008 
usnesením č. ZO/14/C/5/08, vydaná opatřením obecné povahy č.j. MJ/02265/2008/26/OSMI/Vý, s 
účinností 26.6.2008. 
 

Dle ust. § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení ust. § 44 písm. a) a § 45 odst. 1) zákona 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona) Zastupitelstvo obce Bílá 
Voda na svém 11. zasedání dne 29.3.2012 rozhodlo o pořízení nového územního plánu usnesením č. 
11/C/1/2012, pověřilo starostu obce pana Ing. Miroslava Kociána ke spolupráci s pořizovatelem nového 
ÚP (určený zastupitel pro pořizování územního plánu).  Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na 
Městský úřad Jeseník o pořízení nového územního. Pořizovatelem územního plánu byl stanoven Městský 
úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník (dále 
jen „pořizovatel“). Pro zpracování územního plánu byl obcí vybrán zpracovatel Ing. arch. Vladimír Dujka – 
autorizovaný architekt, ČKA 00 548 (dále jen „zpracovatel“).    
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Důvodem pořízení nového ÚP byly měnící se podmínky v území, požadavek řešení nové urbanistické 
koncepce a změna legislativy od roku 2007 - nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu a jeho prováděcí vyhlášky. 
Přípravné práce.  Jako podklad pro vypracování návrhu zadání byly zpracovány doplňující průzkumy a 
rozbory (zpracoval Ing. arch. Vladimír Dujka, předáno pořizovateli 6.3.2013). V těchto podkladech byly 
zahrnuty záměry obce i zjištěné podněty občanů. 
 
 

1.2 Zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona) 
 

Na základě doplňujících průzkumů a rozborů a územně analytických podkladů ORP Jeseník byl 
zpracován pořizovatelem Městským úřadem Jeseník, odborem stavebního úřadu, majetku a investic ve 
spolupráci s určeným zastupitelem návrh Zadání územního plánu Bílá Voda, který byl projednán 
v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona.  
Oznámení o projednání společně s návrhem zadání bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu, dotčeným 
orgánům a sousedním obcím a obci Bílá Voda dopisem ze dne 23.4.2013 (poslední doručení 24.4.2013). 
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své 
požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě mohly 
uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.  
Veřejnosti bylo projednání návrhu zadání včetně poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k 
návrhu zadání připomínky, oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce obce Bílá Voda a 
pořizovatele. Vyhláška byla vyvěšena dne od 24.4.2013 do 24.5.2013. Za den doručení veřejné vyhlášky 
je považován 15. den od vyvěšení, tj. 9.5.2013. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl 
každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, tj. do 24.5.2013.  
Návrh zadání Územního plánu Bílá Voda byl vystaven k veřejnému nahlížení po dobu 30 dnů (od 
24.4.2013 do 24.5.2014), v tištěné podobě na Obecním úřadě Bílá Voda, u pořizovatele na Městském 
úřadě Jeseník, odboru stavebního úřadu, majetku a investic, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na internetových stránkách obce a pořizovatele.  
V zákonem stanovených lhůtách bylo k návrhu zadání Územního plánu Bílá Voda uplatněno 10 vyjádření 
dotčených orgánů s požadavky na obsah územního plánu, stanovisko Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany přírody z hlediska vlivů na životní prostředí, 
stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany přírody 
s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy NATURA 2000 a 8 připomínek ostatních subjektů. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání ÚP, oprávněné požadavky byly 
zapracovány do návrhu zadání k dalšímu řešení, případně k dalšímu prověření. Dle stanoviska Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí, uplatněného k návrhu zadání, není nezbytné a 
účelné komplexně posuzovat Územní plán Bílá Voda z hlediska vlivů na životní prostředí.  
Upravený a doplněný návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona předložen dne 
31.7.2013 Zastupitelstvu obce Bílá Voda, které jej na svém 18. zasedání dne 21.8.2013 projednalo a  
usnesením č. 18/A/7/2013 schválilo.  
Schválené zadání Územního plánu Bílá Voda je uloženo u obce a u pořizovatele. 
 
 

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

Na základě schváleného zadání Územního plánu Bílá Voda pořizovatel pořídil pro obec zpracování 
dokumentace návrhu Územního plánu Bílá Voda. Pokyn k vypracování návrhu ÚP včetně schváleného 
zadání ÚP byl zpracovateli pořizovatelem zaslán dopisem dne 12.9.2013 (doručeno 17.9.2013). 
Vypracovaný návrh Územního plánu Bílá Voda byl zpracovatelem Ing. arch. Vladimírem Dujkou předán 
obci Bílá Voda a pořizovateli předložen dne 26.3.2014.  
Společné jednání o návrhu ÚP 
Návrh Územního plánu Bílá Voda (dále jen „návrh ÚP“) byl projednán ve společném jednání s dotčenými 
orgány a sousedními obcemi v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 stavebního zákona. Oznámení o 
konání společného jednání bylo zasláno jednotlivě obci, sousedním obcím, dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu a zpracovateli nejméně 15 dnů před společným jednáním. Poslední doručení bylo 
provedeno dne 31.3.2014, tj. 16 dní před společným jednáním.     
Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh ÚP veřejnou vyhláškou, 
vyvěšenou ode dne 31.3.2014 do 16.5.2014 na úředních deskách obce a pořizovatele. Do 16.5.2014 
mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
Návrh ÚP byl vystaven k veřejnému nahlížení od 31.3.2014 do 16.5.2014 v tištěné podobě na Obecním 
úřadě Bílá Voda, u pořizovatele na Městském úřadě Jeseník, odboru stavebního úřadu, majetku a 
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investic, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách pořizovatele 
(www.jesenik.org).  
Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 16.4.2014 na Městském úřadě v Jeseníku, lhůta pro 
uplatnění stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí byla 30 dnů ode dne společného 
jednání, tj. do 16.5.2014. 
Stanoviska a připomínky k návrhu ÚP uplatnilo 10 dotčených orgánů a 4 ostatní subjeky.  
Dodatečně byl uplatněn požadavek obce Bílá Voda na vymezení plochy pro zemědělskou výrobu. 
Požadavek byl podán na základě dohody starosty obce se zpracovatelem návrhu ÚP na konání 
společného jednání dne 16.4.2014.  
Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP, dle ust. § 51 odst. 1  
nebyly řešeny žádné rozpory.   
V souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona byly stanoviska a připomínky k návrhu ÚP 
zaslány na KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánu a stavebního řádu se 
žádostí o vydání stanoviska (doručeno 1.8.2014). Stanovisko Krajského úřadu OK, Odboru strategického 
rozvoje, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona, bylo vydáno dne 12.8.2014 
(doručeno pořizovateli dne 19.8.2014). Tímto dopisem byl dán souhlas s veřejným projednáním 
upraveného návrhu ÚP Bílá Voda dle ustanovení § 52 stavebního zákona.  
Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů ve společném 
jednání dle § 50 stavebního zákona je uvedeno v části C. - 5.1 a 5.2 tohoto opatření obecné povahy. 
Vyhodnocení ostatních připomínek je uvedeno v části C. - 9.1 tohoto opatření obecné povahy. 
Pořizovatel zaslal zpracovateli dopisem ze dne 25.9.2014 žádost o úpravu návrhu ÚP dle výsledků 
projednání (doručeno zpracovateli dne 30.9.2014).  

