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Zastupitelstvo obce Lipová - láznČ,
jako pĜíslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odstavce 5 písm. c) zákona þ. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním Ĝádu,
ádu, ve zn
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „stavební
stavební zákon“),
zákon
za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního
vebního zákona, v souladu s ustanovení § 171 až § 174 zákona þ. 500/2004 Sb.,
správní Ĝád, ve znČní pozdČjších
jších pĜedpisĤ
pĜ
(dále jen „správní Ĝád“), ustanovení § 13 a pĜílohy
p
þ. 7 vyhlášky
þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ
územn plánovací dokumentaci a zp
zpĤsobu evidence
územnČ plánovací þinnosti,
innosti, ve znČ
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ. 500/2006 Sb.“)
Sb. ,

formou opatĜení obecné povahy
vydává

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVÁ - LÁZNċ
I.
ÚZEMNÍ PLÁN – VÝROKOVÁ ýÁST,
obsahuje tyto þásti:
ho plánu Lipová – láznČ (výrok) (52 stran textu),
I. A Textová þást Územního
- zpracovatel - Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena
Hel
Salvetová,
- je nedílnou souþástí
ástí tohoto opat
opatĜení obecné povahy jako pĜíloha,
- obsahuje:
ného území
A. Vymezení zastavČného
B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
C. Urbanistická koncepce, vþetnČ
þetnČ vymezení zastavitelných ploch, ploch pĜestavby
Ĝestavby a systému sídelní
zelenČ
C.1 Urbanistická koncepce
C.2 Vymezení zastavitelných ploch
plo a ploch pĜestavby
C.3 Systém sídelní zelenČ
D. Koncepce veĜejné
ejné infrastruktury, vþetnČ
v
podmínek pro její umisĢování
D.1 Dopravní infrastruktura
D.1.1 Doprava silniþní
D.1.2 Doprava drážní
D.1.3 Provoz chodcĤĤ a cyklistĤ
cyklist
D.1.4 Doprava statická – odstavování a parkování automobilĤ

Územní plán Lipová–láznČ, vydaný opatĜením obecné povahy
D.1.5 VeĜejná doprava
D.1.6 Ochrana pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací
D.2 Technická infrastruktura
D.2.1 Vodní hospodáĜství
D.2.2 Energetika, elektronické komunikace
D.2.3 Ukládání a zneškodĖování odpadĤ
D.3 Obþanské vybavení veĜejné infrastruktury
D.4 VeĜejná prostranství
E. Koncepce uspoĜádání krajiny, vþetnČ vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmČny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatĜení, ochranu pĜed
povodnČmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin, apod.
E.1 Koncepce uspoĜádání krajiny, vþetnČ vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmČnu v jejich
využití
E.2 Územní systém ekologické stability
E.3 Prostupnost krajiny
E.4 Protierozní opatĜení
E.5 Ochrana pĜed povodnČmi
E.6 Podmínky pro rekreaþní využívání krajiny
E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití
F.1 PĜehled typĤ ploch s rozdílným zpĤsobem využití
F.2 Definice použitých pojmĤ
F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití
Tab. þ. 1 – Plochy bydlení v bytových domech BH
Tab. þ. 2 – Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV
Tab. þ. 3 – Plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI
Tab. þ. 4 – Plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH
Tab. þ. 5 – Plochy zahrádkových osad RZ
Tab. þ. 6 – Plochy rekreace na plochách pĜírodního charakteru RN
Tab. þ. 7 – Plochy obþanského vybavení – veĜejná infrastruktura OV
Tab. þ. 8 – Plochy obþanského vybavení – komerþní zaĜízení OK
Tab. þ. 9 – Plochy obþanského vybavení – lázeĖství OL
Tab. þ. 10 – Plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení OS
Tab. þ. 11 – Plochy obþanského vybavení – hĜbitovy OH
Tab. þ. 12 – Plochy obþanského vybavení se specifickým využitím OX
Tab. þ. 13 – Plochy veĜejných prostranství PV
Tab. þ. 14 – Plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV
Tab. þ. 15 – Plochy smíšené obytné lázeĖské SL
Tab. þ. 16 – Plochy smíšené obytné rekreaþní SR
Tab. þ. 17 – Plochy dopravní infrastruktury – silniþní DS
Tab. þ. 18 – Plochy dopravní infrastruktury – železniþní DZ
Tab. þ. 19 – Plochy technické infrastruktury TI
Tab. þ. 20 – Plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba VZ
Tab. þ. 21 – Plochy výroby a skladování – tČžký prĤmysl VT
Tab. þ. 22 – Plochy výroby a skladování – lehký prĤmysl VL
Tab. þ. 23 – Plochy výroby a skladování – drobná a Ĝemeslná výroba VD
Tab. þ. 24 – Plochy výroby a skladování se specifickým využitím VX
Tab. þ. 25 – Plochy vodní a vodohospodáĜské VV
Tab. þ. 26 – Plochy zemČdČlské NZ
Tab. þ. 27 – Plochy lesní NL
Tab. þ. 28 – Plochy pĜírodní NP
Tab. þ. 29 – Plochy smíšené nezastavČného území NS
Tab. þ. 30 – Plochy tČžby nerostĤ NT
Tab. þ. 31 – Plochy zelenČ soukromé a vyhrazené ZS
Tab. þ. 32 – Plochy zelenČ ochranné a izolaþní ZO
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G. Vymezení veĜejnČ prospČšných staveb, veĜejnČ prospČšných opatĜení, staveb a opatĜení k zajišĢování
obrany a bezpeþnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkĤm a stavbám vyvlastnit
G.1 VeĜejnČ prospČšné stavby dopravní infrastruktury
G.2 VeĜejnČ prospČšná opatĜení
H. Vymezení veĜejnČ prospČšných staveb a veĜejných prostranství, pro které lze uplatnit pĜedkupní právo
I. Vymezení ploch a koridorĤ, ve kterých je rozhodování o zmČnách v území podmínČno zpracováním
územní studie
J. Stanovení poĜadí zmČn v území (etapizace)
K. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které mĤže vypracovávat
architektonickou þást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
L. Stanovení kompenzaþních opatĜení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
M. Údaje o poþtu listĤ územního plánu a poþtu výkresĤ k nČmu pĜipojené grafické þásti
I. B Grafická þást Územního plánu Lipová-láznČ (6 výkresĤ),
- zpracovatel - Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souþástí tohoto opatĜení obecné povahy jako pĜíloha,
- obsahuje tyto výkresy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výkres základního þlenČní území
Hlavní výkres
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura - vodní hospodáĜství
Technická infrastruktura – energetika, elektronické komunikace
Výkres veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací

1:
1:
1:
1:
1:
1:

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

II.
ODģVODNċNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obsahuje:
II. A Textová þást odĤvodnČní Územního plánu Lipová-láznČ (146 stran textu),
- zpracovatel Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souþástí tohoto opatĜení obecné povahy jako pĜíloha,
- obsahuje:
A. DĤvody pro poĜízení Územního plánu Lipová-láznČ, použité podklady
B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahĤ v území
C. Údaje o splnČní Zadání Územního plánu Lipová-láznČ, údaje o splnČní pokynĤ pro úpravu po
spoleþném jednání
D. Výþet záležitostí nadmístního významu, které nejsou Ĝešeny v zásadách územního rozvoje, s
odĤvodnČním potĜeby jejich vymezení
E. Komplexní zdĤvodnČní pĜijatého Ĝešení vþetnČ vybrané varianty
E.1 Východiska navrženého Ĝešení – pĜírodní, sociodemografické, kulturní a urbanistické hodnoty
území, limity využití území
E.2 Komplexní zdĤvodnČní pĜijatého Ĝešení
E.2.1 Základní urbanistická koncepce
E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným zpĤsobem využití
E.2.3 Bydlení
E.2.4 Obþanské vybavení
E.2.5 LázeĖství
E.2.6 Výroba
E.2.7 Rekreace, cestovní ruch
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E.2.8
E.2.9
E.2.10
E.2.11
E.2.12
E.2.13
E.2.14
E.2.15

Systém sídelní zelenČ
Doprava
Vodní hospodáĜství
Energetika a elektronické komunikace
Likvidace komunálních odpadĤ
Zvláštní zájmy
Územní systém ekologické stability
Vymezení veĜejnČ prospČšných staveb, veĜejnČ prospČšných opatĜení a vymezení
veĜejných prostranství, pro které lze uplatnit pĜedkupní právo
E.2.16 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zmČnách v území podmínČno
zpracováním územní studie
E.2.17 Etapizace
E.2.18 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které mĤže
vypracovávat architektonickou þást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
F. Vyhodnocení úþelného využití zastavČného území a vyhodnocení potĜeby vymezení zastavitelných
ploch
G. Vyhodnocení pĜedpokládaných dĤsledkĤ navrhovaného Ĝešení na zemČdČlský pĤdní fond a na
pozemky urþené k plnČní funkcí lesa
H. Výsledek pĜezkoumání Územního plánu Lipová-láznČ
H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Lipová-láznČ s politikou územního rozvoje a s územnČ
plánovací dokumentací vydanou krajem
H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Lipová-láznČ s cíly a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavČného území
H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Lipová-láznČ s požadavky stavebního zákona a jeho
provádČcích pĜedpisĤ
I. Zpráva o vyhodnocení vlivĤ na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení vþetnČ výsledkĤ vyhodnocení vliv na životní prostĜedí
II. B Grafická þást odĤvodnČní Územního plánu Lipová-láznČ (3 výkresy),
- zpracovatel Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souþástí tohoto opatĜení obecné povahy jako pĜíloha,
- obsahuje tyto výkresy:
7.
8.
9.

Koordinaþní výkres
Výkres pĜedpokládaných záborĤ pĤdního fondu
Výkres širších vztahĤ

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

III.
ODģVODNċNÍ ÚP ZPRACOVANÉ POěIZOVATELEM
Obsahuje:
1. Postup poĜízení územního plánu
1.1 PoĜízení 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 ěízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona
1.5 ěízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona
1.6 Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ýR) a územnČ 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 nezastavČného území
Soulad návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho provádČcích pĜedpisĤ
Soulad návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a se stanovisky dotþených orgánĤ
podle zvláštních právních pĜedpisĤ, pĜíp. s výsledkem Ĝešení rozporĤ
5.1 PĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve spoleþném jednání dle § 50
stavebního zákona o návrhu ÚP Lipová-láznČ
5.2 PĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve veĜejném projednání dle § 52
stavebního zákona o návrhu ÚP Lipová-láznČ
Stanovisko krajského úĜadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
SdČlení, jak bylo stanovisko krajského úĜadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohlednČno,
s uvedením dĤvodĤ, pokud nČkteré požadavky nebo podmínky zohlednČny nebyly.
Rozhodnutí o námitkách vþetnČ samostatného odĤvodnČní
Vyhodnocení pĜipomínek
9.1 PĜipomínky uplatnČné ve spoleþného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP LipováláznČ
9.2 PĜipomínky uplatnČné ve veĜejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP
Lipová-láznČ

1.

Postup poĜízení územního plánu

1.1

PoĜízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona)

PĜedchozí platnou územnČ plánovací dokumentací obce Lipová-láznČ je Územní plán obce Lipová-láznČ,
schválený zastupitelstvem obce Lipová-láznČ dne 1.3.2006 usnesením þ. 24/345/2006, vydaný obecnČ
závaznou vyhláškou obce Lipová-láznČ þ. 1/2006, s úþinností od 18.3.2006 a ZmČna þ.1 územního plánu
obce Lipová-láznČ, schválená zastupitelstvem obce Lipová-láznČ dne 3.10.2007 usnesením þ.
8/92/II/2007, vydaná opatĜením obecné povahy, s úþinností 19.10.2007.
Zastupitelstvo obce Lipová-láznČ na svém 23. zasedání dne 24.9.2010 rozhodlo o poĜízení nového
územního plánu - usnesením þ.j. ZO/415/2010, usnesením þ. ZO/32/2010 povČĜilo starostu obce – Ing.
Lubomíra Žmolíka urþeným zastupitelem pro poĜizování územního plánu. PoĜizovatelem územního
plánu byl stanoven MČstský úĜad Jeseník, odbor stavebního úĜadu, majetku a investic, Masarykovo nám.
1/167, 790 01 Jeseník. Pro zpracování územního plánu byla obcí vybrána firma Urbanistické stĜedisko
Ostrava, s.r.o., SpartakovcĤ 3, 708 00 Ostrava – Poruba, zastoupená jednatelkou spoleþnosti Ing. arch.
Helenou Salvetovou – autorizovaný architekt pro obor územní plánování, ýKA 00 864.
DĤvodem poĜízení nového ÚP byly mČnící se podmínky v území, požadavek Ĝešení nové urbanistické
koncepce a zmČna legislativy od roku 2007 - nový stavební zákon þ. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním Ĝádu a jeho provádČcí vyhlášky.
PĜípravné práce. Jako podklad pro vypracování návrhu zadání byly zpracovány doplĖující prĤzkumy a
rozbory. V tČchto podkladech byly zahrnuty zámČry obce i zjištČné podnČty obþanĤ.

1.2

Zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona)

Na základČ doplĖujících prĤzkumĤ a rozborĤ a územnČ analytických podkladĤ ORP byl zpracován návrh
Zadání územního plánu Lipová-láznČ, který byl projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního
zákona. Oznámení o projednání spoleþnČ s návrhem zadání bylo jednotlivČ zasláno krajskému úĜadu,
dotþeným orgánĤm a sousedním obcím. VeĜejnosti bylo projednání návrhu zadání vþetnČ pouþení o
lhĤtách, ve kterých je možné podávat k návrhu zadání pĜipomínky, oznámeno veĜejnou vyhláškou,
vyvČšenou na úĜední desce obce a poĜizovatele. Návrh zadání územního plánu Lipová-láznČ byl vystaven
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k veĜejnému nahlížení po dobu 30 dnĤ (od 27.5.2011 do 27.6.2011), v tištČné podobČ na Obecním úĜadČ
Lipová-láznČ, u poĜizovatele na MČstském úĜadČ Jeseník, odboru stavebního úĜadu, majetku a investic,
dále zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup na internetových stránkách obce a poĜizovatele. LhĤta pro
uplatnČní pĜipomínek, podnČtĤ, požadavkĤ a stanovisek k návrhu zadání byla stanovena v souladu se
stavebním zákonem – pro veĜejnost 30 dnĤ ode dne vyvČšení oznámení o projednání zadání na úĜední
desce, pro dotþené orgány, sousední obce a krajský úĜad do 30 dnĤ ode dne obdržení návrhu zadání.
V této lhĤtČ bylo k návrhu zadání územního plánu Lipová-láznČ uplatnČno 17 vyjádĜení dotþených orgánĤ
s požadavky, vþetnČ stanoviska Krajského úĜadu Olomouckého kraje, odboru životního prostĜedí a 12
pĜipomínek ostatních subjektĤ a obþanĤ, vþetnČ pĜipomínek Obce Lipová-láznČ. OprávnČné požadavky
byly zapracovány do návrhu zadání k dalšímu Ĝešení, pĜípadnČ k dalšímu provČĜení. Dle stanoviska
Krajského úĜadu Olomouckého kraje, odboru životního prostĜedí, uplatnČného k návrhu zadání, bude
nezbytné a úþelné posuzovat Územní plán Lipová-láznČ z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí.
Po uplynutí lhĤt k podání pĜipomínek veĜejnosti, požadavkĤ a stanovisek dotþených orgánĤ a podnČtĤ
sousedních obcí, byl návrh zadání poĜizovatelem ve spolupráci s urþeným zastupitelem upraven podle
výsledku projednání. Upravený návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona pĜedložen
Zastupitelstvu Obce Lipová-láznČ, které jej na svém zasedání dne 19.10.2011 projednalo a usnesením þ.j.
ZO/115/2011 schválilo.
Schválené Zadání územního plánu Lipová-láznČ je uloženo u obce a u poĜizovatele.

1.3

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

Na základČ schváleného Zadání územního plánu Lipová-láznČ bylo zpracovateli zadáno zpracování
dokumentace návrhu Územního plánu Lipová-láznČ, dopisem ze dne 1.11.2011. Vypracovaný návrh
Územního plánu Lipová-láznČ vþetnČ vyhodnocení SEA byl zpracovatelem Urbanistickým stĜediskem
Ostrava, zastoupeným Ing. arch. Helenou Salvetovou, pĜedán poĜizovateli dne 5.12.2012.
Spoleþné jednání o návrhu ÚP
Návrh Územního plánu Lipová-láznČ a vyhodnocení vlivĤ návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj
území (dále jen „návrh ÚP“) byl projednán ve spoleþném jednání s dotþenými orgány a sousedními
obcemi v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 stavebního zákona. Oznámení o konání spoleþného
jednání bylo zasláno jednotlivČ obci, sousedním obcím, dotþeným orgánĤm, krajskému úĜadu a
zpracovateli. Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona, úþinného od 1.1.2013, poĜizovatel doruþil
návrh ÚP veĜejnou vyhláškou, vyvČšenou ode dne 18.2.2013 do 4.4.2013 na úĜedních deskách obce a
poĜizovatele. Do 4.4.2013 mohl každý uplatnit u poĜizovatele písemné pĜipomínky.
Návrh ÚP byl vystaven k veĜejnému nahlížení od 18.2.2013 do 11.4.2013 v tištČné podobČ na Obecním
úĜadČ Lipová-láznČ, u poĜizovatele na MČstském úĜadČ Jeseník, odboru stavebního úĜadu, majetku a
investic, dále zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup na internetových stránkách obce a poĜizovatele.
Spoleþné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 12.3.2013 na MČstském úĜadČ v Jeseníku, lhĤta pro
uplatnČní stanovisek dotþených orgánĤ a pĜipomínek sousedních obcí byla 30 dnĤ ode dne spoleþného
jednání, tj. do 11.4.2013.
Stanoviska a pĜipomínky k návrhu ÚP uplatnilo 16 dotþených orgánĤ a 14 ostatních subjektĤ vþetnČ
Obce Lipová-láznČ.
PoĜizovatel spolu s urþeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP a poĜizovatel
zajistil vypoĜádání pĜipomínek s dotþenými orgány písemnČ dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Na
základČ tČchto konzultací byly vydány 2 vyjádĜení dotþených orgánĤ s upravenými požadavky a 2
vyjádĜení k novým požadavkĤm, uplatnČným v rámci spoleþného jednání.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 5 stavebního zákona byly stanoviska, pĜipomínky a výsledky
konzultací zaslány na KÚOK, Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství se žádostí o vydání stanoviska.
Stanovisko k vyhodnocení vlivĤ koncepce na životní prostĜedí k návrhu Územního plánu Lipová-láznČ
bylo vydáno dne 9.12.2013 (doruþeno poĜizovateli dne 16.12.2013).
Stanoviska, pĜipomínky a výsledky konzultací byly rovnČž zaslány na KÚOK, Odbor strategického
rozvoje kraje, OddČlení územního plánu a stavebního Ĝádu se žádostí o vydání stanoviska.
Stanovisko Krajského úĜadu OK, Odboru strategického rozvoje, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 a 8
stavebního zákona, bylo vydáno dne 25.11.2013 (doruþeno poĜizovateli dne 9.12.2013). V tomto
stanovisku byly uplatnČny nČkteré nedostatky. Na základČ tohoto vyjádĜení lze Ĝízení o vydání ÚP
Lipová-láznČ zahájit až po odstranČní uvedených nedostatkĤ. OdstranČní nedostatkĤ bylo potvrzeno
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dopisem KUOK – OSR þ.j. KUOK 42207/2014 ze dne 7.5.2014 ( doruþeno poĜizovateli 9.5.2014). Tímto
dopisem byl dán souhlas s veĜejným projednáním upraveného návrhu ÚP Lipová-láznČ dne ustanovení
§52 stavebního zákona.
Vyhodnocení pĜipomínek a požadavkĤ uplatnČných ve stanoviscích dotþených orgánĤ ve spoleþném
jednání dle § 50 stavebního zákona je uvedeno v þásti III. 5.1 tohoto opatĜení obecné povahy.
Vyhodnocení ostatních pĜipomínek je uvedeno v þásti III. 9.1 tohoto opatĜení obecné povahy.
PoĜizovatel zaslal zpracovateli dopisem ze dne 9.1.2014 žádost o opravu návrhu ÚP dle výsledkĤ
projednání, na základČ zmČny legislativy platné od 1.1.2013 a digitalizace mapového podkladu
katastrálního území Horní Lipová. Žádost zpracovateli o úpravu návrhu ÚP byla doplnČna dopisem ze
dne 30.1.2014 na základČ zaĜazení nového požadavku Obce Lipová-láznČ do návrhu ÚP.

