
 

     Město Zlaté Hory 
 

   náměstí  Svobody 80 

   793 76  Zlaté Hory  
 

 

 

 

 
Č.J.:    MZH/05376/2016                                          Datum:    5. 9.2016 

 
 
 
 

Zastupitelstvo města Zlaté Hory, 
 

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

 
formou opatření obecné povahy 

 

vydává  
 

 

ZMĚNU Č.1 
 

ÚZEMNÍHO  PLÁNU  ZLATÉ HORY 
 

 

 

I.  

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLATÉ HORY 

 
 
obsahuje tyto části: 
 
I. A  Textová část  Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory (19 stran textu) 

-  zpracovatel - Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
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I. B  Grafická část  Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory (5 výkresů)  

-  zpracovatel - Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje: 
 

1. Výkres základního členění      1:   5 000  
2.  Hlavní výkres        1:   5 000  
3. Doprava       1:   5 000 
4.  Vodní hospodářství      1:   5 000  
6.  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:   5 000   

 
 
 
 
   

II.  

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLATÉ HORY 

 

Obsahuje tyto části: 
 
II. A  Textová část odůvodnění  Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory  

-  zpracovatel - Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje: 
 

Úvod             
A. Postup při pořízení Změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory      
B. Výsledek přezkoumání Změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory      

B.1   Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory s politikou územního rozvoje a 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem     

B.2   Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 
na ochranu nezastavěného území     

B.3   Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích předpisů       

B.4   Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů   

C.  Vyhodnocení splnění požadavků zadání        
D.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území    
E.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje  
F.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty      

F.1  Vymezení zastavěného území          
F.2  Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot   
F.3  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 

zeleně        
F.4  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování    
F.5  Koncepce uspořádání krajiny          
F.6  Stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití 
F.7  Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření       
F.8  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 

právo             
F.9 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie        
F.10 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)        
F.11 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv        
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F.12 Uvedení závazné části územního plánu do souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění    

G. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch  

H.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa      

I.   Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území       
J.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona      
K.  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění         
L.  Vyhodnocení připomínek           
 
Příloha – Změna č. 1 Textové části I.A Územního plánu Zlaté Hory, vydaného Opatřením obecné povahy 

č. 1/2013             
(Srovnávací text) 

 

               
      

II. B  Grafická část odůvodnění Změny č.1 Územního plánu  Zlaté Hory,  

-  zpracovatel - Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje: 
 

7.  Koordinační výkres      1:   5 000  
8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1:   5 000     

 
 

 
II. C  Textová část odůvodnění pořizovatele Změny č.1 Územního plánu  Zlaté Hory, 

-  zpracovatel Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (viz níže),  
-  obsahuje: 

 
1. Postup pořízení změny územního plánu  

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

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

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

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

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

stavebního zákona o návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory 
5.2  Stanovisko krajského úřadu – nadřízený úřad dle ust. § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona o 

návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory 
5.3 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle ust. § 52 

stavebního zákona o návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory  
6. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
7. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, 

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

9.1   Připomínky uplatněné ve společného jednání dle ust. § 50 stavebního zákona o návrhu Změny 
č.1 ÚP Zlaté Hory  

9.2   Připomínky uplatněné ve veřejném projednání dle ust. § 52 stavebního zákona o návrhu Změny 
č.1 ÚP Zlaté Hory 
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1. Postup pořízení změny územního plánu 
 

1.1 Pořízení změny územního plánu (§ 44 stavebního zákona) 
 

Platnou územně plánovací dokumentací města Zlaté Hory je: 

- Územní plán Zlaté Hory, schválený Zastupitelstvem města Zlaté Hory dne 18.2.2013 usnesením č. 
19/199/2013, vydaný formou opatření obecné povahy, s účinností 13.3.2013 
 

Dle ustanovení § 6 odst. 6 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona) schválila Rada města 
Zlatých Hor na svém 8. zasedání dne 16.2.2015 žádost o pořízení Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory 
(dále jen změny ÚP). Žádost byla zaslána pořizovateli Změny č.1 ÚP Zlaté Hory - úřadu územního 
plánování - Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic (dále jen pořizovatel).  
Dle ust. § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s ust. § 44 písm. a) a § 45 odst. 1) stavebního zákona Zastupitelstvo 
města Zlaté Hory na svém 3. zasedání dne 23.2.2015 rozhodlo o pořízení Změny č.1 ÚP Zlaté Hory 
usnesením č. 3/32.1/2015. Zastupitelstvo města Zlaté Hory pověřilo zastupitele pana Jiřího Kozla, 
místostarostu města, ke spolupráci s pořizovatelem změny ÚP (určený zastupitel pro pořizování územního 
plánu).   
Pro zpracování změny územního plánu byl městem vybrán zpracovatel - Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., 
Ing. arch. Helena Salvetová – autorizovaný architekt pro obor územní plánování, ČKA 00 884 (dále jen 
zpracovatel).    
Důvodem pořízení změny ÚP byly požadavky města a občanů na změny využití ploch s rozdílným 
způsobem využití.  
 
