
Č.j.:MJ/29739/2008/OSMI/Vý    V Písečné dne 23.2.2010 

OPATŘENI OBECNÉ POVAHY  

1. změna územního plánu obce 
Písečná  

Zastupitelstvo obce Písečná, příslušné podle § 6 odstavce 5 písm. c) zákona 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve 
spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, 

formou opatření obecné povahy 

VYDÁVÁ  

1. ZMĚNU  

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSEČNÁ, 

který byl schválen Zastupitelstvem obce Písečná na jeho 26 zasedání dne 
1.6.2006 usnesením č. II/8, jehož závazná část byla vydána Obecně závaznou 
vyhláškou obce Písečná č. 1/2006  

I.  V Článku 3. Obecně závazné vyhlášky obce Písečná č. 1/2006, se do bodu 
1) na konec textu doplňuje nový text, který zní takto : 

„V návrhu 1. změny Územního plánu Obce Písečná se aktualizuje zastavěné území 
ke dni 15.12.2007. Hranice zastavěného území je vyznačena v grafické části 1. změny 
Územního plánu Obce Písečná.“ 

dále do bodu 1.1) Urbanizované území na konec textu se doplňuje nový text, který zní 
takto : 

„Změnou č. 1 jsou vymezeny následující zastavitelné plochy, které jsou 
v grafické části změny č. 1 vyznačené ve výkrese B2 Hlavní výkres.: 

Zastavitelné plochy 

 BYDLENÍ 
pořad. 
číslo katastr lokalita výměra 

cca m² poznámka, specifické podmínky, prověření územní studií 

15 Písečná Bv 7 25 003 bydlení individuální venkovského typu, zasahuje ochranné pásmo 
železnice - obytné objekty do něj neumisťovat, ostatní objekty 
podmíněny souhlasem dotčeného orgánu 

16 Písečná Bv 8 1 877 bydlení individ. venkov. typu, doplnění plochy v zast. území 

17 Písečná Bv 9 3 540 bydlení individuální venkov. typu, rozšíření u plochy Bv 5, omezení 
možnosti výstavby stávající trafostanicí  

18 Písečná Bv 10 10 466 bydlení individuální venkov. typu, funkční změna v zastavěném 
území z ploch veřejné zeleně a výroby 

19 Písečná Bv 11 3 069 bydlení individ. venkov. typu, doplnění plochy v zast. území 
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20 Studený 
Zejf 

Bv 12 2 421 bydlení individuální venkov. typu, rozšíření plochy podél místní 
komunikace v Chebzí, zasahuje ochranné pásmo lesa, dodržet 
zásady Plánu péče CHKO Jeseníky 

21 

 

Studený 
Zejf 

Bv 13 14 487 bydlení individuální venkov. typu, doplnění „proluky“, dodržet 
zásady Plánu péče CHKO Jeseníky, požadavek prověření územní 
studií 

22 Studený 
Zejf 

Bv 14 4 839 bydlení individuální venkov. typu, doplnění „proluky“, zasahuje 
ochranné pásmo lesa, dodržet zásady Plánu péče CHKO Jeseníky 

 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ 
pořad. 
číslo katastr lokalita výměra 

cca m² záměr poznámka, specifické podmínky 

23 Písečná Vv 1 52 481 rozšíření výroby původní plochy Tvk, zavedení asanačních 
technologií 

24 Písečná Vv 2 8 904 rozšíření výroby zasahuje ochranné pásmo lesa 

 SMÍŠENÉ PLOCHY 
pořad. 
číslo katastr lokalita výměra 

cca m² poznámka, specifické podmínky, prověření územní studií 

25 Písečná Sv 2 21 153 

 

nová výstavba nesmí narušit stávající vodní režim sousední EVL 
„Písečná – mokřad“, zasahuje ochranné pásmo lesa a železnice - 
obytné objekty do nich neumisťovat, ostatní objekty podmíněny 
souhlasem příslušných dotčených orgánů 

26 Písečná Sv 3 1 422 bydlení ve funkci doplňkové, zasahuje ochranné pásmo železnice - 
obytné objekty do něj neumisťovat, ostatní objekty podmíněny 
souhlasem dotčeného orgánu 

 REKREACE 
pořad. 
číslo 

katastr lokalita výměra 
cca m² 

poznámka, specifické podmínky, prověření územní studií 

27 Písečná Rs 2 2 749 rozšíření Rs1 v centru obce, zasahuje ochranné pásmo lesa 

28 Písečná Rs 3 4 382 rozšíření stávajícího rekreačního areálu, je nutné respektovat 
přírodní charakter území, zasahuje ochranné pásmo lesa 

 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
lokalita katastr specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka 

D 1 Písečná koridor nadmístního významu pro přeložku silnice I/44  

D 19 Písečná propojení sil. II/455 a III/4551, zasahuje ochr. pásmo železnice 

D 20 Písečná úprava MK  

D 21 Studený Zejf úprava MK v CHKO 

D 22 Studený Zejf úprava MK v CHKO 

 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  
lokalita katastr specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka 

TE 2 Písečná nová trafostanice + přípojka VN  

TE 3 Písečná přeložka stávající trafostanice  

TE 4 Písečná úprava přívodu trafostanice 

TE 5 Studený Zejf přezbrojení trafostanice v CHKO  

TE 6 Písečná nová trafostanice + přípojka VN, zasahuje ochranné pásmo lesa 
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Systém sídelní zeleně 

Zůstává zachován, navrhována je plocha Zs 2 v centrální části obce u 
obchodu. 

 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ  
pořad. 
číslo 

katastr lokalita výměra 
cca m² 

poznámka 

29 Písečná Zs 2 1 486 veřejná zeleň sídelní  

Dopravní infrastruktura  

Do návrhu je upřesněn koridor nadmístního významu pro přeložku komunikace 
I/44. Požadovaná šířka koridoru 200 m na obě strany od osy byla zúžena směrem 
k zástavbě Písečné na 50m.  

Je upravena trasa místní komunikace (MK) u stávajících bytovek směrem k Bv 
2 a Bv 3 – D 20. Na p.č. 364/4 u zdravotního střediska je plocha vyznačena jako 
parkoviště a MK. Je navržena MK pro průmyslovou zónu (náhradou za UK) za tratí 
mezi sil. II/455 a sil.III/4551 – D 19. Dále je upraveno dopravní napojení  Bv 4 a Bv 5 
s propojením od stávající MK na Petrák. Jsou navrženy úpravy D 21 a D 22 ve 
Studeném Zejfu.  

Doplněna je cyklotrasa ke kalvárii a upřesněna trasa na p.č. 349 ve směru 
Špičák.  

Technická infrastruktura 

 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

Zásobování vodou 

Nové plochy pro bydlení a výrobu budou napojeny na stávající řady, navrženo 
je prodloužení řadů M 7 - 9. Plocha pro výrobu Vv 2 bude řešena individuálně. 
Zásobení vodou je možné řešit vybudováním domovní studní. Pro plochu Vv 1 bude 
dotažen hlavní řad vodovodu. Plocha Rs 3 - rozšíření stávající plochy pro rekreaci 
bude napojena ze sítí, které jsou ve stávající ploše. Napojení plochy Bv4 na vodovod 
je upraveno posunutím sítě, která je vedena podél plánované komunikace.   

Kanalizace 

Budou doplněny přípojky a přípojkové stoky do nově vzniklých ploch pro 
bydlení i pro výrobu, navrženo je prodloužení řadů K 3 - 5. Plocha pro výrobu Vv 2 
bude odkanalizována individuálně alternativním způsobem. Pro plochu Vv 1 budou 
dotaženy hlavní trasy kanalizace. Plocha Rs 3 bude napojena na původní sítě 
rozšiřované stávající plochy. Napojení plochy Bv 4 na kanalizaci je upraveno 
posunutím kanalizace podél plánované komunikace. 

 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Rozvodná síť v obci umožňuje zásobování všech navrhovaných ploch rozšířením 
okruhové, případně větevné sítě v obci. Navrženo je prodloužení řadů P 11 – 13. 
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 ENERGETIKA 

Pro zabezpečení nově vzniklých odběrů jsou navrženy nová zařízení a úpravy 
sítí: 

E 2 – výstavba nové stožárové trafostanice včetně venkovní přípojky VN 22 kV 
ze stávajícího vedení VN č.72 a nové rozvody NN pro lokalitu Bv 7  

E 3 – přeložka stávající stožárové trafostanice DTS 90005 včetně venkovní 
přípojky VN 22 kV  

E 4 – úprava přípojky VN pro stávající stožárovou trafostanici DTS 7 a nové 
rozvody NN pro lokalitu Bv 10  

E 5 – úprava stávající stožárové trafostanice DTS 10 a nové rozvody NN pro 
lokalitu Bv 13 a Bv 14  

E 6 – výstavba nové stožárové trafostanice včetně venkovní přípojky VN 22 kV 
ze stávajícího vedení VN č.72 a nové rozvody NN pro lokalitu Sv 2  

Ostatní lokality (Bv 8, Bv 9, Bv 11, Bv 12, Sv 3, Vv1 a Vv2) budou napojeny na 
stávající rozvody. Spolu s rozvody NN bude rozšiřováno veřejné osvětlení, které bude 
navazovat na stávající VO. 