1.4

ěízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona

Upravenou dokumentaci návrhu ÚP obdržel poĜizovatel od zpracovatele dopisem ze dne 28.3.2014.
PoĜizovatel zahájil veĜejné projednání návrhu Územního plánu Lipová-láznČ a vyhodnocení jeho vlivĤ na
životní prostĜedí dle ustanovení § 52 stavebního zákona, které oznámil veĜejnou vyhláškou vyvČšením od
25.4.2014 do 4.6.2014 na úĜední desce OÚ Lipová-láznČ a MČÚ Jeseník a dále oznámil zahájení Ĝízení
jednotlivČ dotþeným orgánĤm, sousedním obcím, Krajskému úĜadu Olomouckého kraje a obci LipováláznČ. Upravená dokumentace návrhu ÚP byla vystavena k veĜejnému nahlédnutí od 25.4.2014 do
4.6.2014 v tištČné podobČ na Obecním úĜadČ Lipová-láznČ, u poĜizovatele na MČstském úĜadČ Jeseník,
odboru stavebního úĜadu, majetku a investic, dále zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup na
internetových stránkách poĜizovatele – MČÚ Jeseník. VeĜejné projednání upraveného návrhu ÚP se
konalo dne 28.5.2014. NejpozdČji do 7 dnĤ ode dne veĜejného projednání (tj. do 4.6.2014) mohli uplatnit
vlastníci pozemkĤ a staveb dotþených návrhem Ĝešení, oprávnČný investor a zástupce veĜejnosti námitky,
dotþené orgány a krajský úĜad jako nadĜízený orgán stanoviska k þástem Ĝešení, které byly od spoleþného
jednání podle § 50 stavebního zákona zmČnČny, a každý své pĜipomínky.
Stanoviska a pĜipomínky k upravenému návrhu ÚP uplatnilo 8 dotþených orgánĤ, 6 ostatních subjektĤ,
z toho jedno vyjádĜení – ěSD Brno bylo poĜizovatelem vyhodnoceno jako námitka.
Rozhodnutí o námitce vþetnČ odĤvodnČní je uvedeno v þásti III. 8. tohoto dokumentu. Vyhodnocení
pĜipomínek a požadavkĤ uplatnČných ve stanoviscích dotþených orgánĤ ve veĜejném projednání dle § 52
stavebního zákona je uvedeno v þásti III. 5.2 tohoto dokumentu. Vyhodnocení ostatních pĜipomínek je
uvedeno v þásti III. 9.2 tohoto dokumentu.

1.5

ěízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona

PoĜizovatel ve spolupráci s urþeným zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona vyhodnotil
výsledky projednání a dne 25.6.2014 zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
pĜipomínek, uplatnČných k návrhu ÚP. Návrh doruþil dotþeným orgánĤm a krajskému úĜadu jako
nadĜízenému orgánu a vyzval je, aby do 30 dnĤ od obdržení uplatnily stanoviska. Svá stanoviska bez
pĜipomínek uplatnilo 5 dotþených orgánĤ. Pokud dotþený orgán nebo krajský úĜad jako nadĜízený orgán
neuplatní své stanovisko v uvedené lhĤtČ, má se za to, že s návrhy poĜizovatele souhlasí.
Na základČ veĜejného projednání nedošlo k podstatné úpravČ návrhu ÚP.
Rozhodnutí o námitce vþetnČ odĤvodnČní je uvedeno v þásti III. 8. tohoto dokumentu. Vyhodnocení
pĜipomínek a požadavkĤ uplatnČných ve stanoviscích dotþených orgánĤ je uvedeno v þástech III. 5.1 a
III. 5.2 tohoto dokumentu. Vyhodnocení ostatních pĜipomínek je uvedeno v þástech III. 9.1 a III. 9.2
tohoto dokumentu.
Dále poĜizovatel pĜezkoumal soulad dokumentace návrhu ÚP Lipová-láznČ dle ustanovení § 53 odst. 4 s
Politikou územního rozvoje ýR, s nadĜazenou územnČ plánovací dokumentací kraje (Zásady územního
rozvoje Olomouckého kraje).
NáslednČ poĜizovatel zajistil se zpracovatelem úpravu dokumentace ÚP dle požadavkĤ MZ – ýIL, ěSD,
Povodí Odry a ýGS-SOG, která vyplynula z veĜejného projednání návrhu ÚP. Dle požadavkĤ novelizace
vyhlášky þ. 500/2006 bylo doplnČno odĤvodnČní – kapitola I. Zpráva o vyhodnocení vlivĤ na udržitelný
rozvoj území.
Jedná se o nepodstatné úpravy pĜevážnČ technického charakteru, které již nevyvolávají nové veĜejné
projednání. Žádost o úpravu návrhu ÚP byla zaslána zpracovateli dne 1.8.2014.
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1.6

Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona

Upravený návrh ÚP Lipová-láznČ byl pĜedán zpracovatelem dne 4.9.2014.
PoĜizovatel pĜedložil Zastupitelstvu obce Lipová-láznČ návrh na vydání Územního plánu Lipová-láznČ,
který v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 novely
vyhl. þ. 500/2006 Sb. a pĜílohy þ. 7 k této novele vyhl.þ. 500/2006 Sb. obsahuje tyto þásti:
I.A Textová þást Územního plánu Lipová-láznČ, zpracovaná projektantem (samostatná pĜíloha)
I.B Grafická þást Územního plánu Lipová-láznČ, zpracovaná projektantem (samostatná pĜíloha)
II.A Textová þást odĤvodnČní Územního plánu Lipová-láznČ, zpracovaná projektantem (samostatná
pĜíloha)
II.B Grafická þást odĤvodnČní Územního plánu Lipová-láznČ, zpracovaná projektantem (samostatná
pĜíloha)
III. Textová þást odĤvodnČní Územního plánu Lipová-láznČ, zpracovaná poĜizovatelem (tento
dokument).

2.

Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ýR) a územnČ plánovací
dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)

PoĜizovatel pĜezkoumal stanovené požadavky PÚR ýR 2008 a jejich zohlednČní v Ĝešení návrhu
Územního plánu Lipová-láznČ (viz II.A Textová þást odĤvodnČní ÚP - kapitola H.1.a.) a konstatuje, že
návrh Územního plánu Lipová-láznČ je v souladu s PÚR ýR 2008.
PoĜizovatel pĜezkoumal a provČĜil návrh ÚP Lipová-láznČ z hlediska souladu s územnČ plánovací
dokumentací kraje - ZÚR OK a konstatuje, že návrh ÚP Lipová-láznČ (viz II.A Textová þást odĤvodnČní
ÚP - kapitola H.1.b.) je v souladu s vydanými ZÚR OK ve znČní Aktualizace þ. 1 z r. 2011.

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
nezastavČného území

ěešení ÚP vychází ze základních cílĤ a úkolĤ územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19
stavebního zákona. Územní plán Lipová-láznČ je zpracován v návaznosti na stávající urbanistickou
strukturu obce. Vymezení zastavitelných ploch bylo koordinováno jak s ochranou pĤdního fondu, tak i s
ostatními veĜejnými a soukromými zájmy v území. Byly zohledĖovány pĜedpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spoþívající ve vyváženém vztahu podmínek pro pĜírodní prostĜedí, hospodáĜský
rozvoj a pro soudržnost obyvatel.
PoĜizovatel pĜezkoumal soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování a konstatuje, že
návrh Územního plánu Lipová-láznČ je s nimi v souladu (vyhodnocení zpracováno projektantem v þásti
II.A Textová þást odĤvodnČní ÚP - kapitola H.2.)

4.

Soulad návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho provádČcích pĜedpisĤ

Územní plán Lipová-láznČ je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona ve znČní novely þ.
350/2012 Sb., úþinnou od 01.01.2013 a jeho provádČcími právními pĜedpisy.
PoĜizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Lipová-láznČ je v souladu s požadavky stavebního
zákona a jeho provádČcími právními pĜedpisy v platném znČní (vyhodnocení zpracováno projektantem
v þásti II.A Textová þást odĤvodnČní ÚP - kapitola H.3.)
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5.

Soulad návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a se stanovisky
dotþených orgánĤ podle zvláštních právních pĜedpisĤ, pĜíp. s výsledkem Ĝešení
rozporĤ

PoĜizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Lipová-láznČ je v souladu s požadavky zvláštních
právních pĜedpisĤ a se stanovisky dotþených orgánĤ podle zvláštních právních pĜedpisĤ.
PoĜizovatel výsledky projednání návrhu ÚP vyhodnotil s urþeným zastupitelem obce a dohodl
s dotþenými orgány. Dokumentace územního plánu byla upravena dle výsledkĤ projednání.
PĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve spoleþného jednání dle § 50 stavebního zákona o
návrhu ÚP Lipová-láznČ jsou uvedeny v kapitole III. 5.1 tohoto dokumentu, pĜipomínky a stanoviska
dotþených orgánĤ uplatnČná ve veĜejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP LipováláznČ jsou uvedeny v kapitole III. 5.2 tohoto dokumentu.