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

 

Upravenou dokumentaci návrhu ÚP obdržel pořizovatel od zpracovatele dne 27.4.2015.  
Pořizovatel zahájil veřejné projednání návrhu Územního plánu Bílá Voda dle ustanovení § 52 stavebního 
zákona. Konání veřejného projednání oznámil veřejnou vyhláškou vyvěšením od 29.4.2015 do 8.6.2015 
na úřední desce obce Bílá Voda a pořizovatele MěÚ Jeseník (ÚD města Jeseník). Za doručení veřejné 
vyhlášky se považuje 15. den od vyvěšení, tj. 14.5.2015 (tj. 18 dní před konáním veřejného projednání). 
Pořizovatel dále oznámil konání veřejného projednání jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím, 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje a obci Bílá Voda (poslední doručení bylo provedeno 29.4.2015, tj. 
33 dní před konáním veřejného projednání).  
Upravená dokumentace návrhu ÚP byla vystavena k veřejnému nahlédnutí od 29.4.2015 do 8.6.2015 v 
tištěné podobě na Obecním úřadě Bílá Voda, u pořizovatele na Městském úřadě Jeseník, odboru 
stavebního úřadu, majetku a investic, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových 
stránkách pořizovatele – MěÚ Jeseník.  
Veřejné projednání upraveného návrhu ÚP se konalo dne 1.6.2015 v 14:30 hodin v sále budovy Muzeum 
Bílá Voda, č.p. 68, Bílá Voda u Javorníka. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 
8.6.2015) mohli uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem 
řešení, které byly od společného jednání podle § 50 stavebního zákona změněny, a každý své 
připomínky. Na veřejném projednání byla uplatněna připomínka obce Bílá Voda na úpravu vymezení 
stabilizované plochy OV – rozšíření i na pozemky parc.č. 1310/7 a část pozemku 14/1 v k.ú. Bílá Voda, 
které byly zahrnuty do ploch veřejného prostranství. Důvodem úpravy vymezení je možnost budoucího 
provedení přístavby stávajícího objektu hasičské zbrojnice na sousedních pozemcích v majetku obce.  
Stanoviska a připomínky k upravenému návrhu ÚP uplatnily 4 dotčené orgány a 3 ostatní subjekty. 
K upravenému návrhu ÚP nebyla uplatněna žádná námitka.  

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

 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky projednání a dne 21.9.2015 zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu ÚP. Vzhledem k tomu, že k upravenému návrhu ÚP nebyla uplatněna 
žádná námitka, rozhodnutí o námitkách nebylo zpracováno. Návrh pořizovatel doručil dotčeným orgánům 
a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. 
Svá stanoviska bez připomínek uplatnily 3 dotčené orgány. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako 
nadřízený orgán neuplatní své stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele 
souhlasí.  
Na základě veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu ÚP. 
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Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů je uvedeno 
v částech C. - 5.1, 5.2 a 5.2 opatření obecné povahy. Vyhodnocení ostatních připomínek je uvedeno 
v částech C. - 9.1 a C. - 9.2 opatření obecné povahy.  
Dále pořizovatel přezkoumal soulad dokumentace návrhu ÚP Bílá Voda dle ustanovení § 53 odst. 4 s 
Politikou územního rozvoje ČR, s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje (Zásady územního 
rozvoje Olomouckého kraje).  
Následně pořizovatel zajistil se zpracovatelem úpravu dokumentace ÚP, která vyplynula z veřejného 
projednání návrhu ÚP.  
Jedná se o nepodstatné úpravy převážně technického charakteru, byla provedena úpravy vymezení 
stabilizované plochy stávající hasičské zbrojnice, doplnění limitů území do textové části odůvodnění a 
koordinačního výkresu. Tyto změny nejsou podstatné a nevyvolávají nové veřejné projednání.   

 
1.6 Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona 

 

Upravený návrh ÚP Bílá Voda byl předán pořizovateli zpracovatelem v digitální podobě dne 9.11.2015. 
Jedno paré dokumentace v tištěné podobě zpracovatel zastal na obec Bílá Voda. 
Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Bílá Voda návrh na vydání Územního plánu Bílá Voda, který v 
souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 novely  vyhl. 
č. 500/2006 Sb. a přílohy č. 7 k této novele vyhl.č. 500/2006 Sb.  obsahuje tyto části: 
 
A.1. Textová část Územního plánu Bílá Voda, zpracovaná projektantem (samostatná příloha č.1 

k opatření obecné povahy) 
A.2.  Grafická část Územního plánu Bílá Voda, zpracovaná projektantem (samostatná příloha č.2 

k opatření obecné povahy) 
B.1. Textová část odůvodnění Územního plánu Bílá Voda, zpracovaná projektantem (samostatná 

příloha č.3 k opatření obecné povahy) 
B.2. Grafická část odůvodnění Územního plánu Bílá Voda, zpracovaná projektantem (samostatná 

příloha č.4 k opatření obecné povahy) 
C. Textová část odůvodnění Územního plánu Bílá Voda, zpracovaná pořizovatelem (součást opatření 

obecné povahy – kapitola C.).  