Občanské vybavení  

V centrální části obce je umožněno v rámci ploch občanského vybavení i 
využití pro sběrný dvůr.“ 

do bodu 1.2) Území nezastavitelné, krajinné na konec textu se doplňuje nový 
text, který zní takto : 

Prostupnost krajiny 

Síť účelových komunikací, cyklostezek a pěších tras zůstává nenarušena, jsou 
navrženy úpravy a trasování cyklostezky směrem na Špičák a ve Studeném Zejfu.   

Protierozní opatření a ochrana před povodněmi 

Navrhuje se odvodnění plochy mezi plánovanou trasou komunikace I/44 a 
zástavbou. Podél komunikace bude vybudován odvodňovací příkop  – K 2 
s odvedením přívalových vod do recipientu. 

Rekreace 

Rekreace v krajině zůstává zachována, její přístupnost se upravuje návrhem 
tras cyklostezek“. 

 

II. Pro funkční plochy vymezené změnou č. 1 dle odstavce I. platí regulativy 
uvedené v obecně závazné vyhlášce obce Písečná č. 1/2006. 
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III. Pro vymezené plochy územním plánem, včetně změny č. 1, se doplňují 
regulativy uvedené v Článku 4, v Článku 5, v Článku 7, v Článku 11, v Článku 12 
v Obecně závazné vyhlášce obce Písečná č. 1/2006 takto: 

v Článku 4. Doplňují se podmínky přípustného využití v plochách bydlení – Bv – o 
další odrážku, která zní: „zařízení související dopravní a technické infrastruktury“. 

Dále se nakonec textu článku č.4 doplňuje nový odstavec, který zní: 

„VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ  
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

Pro lokalitu bydlení Bv 13 v k.ú. Studený Zejf je navrženo vypracovat územní 
studii k prověření prostorového uspořádání s deklarováním nenarušení krajinného 
rázu. Pro pořízení studie, včetně jejího schválení a vložení dat do evidence územně 
plánovací činnosti se stanovuje lhůta do čtyř let od doby nabytí účinnosti změny č. 1 
územního plánu.“ 

v Článku 5. Doplňují se podmínky přípustného využití ve všech plochách občanské 
vybavenosti – Os, Oz, Ov, Ok a Op o další odrážku, která zní:  

„zařízení související dopravní a technické infrastruktury“. 

Doplňují se podmínky v plochách veřejné vybavenosti – Ov- podmínky přípustného 
využití o další odrážku, která zní: „zařízení sběrných dvorů“  

- podmínky výjimečně přípustného využití o další odrážku, která zní: „zařízení pro 
služby a lehkou, nespecifikovatelnou výrobu bez negativních vlivů na okolí“. 

v Článku 7. Doplňují se podmínky přípustného využití v plochách výroby – o další 
odrážku, která zní: „zařízení související dopravní a technické infrastruktury“. 

v Článku 11. Doplňují se podmínky přípustného využití v plochách smíšených – Sv – 
o další odrážku, která zní: „zařízení související dopravní a technické infrastruktury“. 

v Článku 12. Doplňují se podmínky v plochách - Pi – intenzivní zemědělské výroby a - 
Po – intenzivní zemědělské výroby s určitým omezením o nový odstavec, který zní: 

„- podmínky přípustného využití - pozemkové úpravy a zásahy vedoucí ke 
zmírnění negativních dopadů vlivů na životní prostředí (např. řešení odvodnění 
extravilánových vod, eroze apod.)“. 

 

III. V Čl. 19 obecně závazné vyhlášky obce Písečná č. 1/2006, se za konec 
textu doplňuje nový text, který zní: 

„Veřejně prospěšné stavby i veřejně prospěšná opatření jsou vymezeny včetně 
plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádnému užívání pro stanovený účel. 

• STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

D1 - koridor pro přeložku komunikace I/44  

D 19 – koridor pro vybudování MK pro průmyslovou zónu severně od trati ČD 
v místě nádraží mezi sil. II/455 a sil.III/4551 

D 20 - úprava MK u bytovek 

D 21 – 22 - úprava MK ve Studeném Zejfu 

• STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
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M 7 – 9 - vodovod 

K 2 – odvodňovací příkop 

K 3 – 5 – kanalizace 

P 11 – 13 - plynovod 

E 2 - výstavba nové stožárové trafostanice včetně venkovní přípojky VN 

E 3 - přeložka stávající stožárové trafostanice 

E 4 - úprava přípojky VN pro stávající stožárovou trafostanici 

E 5 - úprava stávající stožárové trafostanice 

E 6 - výstavba nové stožárové trafostanice včetně venkovní přípojky VN“ 

 

IV. Součástí změny č. 1 územního plánu obce Písečná jsou tyto výkresy 
grafické části: 

1. Hlavní výkres – č. 2          1 : 5 000  

2. Vymezení ploch VPS, asanací a asanačních úprav – č. 10 1 : 5 000 

 

V. Ode dne účinnosti této změny č. 1 se v měněných částech Obecně závazná 
vyhláška obce Písečná č. 1/2006 nepoužije. 
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Odůvodnění 
Odůvodnění návrhu změny č. 1 územního plánu obce Písečná obsahuje 

textovou část odůvodnění a grafickou část odůvodnění. 

A. Textová část 

 

1. Postup při pořizování změny 

 O pořízení změny č. 1 rozhodlo zastupitelstvo obce Písečná na svém 3 
zasedání dne 8.2.2007 unesením č. II/7. Pro vypracování dokumentace změny č. 1 
byl vybrán zpracovatel fa Stavoprojekt Olomouc a.s., Olomouc, ing. arch. Jana 
Chlupová. O zajištění pořízení změny č. 1 požádala obec Písečná MěÚ Jeseník 
27.2.2007 (dále jen pořizovatel). 

Návrh „zadání" změny č. 1 byl veřejně projednán v době od 28.5.2007 do 
26.6.2007. Pořizovatel upravil návrh „zadání" změny č. 1 dle výsledků veřejného 
projednání a předložil následně ke schválení v zastupitelstvu obce Písečná.  

Návrh zadání změny č. 1. byl schválen dne 23.10.2007 na 7. zasedání 
zastupitelstva obce, usnesením č. III/1), bez požadavku zpracování konceptu změny 
územního plánu, ověřujícího variantní řešení. 

„Návrh“ změny č. 1 zpracoval Stavoprojekt Olomouc a.s. Pořizovatel zahájil 
společné jednání o „návrhu“ změny č. 1 dle ust. § 50 stavebního zákona s dotčenými 
orgány, Krajským úřadem a sousedními obcemi od 7.7.2008 do 1.9.2008. Společné 
jednání se konalo 31.7.2008. Dokumentace změny č. 1 byla upravena dle výsledků 
společného projednání. 

Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje bylo ke změně č. 1 vydáno 
dne 24.11.2008 č.j.: KUOK/100541/2008-2/7129 a to s upozorněním na opravu 
zakreslené přeložky komunikace 1/44.  

Po úpravě dokumentace pořizovatel zahájil veřejné projednání - řízení o vydání 
„návrhu" změny č. 1 dle ust. § 52 stavebního zákona. Dokumentace návrhu byla 
vystavena od 4.11.2009 do 3.12.2009 s konáním veřejného projednání dne 3.12.2009. 
Veřejné projednání bylo za účasti určeného zastupitele vyhodnoceno, dle uplatněných 
oprávněných požadavků byl „návrh“ změny č. 1 upraven. 

 

2.  Vyhodnocení  souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z 
hlediska širších vztahů 

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Písečná se nachází na severovýchodě ČR cca 6 km od města Jeseník. Na 
západě hraničí s obcí Česká Ves, na severu s obcí Supíkovice, na východě s obcí 
Hradec – Nová Ves.  

Politika územního rozvoje (PÚR ČR) vymezuje rozvojové oblasti národního 
významu a rozvojové osy mezinárodního významu. Řešené území není s ohledem na 
jeho polohu a funkce ve struktuře osídlení zařazeno mezi rozvojové oblasti a leží 
mimo rozvojové osy, nachází ve specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník - SOB 
3. Oblast je charakteristická významnými přírodními hodnotami, naopak sociální a 
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ekonomický rozvoj patří k nejslabším v ČR, jde o hospodářsky slabou a strukturálně 
postiženou oblast.  

Nevyhovující je dopravní dostupnost většiny území. Ekonomická základna je 
slabá, mnohá odvětví stagnují. Klimatické podmínky jsou nevhodné pro intenzivní 
zemědělství. Velké zásoby dřeva umožňují rozvoj dřevozpracujícího průmyslu. 
Přírodně cenná a společensky atraktivní oblast Jeseníků má vysoký potenciál pro 
zimní i letní rekreaci a lázeňství, který je potřebné rozvíjet a využívat s ohledem na 
udržitelný rozvoj území. 

Návrh změny územního plánu č. 1 svými dílčími návrhy zásadně nezasáhne do 
procesu vyvažování podmínek udržitelného rozvoje, ale usiluje o vytvoření podmínek 
pro zlepšení a stabilizaci životní úrovně obyvatel.   

Z hlediska širších vztahů se neuplatňují výraznější specifické vazby. Návrh 
změny nepřesahuje hranice řešeného území a nemá vliv na širší vztahy v území. 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Původní text územního plánu z hlediska nadřazené ÚPD ze str. 5 (části A1) 
se doplňuje.  