 

1.2 Zadání změny územního plánu (§ 47 stavebního zákona) 
 

Na základě územně analytických podkladů ORP Jeseník, doplňujících průzkumů a rozborů a požadavků 
města, fyzických a právnických osob, byl zpracován pořizovatelem Městským úřadem Jeseník, Odborem 
stavebního úřadu, majetku a investic ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání Změny č.1 
Územního plánu Zlaté Hory, který byl projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona.  
Oznámení o projednání společně s návrhem zadání bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu, dotčeným 
orgánům a sousedním obcím a městu Zlaté Hory dopisem ze dne 23.7.2015 (poslední doručení 28.7.2015). 
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své 
požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě 
mohly uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.  
Veřejnosti bylo projednání návrhu zadání včetně poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu 
zadání připomínky, oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce obce Zlaté Hory a 
pořizovatele (úřední deska města Jeseník). Vyhláška byla vyvěšena dne od 27.7.2015 do 26.8.2015. Za 
den doručení veřejné vyhlášky je považován 15. den od vyvěšení, tj. 11.8.2015. Do 15 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, tj. do 26.8.2015.  
Návrh zadání Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory byl vystaven k veřejnému nahlížení po dobu 30 dnů 
(od 27.7.2015 do 26.8.2015), v tištěné podobě na Městském úřadě Zlaté Hory, Odbodu stavební úřad, dále 
u pořizovatele na Městském úřadě Jeseník, odboru stavebního úřadu, majetku a investic, dále způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách obce a pořizovatele.  
V zákonem stanovených lhůtách bylo k návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory uplatněno 
celkem 12 stanovisek a vyjádření dotčených orgánů s požadavky na obsah územního plánu, z toho 1 
stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany přírody 
z hlediska vlivů na životní prostředí, 1 stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 
prostředí jako orgánu ochrany přírody s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy NATURA 2000, 
6 připomínek ostatních subjektů a 10 připomínek občanů.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání změny ÚP, oprávněné požadavky 
byly zapracovány do návrhu zadání k dalšímu řešení, případně k dalšímu prověření. Dle stanoviska 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí, uplatněného k návrhu zadání, je nezbytné 
a účelné komplexně posuzovat Změnu č.1 Územní plán Zlaté Hory z hlediska vlivů na životní prostředí. Dle 
tohoto stanoviska byl vyloučen vliv změny ÚP na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Nedílnou 
součástí návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory bude vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí bude posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.  
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Upravený a doplněný návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona předložen pořizovatelem 
dne 28.8.2015 Zastupitelstvu města Zlaté Hory, které jej na svém 7. zasedání dne 7.9.2015 projednalo a  
usnesením neschválilo a vrátilo pořizovateli s pokyny pro přepracování (vyjmutí požadavku č.9 na 
vymezení plochy pro motokros na části pozemku parc.č. 3173/1 v k.ú. Zlaté Hory).  
Na základě pokynů pro přepracování bylo zadání Změny č.1 ÚP Zlaté Hory pořizovatelem ve spolupráci 
s určeným zastupitelem přepracováno. Na základě přepracovaného zadání bylo požádáno o nové 
stanovisko z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí Krajský úřad, Odbor životního prostředí. Dle 
doplňujícího stanoviska KÚOK ze dne 19.10.2015 není nezbytné a účelné komplexně posuzovat Změnu 
č.1 ÚP Zlaté Hory z hlediska vlivů na životní prostředí.  
Upravený návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona opětovně předložen pořizovatelem 
dne 20.10.2015 Zastupitelstvu města Zlaté Hory, které jej na svém 8. zasedání dne 2.11.2015 projednalo 
a  usnesením 8/75.2/2015 schválilo. 
Schválené zadání Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory je uloženo u obce a u pořizovatele. 
 