 
 

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

 

Pořizovatel přezkoumal stanovené požadavky PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a jejich zohlednění 
v řešení návrhu Územního plánu Bílá Voda a konstatuje, že návrh Územního plánu Bílá Voda je 
v souladu s PÚR ČR (podrobněji zpracováno projektantem v příloze B.1. - Textová část odůvodnění ÚP 
Bílá Voda - kapitola 2.1.1. - Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje).  
 
Pořizovatel přezkoumal a prověřil návrh ÚP Bílá Voda z hlediska souladu s územně plánovací 
dokumentací kraje -  ZÚR OK, ve znění Aktualizace č. 1 z r. 2011 a konstatuje, že návrh ÚP Bílá Voda je 
v souladu s vydanými ZÚR OK (podrobněji zpracováno projektantem v příloze B.1. - Textová část 
odůvodnění ÚP Bílá Voda - kapitola 2.1.2. - Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem).  

 
 

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

 

Řešení ÚP vychází ze základních cílů a úkolů územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19 
stavebního zákona. Územní plán Bílá Voda je zpracován v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu 
obce. Vymezení zastavitelných ploch bylo koordinováno jak s ochranou půdního fondu, tak i s ostatními 
veřejnými a soukromými zájmy v území. Byly zohledňovány předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro přírodní prostředí, hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost obyvatel. 
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Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování a konstatuje, že 
návrh Územního plánu Bílá Voda je s nimi v souladu (podrobněji zpracováno projektantem v příloze B.1. - 
Textová část odůvodnění ÚP Bílá Voda - kapitola 2.2. - Soulad s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území).  
 
 

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

 

Pořizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Bílá Voda je v souladu s požadavky stavebního zákona 
a jeho prováděcími právními předpisy v platném znění  (vyhodnocení zpracováno projektantem v příloze 
B.1. - Textová část odůvodnění ÚP Bílá Voda - kapitola 2.3. - Soulad s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích předpisů).  

 
 

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

 

Pořizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Bílá Voda je v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů (vyhodnocení zpracováno 
projektantem v příloze B.1. - Textová část odůvodnění ÚP Bílá Voda - kapitola 2.4. - Soulad s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů).  
Pořizovatel výsledky projednání návrhu ÚP vyhodnotil s určeným zastupitelem obce a dohodl 
s dotčenými orgány. Dokumentace územního plánu byla upravena dle výsledků projednání.  
 
Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společného jednání dle ust. § 50 stavebního 
zákona o návrhu ÚP Bílá Voda jsou uvedeny v kapitole C. - 5.1 a 5.2 tohoto opatření obecné povahy, 
připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle ust. § 52 stavebního 
zákona o návrhu ÚP Bílá Voda jsou uvedeny v kapitole C. - 5.3 tohoto opatření obecné povahy. 
 
 
5.1  Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společného jednání dle 

ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona o návrhu ÚP Bílá Voda 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství - stanovisko 
(č.j. KUOK 47006/2014 ze dne 21.5.2014, doručeno 28.5.2014) 
1. Ochrana přírody: 
Stanovisko, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti, bylo vydáno orgánem ochrany přírody dne 13. 5. 2013 pod č.j. KUOK 43740/2013. 
Zájmy ochrany přírody, jejichž ochrana je v kompetenci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru 
životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným záměrem negativně dotčeny. 
2. Posuzování vlivu na životní prostředí: 
Ve fázi návrhu zadání územního plánu Bílá Voda Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství, Oddělení integrované prevence, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního 
zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil požadavek 
na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). K návrhu územního plánu Bílá Voda 
nemáme připomínek. 
3. Ochrana zemědělského půdního fondu: 
K návrhu územního plánu Bílá Voda neuplatňujeme z hlediska ochrany ZPF připomínky.  
4. Lesní hospodářství: 
Navržená dokumentace neumisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
a proto veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v 
působnosti KÚOK, nejsou předmětným záměrem dotčeny. 
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5. Ochrana ovzduší: 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, je dotčeným orgánem v 
územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší v případě stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu. V návrhu územního plánu je vyznačena plocha VT 1, na 
níž má být realizovaná bioplynová stanice (BPS). OOO doporučuje zvážit, zda je navržen dostatečný 
odstup stavby BPS od nejbližší obytné zástavby tak, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel např. 
pachovými látkami, ale i hlukem. Výroba bioplynu (3.7. „Výroba bioplynu“) s jeho následným spalováním 
(1.2. „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 
MW do 5 MW včetně“) jsou klasifikovány jako vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 
zákona, proto je třeba v dalších fázích vedoucích k realizaci bioplynové stanice požádat OOO o vydání 
závazného stanoviska dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona k umístění a stavbě BPS. 
 
Vyřízení: 
1. Ochrana přírody – bez připomínek, na vědomí 
2. Posuzování vlivu na životní prostředí – bez připomínek, na vědomí 
3. Ochrana zemědělského půdního fondu - bez připomínek, na vědomí 
4. Lesní hospodářství – bez připomínek, na vědomí 
5. Ochrana ovzduší – popis a bilance navržené plochy VT1 je uveden v kap. 4.4.1, písm. b), v bodě 5. 
textové části Odůvodnění, plocha VT1 bude oddělena od zastavěné části navrženou plochou izolační 
zeleně ZO1 – viz  kap. 4.4.1, písm. b), v bod 6. textové části Odůvodnění. V dalších stupních 
dokumentace konkrétního záměru, tj. v územním řízení, bude postupováno dle stavebního zákona a 
dalších příslušných zvláštních předpisů. 
 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, OSRK - odd. územního plánu - vyjádření 
(č.j. KUOK 34770/2014 ze dne 8.4.2014, doručeno 10.4.2014) 
V návrhu ÚP Bílá Voda požaduje Odbor SR KÚOK respektovat požadavky, které uplatnil k návrhu zadání 
ve stanovisku č.j. KUOK 41108/2013 ze dne 30. 4. 2013. 
V etapě společného jednání o návrhu ÚP Bílá Voda uplatňuje Odbor SR KÚOK připomínky, kterými 
upozorňuje na nedostatky zveřejněného návrhu: 
· Nová trasa RBK OK 49 (navržená jižně od oplocení obory Jedlovec) směřuje sice k optimalizaci 

vymezení podle možností daného prostoru a potřeby ochrany přírody dle zásady 71.5. ze ZÚR OK, 
přesto je nutno tento návrh nové trasy, resp. zdvojení OK 49, výslovně dohodnout s příslušným 
dotčeným orgánem (KÚOK – OŽPZ) a promítnout do 2. aktualizace ZÚR OK. 