Dle nadřazené krajské územně plánovací dokumentace (Zásady územního 
rozvoje Olomouckého kraje vydané dne 22.2.2008 s nabytím účinnosti dne 28.3.2008) 
je území zařazeno do rozvojové osy OR 2 a rozvojové oblasti RO 5. Řešení změny 
č.1 nezasahuje do jevů navrhovaných nadřazenou dokumentací, vyplývá z ní pouze 
požadavek na zapracování koridoru nadmístního významu označeného D3, který 
bude nutno prověřit územní studií. 

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

Změna č. 1 územního plánu obce Písečná je zpracována v návaznosti na 
urbanistickou koncepci stávajícího schváleného územního plánu obce a je v souladu 
s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými v § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění. 

4.  Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 

 „Návrh" změny č. 1 odpovídá z hlediska obsahové úplnosti přiměřeně obsahu  
přílohy  č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických  podkladech,  územně  
plánovací  dokumentaci  a  evidenci  územně  plánovací činnosti, v platném znění. 
Obsah je dle uvedené vyhlášky členěn na vlastní změnu územního plánu a 
Odůvodnění. Zároveň zohledňuje vazbu na platný územní plán. 

Řešení změny č. 1 je v souladu se stavebním zákonem a s cíli územního plánování. 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s 
výsledkem řešení rozporů  

Požadavky podle zvláštních právních předpisů byly uplatňovány dotčenými 
orgány, které vykonávají státní správu v příslušných úsecích. 

V rámci společného projednání dle § 50 stavebního zákona bylo k návrhu 
změny č. 1 uplatněno 13 stanovisek dotčených orgánů. Ostatní uplatněná stanoviska 
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jsou kladná, jsou bez připomínek. Pro dotčené orgány, které neuplatnily své 
stanovisko platí: má se za to, že se změnou č. 1 souhlasí.  

 
• Uplatněná stanoviska bez připomínek: 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ostarva 

Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Jeseníky 

Hasičský záchranný sbor Ol. kraje, odbor SEVER, pracoviště Jeseník 

Krajská hygienická stanice Ol. kraje, pracoviště Jeseník 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 

Ministerstvo zemědělství, pracoviště Jeseník 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 

Ministerstvo obrany ČR, VÚSS Olomouc 

 
• Uplatněná stanoviska s připomínkou: 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odb. strategického rozvoje kraje, Olomouc 

-respektovat vydané Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

Vyřízení: respektováno; 

Krajský úřad Ol. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, -ochrana ovzduší, 
odstavce 1 až 4; 

Vyřízení: respektováno, jde o obecné požadavky;  

-ochrana lesa – odst. 5, u plochy B10 nesoulad textové a grafické části , odst. 6. 
plocha Rs2 není PUPFL, dle KN je sportoviště a rekreační plocha, odst. 7 uvedené 
parcely pro plochu dopravy 1/44 a související MK specifikovat dočasný nebo trvalý 
zábor ; 

- Vyřízení:bylo v dokumentaci opraveno; 

-ochrana ZPF – není dostatečné odůvodnění rozsáhlého záboru návrhu přeložky 1/44; 

Vyřízení: vyhověno, dohodnuto s DO (Zápis ze dne 1.10.2008) upřesnění odůvodnění 
záborů pro komunikaci 1/44, která byla již v původní dokumentaci ÚP a změnou se 
upřesňovala trasa a zábor na základě podrobnější dokumentace; 

Centrum dopravní výchovy Brno a Správa železniční dopravní cesty Praha 

-respektovat podmínky vyjádření ŘSD Brno z 12.6.2007, -novou výstavbu situovat 
mimo OP dráhy; 

Vyřízení: požadavku ŘSD k zadání bylo vyhověno, podmínky OP dráhy jsou doplněny 
v textové části; 

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, Praha 

-respektovat ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K86 a jeho osu a 
nadregionální ÚSES, dle ÚTP ČR (MMR, MŽP, 1996); 

Vyřízení: uvedený územně technický podklad byl zapracován v územně plánovací 
dokumentaci Olomouckého kraje, kterou jsou nově vydané Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje ze dne 22.2.2008, uvedené NR ÚSES nejsou změnou č. 1 
dotčeny; 
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Úřad pro civilní letectví, Praha 

-respektovat OP letiště; 

Vyřízení: je respektováno, požadavek obsažen ve stávajícím územním plánu; 

 

 
• Uplatněné připomínky sousedních obcí : 

Žádné připomínky nebyly uplatněny. 

 Řešení rozporů změna č. 1 neobsahuje. 

 

6. Vyhodnoceni splnění zadání změny č. 1  

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně 
plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě dalších širších územních 
vztahů 

Požadavek respektování PÚR ČR a ZÚR pro území Olomouckého kraje je 
dodržen, návrh změny se týká lokálních záměrů obce bez vlivu na širší vztahy a 
nadřazenou dokumentaci.  

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů  

Územně analytické podklady byly použity pro zapracování koridoru přeložky 
silnice I/44 a hranic ploch zařazených do soustavy Natura 2000.  

c) Požadavky na rozvoj území obce 

Dílčím způsobem byly navrženy dle požadavku zadání plochy bydlení, 
rekreace, výroby a veřejné infrastruktury. Záměry jsou dílčího charakteru a základní 
urbanistická koncepce obce zůstává zachována. 

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou 
koncepci a koncepci uspořádání krajiny) 

Požadavky na dílčí změny funkcí a vymezení konkrétních nových ploch 
bydlení, rekreace, výroby a požadované aktualizace dat v zadání byly respektovány 
vymezením ploch, případně doplněním regulativů a specifických podmínek 
navrhovaných ploch.  

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Byly řešeny zásadní úpravy dopravní a technické infrastruktury dle zadání. 
Nové plochy bydlení jsou navrhovány v návaznosti na stávající komunikace, detailní 
návrhy dopravních napojení (nejsou předmětem řešení územního lánu a neodpovídá 
měřítku jeho zpracování) budou řešeny v navazujících podrobnějších dokumentacích.  

Požadavek pro řešení občanského vybavení je řešen vyčleněním příslušné 
plochy (veřejná zeleň), ostatní požadavky na veřejnou infrastrukturu jsou řešeny 
úpravou, případně doplněním regulativů. 
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f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

Nově jsou do 1. změny zakresleny hranice Evropsky významné lokality a Ptačí 
oblasti náležících do soustavy Natura 2000. V řešení byly zohledňovány obecné 
požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, 
požadavky na ochranu krajiny a využitelnost přírodních zdrojů.  

Požadavek uvést do textu změny větu: „Při umísťování staveb a jejich 
architektonickém ztvárnění postupovat dle zásad Plánu péče CHKO Jeseníky v k.ú. 
Studený Zejf“ je uplatněn stanovením specifické podmínky u příslušných lokalit. 

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a asanace 

Změna nově specifikuje veřejně prospěšné stavby (dopravní a technická 
infrastruktura). 

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů  

Problematika odvodnění polních ploch v lokalitě mezi zástavbou a koridorem 
přeložky I/44 je řešena návrhem odvodňovacího příkopu, problematika pozemkových 
úprav je ošetřena stanovením v podmínkách využití ploch (v regulativech) 
v nezastavitelném území. 

U plochy „při rušení kravína“ jsou uvedeny specifické podmínky pro využití.  

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území 

Ze zadání nevyplynuly pro řešení návrhu žádné výjimečné střety.  

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové 
oblasti nebo rozvojové ose 

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje nevyplývají z výše uvedených 
hledisek žádné specifické požadavky na vymezování zastavitelných ploch a ploch 
přestavby. Návrh změny posiluje zejména funkci bydlení a stabilizuje obec v rámci 
struktury osídlení oblasti.   

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo 
prověření změn jejich využití územní studií  

Požadavek uplatněný CHKO Jeseníky na zpracování územní studie v lokalitě 
ve Studeném Zejfu (pro umístění více než tří RD) je uveden. 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky 
pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem  

Nebyly stanoveny. 
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m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání 
uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní 
prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast 

Nebyly stanoveny. 

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na 
zpracování variant  

Nebyl stanoven.  

o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního 
plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter 
území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

Textová i grafická část změny je zpracována dle požadavku zadání – 
přiměřeně dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. Požadavek zpracování změny nad 
stávajícím textem územního plánu se zachováním původního členění je respektován 
v textu odůvodnění. 

Návrh je členěn podle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., uváděny jsou pouze 
kapitoly, které jsou změnou č. 1 dotčeny. Provázanost s původním textem je doložena 
v odůvodnění odkazy na příslušné stránky a kapitoly původního textu s uvedením, 
které části jsou řešením změny dotčeny.  

Změny v dopravní infrastruktuře jsou patrné z hlavního výkresu, proto nebyl 
samostatně zpracován výkres dopravy, nicméně pro případné ujasnění je do textové 
části odůvodnění přiloženo schéma měněných částí nad původním výkresem dopravy. 
Dále nebyl zpracován koordinační výkres, neboť nebyl součástí původního územního 
plánu a veškeré potřebné informace jsou obsaženy v hlavním výkrese. 