5.1 PĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve spoleþného jednání dle § 50
stavebního zákona o návrhu ÚP Lipová-láznČ
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství - stanovisko
( þ.j.:KUOK 35703/2013 ze dne 11.4.2013, doruþeno 15.4.2013)
Ochrana pĜírody:
Stanovisko, že uvedená koncepce nemĤže mít samostatnČ nebo ve spojení s jinými koncepcemi
významný vliv na pĜíznivý stav pĜedmČtu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptaþí
oblasti, bylo vydáno orgánem ochrany pĜírody dne 20. 6. 2011 (þ.j.: KUOK 69045/2011) Toto stanovisko
bylo vydáno pouze k þásti koncepce, která se nachází v pĤsobnosti Krajského úĜadu Olomouckého kraje.
Zbylá þást koncepce se nachází na území CHKO Jeseníky. Správa CHKO Jeseníky ve svém stanovisku
(ze dne 8. 6. 2011, pod þ.j. 1252/JS/2011) uvádí, že nelze vylouþit významný vliv na lokality soustavy
NATURA 2000 a pĜedmČty jejich ochrany. Na základČ stanoviska správy CHKO Jeseníky bylo
zpracováno posouzení podle § 45i zákona þ. 114/1992 Sb.
Zájmy ochrany pĜírody, jejichž ochrana je v kompetenci Krajského úĜadu Olomouckého kraje, odboru
životního prostĜedí a zemČdČlství, nejsou pĜedmČtným zámČrem negativnČ dotþeny.
Posuzování vlivu na životní prostĜedí:
Ve fázi návrhu zadání územního plánu Lipová - láznČ Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor životního
prostĜedí a zemČdČlství, oddČlení integrované prevence (dále jen „krajský úĜad“), uplatnil požadavek na
vyhodnocení vlivĤ územního plánu na životní prostĜedí (SEA), jako dotþený orgán ve smyslu stavebního
zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí.
Stanovisko k vyhodnocení vlivĤ koncepce na životní prostĜedí dle § 10g (SEA) k návrhu koncepce
(územního plánu) Lipová - láznČ bude vydáno samostatnČ po obdržení stanovisek, pĜipomínek a výsledkĤ
konzultací zaslaných poĜizovatelem.
Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu:
K návrhu ÚP Lipová – láznČ uplatĖujeme z hlediska ochrany ZPF následující pĜipomínky:
U zastavitelných ploch Z5 a Z88 požadujeme stanovit etapizaci zástavby.
U navržených zastavitelných ploch, které tvoĜí souvislé celky - plochy Z13, Z14, Z15, Z16, plochy Z29,
Z30, Z31, plochy Z65, Z66 (které tvoĜí souvislý celek s plochou Z67, pro kterou je navržena územní
studie), dále plochy Z71, Z72, Z73, Z74, plochy Z77, Z78 a plochy Z85, Z86 - požadujeme stanovit
etapizaci zástavby - tuto požadujeme Ĝešit vždy pro všechny související plochy komplexnČ.
ZdĤvodnČní: Orgán ochrany ZPF stanovil podmínku etapizace zástavby u vybraných navržených
zastavitelných ploch z dĤvodu racionálního využití zemČdČlské pĤdy pro nezemČdČlské úþely, jednak
vzhledem k tomu, že nČkteré plochy byly navrženy na pĤdách v nejvyšších tĜídách ochrany (plochy Z5,
Z85, Z86), a dále pak s ohledem na skuteþnou velikost požadovaných zastavitelných ploch vymezených
na pĤdách nižších tĜíd ochrany.
Lesní hospodáĜství:
KÚOK souhlasí se záborem pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa, a to za podmínky, že zábor ploch
bude pouze pro úþely, které jsou níže popsané, v tČchto lokalitách:
1. Z4(DS) – pro úþel výstavby záchytného parkovištČ pro turisty, plocha záboru pozemkĤ urþených k
plnČní funkcí lesa (dále jen PUPFL) do 0,05 ha, jedná se o lesy hospodáĜské, a to z dĤvodu, že jde o
malý zábor a že ve skuteþnosti tam les není,
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2. Z41(PV) – pro úþel vybudování in-line stezky, plocha záboru PUPFLu do 0,17 ha, jedná se o lesy
hospodáĜské, a to z dĤvodu, že trasa je po stávající lesní cestČ,
3. Z42(PV) – pro úþel vybudování in-line stezky, plocha záboru PUPFLu do 0,04 ha, jedná se o lesy
hospodáĜské, a to z dĤvodu, že trasa je po stávající lesní cestČ,
4. Z44(OX5) – pro úþel výstavby rozhledny, plocha záboru PUPFLu do 0,15 ha, jedná se o lesy
hospodáĜské, a to z dĤvodu, že jde o malý zábor,
5. Z89(OX3) – pro úþel vybudování provozního zázemí Skiareálu Miroslav, plocha záboru PUPFLu do
0,04 ha, jedná se o les hospodáĜský, a to z dĤvodu, že jde o malý zábor,
6. Z93(OX1) – pro úþel vybudování zázemí pro sportovní rybolov, plocha záboru PUPFLu do 0,29 ha,
jedná se o les hospodáĜský,
7. Z94(SR) – pro úþel výstavby garáže u stávajícího rekreaþního objektu, plocha záboru PUPFLu do 0,01
ha, jedná se o lesy hospodáĜské, a to z dĤvodu, že jde o malý zábor, a že se nejedná o objekt
samostatnČ stojící, ale že je to souþást objektu s hlavní funkcí, a to s funkcí rekreaþní,
8. K4(RN) – pro úþel rozšíĜení sjezdovky ve skiareálu LázeĖský Vrch, plocha záboru PUPFLu do 0,95
ha, jedná se o les hospodáĜský, a to z dĤvodu, že jde o rozšíĜení stávajícího areálu a z dĤvodu, že
zámČr je pĜevzat z pĤvodního územního plánu,
9. K5(RN) – pro úþel rozšíĜení sjezdovky ve skiareálu LázeĖský Vrch, plocha záboru PUPFLu do 0,66
ha, jedná se o les hospodáĜský, a to z dĤvodu, že jde o rozšíĜení stávajícího areálu,
10.K6(RN) – pro úþel rozšíĜení sjezdovky ve skiareálu LázeĖský Vrch, plocha záboru PUPFLu do 0,26
ha, jedná se o les hospodáĜský, a to z dĤvodu, že jde o rozšíĜení stávajícího areálu a z dĤvodu, že
zámČr je pĜevzat z pĤvodního územního plánu,
11.K7(RN) – pro úþel rozšíĜení sjezdovky ve skiareálu LázeĖský Vrch, plocha záboru PUPFLu do 0,06
ha, jedná se o les hospodáĜský, a to z dĤvodu, že jde o rozšíĜení stávajícího areálu a z dĤvodu, že jde o
malý zábor,
12.K8(RN) – pro úþel rozšíĜení sjezdovky ve skiareálu LázeĖský Vrch, plocha záboru PUPFLu do 0,03
ha, jedná se o les hospodáĜský, a to z dĤvodu, že jde o rozšíĜení stávajícího areálu a z dĤvodu, že jde o
malý zábor.
KÚOK nesouhlasí se záborem PUPFLu v tČchto lokalitách:
1. Z37(PV) - pro úþel vybudování in-line stezky, plocha záboru PUPFLu do 0,17 ha, jedná se o les
hospodáĜský, a to z dĤvodu, že v této lokalitČ v souþasné dobČ nevede katastrovaná ani lesní cesta a
tím by došlo k narušení komplexu lesa,
2. Z83(PV) – pro úþel vybudování in-line stezky, plocha záboru PUPFLu do 0,06 ha, jedná se o les
hospodáĜský, a to z dĤvodu, že v dané lokalitČ je zbudován elektrovod vþetnČ ochranného pásma a
dalším vybudováním in-line stezky mimo pásmo elektrovodu a jeho ochranného pásma by došlo k
nevhodnému dČlení lesa,
3. Z45(OX5) – pro úþel výstavby rozhledny, plocha záboru PUPFLu do 1,00 ha, jedná se o les
hospodáĜský, a to z dĤvodu, že pro tento úþel jde o výrazný zábor PUPFLu, jak je uvedeno v
odĤvodnČní ÚP v kapitole 10.5 Dopad navrženého Ĝešení na PUPFL.
KÚOK požaduje vyjasnit, zda plocha K1(RN) je pouze pro úþel prodloužení sjezdovek ve Skiareálu Pod
Klínem, jak je uvedeno v odĤvodnČní ÚP v kapitole 10.5 Dopad navrženého Ĝešení na PUPFL, nebo zda
jde o rozšíĜení Skiareálu Pod Klínem (tedy i stavba lanovek, vlekĤ), jak je uvedeno jak v pĤvodním
územním plánu, tak v OdĤvodnČní ÚP v kapitole 6.5 Rekreace, cestovní ruch.
Dále KÚOK upozorĖuje, že k dalším požadavkĤm - lokalitám umístČným na pozemky urþené k plnČní
funkcí lesa a lokality do 50 m od okraje lesa, dle ustanovení § 48 odstavec 2 písm. b) lesního zákona, je
pĜíslušný k vyjádĜení obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností, zde MČstský úĜad Jeseník.
Ochrana ovzduší:
PĜi zpracování územnČ plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a uplatĖovat požadavky a
opatĜení ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Integrovaném programu snižování emisí Olomouckého
kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje. V pĜípadČ Programu ke
zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje upozorĖujeme, že v roce 2012 byla
zpracována jeho aktualizace.
Dnem 1. záĜí 2012 nabyl úþinnosti, s výjimkou nČkterých ustanovení, nový zákon þ. 201/2012 Sb., o
ochranČ ovzduší. V pĜíloze þ. 2 tohoto zákona jsou specifikovány vyjmenované stacionární zdroje
zneþišĢování ovzduší, které lze provozovat jen na základČ povolení krajského úĜadu. Souþástí tČchto
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povolení jsou podmínky a požadavky zamČĜené na ochranu ovzduší. (Doporuþujeme v odĤvodnČní na str.
11 opravit citaci platného zákona.) K návrhu územního plánu Lipová-láznČ nemáme další pĜipomínky.
VyĜízení: Uvedený výþet navržených ploch byl upraven dle výsledkĤ projednání.
Ochrana pĜírody: je respektováno.
Posuzování vlivu na životní prostĜedí – respektováno;
Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu:
VyhovČno požadavku na stanovení etapizace výstavby. Do první etapy byly zaĜazeny plochy – Z7, Z11,
Z14, Z16, Z29 - severní þást, Z66, Z67, Z71, Z73, Z77, Z86 druhá etapa výstavby zahrnuje plochy – Z5,
Z13, Z15, Z29 - jižní þást, Z74, Z75, Z78. Plochy Z30, Z65 a Z72 jsou urþeny pro výstavbu obslužných
komunikací a jsou zahrnuty do 1. etapy. Plocha Z31 byla slouþena s plochou Z29, její oznaþení bylo
vypuštČno z ÚP.
Plocha Z88 byla podstatnČ zmenšena, byly upraveny podmínky využití plochy, tak aby bylo umožnČno
bydlení v RD. Z dĤvodu zmenšení plochy se etapizace nenavrhuje.
Zmenšení výmČry bylo provedeno i u nČkterých dalších ploch pro bytovou výstavbu.
Podrobné stanovení etapizace výstavby je uvedeno v textové þásti ÚP Lipová-láznČ – þást I.A kap. J –
Stanovení poĜadí zmČn v území.
Lesní hospodáĜství:
Odsouhlasené plochy dle bodu 1-12 respektovány.
Neodsouhlasené plochy se záborem PUPFLu dle bodu 1 – 3 byly vyhodnoceny takto:
1/ Z37 – vyhovČno, vybudování in-line stezky nebude ve výþtu záboru PUPFL, bude probíhat po
stávajících úþelových-lesních cestách.
2/ Z83 – vyhovČno, Ĝešení se upravilo tak, aby in-line stezka prošla okrajem lesa, nevybíhala do plochy
lesa a nedocházelo k nevhodnému dČlení lesa (návrhy Ĝešení jsou pĜevzaty z projektové dokumentace inline stezky).
3/ Z45 - plocha pro rozhlednu na Smrþníku byla upravena tak, že se zmenšil její rozsah (z 1,00 ha na
0,24ha), koeficient zastavČní byl z dĤvodu podstatného zmČnšení plochy ponechán na 0,10.
K1- sjezdovky pod Klínem - plochy jsou vymezeny pro zpĤsob využití RN – rekreace na plochách
pĜírodního charakteru, kde hlavním využitím jsou lyžaĜské sjezdovky, lyžaĜské vleky a lanovky.
Ve stávajícím územním plánu Ostružná jsou vymezeny navazující þásti ploch. Je doplnČno do textové þásti
ÚP.
Ochrana ovzduší: vyhovČno, v odĤvodnČní opravena citace platného zákona na nový zákon þ. 201/2012
Sb., o ochranČ ovzduší.
Stanovisko KÚOK – odbor ŽP bylo doplnČno následujícím stanoviskem na základČ projednání ve
spoleþném jednání:
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství - stanovisko
( þ.j.:KUOK 83602/2013 ze dne 23.9.2013, doruþeno 27.9.2013)
V rámci spoleþného jednání byly podány požadavky, které poĜizovatel MČstský úĜad Jeseník, Odbor
stavebního úĜadu majetku a investic, ve spolupráci s urþeným zastupitelem vyhodnotil výsledky
projednání uplatnČných požadavkĤ.
Ochrana pĜírody - bez pĜipomínek
Posuzování vlivu na životní prostĜedí – bez pĜipomínek
Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu:
K upravenému návrhu ÚP Lipová - láznČ sdČlujeme, že v nČm nebyly v plném rozsahu zohlednČny
pĜipomínky orgánu ochrany ZPF, proto žádáme doĜešit etapizaci u zastavitelných ploch Z65, Z66, Z67 a
dále u zastavitelných ploch Z85, Z86 a Z87.
Lesní hospodáĜství:
PoĜizovatel územního plánu výše neodsouhlasené plochy vyhodnotil – viz þ.j.:
MJ/20589/2010/84/OSMI/Vý ze dne 14. 8. 2013, a po jejich zapracování v souladu s lesním zákonem do
Návrhu ÚP Lipová-láznČ vydá KÚOK dodateþné stanovisko.
Ochrana ovzduší – bez pĜipomínek
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VyĜízení:
Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu:
VyhovČno požadavku na doplnČní etapizace výstavby. Do první etapy byly dále zaĜazeny plochy –Z66,
Z86, druhá etapa výstavby zahrnuje plochy – Z67, Z85, Z87.
Plocha Z65 je urþena pro výstavbu obslužných komunikací a je zahrnuta do 1. etapy.
Ostatní – bez pĜipomínek.
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje - požadavky
( þ.j. KUOK 32325/2013 z 3.4.2013, doruþeno 3.4.2013)
V návrhu ÚP Lipová-láznČ požadujeme respektovat požadavky, které Odbor SR KÚOK uplatnil k návrhu
zadání ve stanovisku þ.j. KUOK 59280/2011 ze dne 31. 5. 2011.
Jako pĜíslušný nadĜízený orgán územního plánování (§ 171 SZ) Vám sdČlujeme, že ke stanovisku podle §
50 odst. 7 stavebního zákona je nutno pĜedložit podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7
stavebního zákona: ÚP Lipová-láznČ vþetnČ vyhodnocení vlivĤ na URÚ, pokud se zpracovávalo,
stanoviska dotþených orgánĤ a pĜipomínky obcí ve smyslu § 50 odst. 2 SZ, pĜipomínky veĜejnosti ve
smyslu § 50 odst. 3 SZ a výsledky konzultací ve smyslu § 50 odst. 4 SZ.
UpozornČní:
1. Podkladem pro stanovisko dle § 50 odst. 7 SZ je novČ þást odĤvodnČní podle þl. II bodu 1. písmene c)
PĜílohy þ. 7 vyhlášky þ. 500/2006 Sb., ve znČní vyhlášky þ. 458/2012 Sb.
2. PoĜizovatel pĜedává Krajskému úĜadu návrh ÚP pro posouzení podle odst. 5 až 7 spolu s
vyhodnocením jeho vlivĤ na URÚ nejménČ 15 dnĤ pĜede dnem spoleþného jednání o návrhu (§ 50 odst. 2
SZ).
VyĜízení: jsou respektovány požadavky, které Odbor SR KÚOK uplatnil k návrhu zadání ve stanovisku
þ.j. KUOK 59280/2011 ze dne 31. 5. 2011 a pĜedloženy podklady ke stanovisku podle § 50 odst. 7
stavebního zákona v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona.
Bod 1, vyhovČno, je provedena úprava dokumentace dle novely stavebního zákona a jeho provádČcích
vyhlášek, úþinných od 1.1.2013.
Bod 2. poĜizovatel respektuje.
Krajský úĜad Olomouckého kraje,Odbor dopravy a silniþního hospodáĜství - stanovisko
( þ.j. KUOK 17775/2013 z 18.2.2013, doruþeno 18.2.2013)
Krajský úĜad jako dotþený orgán pĜíslušný k uplatnČní stanoviska k územnČ plánovací dokumentaci z
hlediska Ĝešení silnic II. a III. tĜíd, podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, nemá k návrhu územního plánu obce Lipová-láznČ
pĜipomínky.
Pouze pĜipomínáme, že plánovaná pĜeložka silnice I/60 Lipová – láznČ – Javorník je v Zásadách
územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znČní jejich aktualizace þ. 1, vymezena jako veĜejnČ prospČšná
stavba D07.
VyĜízení: je respektováno a v dokumentaci obsaženo s názvem VPS VD1.
AOPK ýR - Správa ChránČné krajinné oblasti Jeseníky – I. stanovisko
( þ.j.: 389/JS/2013 z 10.4.2013, doruþeno 10.4.2013)
Písemné stanovisko Správy CHKO Jeseníky v souladu s ustanovením § 78 odst. 7 zákona þ.114/92 Sb. o
ochranČ pĜírody a krajiny.
PĜipomínky:
C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch pĜestavby a systému sídelní zelenČ
C.1. Urbanistická koncepce
Do zastavitelných ploch byly na území CHKOJ navržené plochy pĜevážnČ ve III. zónČ odstupĖované
ochrany pĜírody (dále jen „zóny"). K nČkterým plochám se Správa CHKOJ vyjádĜila již ve stanovisku
Návrh zadání ÚP Lipová-láznČ, þ.j. 1114/JS/2011 ze dne 16. 6. 2011 a uvedla možné stĜety zájmĤ s
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ochranou pĜírody a krajiny. Jedná se pĜedevším o výbČr ploch zasahujících pomČrnČ daleko do volné
krajiny, ploch, kde by zástavba tvoĜila jakousi „druhou Ĝadu" za stávající zástavbou, což by vytváĜelo
uliþní charakter nikoliv volnou nepravidelnou zástavbu venkovského typu, charakteristickou pro danou
oblast.
RovnČž nČkteré plochy jsou na pohledovČ exponovaných místech, takže jakákoliv zástavba by vytváĜela
dominantní pohledy.
Významnou lokalitou z hlediska urbanizace území je Horní Lipová (pod Ramzovou). Toto území bylo
hodnoceno jako jedno z nejvýznamnČjších co do zachování pĤvodního osídlení s dochovanou
venkovskou architekturou. Zájmem ochrany krajiny a krajinného rázu, je zachování charakteru této
lokality, a proto byly Správou vylouþeny plochy plánované zastavitelnosti. PĜistoupilo se pouze na to, že
zástavba bude možná jen na bývalých zborech Do zastavitelného území je proto možné zahrnout pouze
plochu zboru, nikoliv celý okolní pozemek (parcelu). Území je rovnČž jedineþné zachováním luk s
pĤvodní a charakteristickou horskou kvČtenou. RozvolnČnost zástavby je typickým prvkem dochovaného
pĤvodního venkovského osídlení. Z tČchto dĤvodĤ nemĤže Správa souhlasit s navrhovanými plochami
(rozbor uveden níže).
Ve výše citovaném stanovisku bylo rovnČž požadováno vylouþení výstavby objektĤ nepĤvodní
architektury jako napĜ. ruská, americká, kanadská, stĜedomoĜská, americká, antická apod., a upĜednostnit
pĤvodní architekturu (obdélníkový pĤdorys objektu, pravidelná sedlová stĜecha se sklonem cca 40 - 45°,
plochá šablonová krytina v barvČ þerné nebo šedoþerné, okna svisle nebo i pĜíþnČ dČlená, výraznČjší
optické oddČlení štítĤ od pĜízemí -dĜevČné obložení svisle ložené, výraznČjší odstín omítky, pĜekladový
pás v jiném odstínu, pĜesahy stĜechy ve štítech min. 30 cm, hĜeben stĜechy rovnobČžnČ s delší stranou
pĤdorysu objektu, garáž jako souþást hlavního objektu, apod.). Tyto požadavky nebyly v textové þásti
zapracovány.
C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch pĜestavby
Z 26, 96 - požadujeme vypustit, v návrhu zadání nebyla plocha uvedena, svahový terén, zasahuje pĜíliš do
volné krajiny a pĜímo nenavazuje na stávající zástavbu,
Z 29, 31 - lze akceptovat za pĜedpokladu snížení koeficientu zastavČnosti a minimální plochy pro stavbu
1.500 m2, nepravidelná zástavba, bez uliþního charakteru
Z 32 - lze akceptovat, objekt situovat blíže ke komunikaci
Z 34, 35, 36, 38, 39, - požadujeme upravit vymezení zastavitelné plochy, nČkterá území jsou podmáþená,
pro stavbu nevhodná bez vČtších terénních úprav a odvodnČní, umístČni objektĤ lze akceptovat pouze na
starých zborech, plochy zasahují výraznČ do ptaþí oblasti, odĤvodnČní uvedeno výše
Z 40 - lze akceptovat, umístČní pouze 1 objektu
Z 63 - zpĤsob využití plochy pĜesunout z OL do OS - pro danou lokalitu vhodnČjší zpĤsob využití
Z 64, 95 - požadujeme vypustit, plocha na svahu výraznČ zasahující do volné krajiny, pohledovČ
exponovaná,
Z 66 - lze akceptovat za pĜedpokladu snížení koeficientu zastavČnosti, vylouþit uliþní zpĤsob zástavby,
pĜi umístČní nad tĜi objekty zpracovat studii zastavitelnosti nebo jiný typ studie, který bude Ĝešit
zastavitelnost plochy
Z 67 - plochu omezit z horní strany svahu, pĜípustné pouze zarovnání se stávající zastavČnou plochou do
linie (viz pĜíloha þ. 1), plocha na svahu zasahující do volné krajiny, pohledovČ exponovaná, vylouþit
uliþní zpĤsob zástavby, pĜi umístČní nad tĜi objekty zpracovat studii zastavitelnosti nebo jiný typ studie,
který bude Ĝešit zastavitelnost plochy
Z 81- lze akceptovat, vylouþit uliþní zpĤsob zástavby, pĜi umístČni nad tĜi objekty zpracovat studii
zastavitelnosti nebo jiný typ studie, který bude Ĝešit zastavitelnost plochy
Z 88 - plocha VZ - lze akceptovat, omezit koeficient zastavČnosti
P 2, 3, 4, 5 - lze akceptovat s podmínkou umístČní stavby na zboru a omezení zastavitelného území pouze
na stavbu samotnou, území s vysokou estetickou, kulturní, historickou a krajináĜskou hodnotou, nutné
zachování aspektu pĤvodního rozvolnČného osídlení a zachované kvČtnaté horské louky
P 10 - lze akceptovat s podmínkou zachování stávající okolní výškové hladiny objektĤ
L 35 - NP - ÚSES- lokální biocentrum je chybnČ graficky vyznaþené, mČlo by obsahovat i pĜiléhající
vodní plochu
OdĤvodnČní:
pĜipomínky k tČmto plochám vycházejí ze stavu území, jeho geomorfologie a pĜírodních hodnot. Jsou
vztaženy na ochranu krajinného rázu, kulturních hodnot území a charakter pĤvodního venkovského
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osídleni i lázeĖského využití se svou specifickou historickou hodnotou. PodrobnČjší pĜipomínky jsou
uvedené výše.
D.2.2 Energetika, spoje
Nová napojení a rozvody provádČt výhradnČ zemními vedeními, preferovat kioskové trafostanice.
F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití
Požadujeme doplnit, že na území CHKOJ se nepĜipouští stavby s cizí architekturou jako jsou kanadská,
americká, stĜedomoĜská, ruská, antická apod.
Tabulky využití ploch
Plochy bydlení v bytových domech – BH
- na území ýHKOJ vylouþit výstavbu Ĝadových garáží
Plochy obþanského vybavení se specifickým využitím - OX
u plochy OX 2 upravit podlažnost na 1 NP + podkroví (dodržení výškové hladiny
zástavby)
Plochy smíšené obytné rekreaþní - SR
v podmínkách prostorového uspoĜádání doplnit na území CHKOJ sklon stĜech v rozsahu 40-45°,
architektonické ztvárnČní objektĤ jako imitace pĤvodní venkovské zástavby, þerná stĜešní krytina
segmentová
Plochy výroby a skladování - zemČdČlská výroba - VZ
v podmínkách prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu na území CHKOJ doplnit
respektování výškové hladiny okolní zástavby a snížit koeficient zástavby
Vyhodnocení vlivĤ Návrhu ÚP Lipová-láznČ na udržitelný rozvoj území
Posouzení vlivu na soustavu NÁTURA 2000
Dokument „Posouzení vlivu návrhu územního plánu Lipová-láznČ na evropsky významné lokality a ptaþí
oblasti podle § 45i zákona þ. 114/92 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní" (zpracovatel JiĜí
Urban, ZdenČk Polášek, Aquatest, a.s., Ostrava 2012) je zpracován v souladu s platnou metodikou na
základČ dostupných podkladĤ a výsledkĤ terénních šetĜení.
Naturové hodnocení se zabývalo pouze vlivy podle §§45h a 45i „zákona" a neĜeší vlivy z hlediska dalších
zájmĤ zákona o ochranČ pĜírody a krajiny, zejména zvláštní druhové a územní ochrany, VKP, ÚSES
apod., pĜestože mĤže docházet k vČcným pĜesahĤm. Správa se s tČmito výsledky ztotožĖuje a ve smyslu
ustanovení § 45i zákona sdČluje, že pĜedkládaná koncepce (Návrh ÚP Lipová-láznČ) nebude mít
významnČ negativní vliv na lokality soustavy Nátura 2000, pokud budou do návrhu ÚP zapracované výše
uvedené pĜipomínky, které se týkají ploch s nadĜazeným zájmem ochrany pĜírody a krajiny.
Vyhodnocení vlivu na životní prostĜedí - SEA
Ve smyslu § 78 odst. 7 zákona Správa sdČluje, že vyhodnocení vlivĤ návrhu územního plánu LipováláznČ na životní prostĜedí - SEA (J. SkoĜepa, Aquatest, a.s., 2012) je rovnČž vyhotoveno v souladu s
platnou legislativou a standardizovanými metodickými postupy. Výsledky a závČry tohoto posouzení
Správa bere na vČdomí a nemá k nim významnČjší pĜipomínky.
Na základČ výsledkĤ posouzení vlivĤ na životní prostĜedí Správa nyní požaduje úpravu ve smyslu
vypuštČní þi omezení nČkterých ploch v návrhu ÚP, které významnČ kolidují s ochranou pĜírody a krajiny
na území CHKO Jeseníky. Rozbor problematických ploch je uveden výše.
PĜesto lze konstatovat, že posouzení návrhu ÚP z hlediska vlivu na ochranu krajinného rázu bylo
provedené v dostateþném rozsahu a výsledky tohoto hodnocení lze s malými odchylkami akceptovat.
ZávČrem: PĜedkládaný návrh ÚP Lipová-láznČ z hlediska ochrany pĜírody a krajiny Ĝeší možnosti využiti
území. PĜi zapracování výše uvedených pĜipomínek nemusí dojít ke stĜetĤm mezi ochranou pĜírody a
ostatními zámČry na využití území. Pokud se Správa CHKO Jeseníky k nČkterým kapitolám þlenČní
návrhu nevyjádĜila, pak obsah kapitol je z hlediska ochrany pĜírody akceptovatelný.
VyĜízení:
C.1.
K zadání územního plánu uplatĖují dotþené orgány (mimo krajský úĜad – životní prostĜedí k vyhodnocení
vlivĤ na ŽP) vyjádĜení dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, ne stanoviska, proto poĜizovatel
ponechává uplatnČné zámČry zapracovat do Ĝešení územního plánu a k provČĜení tČchto zámČrĤ ve
veĜejném projednání. Uvedené požadavky na plošné a prostorové uspoĜádání nebyly zapracovány, neboĢ
jsou nad rámec stavebního zákona (§ 43 odst. 3 stavebního zákona). Projektant ÚP musí vymezit
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zastavČné území v souladu s § 58 stavebního zákona, nelze jen plocha objektu-zboru. Pro Horní Lipovou
se doplní do obecných podmínek územního plánu „charakter zástavby“, tj. zachování pĤvodního osídlení
s dochovanou venkovskou architekturou, rozvolnČnost zástavby.
C.2.
- Plochy Z 26, 96 požaduje obec ponechat, nebyly v obsahu zadání ÚP pĜi veĜejném projednání, ale byly
uplatnČny bČhem veĜejného projednání návrhu zadání, takže jsou souþástí Ĝešení návrhu ÚP a souþasnČ
pĜímo navazují na zastavČné území, což je zĜetelné z grafické þásti ÚP, je upraven koeficient zástavby
na max 0,2.
- Plochy Z 29, Z31 – vyhovČno tak, že snížením koeficientu zastavČnosti na hodnotu max. 0,2 nedojde
k zahuštČní zástavby. Stanovení minimální rozlohy pozemku pro stavbu rodinných domĤ a objektĤ
rodinné rekreace bylo je 1.500 m2. Do kapitoly F se doplĖuje závazná podmínka ve smyslu, že na celém
území CHKOJ bude uplatĖován rozvolnČný charakter zástavby bez uliþního charakteru. Úpravou dle již
provedené parcelace pozemkĤ došlo ke sjednocení vymezené zastavitelné plochy pod oznaþením Z29
s plochou Z31 (plocha Z31 tím vypadla).
- Plocha Z32 – Ĝešení se upravuje dle aktuálního stavu v KN, územním plánem nelze umísĢovat objekty, to
je nad rámec ÚP, požadavek je doplnČn obecnČ v podmínkách na plošné a prostorové uspoĜádání
v rámci struktury zástavby.
- Plochy Z 34, 35, 36, 38, 39, - v rámci jednání bylo dohodnuto ponechání ploch a snížení koeficientu
zástavby, plocha Z36 ponechána v pĤvodním rozsahu z dĤvodu omezení procházejícím VVN (stanovisko
CHKOJ z 31.10.2013). Byla provedena aktualizace souþasného stavu využití území, ze zastavitelných
ploch byly vypuštČny plochy Z32 a Z34 ( zástavba je již realizována).
- Plocha Z 40 – ponechána, její velikost neumožní umístČní více objektĤ.
- Plocha Z63 – plocha se vypouští z Ĝešení dle požadavku stanoviska krajského úĜadu – životní prostĜedí
a to na základČ vyhodnocení v dokumentaci SEA.
- Plochy Z64, Z95 a levá þást Z67 – vyhovČno, plochy upraveny dle dohody a zákresu CHKOJ
z 6.11.2013.
- Plocha Z 66 – vyhovČno, sníží se koeficient zastavČnosti na hodnotu 0,30. Na ploše Z66 probíhá již
výstavba na p. þ. 2081/10, ta se pĜevede na stávající zastavČné území.
- Plocha Z 67 – vyhovČno, omezeno z horní strany svahu dle dohodnutého rozsahu.
- Plocha Z 81- v obecných podmínkách se doplĖuje charakter zástavby, který vylouþí uliþní charakter
zástavby, územní plán vymezuje tuto plochu jako plochu, ve které je rozhodování o zmČnách v území
podmínČno vypracováním územní studie.- viz text. þást I.A - kap. I.
- Plocha Z 88 - vyhovČno, plocha VZ se zmenšila a pĜehodnotilo se její využití na žádost vlastníka.
Koeficient zastavČnosti byl snížen z 0,75 na 0,50.
- Plocha Z89 se zmenšuje a upravuje dle dohodnutého zákresu.
- Plochy pĜestavby P 2, 3, 4, 5 – snížením koeficientu zastavČnosti u ploch Z 34, 35, 38 a 39 považuje
Správa po projednání pĤvodní pĜipomínku k tČmto plochám za dostateþnČ vypoĜádanou.
- Plocha pĜestavby P 10 pro bydlení v bytových domech BH - vyhovČno, podmínce zachování stávající
okolní výškové hladiny objektĤ vyhovuje navržená výšková regulace u ploch se zpĤsobem využití BV –
2NP + podkroví, mČní se zpĤsob využití plochy P10 z BH na BV.
- L 35 - NP – ÚSES - vyhovuje se, lokální biocentrum se upraví dle požadavku.
D.2.2 - Energetika, spoje – nevyhovČno, požadavky „nová napojení a rozvody provádČt výhradnČ
zemními vedeními“, a „preferovat kioskové trafostanice“, jsou nad rámec ÚP a lze je uplatĖovat
v následných stupních Ĝízení.
F.3. - vyhovČno, doplní se v kap. F3, že na území CHKOJ se nepĜipouští stavby s cizí architekturou jako
jsou kanadská, americká, stĜedomoĜská, ruská, antická apod.
- Plochy bydlení v bytových domech – BH vyhovČno, doplĖuje se obecnČ na území CHKOJ vylouþena
výstavba Ĝadových garáží – v kap. F3
- Plochy obþanského vybavení se specifickým využitím – OX - u plochy OX 2 (Z57) – se vyhovuje
požadavku – dodržet okolní výškovou hladinu zástavby (1. NP+ podkroví).
- Plochy smíšené obytné rekreaþní – SR – nelze vyhovČt požadavku: doplnit na území CHKOJ sklon
stĜech v rozsahu 40-45°, architektonické ztvárnČní objektĤ jako imitace pĤvodní venkovské zástavby,
þerná stĜešní krytina segmentová,
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OdĤvodnČní: požadavek je nad rámec územního plánu, uvedená míra podrobnosti patĜí do dalšího stupnČ
územnČ plánovací dokumentace, kterým je regulaþní plán, nebo realizace zámČru - územní Ĝízení (§43
odst. 3 SZ).
- Plochy VZ výroby a skladování - zemČdČlská výroba – vyhovČno, požadovaná podmínka je doplnČna,
koeficient zastavČní pozemku je snížen na hodnotu 0,50.
- Vyhodnocení vlivĤ Návrhu ÚP Lipová-láznČ na udržitelný rozvoj území - Posouzení vlivu na soustavu
NÁTURA 2000 - respektováno, vzato na vČdomí.
Vyhodnocení vlivĤ na životní prostĜedí – SEA, - respektováno, vzato na vČdomí.
AOPK ýR - Správa ChránČné krajinné oblasti Jeseníky - II. stanovisko
( þ.j. 389/JS/2013 ze dne 21.3.2013, doruþeno 21.3.2013 )
VyjádĜení ve smyslu § 45i a § 78 odst. 7 zákona þ. 114/92 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny:
Návrh územního plánu Lipová-láznČ - posouzení vlivu na soustavu Nátura 2000 a vyhodnocení vlivĤ na
životní prostĜedí - SEA
Dne 18.12.2012 byla na Správu ChránČné krajinné oblasti Jeseníky (dále jen „Správa") doruþena žádost
Krajského úĜadu Olomouckého kraje, odboru životního prostĜedí a zemČdČlství o vydání stanoviska ve
smyslu ustanovení § 45i zákona þ. 114/92 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní (dále jen
„zákon") k návrhu územního plánu (ÚP) Lipová-láznČ, Posouzení územního plánu Lipová-láznČ na
lokality Nátura 2000 a vyhodnoceni vlivĤ územního plánu na životní prostĜedí - SEA.
Dokument „Posouzení vlivu návrhu územního plánu Lipová-láznČ na evropsky významné lokality a ptaþí
oblasti podle § 45i zákona þ. 114/92 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní" (zpracovatel JiĜí
Urban, ZdenČk Polášek, Aquatest, a.s., Ostrava 2012) je zpracován v souladu s platnou metodikou na
základČ dostupných podkladĤ a výsledkĤ terénních šetĜení.
Naturové hodnocení se zabývalo pouze vlivy podle §§45h a 45i „zákona" a neĜeší vlivy z hlediska dalších
zájmĤ zákona o ochranČ pĜírody a krajiny, zejména zvláštní druhové a územní ochrany, VKP, USES
apod., pĜestože mĤže docházet k vČcným pĜesahĤm.
Správa se s tČmito výsledky ztotožĖuje a ve smyslu ustanovení § 45í zákona sdČluje, že pĜedkládaná
koncepce (Návrh ÚP Lipová-láznČ) nebude mít významnČ negativní vliv na lokality soustavy Nátura
2000.
Ve smyslu § 78 odst. 7 zákona Správa sdČluje, že vyhodnocení vlivĤ návrhu územního plánu LipováláznČ na životní prostĜedí - SEA (J. SkoĜepa, Aquatest, a.s., 2012) je rovnČž vyhotoveno v souladu s
platnou legislativou a standardizovanými metodickými postupy. Výsledky a závČry tohoto posouzení
Správa bere na vČdomí a nemá k nim významnČjší pĜipomínky.
Na základČ výsledkĤ posouzení vlivĤ na životní prostĜedí bude Správa v dalším procesu projednávání
územního plánu požadovat jeho úpravu ve smyslu vypuštČní þi omezení nČkterých ploch v návrhu ÚP,
které významnČ kolidují s ochranou pĜírody a krajiny na území CHKO Jeseníky a jsou oznaþeny jako
neakceptovatelné (vypuštČní) nebo podmínČnČ akceptovatelné s požadavkem na snížení rozsahu
navrhované plochy (omezení).
Tento požadavek byl uveden již ve vyjádĜení Správy k Návrhu zadání ÚP (ý.J.1114/JS/2011, ze dne
16.6.2011), ale nebyl zcela akceptovaný v tomto stupni zpracovávaného ÚP (Návrh ÚP). Jedná se
pĜedevším o nČkteré plochy v k.ú. Horní Lipová (Pod Ramzovou).
VyĜízení: Vzato na vČdomí. Plochy, které budou vypuštČny z Ĝešení územního plánu, se v dokumentaci
SEA nemusí opravovat, dokumentace SEA se opraví, jen pokud by nČjaké plochy ve vČtším rozsahu
pĜibyly.
Po konzultaci poĜizovatele s urþeným zastupitelem požádal poĜizovatel o vypoĜádání a úpravu
nesouhlasných bodĤ výše uvedeného stanoviska þ. I. dotþený orgán - Správu CHKOJ a vyhodnocení
stanoviska þ. I. je upraveno dle novČ vydaného upravujícího stanoviska:
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AOPK ýR - Správa ChránČné krajinné oblasti Jeseníky – pĜipomínky k vypoĜádání požadavkĤ
( þ.j. 10352/JS/2013 ze dne 30.10.2013, doruþeno 30.10.2013 )
PĜipomínky k vypoĜádání požadavkĤ Správy CHKO Jeseníky uplatnČných v rámci spoleþného jednání o
Návrhu územního plánu obce Lipová-láznČ .
Správa ChránČné krajinné oblasti Jeseníky jako orgán státní správy ochrany pĜírody a krajiny podle
ustanovení § 78 odst. 1 zákona þ.114/92 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní ( dále jen
„zákon“) a ve smyslu § 78 odst.7 a v souladu s § 2 odst. 2, písm. g,“zákona“, vydává toto vyjádĜení Na
základČ žádosti MČÚ Jeseník, Odboru stavebního úĜadu, majetku a investic, jako poĜizovatele územního
plánu obce Lipová-láznČ o vyjádĜení k vypoĜádání podmínek stanoviska þ.j. 389/JS/2013 ze dne
10.4.2013, týkajících se Návrhu územního plánu obce Lipová-láznČ, pro þást ležící na území CHKO
Jeseníky, sdČlujeme ve smyslu ustanovení §2 odst. 2, písm. g) zákona tyto pĜipomínky:
C.1. Urbanistická koncepce
DoplnČní obecných podmínek charakteru zástavby do územního plánu v navrhovaném rozsahu, tj.
zachování pĤvodního osídlení s dochovanou venkovskou architekturou a rozvolnČností zástavby,
považuje Správa za dostateþné ve smyslu stanovení podmínek pro plošné a prostorové uspoĜádání a
podmínek ochrany krajinného rázu.
C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch pĜestavby po spoleþném jednání
Z 26, 96 – na základČ projednání se zástupci obce je možné plochy ve vylišeném rozsahu ponechat,
požadujeme pouze snížení koeficientu zástavby na max 0,2 tak, aby bylo zajištČno naplnČní požadavku
rozvolnČné zástavby a nedošlo k zastavČní pĜedmČtných ploch v rozsahu, který by významnČ narušoval
krajinný ráz a charakter okolní zástavby.
Z32 – Správa souhlasí s Vašim vypoĜádáním, že nelze územním plánem umisĢovat objekt, je však možné,
aby bylo do požadavkĤ na plošné a prostorové uspoĜádání v rámci struktury zástavby doplnČno, aby
zástavba byla situována napĜ. v þástech pozemkĤ pĜiléhajících ke komunikaci. Proto doporuþujeme
dopracovat toto upĜesnČní.
Z 34, 35, 38, 39, – na základČ projednání se zástupci obce je možné plochy ve vylišeném rozsahu
ponechat, požadujeme pouze snížení koeficientu zástavby na 0,15 tak, aby bylo zajištČno naplnČní
požadavku rozvolnČné zástavby a nedošlo k zastavČní pĜedmČtných ploch v rozsahu, který by významnČ
narušoval krajinný ráz a harmonický charakter okolní zástavby.
Z 36 – plocha je dostateþnČ omezena stávajícím limitem ochranného pásma VVN a lze ji tedy ponechat v
navrhovaném rozsahu.
Z67 – na základČ projednání se zástupci obce je možné plochu rozšíĜit o cca 1/3 pĤvodnČ vyþlenČné
plochy z dĤvodu zajištČní dostateþné dostupnosti plochy.
P 2, 3, 4, 5 – snížením koeficientu zastavČnosti u ploch Z 34, 35, 38 a 39 považuje Správa pĤvodní
pĜipomínku k tČmto plochám za dostateþnČ vypoĜádanou.
P 10 – Správa trvá na pĤvodním požadavku zachování stávající okolní výškové hladiny objektĤ – Správa
požaduje pĜesun plochy z BH do BV tak, aby mohla být uplatĖována podmínka prostorového uspoĜádání,
tj. max 2 NP a obytné podkroví.
D.2.2 Plochy obþanského vybavení se specifickým využitím - OX u plochy OX 2 požaduje Správa i
nadále upravit podlažnost na 1 NP + podkroví. Okolní plochy jsou sice zaĜazeny jako plochy BV, které
umožĖují podlažnost 2 NP + podkroví, ale vČtšina okolních ploch BV je dnes již zastavČna a podlažnost
stávajích objektĤ je 1 NP + podkroví. Správa požaduje proto zachovat okolní výškovou hladinu. Výše
uvedené pĜipomínky k jednotlivým plochám vycházejí ze stavu území, jeho geomorfologie a pĜírodních
hodnot. Jsou vztaženy na ochranu krajinného rázu, kulturních hodnot území a charakter pĤvodního
venkovského osídlení i lázeĖského využití se svou specifickou historickou hodnotou. PodrobnČjší
pĜipomínky jsou uvedené výše u jednotlivých ploch. Návrh vypoĜádání pĜipomínek pro plochy, ke kterým
se Správa v tomto vyjádĜení nevyjádĜila, považuje Správa za dostaþující.
ZávČr: PĜedkládaný návrh ÚP Lipová-láznČ z hlediska ochrany pĜírody a krajiny Ĝeší možnosti využití
území a zajištČní udržitelného rozvoje obce. PĜi zapracování výše uvedených pĜipomínek bude orgán
ochrany pĜírody považovat plošné a prostorové uspoĜádání a podmínky ochrany krajinného rázu za
dohodnuté a nebude nadále krajinný ráz v zastavČném území a zastavitelných plochách podle § 12 odst. 4
zákona posuzovat.
VyĜízení: Požadavky byly dle dohody s CHKOJ zapracovány, byly sníženy koeficienty zastavČnosti u
požadovaných ploch a upraveno prostorové uspoĜádání.
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Ministerstvo zdravotnictví - ýeský inspektorát lázní a zĜídel (dále jen ýIL) - stanovisko
( þ.j. MZDR 5567/2013-2/OZD-ýIL-L ze dne 10.4.2013, doruþeno 12.4.2013 )
1. ýIL nesouhlasí s návrhem nových zastavitelných ploch Z64 a þásti plochy Z67, které se nacházejí ve
vnitĜním území lázeĖského místa (dále jen VLÚ), jako ploch bydlení v rodinných domech - venkovské
BV.
2. ýIL požaduje zdĤvodnit zaĜazení pozemkĤ p.þ. 1627, 1630, 1631 a 2093/5 v katastrálním území Dolní
Lipová mezi stabilizované plochy bydlení v rodinných domech - venkovské BV, pĜípadnČ uvést jejich
zpĤsob využití dle platného územního plánu.
3. ýIL nesouhlasí s návrhem zpĤsobu využití plochy smíšené obytné lázeĖské SL u ploch nacházejících
se ve VLÚ, a to zejména u zastavitelné plochy Z61. Pokud jsou tyto plochy urþeny pro ubytování
pacientĤ lázní, zcela vyhovují tČmto úþelĤm plochy obþanského vybavení - lázeĖství OL.
OdĤvodnČní:
k bodu 1: Navrhovaný zpĤsob využití ploch Z64 a þásti plochy Z67 je v rozporu s ustanoveními odst. 10
statutu lázeĖského místa Lipová - láznČ. V prĤbČhu zpracování schváleného územního plánu bylo dne
18.11.2003 mezi zástupci ýIL a obce Lipová - láznČ dohodnuto, že ve VLÚ lze umístit omezený poþet
rodinných domĤ. Tato dohoda byla podmínČna rozdČlením VLÚ na þást A a þást B, v níž by byly rodinné
domy umístČny, a zvČtšením VLÚ þást A smČrem jižním. Toto Ĝešení je v návrhu obsaženo ve
schváleném územním plánu obce. Statut lázeĖského místa Lipová - láznČ však oproti nČkterým jiným
statutĤm lázeĖských míst neumožĖuje zmČnu rozsahu VLÚ územním plánem. Aby dohodnuté Ĝešení bylo
platné ve smyslu § 28 odst. 2 lázeĖského zákona, mČla obec podat žádost o zmČnu statutu lázeĖského
místa, resp. o vydání nového statutu, ve smyslu § 29 lázeĖského zákona. To se však nestalo a v novém
projednávaném územním plánu je uvažováno s pĤvodním, avšak stále platným statutem lázeĖského místa
vþetnČ vymezení rozsahu VLÚ. Ze strany obce tedy nebyla dohoda naplnČna a ustanovení platného
statutu lázeĖského místa je nutno nadále respektovat, což je uvedeno i v textové þásti odĤvodnČní
územního plánu.
k bodu 2: Pozemky p.þ. 1627, 1630, 1631 a 2093/5 nacházející se rovnČž ve VLÚ se v platném územním
plánu nacházejí mimo stávající i navrhované zastavitelné území a jsou zakresleny jako plochy trvalých
travních porostĤ. ZpĤsob využití pĜedmČtných pozemkĤ nebyl mČnČn žádnou zmČnou územního plánu ani
zde nebylo vydáno žádné závazné stanovisko ýIL v územním ani stavebním Ĝízení.
k bodu 3: Jako jeden z hlavních zpĤsobĤ využiti tČchto ploch jsou uvedeny stavby obytných objektĤ s
polyfunkþním využitím, zejména s vestavČnou obþanskou vybaveností. Tento zpĤsob využití je v rozporu
s ustanoveními odst. 10 statutu lázeĖského místa.
Z hlediska ochrany pĜírodních léþebných lázní lázeĖského místa Lipová – láznČ neuplatĖuje ýIL k
projednávanému návrhu územního plánu další pĜipomínky.
VyĜízení:
1. VyhovČno, zastavitelné plochy:
- pĤvodní plocha Z64 se vypustí z Ĝešení ÚP,
- koncová þást plochy Z67 BV, která zasahuje do VLÚ se vypustí, plocha se zmenší.
- þást plochy Z67, která se nachází mezi zastavČným územím, požadujeme ponechat a zmČnit navržené
využití na využití OL – vymezeno jako plocha Z64
2. ZdĤvodnČní. Pozemky nacházející se ve VLÚ v katastrálním území Dolní Lipová p.þ. 1627, 1630, 1631
jsou v intravilánu z roku 1966 a p.þ. 2093/5 je hned za hranicí intravilánu a i když není kultura zahrada,
tak je jako zahrada užívána jako souþást sousedního domu p. Blaníka. Pozemky jsou zpracovány po
novele stavebního zákona, kdy zastavČné území se vymezuje dle § 58 a § 2 SZ a odráží skuteþný stav
využití pozemkĤ. Nelze se v tomto odvolávat na pĤvodní ÚP.
3. VyhovČno, plocha Z61 - s navrženým zpĤsobem využití SL se upraví na využití OL.
Ministerstvo dopravy - stanovisko
( þ.j. 225/2013-910-UPR/1 ze dne 10.4.2013, doruþeno 10.4.2013 )
Stanovisko k návrhu územního plánu Lipová-láznČ:
Silniþní doprava. Plochy Z69 a P10 s obytnou funkcí zasahují do ochranného pásma silnice 1/60. V
textové þásti ÚPD je pro tyto plochy nutno uvést funkci bydlení jako podmínČnČ pĜípustnou. Podmínka
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bude znít, že v dalším stupni dokumentace bude prokázáno nepĜekroþení maximální pĜípustné hladiny
hluku v chránČných vnitĜních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
Železniþní doprava. V novČ vymezených rozvojových þi pĜestavbových lokalitách v ochranném pásmu
dráhy (Z2, Z8, Z12, Z13, Z17, Z18, Z20, Z22, Z43, Z49, Z50, Z54, Z75, Z79) požadujeme zaĜadit
objekty a zaĜízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkþního využití podmíneþnČ
pĜípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové pĜípravy bude prokázáno nepĜekroþení
maximální pĜípustné hladiny hluku v chránČných vnitĜních i venkovních prostorech staveb a venkovních
prostorech.
Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme pĜipomínky, neboĢ nejsou dotþeny námi sledované zájmy.
VyĜízení:
1/ Silniþní doprava - vyhovČno, doplnČno podmínČné využití do podmínek využití ploch BV dle požadavku.
2/ Železniþní doprava – vyhovČno, doplnČno podmínČné využití do podmínek využití ploch BV a SL dle
požadavku.
MČstský úĜad Jeseník, odbor životního prostĜedí – orgán ochrany pĜírody
( þ.j. MJ/07415/2013/02/OŽP-Do ze dne 11.4.2013, doruþeno 12.4.2013 )
VyjádĜení orgánu ochrany pĜírody k „Návrhu ÚPO Lipová – láznČ“:
• U lokality Z 93 nutno poþítat s možným omezením pĜi realizaci z dĤvodu výskytu zvláštČ chránČných
druhĤ živoþichĤ, jak jsme již upozornili ve vyjádĜení k návrhu zadání ÚPO. Aktuální stav jejich
výskytu a možnost jejich dotþení uvažovaným zámČrem bude zjišĢován v rámci biologického
hodnocení lokality v souladu s § 67 odst. 1 zákona, které bude investorovi uloženo v rámci stavebního
Ĝízení.
• U lokalit þ. Z 15, 16, 17, 19 a 21 – rovnČž z dĤvodu pĜedpokládaného výskytu zvláštČ chránČných
druhĤ – v tomto pĜípadČ rostlin je nutné poþítat s možným omezením pĜi realizaci, a to vždy na
základČ aktuálnČ provedeného biologického hodnocení, jehož zpracování bude investorovi uloženo v
rámci stavebního Ĝízení.
• S návrhem plochy Z 45 pro výstavbu rozhledny Smrþník, kterou zadání neobsahovalo, souhlasíme.
Architektonický návrh stavby bude pĜed realizací posuzován z hlediska ochrany krajinného rázu ve
smyslu § 12 odst. 1 a 2 zákona.
K dalším zámČrĤm, uvedeným v návrhu nemáme pĜipomínky.
VyĜízení: vyhovČno,
Požadavky k plochám Z93, Z15, Z16, Z17 a Z21 doplnČny pouze v odĤvodnČní, plocha Z19 byla po
projednávání vypuštČna.
K ploše Z 45 – posouzení vyplývá z legislativy, vzato na vČdomí. Výstavba rozhledny Smrþník, vþetnČ
dalších požadavkĤ veĜejnosti, byla uplatnČna ve veĜejném projednání návrhu zadání územního plánu a je
souþástí schváleného zadání ÚP.
MČstský úĜad Jeseník, odbor životního prostĜedí – orgán státní správy lesĤ
( þ.j. MJ/07419/2013/02/OŽP/We ze dne 10.4.2013, doruþeno 10.4.2013 )
Stanovisko orgánu státní správy lesĤ:
Plochy zasahující do pásma o šíĜi 50 m od okraje lesa – Z1, Z2, Z4, Z8, Z12, Z17, Z18, Z20, Z21, Z32,
Z33, Z35, Z39, Z50, Z56, Z62, Z63, Z78, Z82, Z89, Z90, Z91, Z92, Z93, Z94, P11, P12, K2, K3, K4, K5,
K6, K7, K8, K9, K10, K11 a plochy zahrnující pozemky urþené k plnČní funkcí lesa – Z33, Z91, Z93, K2,
K10 a K11 lze pĜi stanovení urþitých podmínek v rámci dalších Ĝízení respektovat.
U plochy Z93 nebylo respektováno vyjádĜení orgánu státní správy lesĤ k návrhu zadání územního plánu
obce. Požadujeme, aby využití této plochy funkþnČ souviselo výhradnČ s existencí stávajícího rybníka
(nezbytné zázemí pro péþi o vodní plochu a související ekosystém). U zbývajících ploch, kde
dokumentace umisĢuje rekreaþní a sportovní stavby na pozemky urþené k plnČní funkcí lesa, uplatĖuje
stanovisko v souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona Krajský úĜad Olomouckého
kraje, odbor životního prostĜedí a zemČdČlství.
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VyĜízení:
1. Vzato na vČdomí, bude posuzováno v dalších stupních dokumentace
2. U plochy Z93 – doplnČna uvedená podmínka – plochy OX1
ýR-Státní energetická inspekce - stanovisko
( þ.j. 174/13/71.104/Št ze dne 9.4.2013, doruþeno 10.4.2013 )
Stanovisko k oznámení o konání spoleþného jednání o návrhu územního plánu Lipová – láznČ a
vyhodnocení jeho vlivĤ na udržitelný rozvoj území:
ýR-Státní energetická inspekce souhlasí s Ĝešením návrhu územního plánu Lipová – láznČ a
vyhodnocením jeho vlivĤ na udržitelný rozvoj území. Státní energetická inspekce je dle § 13 odst. 3
zákona þ. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, dotþeným orgánem státní
správy pĜi poĜizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace, pokud umisĢují nebo
mČní zdroje energie, distribuþní soustavy urþené k distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná
tepelná zaĜízení.
ýR–Státní energetická inspekce, pĜi poĜizování územnČ plánovací dokumentace, doporuþuje aplikovat v
regionu zásady stanovené Územní energetickou koncepcí Olomouckého kraje, která je ve smyslu § 4
odst. 2 zákona þ. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, souþástí územnČ
plánovací dokumentace s výjimkou technických Ĝešení navrhujících umístČní staveb a zaĜízení, tzn.
podporovat úspory energie, preferovat všechny typy obnovitelných zdrojĤ (zejména biomasu) a vytváĜet
územní pĜedpoklady pro rozvoj a vyšší uplatnČní obnovitelných zdrojĤ. Pro lokální zásobování teplem a
elektĜinou zvážit využití kombinované výroby elektĜiny a tepla využívající spalování biomasy.
Z hlediska ochrany zájmĤ dle zákona þ. 458/2000 Sb., upozorĖuje ýR-Státní energetická inspekce na
„PĜechodná ustanovení“ v § 98 odst. 2 a 3 tohoto zákona a z nČho vyplývající povinnosti dodržování
ochranných a bezpeþnostních pásem stanovených podle dosavadních právních pĜedpisĤ (ochranná a
bezpeþnostní pásma stanovená podle právních pĜedpisĤ pĜed úþinností zákona þ. 458/2000 Sb. se nemČní
po nabytí úþinnosti tohoto zákona). V souladu s tČmito ustanoveními je nutno stanovovat velikost
prostoru vymezujícího ochranná pásma v elektroenergetice a bezpeþnostní pásma plynových zaĜízení.
VyĜízení: Vzato na vČdomí, v rámci ÚP je respektováno.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro OK – stanovisko
( þ.j. SVS/2013/010747-M ze dne 20.2.2013, doruþeno 18.3.2013 )
- souhlasné stanovisko, bez pĜipomínek
Ministerstvo životního prostĜedí, odbor výkonu státní správy VIII – stanovisko
( þ.j. 10836/ENV/13,272/570/13 ze dne 13.3.2013, doruþeno 15.3.2013 )
Za státní správu geologie v souladu s pĜíslušnými ustanoveními zákona þ. 44/1988 Sb., (horní zákon) v
platném znČní sdČlujeme, že na Ĝešených k.ú. byla ovČĜena výhradní ložiska nerostných surovin, která
jsou ve vlastnictví ýeské republiky, a pro která je nutné zajistit územní ochranu. Dle Map ložiskové
ochrany (2009) se jedná o tato ložiska:
• ložisko vápencĤ a vysokoprocentních vápencĤ Horní a Dolní Lipová (þíslo ložiska B3 104 200), se
stanoveným dobývacím prostorem (DP) Dolní Lipová I a chránČným ložiskovým územím (CHLÚ)
Dolní Lipová I.
• ložisko vysokoprocentních vápencĤ Horní Lipová – Na Pomezí (þíslo ložiska B3 104 101), se
stanoveným CHLÚ Horní Lipová II.
• ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Horní Lipová (þíslo ložiska B3 104
300) se stanoveným DP Horní Lipová 019 a CHLÚ Horní Lipová
• ložisko vysokoprocentních vápencĤ Horní Lipová 2 (þíslo ložiska B3 104 400), se stanoveným
chránČným ložiskovým územím Horní Lipová I.
Za pĜedpokladu zajištČní územní ochrany výhradních ložisek nemáme k projednávanému návrhu ÚP na
úseku státní správy geologie pĜipomínky.
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Za ochranu zemČdČlského pĤdního fondu je pĜíslušným orgánem ochrany zemČdČlského pĤdního fondu
(dále jen „ZPF“) k Ĝízení podle § 5 odst. 2 zákona þ. 334/1992 Sb., o ochranČ ZPF, v platném znČní,
Krajský úĜad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorĖujeme, že pokud bude pĜedmČtem Ĝešení
návrhu územního plánu i plocha o výmČĜe nad 10 ha, je tĜeba postupovat podle Metodického pokynu
MŽP ýR þ.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úĜad Olomouckého kraje povinností
projednat vČc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
VyĜízení:
1. Geologie - dokumentace respektuje a zohledĖuje územní ochranu výhradních ložisek nerostných
surovin,
2. Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu - pĜedmČtem Ĝešení návrhu územního plánu není plocha o
výmČĜe nad 10 ha.
ýeská republika – Ministerstvo obrany – VUSS Brno – stanovisko
( þ.j. 1152/33787/2013-1383-ÚP-OL ze dne 14.3.2013, doruþeno 15.3.2013 )
- souhlasné stanovisko, bez pĜipomínek
Státní pozemkový úĜad, Krajský pozemkový úĜad pro Olomoucký kraj - Jeseník
( þ.j. SPU 065733/2013 ze dne 13.3.2013, doruþeno 13.3.2013 )
- bez pĜipomínek
Hasiþský záchranný sbor Olomouckého kraje (HZS) – Jeseník - stanovisko
( þ.j. HSOL-1507-2/2013 ze dne 11.3.2013, doruþeno 12.3.2013 )
Koordinované závazné stanovisko dotþeného orgánu na úseku požární ochrany a na úseku ochrany
obyvatelstva:
za PO: souhlasné závazné stanovisko, bez pĜipomínek
za OOb a Kě: souhlasné závazné stanovisko, bez pĜipomínek
Ministerstvo prĤmyslu a obchodu - stanovisko
( þ.j. 6459/2013/31100 ze dne 15.2.2013, doruþeno 20.2.2013 )
Dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství v Ĝešeném území
- bez pĜipomínek