Jako příslušný nadřízený orgán územního plánování (§ 171 SZ) Vám Odbor SR KÚOK sděluje, že ke 
stanovisku podle § 50 odst. 7 stavebního zákona je nutno předložit podklady v rozsahu dle ustanovení § 
50 odst. 2 a 7 stavebního zákona: ÚP Bílá Voda (včetně vyhodnocení vlivů na URÚ, pokud se 
zpracovávalo), stanoviska dotčených orgánů a připomínky obcí ve smyslu § 50 odst. 2 SZ, připomínky 
veřejnosti a jiných subjektů ve smyslu § 50 odst. 3 SZ a výsledky konzultací ve smyslu § 50 odst. 4 SZ. 
 
Vyřízení:  
1. Vyhověno - stanovisko k zadání ÚP bylo respektováno. 
2. Požadavku na zdvojení trasy regionálního biokoridoru (RBK) OK 49 bylo vyhověno. V návrhu ÚP je 

zachována trasa biokoridoru dle platné ÚPD kraje – ZÚR OK, vedoucí přes stávající oboru. Druhá jižní 
větev biokoridoru, vedená mimo území obory, je vymezena jako lokální biokoridor s tím, že splňuje 
parametry regionálního biokoridoru. Současně byl podán podnět k zapracování přeložení části 
regionálního biokoridoru RBK OK 49 do 2. aktualizace ZÚR OK, která se v současné době 
zpracovává. 

3. Vyhověno – k žádosti o stanovisko byly předloženy uvedené doklady. 
 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko 
( č.j. KUOK 31211/2014 ze dne 31.3.2014, doručeno 31.3.2014) 
Bez připomínek 
 
Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav.  
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Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Šumperk - stanovisko 
(č.j. KHSOC/06448/2014/SU/HOK ze dne 8.4.2014, doručeno 8.4.2014) 
Souhlasné stanovisko - bez připomínek 
 
Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav.  
 
 

Ministerstvo obrany ČR - Agentura hospodaření s nem. maj. Brno - stanovisko 

(č.j. 43971/2014-6440-OÚZ-BR ze dne 6.5.2014, doručeno 6.5.2014) 
Souhlasné stanovisko - bez připomínek 
 

Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav.  
 
 

Ministerstvo životního prostředí - stanovisko 
( č.j. 23221/ENV/14,531/570/14 ze dne 16.4.2014, doručeno 23.4.2014) 
Za státní správu geologie sdělujeme, že na katastrální území obce se nenacházejí výhradní ložiska 
nerostných surovin, na která by se z ustanovení horního zákona vztahovala územní ochrana. Z 
uvedeného důvodu nemáme, na tomto úseku státní správy, k projednávanému zadání ÚP připomínky. 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, 
Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud bude předmětem řešení 
návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu 
MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností 
projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 

Vyřízení:  
1. Geologie -  respektováno 
2. ZPF - plochy o výměře nad 10 ha nejsou navrženy. 
 
 

Krajská veterinární správa OK - stanovisko 
( č.j. SVS/2014/023679-M ze dne 23.4.2014, doručeno 23.4.2014) 
Souhlasné stanovisko - bez připomínek 
 

Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav.  
 
 

Státní pozemkový úřad – pobočka Jeseník - stanovisko 
( č.j. SPU 400635/2013 ze dne 23.9.2013, doručeno 23.9.2013) 
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník nemá k vystavenému návrhu 
námitky ani připomínky. V Katastrálním území byla zahájena komplexní pozemková úprava, ale doposud 
je v přípravném období a plán společných zařízení nebyl doposud zpracován. 
 

Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav.  
 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu - stanovisko 

( č.j. MPO 16180/2014 ze dne 2.5.2014, doručeno 12.5.2014) 
Z hlediska působnosti MPO ve věci užívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního 
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Bílá Voda se 
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 
 

Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav.  
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Městský úřad Jeseník – Odbor ŽP – OOP - vyjádření 
( č.j. MJ/15195/2014/02/OŽP-Do ze dne 16.4.2014, doručeno 16.4.2014) 
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 
písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) sděluje, 
že po prostudování předložené dokumentace a společném jednání dne 16. 4. 2014 k návrhu ÚPO Bílá 
Voda včetně drobných změn na místě dohodnutých nemá připomínky. 
 
Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav.  
 
 
5.2  Stanovisko krajského úřadu – nadřízený úřad dle ust. § 50 odst. 7 a 8 stavebního 

zákona o návrhu ÚP Bílá Voda 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje kraje-odd. územního plánu - stanovisko 
( č.j. KUOK 75264/2014, Ing. R. Grillová, ze dne 12.8.2014, doručeno 19.8.2014)  
S T A N O V I S K O 
k návrhu územního plánu Bílá Voda 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, podle ustanovení § 50 odst. 7 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
úprav (dále jen stavební zákon), 
souhlasí 
s návrhem Územního plánu Bílá Voda z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. 
Odůvodnění 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, obdržel dne 27. 3. 2014 oznámení o 
konání společného jednání o návrhu územního plánu Bílá Voda (dále jen ÚP Bílá Voda) a dne 31. 7. 
2014 návrh ÚP Bílá Voda a doklady dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, konstatuje, že mu byly předloženy 
podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona. Předložené dokumenty obsahují 
návrh ÚP Bílá Voda včetně části odůvodnění, stanoviska dotčených orgánů podle § 50 odst. 2 stavebního 
zákona a připomínky jiných subjektů ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona ke společnému 
projednání, které bylo vedeno dne 16. 4. 2014 na Městském úřadě v Jeseníku. Připomínky obcí ve 
smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona, připomínky veřejnosti ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona 
a výsledky konzultací ve smyslu § 50 odst. 4 stavebního zákona předloženy nebyly. 
 