 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Změna č. 1 územního plánu přehodnocuje funkční využití území dle požadavku 
zadání včetně úprav regulativů. Na základě hodnocení využitelnosti a dosažitelnosti 
ploch v územním plánu reaguje navrhované řešení na aktuální potřeby obce zajistit 
vhodné plochy pro bydlení formou přehodnocení stávajícího využití v platném 
územním plánu a dále se doplňují dílčím způsobem nové plochy pro bydlení, rekreaci 
a výrobu a související dopravní a technickou infrastrukturu. V souvislosti s návrhovými 
plochami a doplněním technické a dopravní infrastruktury se vybrané stavby zařazují 
do veřejně prospěšných staveb. Změna dílčím způsobem doplňuje řešení územního 
plánu a neporušuje soulad s cíli územního plánování. Text odůvodnění je zpracován 
nad původním textem Územního plánu obce Písečná. 

 

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - str. 9 - 65 původního textu A1) územního plánu  

a) Vymezení řešeného území 

Lokality řešené změnou č. 1 se nachází v rozsahu celého řešeného území. 
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b) Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot území 

Nemění se. 

c) Návrh urbanistické koncepce 

c.1. Urbanistická charakteristika obce 

Změna  č. 1 řeší dílčí plochy a nezasahuje do základní urbanistické koncepce obce.  

c.2. Koncepce rozvoje obce 

Nemění se, doplňuje se text na str. 13: 

Stabilizované plochy – podle skutečného stavu je aktualizována plocha hřiště a 
upřesněno vymezení lesních ploch. 

Rozvojové plochy - jsou doplněny o dílčí plochy pro bydlení, rekreaci, výrobu a zeleň 
v rámci zastavěného území, případně v plochách na zastavěné území navazující, 
nebo jsou upraveny stávající zastavitelné plochy.   

d) Návrh členění obce na funkční plochy a podmínky jejich využití 

Současně zastavěné a zastavitelné území: 

Zastavěné území (v původním územním plánu uváděné současně zastavěné území) 
je u ploch navrhovaných změnou č. 1 aktualizováno dle grafické části. Doplňuje a 
mění se původní text a tabulky (části A1) ze str. 14 – 23 o navržené zastavitelné 
plochy (tabulky jsou obsaženy v textu Změny č. 1): 

D.1. PLOCHY BYDLENÍ 

Plochy bydlení se doplňují v přímé návaznosti na zastavěné území 

D.2. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  

VZ- Areál zemědělské výroby 

Změnou č. 1 se převádí celá plocha areálu do ploch smíšených – Sv 2. 

VV- Výroba, sklady, výrobní služby 

a) Areál za železniční tratí  

K plochám výrobním se přičleňuje část areálu (bývalé plochy technické infrastruktury - 
skládka čistírenských kalů - dosud stavba nevýrobního charakteru) – Vv 1. 

b) Areál u železniční trati 

 Nemění se. 

c) Mlýn v JZ části obce.   

Nemění se 

d) Areál ve Studeném Zejfu 

Nemění se. 

 

e) Areál na východním okraji katastru 

Rozšiřuje se stávající plocha o dílčí lokalitu drobné výroby – Vv 2. 
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D.3. OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Rozsah ploch se změnou nemění, jsou doplněny podmínky využití území. 

D.4. SV- SMÍŠENÉ PLOCHY 

Do ploch smíšených se převádí plocha zemědělského areálu a rozšiřuje se plocha Sv 
1. Lokality jsou určeny pro umístění bydlení a nebytových funkcí charakteru výrobních 
a řemeslných provozoven, které svým provozem podstatně neruší bydlení na okolních 
pozemcích Sv.  

D.5.  R- REKREACE A CESTOVNÍ RUCH, SPORT 

Rozšiřuje se plocha v centrální části obce mezi zdravotním střediskem a plánovaným 
hřištěm – Rs 2 (stávající plocha Rs 1 v návaznosti na zpracovanou studii a vydaná 
správní rozhodnutí) a stávající plocha rekreace u rybníku Florián (pro výstavbu i 
drobných objektů v dané ploše je nutné zdůraznit respektovaní přírodního charakteru 
území a přírodního parku, plocha je určena zejména pro umístění sportovních hřišť, 
upravené zeleně, pěších komunikací) Rs 3. 

D.6.a VEŘEJNÁ A UŽITKOVÁ ZELEŇ 

D.6.a.1. zeleň veřejná 

Vymezuje se nově plocha u obchodu v centrální části obce - Zs 

Zs  Sídelní zeleň na veřejných prostranstvích (zeleň parků, zeleň ulic). Součástí 
jsou chodníky, drobné doplňkové objekty jako zastávky, pískoviště, altánky, apod., 
menší vodní plochy. Je vhodné vyžadovat přírodní charakter zeleně. 

Území nezastavitelná 

 Změna zasahuje do nezastavitelného území pouze rozsahem lokalit. Jinak 
zůstává text na str. 21 původního textu beze změn. 

D.7  VODNÍ TOKY A PLOCHY  

Zůstává beze změn. 

D.8. PLOCHY DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ A PLOCHY TECHNICKÉ 
VYBAVENOSTI 

Doplňují se specifikované účelové plochy, popsány jsou v textu návrhu – v koncepci 
dopravní a technické infrastruktury. 

 TVK kanalizace 

Doplněno dle návrhu.  

Řízená skládka určená k ukládání čistírenských odpadů, umístěná ve výrobním areálu 
za tratí, která neplní daný účel je navržena pro nové využití pro výrobu bez užší 
specifikace.  

Dt objekty pro obsluhu ČD, zařízení železnice 

Zůstává beze změn. 

Seznam funkcí a funkčních typů užívaných v ÚPD obce Písečná: 

Zůstává beze změn. 
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e) Limity využití území včetně stanovených záplavových území 

e.1. limity využití území vyplývající ze zákonů, z nadřazených předpisů, 
z vyhlášených OP 

o ochranné pásmo železnice  

text  (novou výstavbu situovat ve vzdálenosti vyhovující parametrům hlukových 

emisí a vibrací vznikajícím železničním provozem) se mění: 

nová bytová výstavba se doporučuje umisťovat mimo ochranné pásmo dráhy, což 

je 60m od osy krajní koleje, resp. ve vzdálenosti vyhovujících parametrů hlukových 

emisí a vibrací vznikajících železničním provozem (§ 30 zák. 258/2000 Sb. – hluk 

a vibrace) 

dle § 9 odst. (1) zák. 266/1994 Sb. - zákon o drahách, v ochranném pásmu dráhy 

lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou činnost a činnost prováděnou 

hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné 

odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními 

znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených 

 

e.2. územní plán stanovuje limity využití území 

OP živočišné výroby je v návaznosti na navrhovanou změnu využití území (pro 

plochu smíšenou Sv) z návrhu vypuštěno. 

Ostatní návrhy zůstávají beze změn 

f) Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území  

Tabulka ze strany 26 původního textu (části A1) územního plánu se aktualizuje 
podle navržených zastavitelných ploch:  

Poř. č. 
plochy katastr lokalita Výčet pozemků Výměra 

cca m² Poznámka 

15 Písečná Bv 7 
89/2; 91/2; 7/1, 3, 4; 13/2; 13/4; 
4/1, 2; 3/1; 3/3 –7;  42/2; 60/1; 

43; 70/3 
25 003 

bydlení individuální venkov. typu cca 
13 RD, převedení výhledové lokality  

V2, zasahuje ochranné pásmo 
železnice - obytné objekty do něj 

neumisťovat, ostatní objekty 
podmíněny souhlasem dotčeného 

orgánu 

16 Písečná Bv 8 352/2 1 877 
bydlení individuální venkov. typu cca 
1 RD, doplnění plochy v zastavěném 

území 

17 Písečná Bv 9 808/1 3 540 

bydlení individuální venkov. typu cca 
3 RD, rozšíření u plochy Bv 5, 

omezení možnosti výstavby stávající 
trafostanicí 

18 Písečná Bv 10 
793/4; 245; 793/1; 797/1; 

798/1; 803/20; 80/2; 796/1, 3, 
4, 6; 793/5; 797/2; 798/2 

10 466 

bydlení individuální venkov. typu cca 
7 RD, funkční změna v zastavěném 

území z ploch veřejné zeleně a 
výroby 
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19 Písečná Bv 11 785/1; 785/4; 785/5; 803/17; 
803/18 3 069 

bydlení individuální venkov. typu, 
cca 3 RD,  doplnění plochy 

v zastavěném území 

20 
Studený 

Zejf 
Bv 12 690; 37; 208; 90; 1098; 156; 

142 2 421 
bydlení individuální venkov. typu, 
cca 2 RD, rozšíření plochy podél 

místní komunikace v Chebzí, CHKO 

21 

 
Studený 

Zejf 
Bv 13 216; 493; 282; 281; 217/1 14 487 

bydlení individuální venkov. typu, 
cca 7 RD, doplnění „proluky“, 
dodržet zásady Plánu péče 