Stanovisko krajského úĜadu – nadĜízený úĜad dle ust. §50 odst. 7 a 8:
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje - stanovisko
( þ.j.: KUOK 100121/2013 ze dne 25.11.2013, doruþeno 9.12.2013)
Návrh Územního plánu Lipová-láznČ – stanovisko
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále Odbor SR KÚOK nebo
krajský úĜad), obdržel dne 8. 11. 2013 žádost MČÚ Jeseník, Odboru stavebního úĜadu, majetku a investic,
o posouzení návrhu Územního plánu Lipová-láznČ (dále ÚP Lipová-láznČ) a o vydání stanoviska.
Krajský úĜad v pĜenesené pĤsobnosti podle ust. § 67 zákona þ. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znČní,
uplatĖuje k návrhĤm územních plánĤ (ÚP) stanoviska podle ust. § 50 odst. 7 a 8 zákona þ. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších úprav (dále stavební zákon nebo SZ).
Nedostatky:
1. Plocha pĜestavby P11 pro bydlení (BV) je v kolizi se zúženým koridorem pro pĜeložku silnice I/60
(VPS D07), což je v rozporu s þl. A.1. odst. 4.5. (bod 4.5.3.) a odst. 4.7. (bod 4.7.2.) ZÚR OK.
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Koridory nadmístního významu se na úseku dopravní a technické infrastruktury vymezují k zabezpeþení
hospodáĜského rozvoje – pro zajištČní dobré obslužnosti všech þástí území kraje.
2. V ÚP není navržena elektrizace trati þ. 292 Bludov – Hanušovice – Jeseník dle þl. A.4. bodu 29.2. ZÚR
OK.
3. Návrhové plochy (rozšíĜení) povrchové tČžby v lomech Na Smrþníku K10 (18,84 ha) a Mramorovém
vrchu K2, K3 (0,24 + 0.59 ha) nejsou zdĤvodnČny ve smyslu þl. A.1. odst. 5.4.7. ZÚR OK. Pro území
mimo vymezené oblasti s vysokou koncentrací provádČné a pĜipravované (oþekávané) tČžby nerostných
surovin ST1 – ST6 jsou stanoveny zásady v kap. A.5.2. odst. 75. ZÚR OK.
UpozornČní:
1. Výkres širších vztahĤ neobsahuje jevy náležející do podrobnosti ÚP.
2. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavČného
území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).
ZávČr:
ěízení o vydání ÚP Lipová-láznČ lze zahájit až na základČ potvrzení Krajského úĜadu Olomouckého kraje
o odstranČní výše uvedených nedostatkĤ podle § 50 odst. 8 stavebního zákona
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ a nelze se proti nČmu odvolat; nenahrazuje vyjádĜení pĜíslušných dotþených orgánĤ státní správy
ani pĜíslušná povolení podle zvláštních pĜedpisĤ.
VyĜízení:
1. Plocha pĜestavby P11 byla upravena tak, aby nezasahovala do vymezené plochy dopravní
infrastruktury – silniþní DS þ. Z91, urþené pro výstavbu pĜeložky silnice I/60. V regulativech bylo
doplnČno podmínČné využití plochy prokázáním nepĜekroþení max. pĜípustné hladiny hluku (viz
podmínky pro využití ploch s RZV – tab. þ.2 – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV).
2. Elektrifikace trati þ. 292 Bludov – Hanušovice – Jeseník dle þl. A.4 bodu 29.2. ZÚR OK byla doplnČna
do textové þásti návrhu ( str. 12 ) a do odĤvodnČní ( str. 102 ).
3. Plochy pro rozšíĜení povrchové tČžby v lomech Na Smrþníku K10 a Mramorovém vrchu K2, K3 byly
upĜesnČny a navrženy do stávajících dobývacích prostorĤ (uvedeno v textové þásti odĤvodnČní na str.
95).
4. DoplĖuje se výkres širších vztahĤ dle podrobností ÚP
5. BČhem projednávání návrhu ÚP s dotþenými orgány došlo k omezení poþtu a výmČr zastavitelných
ploch, jejich vymezení je zdĤvodnČno
6. Krajskému úĜadu bylo doruþen oznámení o odstranČní výše uvedených nedostatkĤ, dokumentace
opraveného návrhu byla pĜedložena osobnČ na pracovišti Šumperk, odstranČní nedostatkĤ bylo
potvrzeno dopisem KÚOK-OSR pod zn. KUOK 43207/2014 ze dne 7.5.2014.