Základní údaje: 
Název dokumentace:   Územní plán Bílá Voda 
Rozsah řešeného území:  k.ú. Bílá Voda u Javorníka, Kamenička u Bílé Vody 
Schvalující orgán:   Zastupitelstvo obce Bílá Voda 
Pořizovatel:    Úřad územního plánování MěÚ Jeseník (§ 6 odst. 1 písm. c)   
    stavebního zákona) 
Projektant:    Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín; ČKA 00 548 
Technologie zpracování:  digitální 
 

Předložený návrh ÚP Bílá Voda byl zpracován v 11/2013. Vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití 
s ohledem na specifické podmínky a charakter území a stanoví územní podmínky zejména pro vzájemně 
se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti a podmínky pro stanovení ochrany veřejných zájmů. 
Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a systém sídelní zeleně (urbanistická koncepce). Stanoví 
způsob využití ploch, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny včetně územního 
systému ekologické stability. Dále vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření; plochy přestavby a asanací nenavrhuje. Součástí návrhu není vyhodnocení vlivů 
navrženého řešení na udržitelný rozvoj území (URÚ); schválené zadání nepožadovalo vyhodnocení ve 
smyslu ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona. 
 

Návrh ÚP Bílá Voda obsahuje: 
I. textovou část a grafickou část s těmito výkresy: 
 1. Základní členění území       1:5 000 
 2. Hlavní výkres (urbanistická koncepce)     1:5 000 
 3. Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje   1:5 000 
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 4. Technická infrastruktura – vodní hospodářství    1:5 000 
 5. Koncepce uspořádání krajiny      1:5 000 
 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:5 000 
II. textovou část odůvodnění a grafickou část odůvodnění s těmito výkresy: 
 1. Širší vztahy         1:50 000 
 2. Koordinační výkres        1:5 000 
 3. Koordinační výkres (výřezy)       1:2 000 
 4. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1:5 000 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, na základě posouzení předložených 
materiálů ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona konstatuje: 
· Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy bylo zjištěno, že 

předložený návrh ÚP Bílá Voda nemá (mimo jevů, jejichž závaznost je stanovena ZÚR OK) vliv na 
vazby se sousedními obcemi. 

· Návrh ÚP Bílá Voda je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými 
usnesením č. UZ/21/32/2008 Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 ve znění 
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané usnesením č. 
UZ/19/44/2011 dne 22. 4. 2011: 
- trasy nadregionálního biokoridoru K 86, regionálního biokoridoru OK 49 a plocha regionálního 

biocentra OK 5 ze ZÚR OK se zpřesňují a stabilizují; 
- zpřesňuje se trasa a šíře koridoru pro vedení VTL plynovodu Javorník – Bílá Voda (E 010) – dle 

evidované ÚS „Vedení VTL plynovodu Javorník – Bílá Voda E 010 a VTL plynovodu Žulová – 
Javorník E 15“ (Stavoprojekt Olomouc a.s., 01/2012); 

- navrhuje se zdvojení, resp. koridor pro přeložku, regionálního biokoridoru OK 49 mimo území 
obory Jedlovec; k přeložení části regionálního biokoridoru OK 49 byl podán podnět do 2. 
aktualizace ZÚR OK. Nová trasa OK 49 směřuje k optimalizaci vymezení regionálního 
biokoridoru podle možností daného prostoru a potřeby ochrany přírody dle zásady 71.5. ze ZÚR 
OK. 

· Návrh ÚP Bílá Voda je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR schválenou usnesením vlády 
ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, řešené území není součástí žádné rozvojové oblasti ani osy z PÚR 
ČR. 

· Návrh ÚP Bílá Voda neobsahuje nové koncepční záměry nadmístního charakteru, které by nebyly 
řešeny v platných ZÚR OK. 

 

Návrh ÚP Bílá Voda lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ustanovení § 52 stavebního 
zákona. 
 

V souvislosti s výkonem metodické činnosti Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 
rozvoje kraje, upozorňuje na následující zjištěné nedostatky: 
 

V návrhu (výroku) chybí ve výčtu VPO skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES K 86, OK 
49 a OK 5 ze ZÚR OK. Jevy ze ZÚR se v ÚP dotčených obcí zpřesňují s ohledem na specifické 
podmínky a charakter území; veřejný zájem, který je v ZÚR deklarován zařazením do VPO (nebo VPS), 
nelze v ÚP ignorovat. 
 
Vyřízení – nedostatky:  
Jako veřejně prospěšná opatření (VPO) s možností vyvlastnění jsou v Územním plánu Bílá Voda 
vymezeny jen ty části ÚSES, které jsou chybějící nebo nejsou funkční. Regionální a nadregionální prvky 
ÚSES jsou v ÚP Bílá Voda vymezeny jako funkční a stabilizované bez nutnosti zahrnovat je do VPO. 
Chybějící nebo nefunkční části lokálních prvků ÚSES jsou do VPO zahrnuty. 
 
 
5.3 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle 

ustanovení § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP Bílá Voda 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko 
( č.j. KUOK 40771/2015 ze dne 29.4.2015, doručeno 29.4.2015) 
Bez připomínek 
 

Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav.  
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Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Šumperk - stanovisko 
(č.j. KHSOC/10301/2015/SU/HOK ze dne 4.5.2015, doručeno 12.5.2015) 
Souhlasné stanovisko - bez připomínek 
 

Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav. 
 