CHKO Jeseníky - požadavek 
prověření územní studií 

22 

 
Studený 

Zejf 
Bv 14 267/2 4 839 bydlení individuální venkov. typu, 

cca 2 RD, doplnění „proluky“, CHKO 

23 Písečná Vv 1 703/1; 703/11 52 481 

rozšíření ploch výroby, potřebná 
výsadba smíšené zeleně, zavedení 

asanačních technologií, výskyt 
zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů – orgán ochrany přírody 

bude požadovat biologické 
hodnocen 

24 Písečná Vv 2 976/11; 928/1 8 904 rozšíření ploch výroby, respektovat 
ochranné pásmo lesa 

25 Písečná Sv 2 362; 524/1; 524/2; 525/2; 
521/2; 521/3 

21 153 

 

smíšené plochy - výroba, obchod, 
služby, bydlení, max. kapacita cca 

10  RD, nová výstavba nesmí 
narušit stávající vodní režim 

sousední EVL „Písečná – mokřad“, 
zasahuje ochranné pásmo lesa a 
železnice - obytné objekty do nich 

neumisťovat, ostatní objekty 
podmíněny souhlasem příslušných 

dotčených orgánů 

26 Písečná Sv 3 88/1;  250; 249; 679/3;  88/9 1 422 

bydlení jen doplňkové, cca 1 RD, 
zasahuje ochranné pásmo železnice 
- obytné objekty do něj neumisťovat, 

ostatní objekty podmíněny 
souhlasem dotčeného orgánu 

27 Písečná Rs 2 364/1; 364/2; 374; 387/8 2 749 rozšíření Rs1 

28 Písečná Rs 3 625/4 4 382 rozšíření stávajícího rekreačního 
areálu 

29 Písečná Zs 2 900/2 1 486 veřejná zeleň sídelní 
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30 Písečná D 1 

11, 47, 48/1, 48/2, 129, 169/5, 
200, 219/1, 219/2, 226, 239, 

253, 315, 316, 317, 332, 405, 
406, 407, 768/2, 770/2, 803/1, 

808/3, 803/21, 803/22, 845, 
846/1, 846/2, 884/2, 884/3, 
923/1, 924/2, 924/4, 924/5, 

924/6, 926/2, 927, 928/1, 935, 
937, 939, 940/1, 940/2, 940/3 
941, 944, 947/1, 947/2, 965/1, 
965/2, 968/1, 968/3, 969, 971, 

972, 976/1, 1024, 1025/1, 
1026/1, 1030/1, 1033/1, 

1033/2, 1033/3, 1049, 1062, 
1063, 1064, 1065, 1065/1, 

1065/2, 1066/1, 1066/2, 
1068/1, 1069/1, 1069/3, 

1069/4, 1069/6, 1071, 1073, 
1077, 1080/1, 1080/2, 1080/3, 
1080/4, 1080/5, 1082, 1094/5, 

1098/2, 1100/1, 1100/2, 
1101/1, 1101/2, 1101/3, 1102, 
1103, 1104, 1105/2, 1106/1, 
1107, 1189/1, 1191/1, 1193, 
1195, 1221/1, 1224, 1225, 

1226, 1228, 1229/2, 1231/2, 
1240/1, 1240/2, 1240/5, 

1240/6, 1240/8, 1240/11, 1256, 
1263/5, 1286, 1287, 1288, 

1290, 1291, 1292/1, 1292/2, 
1300/1, 1300/2, 1300/3, 1336, 
1337, 1338, 1340/1, 1340/2, 

1340/3, 1343/1, 1343/2, 
1343/3, 1343/4, 1348, 1350, 
1351/1, 1359, 1380, 1387, 
1389, 1390/1, 1392, 1393, 
1394, 1395, 1396, 1429/1, 

1429/2, 1431/1, 1431/2, 
1431/4, 1431/5, 1432, 1433, 
1439,  1455, 1458/2, 1459, 

1461, 1462, 1473/1 

 

koridor nadmístního významu pro 
přeložku silnice I/44 

v přechodně chráněné ploše 
Orobanche výskyt zvláště 

chráněného druhu rostliny – orgán 
ochrany přírody bude požadovat 

biologické hodnocení 

 

g) Návrh koncepce dopravy a technického vybavení 

g.1.  Doprava  

Původní text územního plánu (část A1) ze strany 27 – 31 se doplňuje a mění 
v následujících kapitolách: 

1. Ú V O D - základní komunikační síť. 

 Nemění se 

2. P O D K L A D Y 

 Nemění se 

3. N Á V R H 

3.1    Doprava silniční 

3.1.1  Řešení komunikační sítě 

Doplňují a upravují se komunikace: 
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Nově je do změny č.1 zakomponován koridor pro přeložku komunikace I/44. 
Trasa je převzata z nadřazené územně plánovací dokumentace – Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje. Požadovaná šířka koridoru 200 m na obě strany od osy 
byla zúžena, na základě souhlasu Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, 
směrem k zástavbě Písečné na 50m. 

Změnou byla upravena trasa místní komunikace u stávajících bytovek  směrem 
k Bv 2 a Bv 3. Na p.č.364/4 u zdravotního střediska je plocha vyznačena jako 
parkoviště a MK. V prostoru návsi byla do změny zahrnuta úprava dle řešení urb. 
studie obce.   

Změnou se navrhuje vybudování MK pro průmyslovou zónu, náhradou za UK, 
severně trati ČD v místě nádraží mezi sil. II/455 a sil.III/4551. Bylo upraveno dopravní 
napojení  Bv 4 a Bv 5 s propojením od stávající MK na Petrák. V řešení byly doplněny 
v grafické části některé další MK. 

 3.1.2 Zatížení dopravní sítě 

 Nemění se 

3.1.3 Silniční ochranná pásma 

 Nemění se 

3.1.4. Doprava v klidu 

Nemění se 

3.1.5 Hromadná doprava osob 

Nemění se 

3.1.6 Dopravní zařízení 

Nemění se 

3.2 Doprava železniční 

Nemění se 

3.3 Doprava letecká 

Nemění se 

3.4 Doprava lodní 

Nemění se 

3.5 Účelové komunikace 

V grafické části byly doplněny některé trasy stávajících UK. 

3.6 Doprava pěší a cyklistická 

Byla doplněna cyklotrasa ke Kalvárii, byla upřesněna trasa na p.č. 349 ve 
směru Špičák.  

4. VLIV DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Nemění se 

5.  ZÁVĚR 

 Nemění se 
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g.2. Vodní hospodářství  

Původní text územního plánu (část A1) ze strany 35 – 39 se doplňuje a mění 
v následujících kapitolách: 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Širší vztahy 

Nemění se 

 Popis stavu 

Nemění se 

Návrh rozšíření rozvodné sítě Písečná 

Nové plochy pro bydlení a výrobu budou napojeny na stávající řady, jsou 
umístěny v blízkosti hlavních řadů vodovodní sítě a je tedy možno je bez problémů 
napojit. Přednostně budou řady vedeny podél komunikací. 

Plocha pro výrobu Vv 2 je od stávajících sítí velmi vzdálena, proto se bude 
řešit individuálně. Zásobení vodou je možné řešit domovní studní. Pro plochu Vv 1 
bude dotažen hlavní řad vodovodu. 

Plocha Rs 3 - rozšíření stávající plochy pro rekreaci - vlastní napojení na 
vodovodní síť se bude řešit ze sítí, které jsou ve stávající ploše. 

Napojení plochy Bv 4 na vodovod je upraveno posunutím sítě, která je 
vedena podél plánované komunikace.   

Bilance potřeby vody 

Výpočet množství odebírané vody se zásadně nezvýší, proto není třeba 
přehodnocovat stávající stav. Počet obyvatel se rapidně nenavýší, výpočty se 
nemění.  

Akumulace ve vodojemu 

Nemění se  

Užitková voda 

Nemění se 

KANALIZACE 

Stávající stav 

Nemění se 

Návrh 

Doplňují se pouze přípojky a přípojkové stoky do nově vzniklých ploch pro 
bydlení i pro výrobu. Jsou vedeny v komunikacích nebo v souběhu s nimi. Všechny 
návrhové plochy jsou v blízkosti stávající kanalizace a mohou se na ni napojit. 

Plocha pro výrobu Vv 2 je od stávajících sítí velmi vzdálena, proto se bude 
řešit individuálně. Likvidace odpadních vod se bude řešit alternativně např. pomocí 
žumpy nebo domovní ČOV. Pro plochu Vv 1 budou dotaženy hlavní trasy 
kanalizace. 
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Plocha Rs 3 - rozšíření stávající plochy pro rekreaci - vlastní napojení na 
kanalizační síť se bude řešit ze sítí, které jsou ve stávající ploše. 

Napojení plochy Bv 4 na kanalizaci je upraveno posunutím kanalizace podél 
plánované komunikace. 

Dimenzování stok 

Nemění se  

Vodní toky a plochy 

Nemění se 

g.3 Zásobování plynem 

Původní text územního plánu (část A1) ze strany 39 – 40 se doplňuje a mění: 

Rozvodná síť v obci je navržena tak, že umožňuje výhledové zásobení všech  
navrhovaných ploch v obci určených k zástavbě rozšířením okruhové, případně 
větevné sítě v obci. 

g.4 Zásobování teplem  

Původní text územního plánu (část A1) ze strany 41 – 43 se nemění. 

g.5 Energetika  

Původní text územního plánu (část A1) ze strany 45 – 52 se doplňuje a mění: 

g.5.1 elektrická energie 

g.5.1.1. Rozsah řešeného území 

 Nemění se 

g.5.1.2. Současná zástavba a charakter spotřeby el. energie 

 Nemění se 

g.5.1.3. Popis současného stavu distribučních sítí el. energie 

Nemění se 

 

g.5.1.4. Návrh systému zásobování elektrickou energií - rozvody  VN 22 
kV a trafostanice 

Doplňuje se o následující odstavce: 

Návrh změny č. 1 řeší celkem 10 lokalit pro individuální výstavbu 
rodinných domů. Pro zabezpečení nově vzniklých odběrů pro bydlení 
jsou navrženy nová zařízení a úpravy sítí: 

E 2 – výstavba nové stožárové trafostanice včetně venkovní přípojky VN 22 kV ze 
stávajícího vedení VN č.72.  