Stanovisko krajského úĜadu – nadĜízený úĜad dle ust. §50 odst. 7 a 8 – odstranČní nedostatkĤ:
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje – odstranČní nedostatkĤ
( þ.j.: KUOK 43207/2014 ze dne 7.5.2014, doruþeno 9.5.2014)
OdstranČní nedostatkĤ návrhu Územního plánu Lipová-láznČ
Krajskému úĜadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje (dále Odbor SR KÚOK), byla
dne 5. 5. 2014 pĜedložena Odborem stavebního úĜadu, majetku a investic MČÚ Jeseník žádost o potvrzení
odstranČní nedostatkĤ návrhu Územního plánu (dále ÚP) Lipová-láznČ podle § 50 odst. 8 zákona þ.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále stavební zákon
nebo SZ).
Odbor SR KÚOK na základČ posouzení pĜedložených materiálĤ konstatuje, že nedostatky z hledisek
podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, uvedené ve stanovisku k návrhu ÚP Lipová-láznČ þj. KUOK
100121/2013 ze dne 25. 11. 2013, byly odstranČny následovnČ:
1. Plocha pĜestavby P11 byla zredukována mimo zúžený koridor pro pĜeložku silnice I/11; pĜípustnost
využití pro funkci bydlení (BV) byla v regulativech podmínČna prokázáním splnČní hygienických
limitĤ v následných Ĝízeních.
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2. Elektrizace trati þ. 292 Bludov – Hanušovice – Jeseník dle þl. A.4. bodu 29.2. ZÚR OK byla doplnČna
do textové þásti návrhu (str. 12) a do odĤvodnČní (str. 102).
3. Plochy pro rozšíĜení povrchové tČžby v lomech Na Smrþníku K10 (18,84 ha PUPFL) a Mramorovém
vrchu K2, K3 (0,24 + 0.59 ha) byly upĜesnČny/navrženy do již stanovených DP (viz upravená graf.
þást a text. þást odĤvodnČní str. 95).
Odbor SR KÚOK souhlasí s upraveným návrhem Územního plánu Lipová-láznČ z hledisek zajištČní
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a
souladu s územnČ plánovací dokumentací vydanou krajem.
Návrh ÚP Lipová-láznČ lze veĜejnČ projednat v Ĝízení o územním plánu podle ustanovení § 52 stavebního
zákona.

5.2 PĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve veĜejném projednání dle § 52
SZ o návrhu ÚP Lipová-láznČ
Krajský úĜad Olomouckého kraje – Odbor živ.prostĜedí a zemČdČlství – stanovisko
(þ.j. KUOK 53602/2014 ze dne 3.6.2014, doruþeno 5.6.2014)
Lesní hospodáĜství
KÚOK souhlasí se zmČnami návrhu územního plánu Lipová–láznČ, které byly zapracovány k jeho
veĜejnému projednání.
KÚOK dále souhlasí se zmČnou záboru PUPFL v tČchto lokalitách, a to za podmínky, že zábor plochy
bude pouze pro úþel, který je níže popsán:
1. Z83 (PV) – pro úþel vybudování in-line stezky, plocha záboru PUPFLu do 0,02 ha,
2. Z45 (OX5) – pro úþel výstavby rozhledny, plocha záboru PUPFLu do 0,24 ha.
KÚOK souhlasí se záborem PUPFL z dĤvodu, že se jedná o malý zábor a dojde
ke zvýšení rekreaþního potenciálu území.
Orgány ochrany pĜírody, posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ochrany zemČdČlského pĤdního fondu a
ochrany ovzduší - pĜipomínky neuplatĖují.
VyĜízení: bez pĜipomínek
Krajský úĜad Olomouckého kraje – Odbor dopravy a silniþního hospodáĜství – stanovisko
(þ.j. KUOK 39920/2014 ze dne 28.4.2014, doruþeno 28.4.2014)
- bez pĜipomínek
Hasiþský záchranný sbor Olomouckého kraje – stanovisko
(þ.j. HSOL-2637-2/2014 ze dne 3.6.2014, doruþeno 3.6.2014)
- souhlasné stanovisko, bez pĜipomínek
Obvodní báĖský úĜad – stanovisko
(þ.j. SBS/12789/2014/OBÚ-05/630/Ing.Tk ze dne 28.5.2014, doruþeno 30.5.2014)
- bez pĜipomínek
Ministerstvo obrany – Agentura hospodaĜení s nem. maj. Brno – stanovisko
(þ.j MOCR 13512-2/2014-6440 ze dne 6.5.2014, doruþeno 6.5.2014)
- bez pĜipomínek
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Ministerstvo životního prostĜedí – stanovisko
(þ.j. 29715/ENV/14 675/570/14 ze dne 15.5.2014, doruþeno 19.5.2014)
Za státní správu geologie v souladu s pĜíslušnými ustanoveními zákona þ. 44/1988 Sb., (horní zákon) v
platném znČní sdČlujeme, že na Ĝešených k.ú. byla ovČĜena výhradní ložiska nerostných surovin, která
jsou ve vlastnictví ýeské republiky, a pro která je nutné zajistit územní ochranu. Dle Map ložiskové
ochrany (2009) se jedná o tato ložiska:
• ložisko vápencĤ a vysokoprocentních vápencĤ Horní a Dolní Lipová (þíslo ložiska B3 104 200),
se stanoveným dobývacím prostorem (DP) Dolní Lipová I a chránČným ložiskovým územím
(CHLÚ) Dolní Lipová I.
• ložisko vysokoprocentních vápencĤ Horní Lipová – Na Pomezí (þíslo ložiska B3 104 101), se
stanoveným CHLÚ Horní Lipová II.
• ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Horní Lipová (þíslo ložiska B3 104
300) se stanoveným DP Horní Lipová 019 a CHLÚ Horní Lipová
• ložisko vysokoprocentních vápencĤ Horní Lipová 2 (þíslo ložiska B3 104 400), se stanoveným
chránČným ložiskovým územím Horní Lipová I.
Za pĜedpokladu zajištČní územní ochrany výhradních ložisek nemáme k projednávanému návrhu ÚP na
úseku státní správy geologie pĜipomínky.
Za ochranu zemČdČlského pĤdního fondu je pĜíslušným orgánem ochrany zemČdČlského pĤdního fondu
(dále jen „ZPF“) k Ĝízení podle § 5 odst. 2 zákona þ. 334/1992 Sb., o ochranČ ZPF, v platném znČní,
Krajský úĜad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorĖujeme, že pokud je pĜedmČtem Ĝešení návrhu
územního plánu i plocha o výmČĜe nad 10 ha, je tĜeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ýR
þ.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úĜad Olomouckého kraje povinností projednat vČc s
MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
VyĜízení:
1. Výše uvedená ložiska jsou v návrhu ÚP Lipová-láznČ respektována
2. V ÚP není navržena plocha o výmČĜe nad 10 ha.
Ministerstvo zdravotnictví – ýeský inspektorát lázní a zĜídel – stanovisko
(þ.j MZDR 24157/2014-2/OZD-ýIL-L ze dne 2.6.2014, doruþeno 4.6.2014)
Projednávaný návrh územního plánu byl upraven v souladu se stanoviskem ýIL k návrhu pro spoleþné
jednání þ.j. MZDR 5567/2013-2/OZD-ýIL-L ze dne 10.4.2013, které se týkalo návrhu zpĤsobu využití
nČkterých ploch ve vnitĜním území lázeĖského místa, a s vypoĜádáním poĜizovatele s uplatnČnými
požadavky þ.j. MJ/20589/2010/86/OSMI/Vý ze dne 14.08.2013, které ýIL akceptoval.
V textové þásti odĤvodnČní územního plánu však ýIL dodateþnČ zjistil, že v kapitole E.2.5 LázeĖství jsou
uvedena omezení ve vnitĜním a vnČjším území lázeĖského místa, kde jsou vČtšinou doslovnČ citována
ustanovení statutu lázeĖského místa Jeseník schváleného usnesením SmKNV ze dne 14.4.1987. PĜestože
jsou omezení v obou lázeĖských místech obdobná, nejsou zcela totožná. NapĜíklad statut lázeĖského
místa Lipová - láznČ obsahuje v þlánku III. odst. 10. specifická ustanovení pro podmínky pro vnitĜní
území lázeĖského místa, a to „Ve vnitĜním lázeĖské území mohou být stavČna, zĜizována a provozována
jen taková zaĜízení, která pĜímo slouží lázeĖskému provozu. Jsou to zejména lázeĖské ústavy, ubytovací
zaĜízení pro zamČstnance lázní, parky, lesoparky apod. Jiná zaĜízení, provozovny a obchodní jednotky se
umísĢují mimo vnitĜní lázeĖské území, v místech lázeĖským hostĤm snadno dostupných“.
ýIL požaduje opravit ve výše uvedené kapitole E.2.5 textové þásti odĤvodnČní podmínky pro zpĤsob
využití vnitĜního a vnČjšího území lázeĖského místa podle statutu lázeĖského místa Lipová - láznČ. ýIL
rovnČž považuje za vhodné uvést v úvodu kapitoly F.3 textové þásti návrhu územního plánu u podmínek
pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití odkaz na omezení daná ustanoveními statutu lázeĖského
místa Lipová - láznČ obdobnČ, jako jsou zde uvedeny podmínky pro výstavbu v chránČné krajinné oblasti
Jeseníky.
Tyto obecné podmínky pak budou podle polohy v lázeĖském místČ upĜesĖovat možný zpĤsob využití
jednotlivých kategorií ploch s rozdílným zpĤsobem využití. Tyto úpravy se nebudou týkat výkresové þásti
územního plánu.
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Od spoleþného jednání nedošlo v návrhu územního plánu Lipová - láznČ k takovým zmČnám, které by
byly v rozporu s podmínkami ochrany pĜírodních léþebných lázní lázeĖského místa Lipová - láznČ. ýIL
tedy neuplatĖuje k projednávanému návrhu územního plánu další pĜipomínky.
VyĜízení:
1. V kapitole E.2.5 odĤvodnČní bylo upĜesnČno omezení výstavby ve vnitĜním lázeĖském území dle
platného statutu lázeĖského místa Lipová-láznČ z r. 1973.
2. DoplnČno do textové þásti návrhu ÚP kap. F.3 - u podmínek pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem
využití odkaz na omezení daná ustanoveními statutu lázeĖského místa Lipová – láznČ.
AOPK ýR – Správa CHKO Jeseníky – stanovisko
(þ.j SR/0123/JS/2014-2 ze dne 28.5.2014, doruþeno 28.5.2014)
Od posledního projednání nedošlo v Návrhu ÚP k žádným zmČnám.
Koneþný stav Návrhu ÚP není v rozporu s pĜedchozími požadavky Správy uvedenými ve stanovisku þj:
10352/JS/2013 ze dne 30.10.2013. Všechny požadavky byly zapracovány do Návrhu ÚP. Správa
akceptuje Návrh ÚP obce Lipová - LáznČ bez dalších pĜipomínek.
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6.