Ministerstvo životního prostředí - stanovisko 

( č.j. 29625/ENV/15, 615/570/15 ze dne 15.5.2015, doručeno 18.5.2015) 
Za státní správu geologie sdělujeme, že na katastrální území obce se nenacházejí výhradní ložiska 
nerostných surovin, na která by se z ustanovení horního zákona vztahovala územní ochrana. Z 
uvedeného důvodu nemáme, na tomto úseku státní správy, k projednávanému zadání ÚP připomínky. 
Pro úplnost jen sdělujeme, že zásoby výhradního ložiska kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou 
výrobu Bílá Voda - Kukačka (čís. lož. B3 103 100) byly rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu 
odepsány formou jejich vynětí z evidence v roce 1999. Dobývací prostor stanovený na ložisku Bílá Voda- 
Kukačka byl zrušen rozhodnutím OBÚ v Brně v roce 2000. 
V předmětném území se tedy nenacházejí objekty, na něž by se z horního zákona vztahovala územní 
ochrana. 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, 
Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud bude předmětem řešení 
návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu 
MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností 
projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 

Vyřízení:  
Geologie - respektováno 
ZPF - plochy o výměře nad 10 ha nejsou navrženy. 
 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství - informace 
(e-mail ze den 8.6.2015) 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství sděluje k upravenému návrhu 
územního plánu Bílá Voda po veřejném projednání: 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, nemá připomínek k částem 
řešení územního plánu Bílá Voda, které byly od společného jednání změněny. 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu pouze upozorňuje, že provoz bioplynové stanice, která má být 
umístěna na ploše VT 1 nesmí obtěžovat obyvatele obce pachovými látkami a hlukem. Výroba bioplynu 
(3.7. „Výroba bioplynu“) s jeho následným spalováním (1.2 „Spalování paliv v pístových spalovacích 
motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně) jsou klasifikovány jako 
vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, proto je třeba v dalších fázích vedoucích k realizaci bioplynové stanice 
požádat krajský úřad o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů k umístění a stavbě bioplynové stanice. 
 

Vyřízení:  
Ochrana ovzduší – popis a bilance navržené plochy VT1 je uveden v kap. 4.4.1, písm. b), v bodě 5. 
textové části Odůvodnění, plocha VT1 bude oddělena od zastavěné části navrženou plochou izolační 
zeleně ZO1 – viz  kap. 4.4.1, písm. b), v bod 6. textové části Odůvodnění. V dalších stupních 
dokumentace konkrétního záměru, tj. v územním řízení, bude postupováno dle stavebního zákona a 
dalších příslušných zvláštních předpisů. 
 
 

6.  Stanovisko krajského úřadu podle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 
Ve fázi návrhu zadání Územního plánu Bílá Voda Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence (dále jen „krajský úřad“) jako dotčený orgán ve 
smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA).  
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7.  Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle ustanovení § 50 odst. 5 
stavebního zákona zohledněno, s uvedením důvodů, pokud některé 
požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 

 
Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáváno. 
 
 

8.  Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
 

K návrhu Územního plánu Bílá Voda nebyly ve lhůtě stanovené stavebním zákonem podány žádné 
námitky.  

Rozhodnutí o námitkách nebylo zpracováno. 
 

 

9.  Vyhodnocení připomínek 
 
9.1  Připomínky uplatněné ve společného jednání dle ustanovení § 50 stavebního zákona 

o návrhu ÚP Bílá Voda 
 
Dotčené orgány: 
Vypořádání připomínek a stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v kap. III. - 5.1.    
 
 
Ostatní: 
 

Česká geologická služba, Správa oblastních geologů Praha - vyjádření 
( č.j. ČGS-441/14/0459*SOG-441/176/2014 ze dne 12.5.2014, doručeno 12.5.2014) 
Připomínky:  
Text: 
kapitola 5: „Koncepce uspořádání krajiny …“ je nutno doplnit kapitolu 5.7. Poddolovaná území. Na území 
obce Bílá Voda je evidováno 5 poddolovaných území, v nichž hrozí určitá bezpečnostní rizika, na které je 
třeba upozornit. 
Odůvodnění: 
1. kapitola 2.1.4. „Ochrana a využití nerostných surovin“ – v této kapitole je špatné zařazení prognózního 

zdroje podle podkladů ZÚR Olomouckého kraje, na které jsme upozorňovali již v předešlém vyjádření. 
Prognózní zdroj spadá do kategorie využitelného nerostného bohatství v plném rozsahu, bez 
podmínky vypracování územní studie. Není opravena ani chybná komodita v poznámce 
(polymetalické rudy – správně dolomit) – nutno opravit. 

2. kapitola 3.5.11. a) doplnit významné geologické lokality nacházející se na katastru obce Bílá Voda. 
Jedná se o následující významné geologické lokality: Bílá Voda – Kamenička grafit (ID 594), Bílá 
Voda – Na Střelnici (ID 589), Na Vyhlídce (dříve: Kukačka) (ID 590) a Šafářova skála u Bílé Vody (ID 
591). Tyto významné geologické lokality jsou dostupné v přehledu významných geologických lokalit na 
www.geology.cz. 

3. kapitola 3.5.11. a1) – opravit název geologické jednotky, správně orlicko-sněžnická jednotka 
4. kapitola 3.5.11. a3) – doplnit informaci, že se zde vyskytuje prognózní zdroj dolomitu Q 9066700 Bílá 

Voda 
5. kapitola 3.5.11. a4) – Na území obce Bílá Voda je evidováno 5 poddolovaných území (ne 4). V 

koordinačním výkrese je zakresleno dokonce 6 poddolovaných území (poddolované území 4030 Bílá 
Voda u Javorníka 1 – Na Vyhlídce bylo již zrušeno). Doporučujeme poddolovaná území vyjmenovat. 
Podle poznámky by měly být uvedeny v ÚP, ale v textové části nejsou ani zmíněné – nutno doplnit. 

Koordinační výkres: 
nahradit zákres území dotčeného těžbou zákresem prognózního zdroje Q9066700 Bílá Voda. Ploch 
dotčených těžbou je na území obce Bílá Voda více (např. těžba uranu na Jelenu). 