Pro lokalitu Bv 7 (plocha pro výstavbu cca 13 RD) s předpokládaným příkonem cca 60 
kW je navržena výstavba nové trafostanice včetně přípojky VN. Napojení je navrženo 
ze stávajícího venkovního vedení VN č.72. Hlavním důvodem pro návrh výstavby 
nové trafostanice je skutečnost, že vzdálenost k nejbližší stávající trafostanici je 600 – 
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750 m a na tuto vzdálenost není možno zajistit přenos elektrické energie bez velkých 
úbytků napětí. 

E 3 – přeložka stávající stožárové trafostanice DTS 90005 včetně venkovní přípojky 
VN 22 kV.  

Pro možnost výstavby v lokalitě Bv 9 (plocha pro výstavbu cca 3 RD) je nutno stávající 
trafostanici přeložit mimo navrhovanou lokalitu.  

E 4 – úprava přípojky VN pro stávající stožárovou trafostanici DTS 7.  

Pro možnost výstavby v lokalitě Bv 10 (plocha pro výstavbu cca 9 RD) je nutno 
stávající přívod pro trafostanici DTS 7 respektovat včetně ochranného pásma, které je 
10m na každou stranu od krajního vodiče a této skutečnosti přizpůsobit zastavovací 
plán této lokality nebo přípojku rekonstruovat za použití izolovaných vodičů (např. 
PAS) a tím zmenšit ochranné pásmo na 2m. Podle potřeby (dle skutečného zatížení 
v době výstavby RD) bude provedeno přezbrojení trafostanice pro zvýšení výkonu. 

E 5 – úprava stávající stožárové trafostanice DTS 10.  

Pro lokality Bv 12 (plocha pro výstavbu cca 2 RD),  Bv 13 (cca 15 RD) a Bv 14 (cca 2 
RD), s předpokládaným příkonem cca 90 kW je navržena rekonstrukce stávající 
trafostanice pro zvýšení instalovaného výkonu.  

E 6 – výstavba nové stožárové trafostanice včetně venkovní přípojky VN 22 kV ze 
stávajícího vedení VN č.72.  

Pro lokalitu SV 2 (plocha pro výstavbu cca 15 RD) s předpokládaným příkonem cca 
70 kW je navržena výstavba nové trafostanice včetně přípojky VN. Napojení je 
navrženo ze stávajícího venkovního vedení VN č.72. Hlavním důvodem pro návrh 
výstavby nové trafostanice je skutečnost, že vzdálenost k nejbližší stávající 
trafostanici je 500 – 550 m a na tuto vzdálenost není možno zajistit přenos elektrické 
energie bez velkých úbytků napětí. 

Pro lokality Vv1 a Vv2 (výroba) není v grafické části řešeno napojení, protože 
v současné době nejsou známé požadavky na příkon jednotlivých lokalit. Napojení 
bude řešeno při zpracování projektů podle podnikatelského záměru a se znalostí 
požadavků na odběr těchto lokalit. U obou lokalit je možné bez velkých nákladů 
vyřešit vlastní velkoodběratelskou trafostanici. 

g.5.1.5. Rozvody NN 0,4 kV: 

Doplňuje se o následující odstavce : 

E 2 – pro lokalitu Bv 7 budou provedeny nové rozvody NN z nové trafostanice 

E 4 – pro lokalitu Bv 10 budou provedeny nové rozvody NN z DTS 7.  

E 5 – pro lokalitu Bv 13 a Bv 14 budou provedeny nové rozvody NN z rekonstruované 
trafostanice DTS 10. Potřebný příkon cca 90 kW zde bude k dispozici. 

E 6 – pro lokalitu Sv 2 budou provedeny nové rozvody NN z nové trafostanice. 

Ostatní lokality (Bv 8, Bv 9, Bv 11, Bv 12, Sv 3) budou napojeny na stáv. rozvody NN. 

 g.5.1.6. Veřejné osvětlení: 

Doplňuje se o následující odstavce: 

Veřejné osvětlení bude rozšiřováno spolu s rozvody NN. Řešení nového VO bude 
navazovat na stávající VO, v místech výstavby většího počtu RD upřednostnit 
výstavbu VO samostatnými stožáry s kabelovými rozvody VO. 
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g.5.1.7.Charakteristika ochranných pásem: 

Nemění se 

g.5.2. Telekomunikace a zařízení telekomunikací 

g.5.2.1. Rozsah řešeného území 

 Nemění se 

 g.5.2.2. Charakteristika současné zástavby 

 Nemění se 

g.5.2.3. Stávající telekomunikační zařízení  

 Nemění se 

g.5.2.4. Předpokládaná možnost využití a dostupnost v dalším vývoji obce 

 Nemění se 

g.5.2.5. Charakteristika ochranných pásem 

 Nemění se 

g.5.3. Radiokomunikace 

g.5.3.1. Rozsah řešeného území 

 Nemění se 

g.5.3.2. Charakteristika současné zástavby 

 Nemění se 

g.5.3.3. Zařízení Správy radiokomunikací - radioreléové spoje  

Nemění se 

g.5.3.4. Zařízení mobilních operátorů a pokrytí signálem 

 Nemění se 

g.5.4. Kabelové televize a lokální sítě 

 Nemění se 

g.5.5. Zařízení České armády 

  Nemění se 

g.5.6. Zařízení Českých drah 

 Nemění se 
h) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho 
technické zajištění 

 Nemění se 

i) Charakteristika a řešení krajiny, řešení ÚSES 

Řešení krajiny 

Navrhuje se řešit odvodnění polních ploch, vzniklých mezi plánovanou 
rychlostní komunikací a zástavbou, aby nedocházelo k zaplavování pozemků a obydlí 
přívalovými dešti. Podél místní komunikace bude položen odvodňovací žlab. Na tento 
bude navazovat potrubí, které odvede přívalové vody až do recipientu. 
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Koncepce návrhu ÚSES 
 Nemění se 

j) Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 

Seznam VPS v územním plánu (ze str. 56 - 57 původní textové části A) a str. 
25 – 26 původní textové části A2) se doplňuje dle vymezení v textové části návrhu 
změny č. 1:  

• koridory pro dopravní infrastrukturu: D1 - pro přeložku komunikace I/44 a D 19 
– 22 – pro místní komunikace 

• koridory a plochy pro technickou infrastrukturu: M 7 – 9 – vodovod, K 2 – 
odvodňovací příkop, K 3 – 5 – kanalizace, P 11 – 13 – plynovod a E 2 – 6 – rozšíření 
energetických zařízení 

k) Návrh řešení požadavků civilní ochrany 

 Nemění se 

k.a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

 Nemění se 

k.b) návrh ploch pro požadované potřeby zón havarijního plánování 

 Nemění se 

k.c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

 Nemění se 

k.d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

 Nemění se 

k.e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

 Nemění se 

k.f) Plochy potřebné pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně 
zastavěná území a zastavitelná území obce 

 Nemění se 

k.g) Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro 
odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné 
události 

 Nemění se 

k.h) Ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

 Nemění se 

k.j) Nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

 Nemění se 

k.l) Systém varování obyvatelstva 

 Nemění se 
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l) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
životní prostředí, nakládání s odpady, na  zemědělský půdní fond a na pozemky 
určené k plnění lesa podle zvláštních předpisů 

L. 1) Čistota podzemích a povrchových vod  

 Nemění se 

L. 2) Čistota ovzduší  

 Nemění se 

L.3) Hlukové zatížení  

 Nemění se 

L.4) Ochrana proti radonu 

 Nemění se 

L.5) Nakládání s odpady  

 Nemění se 

Výpočet množství pevného domovního odpadu  

 Nemění se 

 návrh ochranných pásem 

 Nemění se 

L.6) Důsledky navrhovaného řešení na  zemědělský půdní fond  

Odůvodnění změny č. 1 je obsaženo v samostatné kapitole. 

L.7) Důsledky navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění lesa podle 

zvláštních předpisů 

Odůvodnění změny č. 1 je obsaženo v samostatné kapitole. 

L.8) Důsledky navrhovaného řešení na krajinu a životní prostředí 

 Nemění se, změna nebude mít podstatnější dopad na krajinu a životní prostředí 
– většina navrhovaných lokalit se nachází uvnitř zastavěného území, případně 
dochází k jeho rozšíření v přímé návaznosti na stávající, či navrhované plochy. Větší 
lokalita ve Studeném Zejfu je vklíněna do zastavěného území, nedochází 
k zásadnímu vstupu a zásahu do krajiny.    

m) návrh lhůt aktualizace 

Nemění se 

Etapizace jednotlivých návrhových řešení 

 Nemění se 

ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ 

Závazná část je samostatnou textovou částí původního územního plánu - A2) a 
změnou č.1 se doplňuje na str. 6 – 18 o podmínky dle vymezení v návrhu. 