Stanovisko krajského úĜadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Ve fázi návrhu zadání územního plánu Lipová-láznČ Krajský úĜad Olomouckého kraje, odbor životního
prostĜedí a zemČdČlství, oddČlení integrované prevence (dále jen „krajský úĜad“), uplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení vlivĤ územního plánu na životní prostĜedí (SEA), jako dotþený orgán ve smyslu
stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí.
Úplné znČní stanoviska:
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství – stanovisko SEA
( þ.j.:KUOK 106696/2013 ze dne 9.12.2013, doruþeno 16.12.2013)

Krajský úĜad Olomouckého kraje
Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
ý.j.: KUOK 106696/2013
Sp.zn: KÚOK/95742/2013/OŽPZ/7288
Sp. a sk. znak: 208.1-A20
VyĜizuje: Ing. Hana JiĜíþková
Tel.: 585 508 390
Fax: 585 508 424
e-mail: h.jirickova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 9. 12. 2013

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVģ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
VE FÁZI NÁVRHU
podle zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí
a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Identifikaþní údaje:
Název koncepce
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPOVÁ –LÁZNċ
Charakter a rozsah koncepce
ěešeným územím Územního plánu Lipová-láznČ jsou katastrální území Dolní Lipová a Horní
Lipová.
PĜedmČtem územního plánu jsou rozvojové plochy pro bydlení, dopravní a technickou infrastrukturu
(zejména pak pĜeložka silnice I/60 Lipová – láznČ – Javorník), obþanské vybavení, lázeĖství, rekreace a
sportu (výstavba sportovištČ a motokrosového areálu, výstavba a rozšíĜení lyžaĜských areálĤ) a veĜejná
prostranství.
VČtšina navržených zastavitelných ploch a ploch pĜestavby je soustĜedČna do Dolní Lipové – jde
zejména o plochy pro bydlení (plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV, plochy smíšené
obytné lázeĖské SL), plochy obþanského vybavení (plochy obþanského vybavení – komerþní zaĜízení
OK, plochy obþanského vybavení – lázeĖství OL, plochy obþanského vybavení se specifickým využitím
OX), plochy dopravní infrastruktury – silniþní DS pro pĜeložku silnice I/60, plochy veĜejných
prostranství PV a plochy veĜejné zelenČ ZV. V Horní Lipové a na Bobrovníku jsou navrženy zejména
plochy smíšené obytné rekreaþní SR.
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NejvČtší rozsah navržených rozvojových ploch pĜedstavují tedy plochy bydlení v rodinných
domech – venkovské BV. Rozsáhlejší plochy jsou vymezeny v Horní Lipové v lokalitách Horní Lipová
V. (plocha þ. Z21), U KĜižovatky (plocha þ. Z28) a Pod LnČným vrchem (plochy þ. Z29, Z31), v Dolní
Lipové v lokalitách U Závodu (plocha þ. Z46), U OkálĤ (plocha þ. Z50), Pod LázeĖským vrchem (plocha
þ. Z58), SnČžná stráĖ (plochy þ. Z64, Z66, Z67), Kolonka (plochy þ. Z71, Z73, Z74), Na Rovinách
(plochy þ. Z75, Z77, Z78) a Dolní Lipová III. (plocha þ. Z81). Další drobné plochy jsou navrženy jako
dostavby proluk.
Ve východní þásti Dolní Lipové je bývalý výrobní areál vymezen jako plocha pĜestavby – plocha
bydlení v bytových domech BH (plocha þ. P10).
V centrální þásti Dolní Lipové, ve vnitĜním lázeĖském území, jsou vymezeny dvČ zastavitelné
plochy smíšené obytné lázeĖské SL (plochy þ. Z56, Z61).
V Horní Lipové a na Bobrovníku pĜevládá návrh ploch smíšených obytných rekreaþních SR,
urþených pro obytnou i rekreaþní výstavbu. Nejrozsáhlejší zastavitelné plochy jsou navrženy v Horní
Lipové v lokalitách U Nádraží (plochy þ. Z11, Z12, Z13), Horní Lipová (plochy þ. Z15, Z16) a Pod
Ramzovou (plochy þ. Z35, Z36, Z38, Z39, P3, P4, P5), v Dolní Lipové v lokalitČ Bobrovník (plochy þ.
Z85, Z86, Z87).
Stávající plochy obþanského vybavení veĜejné infrastruktury OV zĤstávají beze zmČny, nové se
nenavrhují.
Pro rozvoj obþanského vybavení komerþního typu je vymezena jedna plocha obþanského vybavení
– komerþní zaĜízení OK, a to plocha pĜestavby v lokalitČ Farma (plocha þ. P7) pro blíže nespecifikovaná
zaĜízení.
Pro rozvoj obþanského vybavení lázeĖského charakteru jsou vymezeny tĜi zastavitelné plochy
obþanského vybavení – lázeĖství OL v lokalitách Pod LázeĖským vrchem a Anenské údolí (plochy þ.
Z59, Z62, Z63).
V lokalitČ Na Pomezí je vymezena zastavitelná plocha obþanského vybavení – tČlovýchovná a
sportovní zaĜízení OS, navržená pro výstavbu sportovištČ a motokrosového areálu (plocha þ. Z92).
PomČrnČ znaþný rozsah pĜedstavují plochy obþanského vybavení se specifickým využitím OX2 a
OX3, navržené ve Ski centru Miroslav a ve Skiareálu LázeĖský vrch pro vybudování provozního a
obslužného zázemí (plochy þ. Z57, Z89). Ve Skiareálu LázeĖský vrch je dále navrženo rozšíĜení a
prodloužení sjezdovek (plochy þ. K4, K5, K6, K7, K8, K9) a výstavba nových vlekĤ. Na západní okraj
Ĝešeného území zasahuje z obce Ostružná návrh rozšíĜení Ski areálu Pod Klínem (plocha þ. K1).
Na KopĜivném a na Smrþníku jsou navrženy plochy obþanského vybavení se specifickým
využitím OX5 pro vybudování rozhleden (plochy þ. Z44, Z45).
Pro rozvoj výroby a skladování jsou vymezeny dvČ plochy – v lokalitČ Farma plocha výroby a
skladování – drobná a Ĝemeslná výroba VD (plocha pĜestavby – plocha þ. P6) a v lokalitČ Bobrovník
zastavitelná plocha výroby a skladování – zemČdČlská výroba ZV (plocha þ. Z88).
Na Mramorovém vrchu a na Pomezí jsou navrženy plochy pro rozšíĜení tČžby – plochy tČžby
nerostĤ TN (plochy þ. K2, K3, K10).
NejvýznamnČjším zámČrem dopravním v Ĝešeném území je návrh pĜeložky silnice I/60 mimo
centrum obce; pro koridor pĜeložky je vymezena zastavitelná plocha dopravní infastruktury – silniþní
DS (plocha þ. Z91).
Dále je vymezena zastavitelná plocha pro vybudování parkovištČ ve Vápenném údolí (plocha þ. Z4)
a plocha navazující na parkovištČ a þerpací stanici pohonných hmot (plocha þ. Z48) – bez konkrétní
specifikace.
Zastavitelné plochy veĜejných prostranství PV jsou navrženy zejména pro vybudování nových
komunikací pro zajištČní dopravní obsluhy ploch navržených pro výstavbu v lokalitách Pod Nádražím, U
KĜižovatky, Pod LnČným vrchem, Pod LázeĖským vrchem, SnČžná stráĖ, Kolonka a Na Rovinách
(plochy þ. Z14, Z27, Z30, Z60, Z65, Z72, Z76), dále pak pro vybudování in-line stezky (plochy þ. Z37,
Z41, Z42, Z47, Z83, Z84).
Zastavitelné plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV jsou navrženy pro rozšíĜení lázeĖského
parku (plocha þ. Z68) a v lokalitČ Na Soutoku (plocha þ. Z25).
V lokalitČ U trati je navržena plocha zelenČ soukromé a vyhrazené ZS, navazující na stávající
zahrady (plocha þ. Z55), pro rozšíĜení hĜbitova je vymezena plocha obþanského vybavení – hĜbitovy
OH (plocha þ. Z51).
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Ve východní þásti Dolní Lipové je kolem silnice I/60 vymezena plocha zelenČ ochranné a izolaþní
ZO pro ochranu obytné zástavby pĜed negativními vlivy z dopravy (plocha þ. Z82).
UmístČní koncepce
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Olomoucký
Lipová - láznČ
Dolní Lipová, Horní Lipová.

PĜedkladatel koncepce
Lipová – láznČ
Zpracovatel vyhodnocení SEA k územnímu plánu
RNDr. Jaroslav SkoĜepa, CSc.
autorizovaná osoba dle zákona þ.100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí
Zpracovatel vyhodnocení NATURA 2000 k územnímu plánu
RNDr. JiĜí Urban, Ph.D
autorizovaná osoba pro posuzování vlivĤ na soustavu Natura 2000, dle § 45i
zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny
PrĤbČh posuzování:
Podáním ze dne 20. 5. 2011 byl Krajskému úĜadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostĜedí a
zemČdČlství (dále jen „krajský úĜad“), doruþen návrh zadání „Územního plánu Lipová - láznČ“.
Dne 20. 6. 2011 bylo pod þ.j.: KUOK 69045/2011 vydáno stanovisko k návrhu zadání územního
plánu Lipová - láznČ s tím, že pĜedmČtný územní plán je nutno posoudit z hlediska vlivĤ na životní
prostĜedí.
PĜíslušným orgánem ochrany pĜírody podle ustanovení § 77a zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ
pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o ochranČ pĜírody a krajiny“), byl
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství, který v souladu s § 45i odst. 1
zákona o ochranČ pĜírody a krajiny vydal stanovisko, že koncepce nemĤže mít samostatnČ nebo ve
spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptaþí oblasti. Toto stanovisko se
vztahovalo pouze k lokalitám soustavy Natura 2000, které se nacházejí v územní pĤsobnosti
Olomouckého kraje.
Dále vydala Správa ChránČné krajinné oblasti Jeseníky jako orgán ochrany pĜírody pĜíslušný podle
ustanovení § 78 odst. 1 a § 45h, i zákona þ. 114/1992Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny v platném znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, dne 8. 6. 2011, pod þ.j.: 1252/JS/2011 stanovisko, na základČ posouzení návrhu
zadání územního plánu Lipová - láznČ, že nelze vylouþit významný vliv návrhu zadání územního plánu
obce Lipová - láznČ na soustavu Natura 2000.
Stanovisko k návrhu zadání ze dne 20. 6. 2011, pod þ.j.: KUOK 69045/2011, s tím, že výše uvedený
územní plán je nutno posoudit z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí, bylo zveĜejnČno v Informaþním
systému SEA Ministerstva životního prostĜedí ýR (http://eia.cenia.cz/sea).
Krajský úĜad obdržel dne 14. 2. 2013 oznámení o konání spoleþného jednání o návrhu územního
plánu Lipová – láznČ a vyhodnocení jeho vlivĤ na udržitelný rozvoj území spolu s žádostí o stanovisko k
návrhu územního plánu Lipová – láznČ. PĜedkladatelem je MČstský úĜad Jeseník.
Spoleþné jednání o návrhu územnČ plánovací dokumentace „územního plánu Lipová - láznČ“,
vþetnČ vyhodnocení vlivĤ na udržitelný rozvoj území dne 12. 3. 2013 v 10:00 hodin v zasedací místnosti
na MČstském úĜadu Jeseník.
Krajský úĜad, podáním ze dne 8. 11. 2013 obdržel od poĜizovatele územního plánu MČstského úĜadu
Jeseník, zápis ze spoleþného jednání vþetnČ obdržených stanovisek, pĜipomínek a výsledkĤ konzultací.
Vyhodnocení vlivĤ územního plánu na životní prostĜedí k návrhu „územního plánu Lipová - láznČ“
bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí a zpracováno pĜimČĜenČ v
rozsahu pĜílohy zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon).
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Krajský úĜad v prĤbČhu Ĝízení obdržel od poĜizovatele veškeré podklady potĜebné pro vydání
stanoviska dle § 22 e) zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí.
Na základČ návrhu „územního plánu Lipová - láznČ“, vyhodnocení jeho vlivĤ na udržitelný rozvoj
území, výsledku spoleþného jednání a vypoĜádání došlých stanovisek, pĜipomínek a výsledkĤ konzultací
dotþených správních úĜadĤ a dotþených územních samospráv, krajský úĜad jako pĜíslušný orgán podle §
22 e) zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ve smyslu ustanovení § 10 g a § 10 i odst. 3
citovaného zákona vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivĤ územního plánu na životní prostĜedí k návrhu
„Územního plánu Lipová láznČ“
za dodržení následujících podmínek:
1.

Vylouþení plochy OL Z63 z návrhu územního plánu (OL - plocha obþanského vybavení – lázeĖství)

2.

U plochy Z 91 provést chiropterologický prĤzkum v území navržené pĜeložky silnice I/60 a
vyhodnotit vliv na populace netopýra velkého a vrápence malého

3.

U plochy Z 44 zajistit prĤzkum pĜírodních stanovišĢ (flóra, fauna) v souvislosti s návrhem rozhledny
na vrchu KopĜivný (plocha Z44 /OX5/) a vyhodnocení vlivĤ na TPS 9110 (buþiny asociace Luzulo Fagetum)
V pĜípadČ požadavku na odklonČní trasy regionálního biokoridoru RK 828 pĜemístČní biocentra Lví
hora (R6) mimo plochu evidovaného ložiska nerostných surovin požadujeme provČĜení nové trasy
autorizovaným architektem ÚSES. Bude-li zmČna trasy reálná z hlediska funkþnosti skladebných
prvkĤ ÚSES, je možné novou trasu projednat a schválit v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje.

4.

5.

6.
7.

Je nutné respektovat popis navrhovaných opatĜení pro pĜedcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zajištČných nebo pĜedpokládaných závažných záporných vlivĤ na životní prostĜedí uvedené v
kapitole 7. dokumentace „Územní plán Lipová - láznČ – posouzení dle zák. þ. 100/2001 Sb..
Je nutné respektovat požadavky uvedené ve stanovisku Krajského úĜadu Olomouckého kraje,
Odboru životního prostĜedí a zemČdČlství þ.j. KUOK 35703/2013 ze dne 11. 4. 2013.
V rámci Ĝízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé zámČry posoudit v
rámci procesu posuzování vlivĤ zámČru na životní prostĜedí (EIA) dle zákona o posuzování vlivĤ na
životní prostĜedí, pokud tyto zámČry budou naplĖovat nČkterá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ a nelze se proti nČmu odvolat. Nenahrazuje vyjádĜení dotþených orgánĤ státní správy, ani
pĜíslušné povolení podle zvláštních pĜedpisĤ.
Otisk úĜedního razítka
Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddČlení integrované prevence
odboru životního prostĜedí a zemČdČlství
Krajského úĜadu Olomouckého kraje
Obdrží:
MČstský úĜad Jeseník, Odbor stavebního úĜadu, majetku a investic, Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník
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7.

SdČlení, jak bylo stanovisko krajského úĜadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohlednČno, s uvedením dĤvodĤ, pokud nČkteré požadavky nebo podmínky zohlednČny
nebyly.

Podmínky ve stanovisku Krajského úĜadu byly zohlednČny takto:
1. Plocha Z63 byla vyĖata z návrhu územního plánu
2. Plocha Z91 – plocha pro výstavbu pĜeložky silnice I/60 je zámČr nadmístního významu. Je vymezena
dle ZÚR OK, pĜi projednávání ZÚR nebyl vznesen požadavek na provedení chiropterologického
prĤzkumu. Tento není podrobností územního plánu, bude proveden v dalším stupni dokumentace
v rámci územního Ĝízení.
3. Po projednání návrhu ÚP s dotþenými orgány byla plocha Z44 z návrhu územního plánu vypuštČna.
4. Vymezení biocentra RBC Lví Hora a biokoridoru RK 828 bylo zachováno, odpovídá vymezení
v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje
5. Z uvedené dokumentace nevyplývají pro územní plán žádné další úpravy.
6. Požadavky jsou respektovány
7. Netýká se Ĝešení územního plánu, bude provedeno v následných Ĝízeních.

8.