 

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

Na základě schváleného zadání Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory pořizovatel pořídil pro obec 
zpracování dokumentace návrhu Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory. Pokyn k vypracování návrhu 
změny ÚP včetně schváleného zadání změny ÚP byl zpracovateli pořizovatelem zaslán dopisem dne 
16.112015. Vypracovaný návrh Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory byl zpracovatelem Ing. arch. 
Helenou Salvetovou předán pořizovateli dne 8.2.2016. 
Společné jednání o návrhu ÚP 
Návrh Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory byl projednán ve společném jednání s dotčenými orgány a 
sousedními obcemi v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 stavebního zákona. Termín společného 
jednání byl stanoven na 1.3.2016. Oznámení o konání společného jednání bylo zasláno jednotlivě obci, 
sousedním obcím, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a zpracovateli nejméně 15 dnů před společným 
jednáním. Poslední doručení bylo provedeno dne 12.2.2016, tj. 18 dní před společným jednáním.     
Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh změny ÚP veřejnou vyhláškou, 
vyvěšenou ode dne 15.2.2016 do 31.3.2016 na úředních deskách obce a pořizovatele. Do 31.3.2016 mohl 
každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
Návrh změny ÚP byl vystaven k veřejnému nahlížení od 15.2.2016 do 31.3.2016 v tištěné podobě na 
Městském úřadě Zlaté Hory, u pořizovatele na Městském úřadě Jeseník, odboru stavebního úřadu, majetku 
a investic, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách pořizovatele 
(www.jesenik.org).  
Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 1.3.2016 na Městském úřadě v Jeseníku, lhůta pro uplatnění 
stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí byla 30 dnů ode dne společného jednání, tj. 
do 31.3.2016. 
Stanoviska a připomínky k návrhu změny ÚP uplatnilo 10 dotčených orgánů a 7 ostatních subjektů. Po 
termínu projednání byl uplatněn další požadavek města Zlaté Hory. 
Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny ÚP, dle ust. § 51 
odst. 1  nebyly řešeny žádné rozpory.   
V souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona byly stanoviska a připomínky k návrhu změny 
ÚP zaslány na KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánu a stavebního řádu se 
žádostí o vydání stanoviska (doručeno 12.4.2016). Stanovisko Krajského úřadu OK, Odboru strategického 
rozvoje, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona, bylo vydáno dne 21.4.2016 
(doručeno pořizovateli dne 29.4.2016). Tímto dopisem byl dán souhlas s veřejným projednáním 
upraveného návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory dle ustanovení § 52 stavebního zákona.  
Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů ve společném 
jednání dle § 50 stavebního zákona je uvedeno v části II.C - 5.1 a 5.2 tohoto opatření obecné povahy. 
Vyhodnocení ostatních připomínek je uvedeno v části II.C - 9.1 tohoto opatření obecné povahy. 
Pořizovatel zaslal zpracovateli dopisem ze dne 10.5.2016 žádost o úpravu návrhu změny ÚP dle výsledků 
projednání.  

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

 

Upravenou dokumentaci návrhu změny ÚP obdržel pořizovatel od zpracovatele dne 24.5.2016.  
Pořizovatel zahájil veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory dle ustanovení § 52 
stavebního zákona. Konání veřejného projednání oznámil veřejnou vyhláškou vyvěšením od 25.5.2016 do 
4.7.2016 na úřední desce města Zlaté Hory a pořizovatele MěÚ Jeseník (ÚD města Jeseník). Za doručení 
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veřejné vyhlášky se považuje 15. den od vyvěšení, tj. 9.6.2016 (tj. 18 dní před konáním veřejného 
projednání). Pořizovatel dále oznámil konání veřejného projednání jednotlivě dotčeným orgánům, 
sousedním obcím, Krajskému úřadu Olomouckého kraje a městu Zlaté Hory (poslední doručení bylo 
provedeno 25.5.2015, tj. 33 dní před konáním veřejného projednání).  
Upravená dokumentace návrhu změny ÚP byla vystavena k veřejnému nahlédnutí od 25.5.2016 do 
4.7.2016 v tištěné podobě na Městském úřadě Zlaté Hory, u pořizovatele na Městském úřadě Jeseník, 
Odboru stavebního úřadu a územního plánování, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
internetových stránkách pořizovatele – MěÚ Jeseník (ÚD města Jeseník).  
Veřejné projednání upraveného návrhu změny ÚP se konalo dne 27.6.2016 ve 14:00 hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu Zlaté Hory, nám. Svobody 80. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání (tj. do 4.7.2016) mohli uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán 
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle § 50 stavebního zákona změněny, a 
každý své připomínky.  
Stanoviska a připomínky k upravenému návrhu ÚP uplatnily 4 dotčené orgány a 3 ostatní subjekty. 
K upravenému návrhu ÚP nebyla uplatněna žádná námitka.  