Ostatní podmínky využití území i pro ostatní plochy zůstávají shodné 
s původními podmínkami stanovenými v Územním plánu obce Písečná. 
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8.  Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj   území  a informace,  jak  
bylo  respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Tyto požadavky nebyly v zadání změny č. 1 stanoveny, dle příslušného 
stanoviska Krajského úřadu: 

- není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí 

- záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

 

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešeni na 
zemědělsky půdní fond  

ZPF – zemědělský půdní fond 

Doplňují se str. 61 - 62 původního textu části A1) a str. 4 – 11 části A3) Životní 
prostředí – ZPF, LPF územního plánu 

Následné vyhodnocení je zpracováno dle přílohy č. 3 vyhl. 13/1994 Sb. 

bod 1.Tabulkové a číselné vyhodnocení záborů ZPF  

Pro navrhované lokality je uvažováno s celkovým záborem ZPF  6,45 ha, 
z toho : 

B bydlení    4, 85 ha 

 ttp  0,81 ha 

 zahrady 0,59 ha 

 orná půda 3,45 ha 

S smíšené    1,19 ha 

 ttp  1,17 ha 

 zahrady 0,02 ha 

R rekreace    0,26 ha 

 ttp  0,26 ha 

Z zeleň    0,15 ha 

 zahrada 0,15 ha 

D doprava   

bude upřesněno dalším stupněm projektové dokumentace (předpokládá se cca 
6,67ha ZPF a PUPFL) 

Celkem zábory: 

ZPF    

- orná půda   3,45 ha 

- ttp   2,24 ha  

- zahrady  0,76 ha 

pozn. Výměra záboru pro navrhované plochy je uvedena pouze pro pozemky 
s ochranou ZPF. Zbytek území nutný pro zábor pro celou navrhovanou lokalitu tvoří 
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pozemky bez ochrany ZPF, tzn. plochy ostatní (neplodná půda, komunikace, zeleň) a 
plochy vodní - mokřady. 

Pro bydlení je uvažováno se záborem  4,85 ha. Zábor půdy pro rodinné domky 
ve skutečnosti představuje cca max. 20% výměry pozemku, neboť značná část 
pozemku je většinou zemědělsky využívána jako zahrady či louky.  

Plochy smíšené jsou navrženy v rozsahu 1,19 ha záboru ZPF. 

Zábory pro rekreační plochu tvoří 0,26 ha ZPF. 

Pro veřejnou zeleň je zábor 0,15 ha.  

Pro komunikace jsou zásadní zábory zejména mimo zastavěné území obce. 
Jedná se především o přeložku komunikace I/44 (z původního územního plánu). 
Velikost záboru bude vyčíslena ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

Podrobný přehled všech údajů je patrný z následujících tabulek. 

 seznam parcel na návrhových plochách- katastr.území- Písečná 
Návrh. 
plocha 

výměra 
návrhové 
plochy 
m2 

číslo parcely výměra 
záboru 
m2 

druh 
pozemku 

využití 
pozemku 

Katastrální 
území 

ochrana 
pozemku 

Umístění: 
zastavěné území 
/mimo zast. 
úz.=zastavitelné úz. 

BPEJ třída 
ochr. 

25 003 89/2 212 ostatní 
plocha 

neplodná 
půda Písečná - MI nemá  

 91/2 608 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace Písečná - MI nemá  

 7/1 16 026 orná půda - Písečná ZPF MI nemá  

 7/3 2 191 orná půda - Písečná ZPF MI 7.51.11 IV. 

 70/3 133 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace Písečná  MI   

 7/4 1 846 orná půda - Písečná ZPF MI 7.51.11 IV. 

 13/2 78 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Písečná - MI nemá  

 13/4 191 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Písečná - ZA nemá  

 4/1 358 ostatní 
plocha 

jiná plocha Písečná - ZA nemá  

 4/2 314 ostatní 
plocha jiná plocha Písečná - ZA nemá  

 3/1 1 059 vodní 
plocha 

zamokřená 
plocha Písečná - ZA nemá  

 3/3 591 vodní 
plocha 

zamokřená 
plocha Písečná - ZA nemá  

 3/4 424 vodní 
plocha 

zamokřená 
plocha Písečná - ZA nemá  

 3/5 55 vodní 
plocha 

zamokřená 
plocha Písečná - ZA nemá  

 3/6 150 vodní 
plocha 

zamokřená 
plocha 

Písečná - ZA nemá  

 3/7 177 vodní 
plocha 

zamokřená 
plocha 

Písečná - ZA nemá  

Bv 7 

 42/2 92 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Písečná - ZA nemá  
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 60/1 170 ostatní 
plocha 

neplodná 
půda 

Písečná - ZA nemá  

 43 328 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.51.11 IV. 

Bv 8 
1 877 352/2 1877 vodní 

plocha 
zamokřená 
plocha Písečná - ZA nemá  

Bv 9 
3 540 808/1 3540 orná půda - Písečná ZPF MI 7.47.00 II. 

10 466 793/4  1088 vodní 
plocha 

zamokřená 
plocha 

Písečná - ZA nemá  

 245  41 
zastav. 
plocha a 
nádvoří 

zbořeniště Písečná - ZA nemá  

 793/1  1918 ostatní 
plocha 

jiná plocha Písečná - ZA nemá  

 797/1  3140 orná půda -- Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

 798/1  123 ostatní 
plocha 

neplodná 
půda 

Písečná - ZA nemá  

 803/20  95 orná půda - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

 796/1 2066 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

 796/3 243 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

 796/4 174 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

 796/6 32 vodní 
plocha 

zamokřená 
plocha Písečná - ZA nemá  

 793/5 251 ostatní 
plocha 

neplodná 
půda Písečná -  ZA nemá  

 797/2 76 orná půda - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

 798/2 220 ostatní 
plocha 

jiná plocha Písečná - ZA nemá  

Bv 10 

 80/2 9 
zast. 
plocha a 
nádvoří 

společný 
dvůr 

Písečná - ZA nemá  

3069 785/1 1323 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

 785/4 333 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

 785/5 363 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

 803/17 603 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

Bv 11 

 803/18 447 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

2 421 121/14 690 ttp - Studený Zejf 

ZPF, 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI 7.29.44 II. 

Bv 12 

 121/10 37 zahrada - Studený Zejf 

ZPF, 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI 7.29.44 II. 
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 108/7 208 ostatní 
plocha 

jiná plocha Studený Zejf 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI nemá  

 108/8 90 ostatní 
plocha 

jiná plocha Studený Zejf 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI nemá  

 109/3 1098 ttp - Studený Zejf 

ZPF, 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI 7.29.44 II. 

 485/6 156 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Studený Zejf 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI nemá  

 120/13 142 ostatní 
plocha jiná plocha Studený Zejf 

rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI nemá  

14 487 216 4 236 orná - Studený Zejf 

ZPF, 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI 7.29.11  

 493 539 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Studený Zejf 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI nemá  

 282 3 241 ttp - Studený Zejf 

ZPF, 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI 7.29.11  

 281 3 072 ttp - Studený Zejf 

ZPF, 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI 7.29.11  

Bv 13 

 217/1 3 399 orná - Studený Zejf 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI nemá  

Bv 14 4 839 267/2 4 839 ostatní 
plocha 

jiná plocha Studený Zejf 
rozsáhlé 
chráněné 
území 

MI nemá  

52 481 703/1 52 078 ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha Písečná - ZA nemá - 

 
Vv 1 
 

 703/11 403 ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha 

Písečná - ZA nemá  

8 904 976/11 
 3 628 ostatní 

plocha 
manipulační 
plocha Písečná - MI nemá  

Vv 2 

 928/1 5 276 ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha 

Písečná - MI nemá  

21 153 362 856 
zast. 
plocha a 
nádv. 

bez č.p. Písečná - ZA nemá  

 524/1 4 210 ostatní 
plocha jiná plocha Písečná - ZA nemá  

 524/2 555 ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha Písečná - ZA nemá  

 525/2 3 745 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace Písečná - ZA nemá  

Sv 2 

 521/2 11 741 ttp - Písečná ZPF MI  7.51.11 IV. 
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 521/3 46 ostatní 
plocha 

jiná plocha Písečná - MI nemá  

1 422 88/1  202 vodní 
plocha 

zamokřená 
plocha 

Písečná - ZA nemá  

 250 210 
zast. 
plocha a 
nádv. 

bez č.p. Písečná - ZA nemá  

 
249 279 

zast. 
plocha a 
nádv. 

č.p. 187 Písečná - ZA nemá  

 679/3 188 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.47.00 II. 

Sv 3 

 88/9 543 
zastav. 
plocha a 
nádvoří 

zbořeniště Písečná - ZA nemá  

2 749 364/1 1 700 
881 ttp - Písečná ZPF MI 7.51.11 

7.58.00 
IV. 
IV. 

 364/2 162 ttp - Písečná ZPF MI 7.51.11 IV.  

Rs 2 

 374 6 
zast. 
plocha a 
nádiv. 

- Písečná - MI nemá  

Rs 3 
4 382 625/4 4 382 ostatní 

plocha 
zeleň Písečná - MI nemá  

Zs 2 1 486 900/2 1486 zahrada - Písečná ZPF ZA 7.29.11  

 

bod 2. Investice do půdy 

Rozsah záborů nezasahuje do území s uskutečněnými investicemi. 

bod 3. Zemědělství  

V Písečné se nachází bývalý areál ZD, patřící soukromé společnosti. V areálu 
již není umístěna živočišná výroba. Zemědělský areál je proto transformován na 
plochy smíšené Sv.  

Zemědělské pozemky na území katastrů Písečná a Studený Zejf jsou 
obhospodařována zemědělskými družstvy ze sousedních obcí.  

bod 4. Přehled uspořádání ZPF, opatření k zajištění ekologické stability (ÚSES, 
interakční prvky). 