Rozhodnutí o námitkách vþetnČ samostatného odĤvodnČní

PoĜizovatel vyhovČl tČmto námitkám:
Námitka uplatnČná ve veĜejném projednání dle § 52 SZ o návrhu ÚP Lipová-láznČ:
ěeditelství silnic a dálnic ýR – pĜipomínky a námitky
(þ.j 001389/11300/2014 ze dne 15.5.2014, doruþeno 16.5.2014)
ěeditelství silnic a dálnic ýR podává k projednávanému návrhu ÚP Lipová - LáznČ v souladu s § 52
Stavebního zákona následující pĜipomínky a námitky:
Po prostudování pĜedložené ÚPD konstatujeme, že naše dĜívČjší pĜipomínky a požadavky, uvedené v
rámci spoleþného jednání o návrhu ÚP, jsou v zásadČ respektovány.
K vybraným þástem ÚPD sdČlujeme:
V rámci kap. F Stanovení podmínek pro využití ploch... je v podmínČnČ pĜípustném využití ploch
dopravní infrastruktury (tab. þ. 17) uvedeno následující: „Stávající plochy, stavby a zaĜízení, které leží v
zastavitelné ploše þ. Z91, urþené pro výstavbu pĜeložky silnice I/60, mohou být až do doby realizace
pĜeložky provozovány, udržovány a stavebnČ upravovány bez omezení".
- Ve výše uvedené kapitole požadujeme vypustit slovní spojení „stavebnČ upravovány bez omezení".
U event. dotþených stávajících objektĤ situovaných v ploše Z91 požadujeme uvést jako pĜípustné
pouze takové stavební úpravy, které nebudou významnČ zhodnocovat stav. objekt. Tuto podmínku
požadujeme uvést z dĤvodu, aby nebylo v koridoru urþeném pro umístČní pĜeložky silnice I/60
možné provádČt takové zmČny, které by v budoucnu znemožnily, ztížily nebo ekonomicky
znevýhodnily budoucí realizaci zámČru pĜeložky silnice I/60 (vþetnČ souvisejících staveb).
K ostatním þástem projednávané ÚPD nemáme pĜipomínky.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce, kterou podalo ěeditelství silnic a dálnic ýR dne 6.5.2014 pod þ.j. 001389/11300/2014,
k projednávanému návrhu územního plánu Lipová-láznČ podle §52 stavebního zákona s použitím
ustanovení §172 odst. 5 správního Ĝádu se vyhovuje. V textové þásti ÚP (výrok) se v kapitole F.3
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití, tabulka þ. 17 – Plochy dopravní infrastruktury
– silniþní DS – v odstavci - PodmínČnČ pĜípustné využití – mČní slovní spojení „stavebnČ upravovány
bez omezení“ na „stavebnČ upravovány tak, aby nedošlo k jejich významnému zhodnocení“.
OdĤvodnČní:
ěeditelství silnic a dálnic ýR je majetkovým správcem silnice I/60. Požadavek na opravu návrhu
územního plánu Lipová-láznČ byl vyhodnocen jako námitka oprávnČného investora proti návrhu
územního plánu Lipová-láznČ dle ustanovení §52 odst. 2 stavebního zákona. Plocha Z91 – PĜeložka I/60 –
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DS plocha dopravní infrastruktury – silniþní vychází z vymezení koridoru v Zásadách územního rozvoje
Olomouckého kraje, územním plánem je její prĤbČh upĜesnČn a zmenšení šíĜky bylo projednáno
s dotþenými orgány. V kapitole A.4.1.6. Obecná ustanovení s úþinností pro návrhy jednotlivých druhĤ
dopravy ZÚR OK v odst. 39 je uvedeno, že využití plochy koridoru nesmí znemožnit umístČní plánované
dopravní stavby. Stavební úpravy stávajících objektĤ, staveb a zaĜízení umístČných v ploše koridoru,
které by vedly k jejich významnému zhodnocení, by v budoucnu mohly znemožnit, ztížit nebo
ekonomicky znevýhodnit budoucí realizaci zámČru pĜeložky silnice I/60 (vþetnČ souvisejících staveb).
Z výše uvedeného dĤvodu je úþelné omezit stavební úpravy tím, že v se v kapitole F.3 Podmínky pro
využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití, tabulka þ. 17 – Plochy dopravní infrastruktury – silniþní DS
– v odstavci - PodmínČnČ pĜípustné využití – mČní slovní spojení „stavebnČ upravovány bez omezení“ na
„stavebnČ upravovány tak, aby nedošlo k jejich významnému zhodnocení“.
PoĜizovatel zamítl tyto námitky:
K návrhu územního plánu nebyly pĜedloženy žádné další námitky, žádné námitky nebyly zamítnuty.

9.

Vyhodnocení pĜipomínek

9.1 PĜipomínky uplatnČné ve spoleþného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP
Lipová-láznČ
Dotþené orgány:
VypoĜádání pĜipomínek a stanovisek dotþených orgánĤ jsou uvedeny v kap. III. 5.1.
Ostatní:
Ambrož Radek, Jeseník
( dopis, doruþeno dne 11.3.2013 )
PĜipomínka k návrhu Územního plánu Lipová-láznČ
Tímto podávám pĜipomínku k návrhu Územního plánu Lipová-láznČ. Jedná se o vyþlenČní návrhové
plochy v osadČ Bobrovník, konkrétnČ na parcele. þ. 1863/7 v katastrálním území Dolní Lipová. V ploše
VZ oznaþenou v základním-þlenČní pod Z 88 požaduji vyþlenit plochu o pĜibližné výmČĜe 2000 m2, kde
by bylo možno umístit rodinný dĤm. Jedná se o severozápadní þást navrhované lokality, která je navržena
jako plocha výroby a skladování - zemČdČlská výroba. DĤvodem je požadavek majitele farmy na zajištČní
vlastního bydlení.
VyĜízení: VyhovČno, upravuje se rozsah vymezení plochy a zpĤsob využití plochy Z88.
Sekula Josef, Jeseník
( dopis ze den 14.3.2013, doruþeno dne 15.3.2013 )
PĜipomínka k návrhu Územního plánu Lipová-láznČ. Tímto podávám pĜipomínku k návrhu Územního
plánu Lipová-láznČ. Jedná se o rozšíĜení plochy pro bydlení na pozemku parc. þ. 855/1 a 855/3 dle
pĜiloženého zákresu.
VyĜízení: vyhovČno, požadavek byl projednán s dotþenými orgány kladnČ, orgán ochrany pĜírody
souhlasí s rozšíĜením zastavitelné plochy Z21 s upozornČním na možné prostorové a ochranné opatĜení
z dĤvodu možného výskytu zvláštČ chránČných druhĤ rostlin ( zpracování biologického hodnocení lokality
v dalších stupních dokumentace )
Viz vyjádĜení MČstského úĜadu Jeseník, odboru životního prostĜedí
( þ.j. MJ/41635/2013/02/OŽP-Do ze dne 23.9.2013, doruþeno 24.9.2013) – viz níže
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Weissová KateĜina, Ing., BČlá pod PradČdem
( dopis, doruþeno dne 13.3.2013 )
PĜipomínka k návrhu územního plánu obce Lipová-láznČ.
Jako majitelka pozemku p.þ. 757/1 v k.ú. Horní Lipová 684651 zapsaného na LV þ.675 podávám tuto
písemnou pĜipomínku: žádám o zmČnu zpĤsobu užívání výše oznaþeného pozemku na „plochu
polyfunkþní-obytná nebo rekreaþní zástavba“.
VyĜízení: nevyhovČno.
OdĤvodnČní: požadavek na vymezení zastavitelné plochy ve volné krajinČ není v souladu s cíli a úkoly
územního plánování, stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona þ. 183/2006 Sb., navazuje jen bodovČ na
zastavČné území a plocha vybíhá do volné krajiny. Požadavek byl projednán s dotþenými orgány a byl k
nČmu uplatnČn nesouhlas orgánu ochrany pĜírody s odĤvodnČním, že se jedná o lokalitu vzdálenou od
zastavČného území, dále potvrzený výskyt zvláštČ chránČných druhĤ rostlin na základČ dlouholetého
monitorování v katastru obce a rušivý vliv jakýchkoliv staveb ve volné krajinČ na krajinný ráz.
Viz vyjádĜení MČstského úĜadu Jeseník, odboru životního prostĜedí
( þ.j. MJ/41635/2013/02/OŽP-Do ze dne 23.9.2013, doruþeno 24.9.2013) – viz níže
Stanovisko orgánu ochrany pĜírody k novým požadavkĤm – Sekula Josef, Weissová KateĜina:
MČstský úĜad Jeseník, odbor životního prostĜedí – orgán ochrany pĜírody – k novým požadavkĤm
( þ.j. MJ/41635/2013/02/OŽP-Do ze dne 23.9.2013, doruþeno 24.9.2013 )
VyjádĜení orgánu ochrany pĜírody k novým požadavkĤm ve spoleþném jednání o „Návrhu ÚPO Lipová –
láznČ“:
• S rozšíĜením lokality Z21 o pozemky p.þ. 855/1 a 855/3 k.ú. Horní Lipová dle pĜiloženého zákresu
souhlasíme. UpozornČní na možné prostorové nebo ochranné opatĜení z dĤvodu možného výskytu
zvláštČ chránČných druhĤ rostlin zĤstává v platnosti i pro tuto rozšíĜenou þást.
• Se zmČnou funkþního využití pozemku p.þ. 757/1 k.ú. Horní Lipová z „NZ – plocha zemČdČlská“ na
plochu polyfunkþní pro „obytnou nebo rekreaþní zástavbu“ nesouhlasíme. DĤvodem je vzdálenost
lokality od zastavČného území, potvrzený výskyt zvláštČ chránČných druhĤ rostlin na základČ
dlouholetého monitorování v katastru obce a rušivý vliv jakýchkoliv staveb ve volné krajinČ na
krajinný ráz.
Miroslav Jon, Ramzová, Naše Jeseníky, Obec Lipová-láznČ
(Obec: þ.j. STAV/36/2014 ze den 23.1.2014, doruþeno dne 23.1.2014,
Jon – dopis, doruþeno dne 21.1.2014)
Nový požadavek p. Miroslava Jona, Ramzová 308, Ostružná - vymezení zatavitelné plochy na pozemku
p.þ. 1248/17 v k.ú. Horní Lipová. Požadavek vyl schválen radou obce.
Žádám vás o souhlas k zámČru zmČny užívání parcely v právČ probíhající tvorbČ nového územního
plánu obce Lipová LáznČ. Na parcele þ. 1248/17 máme zájem postavit muzeum Horské služby a turistiky
v Jeseníkách proto žádám o zmČnu užívání parcely ze souþasné NL (lesní plocha) na užívání obþanské
vybavenosti OV. PĜílohy - Snímek kat. mapy (šrafovaná þást)
VyĜízení: vyhovČno, požadavek byl dodateþnČ projednán s dotþenými orgány a doplĖuje se do
dokumentace ÚP.
Viz vyjádĜení MČstského úĜadu Jeseník, odboru životního prostĜedí – souhlasné stanovisko
( þ.j. MJ/03790/2014/02/OŽP-Do ze dne 29.1.2014, doruþeno 29.1.2014)
Stanovisko orgánu ochrany pĜírody k novému požadavku – Miroslav Jon:
MČstský úĜad Jeseník, odbor životního prostĜedí – k novému požadavku
( þ.j. MJ/03790/2014/02/OŽP-Do ze dne 29.1.2014, doruþeno 29.1.2014)
VyjádĜení k novému požadavku v rámci oprav „Návrhu ÚPO Lipová – láznČ“:
Na základČ veĜejného projednání a zadané opravy ÚPO Lipová – láznČ v lednu 2014 byl uplatnČn
požadavek obþanského sdružení Naše Jeseníky, zastoupeného panem Miroslavem Jonem, Ramzová 308,
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788 25 Ostružná na zmČnu užívání pozemku p.þ 1248/17 v k.ú. Horní Lipová. V souþasné dobČ je
pozemek vymezen jako lesní plocha (NL), navrhovatel požaduje zmČnu využití na obþanskou vybavenost
(OV). DĤvodem je zámČr výstavby muzea Horské služby a turistiky v Jeseníkách.
Stanovisko odboru životního prostĜedí obce s rozšíĜenou pĤsobností :
VyjádĜení orgánu ochrany pĜírody :
MČstský úĜad Jeseník, odbor životního prostĜedí jako pĜíslušný orgán ochrany pĜírody podle
§ 77 odst. 1 písm. q) zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny v platném znČní ke zmČnČ
využití pozemku k uvedenému úþelu a zaĜazení této zmČny do územního plánu nemá námitek.
Architektonické Ĝešení stavby z hlediska ochrany krajinného rázu podle § 12 odst. 2 citovaného
zákona bude Ĝešeno až v Ĝízení o umístČní a povolení konkrétní stavby pĜíslušným stavebním
úĜadem.
VyjádĜení orgánu státní správy lesĤ :
MČstský úĜad Jeseník, odbor životního prostĜedí jako pĜíslušný orgán státní správy lesĤ podle § 48 odst. 2
písm. b) zákona þ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, k uplatnČnému požadavku a jeho zaĜazení do územního plánu nemá námitek. Jedná se o
nevhodnČ situovaný lesní pozemek, který je lesnicky nesnadno obhospodaĜovatelný.
Pavlidisová Milada a Nikos Pavlidis, Lipová-láznČ
( dopis ze den 26.3.2013, doruþeno dne 28.3.2013 )
Nesouhlas s návrhem regulaþních podmínek pro území obytná k návrhu nového územního plánu.
Vznášíme námitky proti návrhu umisĢovaných staveb v území obytném (BV) i v území rekreaþnČ
obytném (SR) k zadání nového územního plánu. Ve výþtu povolovaných staveb se objevuje možnost
staveb autoservisu, pneuservisu, myþky aut, autobazaru a þerpací stanice. S tČmito stavbami zásadnČ
nesouhlasíme.
Opravárenské služby, autoservisy, myþky aut, autobazary, pneuservisy mají shodné pĜípustné využití, v
regulaþních podmínkách, na 4 navržených plochách - VT, VZ, VD, VL.
Velký rozpor vidíme v pĜípustných a nepĜípustných stavbách pro plochy bydlení v rod. domu, bydlení v
bytových domech a rekreaþních ploch. V pĜípustných stavbách mohou být výrobní služby a drobná
výroba povolovány pod podmínkou, že nesmí být rušivé.
Nejasnosti vidíme také u nevýrobních služeb, uvádČných jako stavby pĜípustné, bez žádného omezení,
jako je to u drobné výroby nebo nevýrobních služeb - nerušivé.
VyĜízení: Vyhovuje se.
Námitce, vznesené k podmínkám umisĢování staveb na plochách bydlení v rodinných domech (BV) i na
plochách smíšených obytných rekreaþních (SR), konkrétnČ podmínka v nepĜípustném využití: -stavby
þerpacích stanic pohonných hmot, myþek aut, autobazarĤ, autoservisĤ a pneuservisĤ nad zastavČnou
plochu 150 m2 a nad 5 zamČstnancĤ, se vyhovuje, uvedený text se vypouští a upravuje.
OdĤvodnČní:
Napadená podmínka se vypouští z navržených podmínek u ploch BV, neboĢ takováto podrobnost nenáleží
do územního plánu, není v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 novelizovaného stavebního zákona a jeho
provádČcích vyhlášek, úþinných od 1.1.2013.
Zpracování územního plánu vychází mimo jiné také z prĤzkumĤ a rozborĤ území a jeho aktuálního stavu
v dobČ zahájení prací, musí být zpracován v souladu s právními pĜedpisy,
-nevýrobní služby, uvádČné jako stavby pĜípustné na plochách BV apod., jsou definovány obecnČ
v kapitole F.2. Definice použitých pojmĤ, body þ. 8 a 9.
Ing. arch. KanČk
Dle požadavku Ing. Arch. KaĖka. Vzhledem k rozsahu a zákresu souþasného stavu chaty na parc. þ. st.
417 (která zde v pĜedchozím výkrese zakreslena nebyla, protože nemČla své parcelní þíslo), zakreslit do
stavu v rozsahu uvedeném v pĜíloze (vyšrafováno). Jedná se tedy o zaĜazení pozemku parc. þ. 591/2, parc.
þ. st. 97, parc. þ. st. 417 k.ú. Horní Lipová a jihovýchodní þásti parc. þ. 591/1 do území SR.
VyĜízení: vyhovČno, požadovaná úprava spojena s úpravou plochy Z5 s využitím SR;
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Lesy ýR, lesní správa Javorník
( þ.j. LCR121/000225/2013 ze dne 26.2.2013, doruþeno dne 28.2.2013 )
Lesy ýeské republiky, s.p., Hradec Králové má právo hospodaĜit s pozemky v k.ú. Dolní Lipová a Horní
Lipová zapsanými na listu vlastnictví þ. 18 a dotþenými návrhem územního plánu Lipová-láznČ. Lesy
ýeské republiky, s.p., Lesní správa Javorník pĜedkládá k návrhu ÚP následující pĜipomínky :
l. OdĤvodnČní územního plánu Lipová-láznČ
- str. 67 - správný název Lesní správa Javorník (název Javorník ve Slezsku má pouze železniþní
stanice) - ve správČ má v katastrálním území Horní Lipová 2.514 ha lesních pozemkĤ, v katastrálním
území Dolní Lipová 83 ha
- str. 115 - požadujeme vyĜadit z pĜedpokládaného trvalého záboru tyto plochy
- Z4 - pozemek s právem hospodaĜit LýR, s.p. zĤstane i nadále lesním pozemkem
- Z33 - pozemek p.þ. 1459/26 v k.ú. Horní Lipová, jedná se již o ostatní plochu
- Z37 - pozemek s právem hospodaĜit LýR, s.p. zĤstane i nadále lesním pozemkem
- Z41 - pozemek s právem hospodaĜit LýR, s.p. zĤstane i nadále lesním pozemkem
- Z42 - pozemek s právem hospodaĜit LýR, s.p. zĤstane i nadále lesním pozemkem
- Z44 - pozemek s právem hospodaĜit LýR, s.p. zĤstane i nadále lesním pozemkem
- Z89 - pozemky p.þ. 1783/8,1783,14,1783/15 v k.ú. Dolní Lipová, jedná se již o ostatní plochu
- požadujeme doplnit na str. 117 do textu druhého odstavce plochy Z21, Z43, Z90, P12, které se rovnČž
nachází do 50 m od okraje lesa.
2. Grafická þást
- lesní pozemky p.þ. 602/3, 843/2,1193/3 v k.ú. Horní Lipová jsou chybnČ oznaþeny jako plocha „NS",
správnČ patĜí plocha „NL"
- požadujeme vyĜadit z návrhu ÚP plochu Z19, protože se celá tato plocha nachází do 50 m od okraje
lesa rostoucího na pozemku p.þ. 843/2 v k.ú. Horní Lipová .
VyĜízení:
1. OdĤvodnČní,
K str. 67 – vyhovČno, opravuje se dle požadavku,
K str. 115 - vyhovČno, opravuje se dle požadavku, plochy Z4, Z33, Z37, Z41, Z42, Z44 a Z89 se vyĜazují
z návrhu ÚP, u ploch pro in-line stezku se doplĖuje možnost její realizace na stávajících lesních cestách,
pĜípadnČ do podmínek využití ploch NL a NS.
K str. 117 – vyhovČno, doplĖují se do textu plochy Z21, Z43, Z90, P12, které se nachází do 50 m od
okraje lesa.
2. grafická þást,
K plochám lesních pozemkĤ p.þ. 602/3, 843/2,1193/3 v k.ú. Horní Lipová - vyhovČno, opravují se z využití
„NS", na „NL".
K ploše Z19 – vyhovČno, plocha se vypouští z Ĝešení územního plánu.
RWE, SMP Net, s.r.o. Ostrava
( þ.j. 5000750027 ze dne 22.2.2013, doruþeno dne 1.3.2013)
Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL RS. Sledovaným územím rovnČž prochází i VTL
plynovod. Tato plynárenská zaĜízení, vþetnČ jejich pĜíslušenství, jsou souþástí distribuþní soustavy plynu.
V územním plánu požadujeme:
1. respektovat stávající plynárenská zaĜízení vþetnČ jejich ochranných a bezpeþnostních pásem v souladu
se zákonem þ. 458/2000 Sb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, energetickým zákonem.
- ochranné a bezpeþnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: viz pĜíloha þ. l
- bezpeþnostní pásmo VTL regulaþní stanice v rozsahu 10 m
- ochranné pásmo plynovodĤ a technologických objektĤ þiní 4 m na obČ strany od pĤdorysu
plynovodu
- ochranné pásmo STL plynovodĤ v zastavČném území obce þiní l m na obČ strany od pĤdorysu
plynovodu;
2. zakreslit plynárenská zaĜízení (PZ) v aktuálním stavu a rovnČž novČ navržená PZ v detailech þasti ÚP.
K zaslané dokumentaci máme tyto pĜipomínky: Bez pĜipomínek.
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VyĜízení: K bodu 1. a 2. - je respektováno a zakresleno.
Další požadavky uvedené v dopise nepatĜí do podrobností zpracovaných v územním plánu,
jedná se podrobnosti náležející do následných správních Ĝízení pĜi realizaci staveb.
ýeská geologická služba (CGS), Správa oblastních geologĤ
( þ.j. ýGS-441/13/0198*SOG-441/05/2013 ze dne 27.3.2013, doruþeno dne 28.3.2013)
Stanovisko ýGS k návrhu Územního plánu Lipová-láznČ
PĜipomínky – text:
V kapitole E by mČly být doplnČny informace o poddolovaných plochách, neboĢ jejich využití je
omezené, hrozí v nich nebezpeþí propadĤ a jsou limitem území.
OdĤvodnČní:
V pĜehledu citovaných zákonĤ a vyhlášek chybí vyhláška MZP þ. 363/1992 Sb., o zjišĢování starých
dĤlních dČl a vedení jejich registru, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, citovaná v kap. 4.6 Limity úderní, a
dále zákon þ. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, podle nČhož je uvedena
informace o ložisku stavebního kamene D 3059800 Horní Lipová SZ a evidovaný prognózní zdroj
vápencĤ Q 5051600 Branná.
Kapitolu 4.1.3, první vČtu, doporuþuje CGS opravit takto: „V Ĝešeném území se nacházejí následující
výhradní a evidovaná ložiska, chránČná ložisková území, dobývací prostory a prognózní zdroje
nerostných surovin."
Kapitolu 4.6, þást týkající se výhradních ložisek, je zapotĜebí upravit na „výhradní ložiska, chránČná
ložisková území a dobývací prostory dle zákonu þ. 44/1988 Sb., o ochranČ a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, —" a ložisko N 52552 00 Horní Lipová 2 vynechat.
Nebilancovaná ložiska nejsou limitem území, ale uvádČjí se v územních plánech v souladu s ustanovením
§ 13 zákona þ. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Ložisko D 3059800 je ve stĜetu s regionálním koridorem RK 828 a biocentrem Lví hora (R6). CGS
doporuþuje odklonit trasu biokoridoru a plochy biocentra mimo plochu evidovaného ložiska a to buć
jižní variantou od RBC Dlouhá dolina (R4) po pravé stranČ údolí nebo severnČji od evidovaného ložiska.
Významné geologické lokality Dolní Lipová - Smrþník (ID 826), Mramorový vrch (ID 2590), ObĜí skály
(ID 2585) a Šerák - Keprník (ID 1693) jsou zaþlenČny do textu OdĤvodnČni kap. 4.1.1. Geomorfologická
a geologická charakteristika spolu s pomČrnČ podrobnou geologií.
Evidovaná sesuvná území þ. 6992 (proudový sesuv aktivní — v údolí Vražedného potoka), þ. 6993
(potenciální proudový sesuv) a þ. 6994 (sesuv aktivní) jsou uvedena v textu OdĤvodnČním kap. 4.1.5.
SEA
V kapitole 2.2. Základní charakteristiky stavu životního prostĜedí v dotþeném úderní v þásti Geologické
pomČry je nevhodnČ používána starší terminologie (napĜ. staromČstská série nebo krystalinikum).
V kapitole 3 ChránČná úderní — ochrana pĜírody je v þásti Významné geologické lokality zmínČno všech
pČt registrovaných lokalit s jejich podrobným popisem a situací v mapce (obr. 46).
V kapitole 4 Souþasné problémy a jevy životního prostĜedí... v þásti Sesuvná úderní je zmínČno, že
všechna tĜi sesuvná území leží mimo plochy, které jsou v návrhu Územního plánu Lipová-láznČ navrženy
jako zastavitelné.
ZávČrem CGS konstatuje, že k vystavenému návrhu Územního plánu Lipová-láznČ neuplatĖuje další
pĜipomínky nad rámec výše uvedených skuteþností.
VyĜízení:
1. K textu - informace o poddolovaných plochách jsou uvedeny v OdĤvodnČní, v závazné þásti ÚP se tyto
informace neuvádČjí
2. K odĤvodnČní – vyhovČno, - doplnČno v pĜehledu citovaných zákonĤ a vyhlášek, texty upraveny dle
požadavkĤ
3. StĜet biocentra a biokoridoru s ložiskem – vymezení RK 828 ani biocentra Lví Hora (R6) není
opraveno, oba regionální prvky ÚSES zĤstávají tak, jak jsou vymezeny dle Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje.
4. SEA – užití starší terminologie v dokumentaci SEA, nebude opraveno v dokumentaci SEA, neboĢ
nedochází ke zmČnČ navržené koncepce, tudíž nebude zpracováván dodatek
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ýeská geologická služba (CGS), Útvar Geofond
( þ.j. CGS630/13/03509/II-139 ze dne 20.2.2013, doruþeno dne 22.2.2013)
Po prostudování podkladĤ a map Vám sdČlujeme:
1. V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, jejichž ochranou a
evidencí by byla povČĜena naše organizace (ve smyslu § 8 zákona þ.44/1988 Sb. o ochranČ a využití
nerostného bohatství (horní zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
2. RovnČž se zde nenachází žádné území s pĜedpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními zdroji,
jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány územního plánování a stavební úĜady ve smyslu
ustanovení §13, odst. l zákona þ. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
§15 horního zákona.
VyĜízení: Vzato na vČdomí.
ěeditelství silnic a dálnic ýR
( þ.j. 000941/11300/2013 ze dne 28.3.2013, doruþeno dne 29.3.2013 )
ěeditelství silnic a dálnic ýR podává v rámci veĜejného projednání návrhu územního plánu Lipová -láznČ
(k. ú. Dolní Lipová, Horní Lipová) následující vyjádĜení.
Územím jsou vedeny silnice:
I/60
Jeseník-Javorník-st. hranice,
M/369
Dolní Lipová - Hanušovice - ZábĜeh,
111/3691 Lipová-láznČ - pĜíjezd na,
III/3692 Horní Lipová - pĜíjezdná,
l M/45319 Lipová-lázné - JeseĖ ík.
V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje je do návrhu územního plánu zahrnuta
pĜeložka silnice I/60 v úseku Lipová-lázné - Vápenná, kde je pro ni vymezen koridor 100m.
Trasa pĜeložky silnice I/60 byla zpracována v technické studii „Silnice I/60 Pomezí - Lipová, technická
studie" v roce 2002, zhotovené Dopravoprojektem Brno.
PĜi návrhu dopravních pĜipojení nové navržených ploch je nutné postupovat v souladu s § 12 „Podmínky
pro pĜipojení sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím" a pĜi event. návrhu nových
místních komunikací také s § 11 „Podmínky pro vzájemné pĜipojování pozemních komunikací" vyhlášky
þ. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v jejich platném
znČní.
K návrhu ÚP máme následující pĜipomínky:
- Respektovat ochranná pásma stávající silnice I/60 v souladu s § 30 zákona þ.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znČní. Ochranná pásma jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití
podléhá souhlasu silniþního správního úĜadu (§40 Výkon státní správy, zákona þ.13/1997 Sb.). V
ochranném pásmu stávající silnice I/60 nevymezovat novČ rozvojové nebo pĜestavbové plochy, které
umožĖují umístČní objektĤ a zaĜízení, podléhající posouzení z hlediska vlivĤ z provozu silniþní dopravy
(napĜ. plochy pro bydlení, sport, rekreaci, školské a zdravotnické zaĜízení apod.).
Týká se to plochy Z69 (plocha bydlení v rodinných domech - venkovské) a plochy P10 (plocha bydlení
v obytných domech), které zasahují do ochranného pásma silnice.
- Žádáme jejich vyznaþení jako podmíneþnČ pĜípustné s podmínkou provČĜení negativních vlivĤ z
dopravy s tím, aby byly v rámci projektové pĜípravy odsouhlaseny hygienikem a posouzeny z hlediska
vlivĤ z provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období min. 30 let tj. aby nebyly
pĜekroþeny hygienické limity, vyplývající z NaĜízení vlády þ. 272/2011Sb., v platném znČní. Pro urþení
hlukových pásem uvádíme intenzity dopravy na silnici 1/60 v zájmové oblasti v roce 2010. U plochy
Z69 se jedná o úsek þ. 7-3436, kde bylo nasþítáno 2551 voz./24h, u plochy P10 se jedná o úsek þ. 70945 a bylo zde nasþítáno 3903 voz./24h. PodrobnČjší informace jsou k dispozici na www.rsd.cz.
- Respektovat navržený koridor pro pĜeložku silnice I/60, a to v šíĜce 100m, koridor vymezený bez
technického Ĝešení jako návrhovou plochu pro dopravu. EventuelnČ lze v koordinaþním výkrese nebo
výkrese dopravy vyznaþit pĜedpokládanou osu budoucí silnice.
- ZámČr je nutné zaĜadit v ÚP do veĜejné prospČšných staveb v souladu se ZÚR OLK.
- V koridoru navržené pĜeložky silnice I/60 nevymezovat novČ rozvojové nebo pĜestavbové plochy, které
umožĖují umístČní objektĤ a zaĜízení, podléhající ochranČ pĜed nadlimitním hlukem z provozu silniþní
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dopravy (napĜ. plochy pro bydlení, sport, rekreaci, školské a zdravotnické zaĜízení apod.) -napĜ. plocha
P11 - plocha bydlení v rodinných domech - venkovské. Požadujeme dodržet šíĜku koridoru pro
pĜeložku i v místech, kde do nČj zasahují stabilizované plochy pro bydlení (v severozápadní
þásti obce).
- V pĜípadČ pĜestavby plochy P11 na plochu k bydlení, požadujeme zpracovat studii z hlediska vlivĤ z
budoucího provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období min. 30let tj. aby
nebyly pĜekroþeny hygienické limity, vyplývající z NaĜízení vlády þ. 272/2011Sb., v platném znČní.
S pĜedloženým návrhem územního plánu po zapracování výše uvedeného souhlasíme.
VyĜízení: vyhovČno
1. Plochy Z69 (plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV) a plochy P10 (pĤvodnČ plocha
bydlení v obytných domech BH, pĜesunuta do plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV),
zasahující do ochranného pásma silnice byly upraveny dle požadavku jako podmíneþnČ pĜípustné
s podmínkou (viz podmínky pro využití ploch s RZV – tab. þ.2 – plochy bydlení v rodinných domech –
venkovské BV)
2. Navržený koridor pro pĜeložku silnice I/60, v šíĜce 100m, je vyznaþen jako návrhová plocha pro
dopravu s pĜedpokládanou osou budoucí silnice. ZámČr je zaĜazen do VPS.
3. ŠíĜka koridoru byla upravena, nejsou v nČm vymezeny žádné zastavitelné plochy ani plochy pĜestavby,
pro stávající zástavbu jsou stanoveny podmínky, umožĖující využívání území do doby realizace pĜeložky.
4. Pro plochu P11 – pĜestavba na plochu pro bydlení – je stanovena podmínky zpracování studie, která
posoudí vliv budoucí dopravy.
ýD ýeské dráhy, Gě, Odbor správy nemovitostí
( þ.j. 2930/2013-O31 ze dne 18.3.2013, doruþeno dne 21.3.2013 )
PĜedmČtem návrhu územního plánu Lipová - láznČ je poĜízení nového územního plánu v administrativním
území obce. V katastrálních územích Dolní Lipová a Horní Lipová se nacházejí nemovitosti (a zaĜízení)
ve vlastnictví ýeských drah, a.s.
K návrhu územního plánu Lipová - láznČ nemáme pĜipomínky, pouze pĜipomínáme, že vzhledem k
negativním vlivĤm zpĤsobeným provozem železniþní dopravy doporuþujeme situování ploch urþených k
bydlení v RD a ploch smíšených obytných v odsazení zaruþujícím nepĜekroþení hodnot hygienických
limitĤ hluku ze stávající i výhledové železniþní dopravy. UpozorĖujeme, že pĜípadná opatĜení hradí
stavebník.
NČkteré plochy urþené k funkci smíšené obytné rekreaþní a plochy bydlení v rodinných domech zasahují
do ochranného pásma dráhy. Ochranu dráhy, vþetnČ nemovitostí v ochranném pásmu dráhy nebo v
sousedství s dráhou upravuje zákon þ.266/1994 Sb., o dráhách, v platném znČní a jeho provádČcí
vyhlášky, zejména vyhláška þ.177/1995 Sb., „stavební a technický Ĝád drah" v platném znČní. V
ochranném pásmu dráhy lze zĜizovat a provozovat stavby a jiné þinnosti jen se souhlasem Drážního
úĜadu, pĜípadnČ Ministerstva dopravy ýR a se souhlasem vlastníka dráhy, vlastníka pozemku a vlastníkĤ
sousedních pozemkĤ.
VyĜízení: Respektováno, dotþené plochy doplnČny do podmínČného využití.
Správa železniþní dopravní cesty
( þ.j. 15591/2013-OST ze dne 10.4.2013, doruþeno dne 12.4.2013 )
VyjádĜení k návrhu územního plánu Lipová-láznČ
Z hlediska koncepce rozvoje železniþní infrastruktury vám dáváme následující vyjádĜení:
ěešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniþní traĢ þ. 292 Šumperk - Krnov, která
je ve smyslu § 3 zákona þ. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znČní zaĜazena do kategorie dráhy
celostátní.
Dále je pĜedmČtným územím vedena jednokolejná neelektrizovaná železniþní traĢ þ. 295 Lipová LáznČ Javorník ve Slezsku, která je ve smyslu § 3 zákona þ. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znČní vyþlenČna
z kategorie dráhy celostátní jako regionální.
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Z hlediska pĜipravovaných zámČrĤ sledujeme v Ĝešeném území zkapacitnČní a elektrizaci tratČ Bludov Hanušovice - Jeseník, která má územní vlivy v rámci tČlesa dráhy nebo v jejím ochranném pásmu (viz
TES ZkapacitnČní trati Bludov - Hanušovice - Jeseník a Hanušovice - Lichkov, SUDOP BRNO, spol. s
r.o., 11/2006).
Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách.
V novČ vymezených rozvojových þi pĜestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy (Z2, Z8, Z12,
Z13, Z17, Z18, Z20, Z22, Z43, Z49, Z50, Z54, Z75, Z79) požadujeme zaĜadit objekty a zaĜízení, pro
které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkþního využití podmíneþnČ pĜípustného. Podmínka
bude znít, že v dalším stupni projektové pĜípravy bude prokázáno nepĜekroþení maximální pĜípustné
hladiny hluku v chránČných vnitĜních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
VyĜízení: VyhovČno, u dotþených ploch v ochranném pásmu dráhy (Z2, Z8, Z12, Z13, Z17, Z18, Z20, Z22,
Z43, Z49, Z50, Z54, Z75, Z79) doplnČno podmínČné využití (viz podmínky pro využití ploch s RZV – tab.
þ.2 – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV, tab. þ. 16 – plochy smíšené obytné rekreaþní SR)
Státní pozemkový úĜad - Odlouþené pracovištČ v Šumperku - stanovisko
( þ.j. SPU 031747/2013/63 ze dne 20.2.2013, doruþeno 22.2.2013 )
Stanovisko Státního pozemkového úĜadu
Státní pozemkový úĜad nemá zásadních pĜipomínek k Oznámení o vystavení a projednání návrhu
územního plánu Lipová - láznČ pĜi dodržení následujících podmínek. Státní pozemkový úĜad žádá obec
Lipová - láznČ, projektanta pĜipravovaného návrhu, pĜípadnČ investora stavební akce, pĜi které dojde k
záboru nebo dotþení pozemkĤ ve vlastnictví ýR, ke kterým má právo hospodaĜení SPÚ, aby toto
projednal se Státním pozemkovým úĜadem.
SouþasnČ žádáme, aby pĜi projednávání návrhu zadání územního plánu Lipová - láznČ byl dodržen zákon
þ. 334/92 Sb. a investor konkrétní akce se Ĝídil zák.þ. 334/92 Sb. o ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu.
VyĜízení: Uvedené požadavky vyplývají ze zákona, týkají se dalších stupĖĤ dokumentace