 

Vyřízení: vyhověno částečně, v rámci možnosti obsahu územního plánu.  
Text –  nevyhověno, poddolovaná území jsou limitem území dle vyhl. 500/2006 Sb. v platném znění, jsou 
uvedena v odůvodnění kap. 3.5.11 a4). Textová část územního plánu (výroková část) obsahuje jen to, o 
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čem může rozhodovat zastupitelstvo obce. Limity území a zdůvodnění přijatých řešení jsou součástí 
odůvodnění územního plánu. Popisy poddolovaných území tedy nelze zahrnout do výrokové části ÚP.  
Odůvodnění 
1. Vyhověno – provedena oprava původního chybného zařazení prognózního zdroje – dle Aktualizace 

č.1 ZÚR OK – objekt lze využít v plném rozsahu. 
2. Vyhověno – do oddílu 3.5.11, písm. a) textové části Odůvodnění a do koordinačního výkresu byly 

doplněny významné geologické lokality. 
3.  V textu opraven název geologické jednotky dle dostupných zdrojů.  
4.  Vyhověno – doplněny informace o prognózním zdroji dolomitu 
5. Vyhověno – opraven počet poddolovaných území na 5, popis doplněn do textové části, opraveno i 

v koordinačním výkrese.  
Koordinační výkres – vyhověno, byly doplněny zákresy prognózních zdrojů.  
Poznámka: Prognózní zdroje nejsou limitem území, jsou doplněny nad rámec požadavků pro zpracování 
ÚP. Dle vyjádření ČGS-Geofond k zadání ÚP Bílá Voda se zde nenachází žádné území s 
předpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními zdroji, jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány 
územního plánování dle horního zákona a zákona o geologických pracích. 
 
 

Povodí Odry, státní podnik 
( č.j. 04823/9231/0.611/2014 ze dne 9.4.2014, doručeno 16.4.2014) 
Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a správce výše 
uvedených vodních toků, z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí (POP) Odry 
uvádíme k návrhu ÚP Bílá Voda následující: 
· Proti vymezeným plochám nemáme námitek, návrh není v rozporu s POP Odry. 

· Upozorňujeme, že povolení k odběru povrchové vody z vodného toku Bílá Voda, které je uvedeno 
v textové části ÚP (č.j. Voda 3491/R-335/86-No/Ho-235 ze dne 17.11.1986) již pozbylo platnosti. 
Nové povolení bylo vydáno Městským úřadem Jeseník dne 29.1.2009 pod č.j. 
MJ/05690/2008/2009/4/OŽP/R-24/Si. Odběr byl povolen v množství maximálně 30 000 m

3
/rok, 2 500 

m
3/měsíc, 2 l/s a průměrně 1 l/s. Tuto informaci požadujeme opravit. 

· Zakreslení ochranného pásma výše zmíněného zdroje požadujeme v ÚP opravit. 
· Upozorňujeme, že v odůvodnění ÚP ( kap. 3.5.11, podkapitola b) Vodní režim je chybně uveden 

název dokumentace týkající se návrhových opatření, která vyplývají pro správní území obce Bílá 
Voda.  Příslušnou dokumentací je Plán oblasti povodí Odry, nikoliv Plán oblasti povodí Moravy a 
Dyje.  

 
Vyřízení: vyhověno,  
1. Opraveno v textu – povolení k odběru 
2. Ochranné pásmo vodního zdroje je zakresleno dle ÚAP SO ORP Jeseník (2014). 
3. Opraveno odůvodnění – kap. 3.5.11 podkap. b) Vodní režim – název příslušné dokumnetace 
 
 

RWE GasNet, SMP Net, Ostrava - vyjádření 
( č.j. 5000924651 ze dne 4.4.2014, doručeno 17.4.2014) 
K uvedenému návrhu ÚP jsme se vyjádřili již dne 25.4.2013 ve stanovisku č. 5000777348. Při 
respektování tohoto stanoviska nemáme dalších připomínek. 
 

Vyřízení:  
Ve stanovisku k návrhu zadání k vymezení koridoru VTL plynovodu Javorník-Bílá Voda bylo sděleno, že 
společnost RWE nemá v uvedené oblasti požadavky na vymezení ploch a koridorů pro výstavbu nových 
VTL plynovodů. Koridor VTL plynovodu byl zapracován do ÚP Bílá Voda na základě nadřazené ÚPD 
kraje – ZÚR OK a zpřesněn dle řešení územní studie Vedení VTL plynovodu Javorník-Bílá Voda, která je 
v evidenci územně plánovací činnosti kraje. Předchozí stanovisko k zadání ÚP je v ostatních částech 
respektováno, konkrétní záměry budou šeřeny v dalších stupních dokumentace. 
 
 

T- Mobile - vyjádření 
( č.j. 142-14-M-PJ ze dne 27.3.2014, doručeno 1.4.2014) 
Společnost T- Mobile Czech Republic a.s. nemá námitek k výše uvedenému záměru. Vyhrazuje si však 
právo ochrany Základnové stanice ( ZS ) , včetně NN el.přípojek, a MW spojů, které jsou nezbytné pro 
provozování, fungování veřejné komunikační sítě GSM a poskytování veřejně dostupné služby 
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elektronických komunikací. V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, je 
zajišťování sítí elektronických komunikací uskutečňováno ve veřejném zájmu. Dle oprávnění 
vyplývajících z § 101 zákona o elektronických komunikacích požadujeme, aby tato ZS, NN el. přípojky a 
MW spoje nebyly budoucí výstavbou či regulací v daném území ohroženy. V případě, že by výstavbou či 
regulaci byla ohrožena naše ZS, NN el. přípojky a MW spoje, žádáme abychom byli informováni a 
požádáni o stanovisko ke konkrétnímu projektu. 
 

Vyřízení:  
Stávající zařízení elektronické komunikace jsou řešením územního plánu plně respektována. Posuzování 
konkrétních záměrů není předmětem řešení územního plánu, ale navazujících stavebně správních řízení. 
 
 

Obec Bílá Voda – požadavek na zapracování do ÚP 

( dopis  ze dne 20.6.2014, doručeno 23.6.2014 ) 
ÚPD – požadavek obce 
Na základě společného jednání ÚPD Bílá Voda žádáme tyto pozemky viz příloha, zahrnout do možnosti 
výstavby zemědělských zařízení. 
 

Vyřízení: - vyhověno. 
Požadavek byl projednán se zpracovatelem na společném jednání. Bylo dohodnuto, že uvedené 
požadované plochy budou prověřeny a popřípadě zahrnuty do úpravy návrhu ÚP Bílá Voda. Požadavek 
obce na vymezení nových ploch byl částečně zapracován, podrobné odůvodnění způsobu vyřízení 
požadavku je uvedeno v textové části odůvodnění zpracovaného projektantem, v kapitole 6.1. Způsob 
zapracování byl konzultován a dohodnut se starostou Ing. Kociánem. 
 