 Přehled uspořádání ZPF je vyznačen v grafické části změny. 

4.1 ZPF 

Na daném území se zabírají půdy s kódy BPEJ, vychází se ze stejných podkladů 
územního plánu dle Přílohy č. 2, 3, 43 k vyhlášce č. 327/1998 Sb. 

4.2 ÚSES 

 Nemění se 

4.3 POZEMKOVÉ  ÚPRAVY 

Komplexní pozemkové úpravy v řešeném území nebyly zpracovány, změnou 
regulativů je umožněno jejich řešení v plochách nezastavěného území. 

bod 5. Přehled k.ú. 
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Změna č. 1 je řešena na k.ú. Písečná u Jeseníka a k.ú. Studený Zejf.  

bod 6. Zdůvodnění navrhovaných lokalit 

Záměr nových ploch změny č. 1 se opírá zejména o skutečnost, že plochy 
určené pro bydlení jsou vlastnicky nedostupné a disponibilních ploch pro obytnou 
zástavbu je nedostatek. Nově navrhované lokality mají podpořit rozvoj obce v rámci 
udržitelného rozvoje, proto jsou řešeny i nové plochy pro rekreaci a výrobu. 
Rozšířením možností podnikání je dán předpoklad pro zvýšení atraktivity sídla, tím i 
stabilizaci obyvatelstva, což vyvolává zvýšené požadavky na plochy bydlení, které 
jsou touto změnou také navrhovány.  

Většina ploch „sceluje“ plochy současně zastavěného území o „proluky“, 
případně je využito dříve řešeného výhledu, některé lokality řeší změnu stávajícího 
zastavěného území a nezabírají nově plochy zemědělského půdního fondu.  

Zástavba v Písečné zůstává charakteristická svou rozvolněností a protáhlostí 
jádra obce podél komunikace. Posíleny jsou zejména plochy bydlení a smíšené 
v kompaktní části obce Písečné, částečně pak i plochy bydlení v rozvolněné části 
obce, ve Studeném Zejfu.  

Lokality bydlení bezprostředně navazují na stávající zástavbu, nebo mírně 
rozšiřují zastavitelné území, v návaznosti na stávající komunikace a technickou 
infrastrukturu.   

Stávající návrh rekreačně-sportovního areálu, nacházející se v blízkosti 
Evropsky významné lokality náležící do soustavy Natura 2000, v centru obce a 
základní školy, se upřesňuje a doplňuje na základě podrobnější studie o navazující 
enklávu zeleně, zeleň zůstane součástí sportovního areálu i bez vyčlenění 
samostatné plochy. Nachází se na podmáčených půdách nevhodných k výstavbě či 
pěstitelství. 

Plochy výroby jsou rozvíjeny zejména ve stávajících areálech, dílčím způsobem 
je rozšířena plocha na východní hranici obce.  

Zemědělský půdní fond je dotčen i návrhem dopravní infrastruktury – zejména 
přeložkou komunikace I/44. Trasa je převzata z nadřazené územně plánovací 
dokumentace – Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Požadovaná šířka 
koridoru 200 m na obě strany od osy byla zúžena na základě souhlasu Ministerstva 
dopravy a Ředitelství silnic a dálnic směrem k zástavbě Písečné na 50m. Plochy 
záboru pro uvedenou komunikaci včetně nároků na pozemky nezbytné pro její stavbu 
budou upřesněny v podrobnější dokumentaci.  

Vyjma lokalit v SV části obce (s třídou II. stupně ochrany) jsou návrhové lokality 
umístěné na plochách s III. a IV. stupněm ochrany. 

Navrhovaná řešení vycházejí ze stávajícího funkčního členění obce, které 
doplňují o dílčí plochy. Nerozbíjejí souvisle obhospodařované zemědělské pozemky, 
navazují na zastavěné části obce, nezhoršují přístup k jednotlivým pozemkům. 

bod 7. Vztah k současně zastavěnému území 

Vymezení současně zastavěného území se nemění, pouze v k.ú. Studený Zejf 
se zastavěné území aktualizuje dle skutečnosti katastru nemovitosti. 
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bod 8. Nerostné suroviny 

Nemění se 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

Celková rozloha  k.ú. Písečná u Jeseníka a k.ú. Studený Zejf činí  843,9 ha, 
z toho lesní pozemky činí cca 180,5 ha. Z toho vyplývá celková lesnatost krajiny, která 
činí asi 22 %. 

Na řešeném území se nacházejí především lesy hospodářské.  

Většina současných lesních  porostů jsou smrkové monokultury, případně 
smíšené kultury  smrku, břízy, buku, olše. V řešeném území jsou zahrnuty všechny 
věkové skupiny porostů. 

Veškeré lesy v k.ú. Písečná a k.ú. Studený Zejf se z hlediska imisního ohrožení 
nachází v pásmu D imisního ohrožení, to je v pásmu nízkého imisního ohrožení.  

V řešení změny č. 1 nedochází k zásadním záborům PUPFL. Pozemky PUPFL 
budou s velkou pravděpodobností dotčeny v souvislosti s výstavbou komunikace I/44. 
V dalších stupních dokumentace bude možné na základě podrobnějšího řešení 
přesně specifikovat faktický zábor PUPFL, se snahou minimalizovat zásah do lesních 
porostů současně s návrhem zabezpečení stability navazujících ploch PUPFL.  

Dále byla zaznamenána úprava vymezení lesa – p.č. 108/2, 7, 120/2, 121/7 
k.ú. Studený Zejf, vycházející ze skutečnosti dle katastru nemovitostí. 

Některé lokality (Bv 14, Vv 2, Sv 2 a Rs 2 a Rs 3)  zasahují do ochranného 
pásma lesa, využití těchto území je podmíněno souhlasem příslušného orgánu 
ochrany PUPFL. 

Nedílnou součástí Vyhodnocení vlivů předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa je přiložený 

Výkres č. 8 Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL. 

 

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Námitky ke změně č. 1 ve veřejném projednání uplatněny nebyly. 

Rozhodnutí o námitkách nebylo zpracováno. 

 

11.Vyhodnocení připomínek 

V rámci veřejného jednání v řízení dle § 52 bylo uplatněno ještě 5 
stanovisek dotčených orgánů, bez připomínek, 5 vyjádření ostatních subjektů, z toho 
4 s připomínkami na opravu a doplnění textové části změny č. 1 a dále připomínka 1 
občana.  

DOTČENÉ ORGÁNY  

Úřad pro civilní letectví bez požadavku 

KÚOK, odbor strategického rozvoje kraje odd. územního plánu a SŘ bez požadavku 

Ústřední pozemkový úřad, Praha bez požadavku 

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Olomouc bez požadavku 
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Státní energetická inspekce, Olomouc bez požadavku 

SOUSEDNÍ OBCE neuplatnili 

POSKYTOVATELÉ  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha  požadavek 

Česká geologická služba, Jeseník bez požadavku 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Olomouc požadavek 

Správa železniční dopravní cesty, Olomouc požadavek 

Správa železniční dopravní cesty, Praha požadavek 

OBČANÉ  

J. Balonek požadavek 

 
• Uplatněné vyjádření s požadavky: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha  

Požadavek: -zapracovat po celé délce plánovaného koridoru vzdálenost od osy silnice 
50 m směrem k zástavbě a 200 m z vnější strany, vybíhá ochranné pásmo mimo 
koridor; 

Vyhodnocení: -uvedený požadavek je dodržen a koridor je zapracován dle 
dokumentace ZUR OK jako plocha dopravy s tím, že od osy komunikace dle ZUR je 
ochranné pásmo na stranu k zástavbě 50 m a na vnější stranu 200m, viz výkres 
schéma dopravy, v koridoru je ale vidět i osa původní kresby komunikace dle ÚP, 
která je změněna a tam vybíhá její ochranné pásmo mimo nynější koridor.  

Agentura ochrany přírody a krajiny, Olomouc 

Požadavek: –lokalita Vv1 výskyt zvláště chráněného druhu rostliny a zvláště 
chráněných druhů živočichů, před zahájením navrhovaných asanačních technologií 
zpracovat biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění; 

lokalita Vv2 v případě odstranění dřevin z plochy požadovat kompenzační opatření 
formou náhradní výsadby dřevin; 

lokalita Sv2 - částečně zasahuje do ochranného pásma navrhované přírodní památky 
Písečná mokřad, k zásahům nutno doložit souhlasné stanovisko orgánu ochrany 
přírody; 

Vyhodnocení: - vyhověno, požadavky k Vv1, Sv2 jsou zapracovány v tabulce 
zastavitelných ploch změny č. 1 územního plánu, k Sv2 je nutno je uplatnit 
v následných stupních správních řízení. 

Požadavek: lokalita D1 - výskyt zvláště chráněného druhu rostliny na p.č. 968/1, 
968/2, 969 k.ú. Písečná, přechodně chráněná plocha pro „Orobanche Písečná“ na 
období 2007-2016 požadují:- zpracovat biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona, 
-prověřit možnost variantního řešení vedení komunikace mimo uvedené pozemky 
(přemostění lokality), -přenos rostlin na jinou lokalitu; 

Vyhodnocení:  přechodně chráněná plocha pro „Orobanche Písečná“ byla již řešena 
ve stávajícím územním plánu, informace o ploše byla doplněna v odůvodnění u D1, 
vymezený koridor je platný dle ZUR OK.  
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