9.2 PĜipomínky uplatnČné ve spoleþného jednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP
Lipová-láznČ
Dotþené orgány:
VypoĜádání pĜipomínek a stanovisek dotþených orgánĤ jsou uvedeny v kap. III. 5.2.
Ostatní:
ýeská geologická služba – Správa oblastních geologĤ
(þ.j ýGS-441/14/0628*SOG-441/241/2014 ze dne 27.5.2014, doruþeno 27.5.2014)
V aktuálnČ veĜejnČ projednávaném návrhu Územního plánu Lipová-láznČ ýGS doporuþuje provést
následující úpravy:
OdĤvodnČní
A.b – V seznamu použitých znaþek je dvakrát ýSÚ, ale chybí ýGS – nutno doplnit.
A.c – V pĜehledu citovaných zákonĤ a vyhlášek chybí zákon þ. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ, i když je uvedeno, že byl doplnČn (str. 44) – nutno doplnit.
E.1 a – Geomorfologická a geologická charakteristika – z témČĜ 3 stran textu je geologii vČnován pouze
jeden odstavec a to ještČ pouze s obecným výþtem hornin, který je platný pro širší okolí a ne pro Ĝešené
správní území obce Lipová-láznČ.
E.1 a – Nerostné suroviny – ložiska jsou v surovinovém informaþním systému (SurIS) Ĝazena do
jednotlivých subregistrĤ, jejichž použité definice nejsou pĜesné – nutno upravit následovnČ:
B – výhradní bilancované ložisko,
str. 38

Územní plán Lipová–láznČ, vydaný opatĜením obecné povahy
N – ostatní nebilancované ložisko,
D – nevýhradní evidované ložisko,
Q – evidovaný prognózní zdroj.
VyĜízení:
1. - A.b – do seznamu použitých zkratek bylo doplnČno ýGS – ýeská geologická služba
2. - A.c – do seznamu citovaných zákonĤ a vyhlášek doplnit zákon þ. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
3. – E.1.a – oblast geologie je v textu odĤvodnČní dostateþnČ popsaná, není tĜeba doplĖovat
4. – E.1.a – opraveno v odĤvodnČní - Nerostné suroviny – vysvČtlivky – dle požadavkĤ ýGS
T-Mobile Czech Republic
(þ.j 210-14-M-PJ ze dne 9.5.2014, doruþeno 13.5.2014)
Spoleþnost T- Mobile Czech Republic a.s. nemá námitek k výše uvedenému zámČru. Vyhrazuje si však
právo ochrany Základnové stanice ( ZS ) , vþetnČ NN el.pĜípojek, a MW spojĤ, které jsou nezbytné pro
provozování, fungování veĜejné komunikaþní sítČ GSM a poskytování veĜejnČ dostupné služby
elektronických komunikací. V souladu se zákonem þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, je
zajišĢování sítí elektronických komunikací uskuteþĖováno ve veĜejném zájmu. Dle oprávnČní
vyplývajících z § 101 zákona o elektronických komunikacích požadujeme, aby tato ZS, NN el. pĜípojky a
MW spoje nebyly budoucí výstavbou þi regulací v daném území ohroženy. V pĜípadČ, že by výstavbou þi
regulaci byla ohrožena naše ZS, NN el. pĜípojky a MW spoje, žádáme abychom byli informováni a
požádáni o stanovisko ke konkrétnímu projektu.
VyĜízení: - posuzování konkrétních zámČrĤ pĜísluší dalšímu stupni dokumentace.
RWE GasNet
(þ.j 5000936565 ze dne 29.4.2014, doruþeno 6.5.2014)
- bez pĜipomínek
Povodí Odry
(þ.j 06225/9231/0.611/2014 ze dne 29.4.2014, doruþeno 12.5.2014)
Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona þ. 254/2001 Sb. o vodách v platném znČní) a správce vodního
toku StaĜic, z hlediska Plánu hlavních povodí ýR a Plánu oblasti povodí (POP) Odry uvádíme následující:
• Proti návrhu ÚP Lipová-láznČ nemáme námitek. Návrh není v rozporu s POP Odry.
• UpozorĖujeme pouze na chybnČ uvedené ýHP v textové þásti ÚP (v odĤvodnČní) pro povodí StaĜíþe
jedná se o ýHP 2-04-04-0860 nikoliv 2-03-03-086) a Vidnavky (ýHP 2-04-04-0350 nikoliv 2-04-04071).
• Dále upozorĖujeme na ukonþení pĤsobnosti ZVHS. Bezejmenné pĜítoky StaĜice pĜešly dne
1.1.2011 s nejvČtší pravdČpodobností do správy státního podniku Lesy ýR (viz. textová þást ÚP odĤvodnČní, kapitola Vodní toky a plochy).
VyĜízení: - provedena oprava textu odĤvodnČní dle pĜipomínek Povodí Odry.

Státní pozemkový úĜad – KPÚ OK – stanovisko
(þ.j. SPÚ 184415/2014/Tom ze dne 23.4.2014, doruþeno 7.5.2014)
- bez pĜipomínek
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