 
9.2  Připomínky uplatněné ve společného jednání dle ust. § 52 stavebního zákona o 

návrhu ÚP Bílá Voda 
 
Dotčené orgány: 
Vypořádání připomínek a stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v kap. III. - 5.2.    
 
 
Ostatní: 
 

Česká geologická služba, Správa oblastních geologů Praha - vyjádření 
( č.j. ČGS-441/15/0718*SOG-441/267/2015 ze dne 4.6.2015, doručeno 4.6.2015) 
Připomínky:  
Text: 
Do kapitoly 5 Koncepce uspořádání krajiny… ČGS doporučuje doplnit kapitolu 5.7. Poddolovaná území. 
Na správním území obce Bílá Voda je totiž evidováno 5 poddolovaných území, v nichž mohou hrozit 
určitá bezpečnostní rizika, na která je potřeba v územně-plánovací dokumentaci upozornit, a proto by 
měla být do ní zařazena i kapitola upozorňující na nebezpečnost poddolovaných území, která ohrožují (a 
tím i ve své podstatě limitují) využití území mnohem více, než činí některé v kapitole 5 zmíněné příklady. 
Nebezpečí poddolovaných území je skryté a často podceňované, občané si jej neumí představit, a proto 
by na toto nebezpečí mělo být podle mínění ČGS důrazně upozorněno i v textu návrhu Územního plánu 
Bílá Voda. 
Odůvodnění: 
V kapitole 2.1.4. Ochrana a využití nerostných surovin je provedeno chybné zařazení prognózního zdroje 
podle podkladů ZÚR Olomouckého kraje, na které ČGS již upozorňovala ve svých předchozích 
stanoviscích. Prognózní zdroj spadá do kategorie využitelného nerostného bohatství v plném rozsahu, 
bez podmínky vypracování územní studie. Chybné zařazení je nutno opravit. 
V kapitole 3.5.11. a1) je nutno opravit název geologické jednotky, správně musí být uvedeno „orlicko-
sněžnická jednotka“. I když je v Odůvodnění, kap. 2.4.2., konstatováno, že připomínka byla zapracovaná, 
v textu k opravě nedošlo. 
Koordinační výkres: 
Připomínka ČGS ohledně zákresu území dotčeného těžbou byla v koordinačním výkrese akceptována, i 
když podle Odůvodnění, kap. 2.4.2, nikoliv. ČGS doporučuje toto tvrzení v kap. 2.4.2 opravit. 
 
Vyřízení: vyhověno částečně, v rámci územního plánu.  
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Text –  nevyhověno, poddolovaná území jsou limitem území dle vyhl. 500/2006 Sb. v platném znění, jsou 
uvedena v odůvodnění kap. 3.5.11 a4). Textová část územního plánu (výroková část) obsahuje jen to, o 
čem může rozhodovat zastupitelstvo obce. Limity území a zdůvodnění přijatých řešení jsou součástí 
odůvodnění územního plánu. Popisy poddolovaných území tedy nelze zahrnout do výrokové části ÚP.  
Odůvodnění 
1. Vyhověno – provedena oprava chybného zařazení prognózního zdroje dle Aktualizace č.1 ZÚR OK – 

objekt lze využít v plném rozsahu. 
2. Vyhověno – V textu opraven název geologické jednotky dle dostupných zdrojů – orlicko-sněžnické 

krystalinikum.  
Koordinační výkres – vyhověno, tvrzení v kap. 2.4.2 bylo opraveno – byl akceptován požadavek ČGS a 
prognózní zdroj byl v koordinačním výkrese zpracovatelem zakreslen. 
 
 

T- Mobile - vyjádření 
( č.j. 418-15-M-PJ ze dne 11.5.2015, doručeno 13.5.2015) 
Společnost T- Mobile Czech Republic a.s. nemá námitek k výše uvedenému záměru. Vyhrazuje si však 
právo ochrany Základnové stanice ( ZS ) , včetně NN el.přípojek, a MW spojů, které jsou nezbytné pro 
provozování, fungování veřejné komunikační sítě GSM a poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací. V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, je 
zajišťování sítí elektronických komunikací uskutečňováno ve veřejném zájmu. Dle oprávnění 
vyplývajících z § 101 zákona o elektronických komunikacích požadujeme, aby tato ZS, NN el. přípojky a 
MW spoje nebyly budoucí výstavbou či regulací v daném území ohroženy. V případě, že by výstavbou či 
regulaci byla ohrožena naše ZS, NN el. přípojky a MW spoje, žádáme abychom byli informováni a 
požádáni o stanovisko ke konkrétnímu projektu. 
 
Vyřízení:  - posuzování konkrétních záměrů přísluší dalšímu stupni dokumentace. Územní plán neřeší 
podrobnosti jako jsou přípojky NN, dotčení výše uvedených zájmů bude řešeno v územním řízení 
případných záměrů v území.  
 
 

RWE GasNet, Ústí nad Labem - vyjádření 
( č.j. 5001110534 ze dne 5.5.2015, doručeno 12.5.2015) 
K návrhu ÚP jsme se vyjádřili již dne 25.4.2013 a 4.4.2014 ve stanovisku č. 5000777348 a 50000924651. 
Při respektování tohoto stanoviska nemáme dalších připomínek. 
 
Vyřízení: předchozí stanoviska k  ÚP jsou respektována, vyřízení požadavku k zadání – viz předchozí 
vyřízení RWE dle § 50 stavebního zákona 

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

- Územní plán obce Bílá Voda, schválený zastupitelstvem obce Bílá Voda dne 13.11.2000 usnesením 
č. ZO/10/2000, vydaný obecně závaznou vyhláškou obce Bílá Voda č. OZV 16/2000, s účinností od 
9.11.2000 a  

- Změna č.1 územního plánu obce Bílá Voda, schválená zastupitelstvem obce Bílá Voda dne 9.6.2008 
usnesením č. ZO/14/C/5/08, vydaná opatřením obecné povahy č.j. MJ/02265/2008/26/OSMI/Vý, s 
účinností 26.6.2008. 

 