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

 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky projednání a dne 13.7.2016 zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu ÚP. Vzhledem k tomu, že k upravenému návrhu změny ÚP nebyla 
uplatněna žádná námitka, rozhodnutí o námitkách nebylo zpracováno. Návrh pořizovatel doručil dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby do 30 dnů od obdržení uplatnily 
stanoviska. Svá stanoviska bez připomínek uplatnilo 6 dotčených orgánů. Pokud dotčený orgán nebo 
krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní své stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy 
pořizovatele souhlasí.  
Na základě veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu změny ÚP. 
Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů je uvedeno 
v částech II.C - 5.1, 5.2 a 5.3 tohoto opatření obecné povahy. Vyhodnocení ostatních připomínek je 
uvedeno v částech II.C - 9.1 a II.C - 9.2 tohoto opatření obecné povahy.  
Dále pořizovatel přezkoumal soulad dokumentace návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory dle ustanovení § 53 
odst. 4 s Politikou územního rozvoje ČR, s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje (Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje), s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.  
Po veřejném projednání nebylo třeba upravovat dokumentaci.  
Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracovat návrh opatření obecné povahy.  

 
1.6 Vydání změny územního plánu - dle § 54 stavebního zákona 

 

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Zlaté Hory návrh na vydání Změny č.1 Územního plánu Zlaté 
Hory, který v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. a přílohy č. 7 k této vyhlášce obsahuje tyto části: 
 
I.A Textová část Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory, zpracovaná projektantem (samostatná příloha   

k opatření obecné povahy) 
I.B  Grafická část Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory, zpracovaná projektantem (samostatná příloha 

k opatření obecné povahy) 
II.A Textová část odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory, zpracovaná projektantem 

(samostatná příloha  k opatření obecné povahy) 
II.B Grafická část odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory, zpracovaná projektantem 

(samostatná příloha k opatření obecné povahy) 
II.C Textová část odůvodnění pořizovatele Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory, zpracovaná 

pořizovatelem (součást opatření obecné povahy – kapitola II.C).  
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2.  Soulad návrhu změny ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ČR) a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje (ZÚR OK) 

 

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

 
 

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

 

Řešení změny ÚP vychází ze základních cílů a úkolů územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 
19 stavebního zákona. Změna č.1 Územního plánu Zlaté Hory je zpracována v návaznosti na stávající 
urbanistickou strukturu obce, řešenou v Územním plánu Zlaté Hory. Vymezení zastavitelných ploch bylo 
koordinováno jak s ochranou půdního fondu, tak i s ostatními veřejnými a soukromými zájmy v území. Byly 
zohledňovány předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro přírodní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel. 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly územního plánování a 
konstatuje, že návrh Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory je s nimi v souladu (podrobněji zpracováno 
projektantem v příloze II.A. - Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚP Zlaté Hory - kapitola B.2. – 
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území).  
 
 

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

 

Pořizovatel konstatuje, že návrh Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory je v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy v platném znění  (vyhodnocení zpracováno 
projektantem v příloze II.A. - Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚP Zlaté Hory - kapitola B.3. – 
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů).  

 
 

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

 

Pořizovatel konstatuje, že návrh Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory je v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů (vyhodnocení zpracováno projektantem v příloze II.A. - Textová část odůvodnění Změny 
č.1 ÚP Zlaté Hory - kapitola B.4. – Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů).  
Pořizovatel konstatuje, že návrh Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory je v souladu se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
Pořizovatel výsledky projednání návrhu ÚP vyhodnotil s určeným zastupitelem obce a dohodl s dotčenými 
orgány. Dokumentace změny územního plánu byla upravena dle výsledků projednání.  
 
Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společného jednání dle ust. § 50 stavebního 
zákona o návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory jsou uvedeny v kapitole II.C - 5.1 a 5.2 tohoto opatření obecné 
povahy, připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle ust. § 52 
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stavebního zákona o návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory jsou uvedeny v kapitole II.C - 5.3 tohoto opatření 
obecné povahy. 
 
 
5.1  Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společného jednání dle 

ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona o návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory 

K návrhu Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory ve společném jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo ve stanovené lhůtě uplatněno 10 stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a 1 dodatečné stanovisko 
vodoprávního úřadu. 

 

Pořizovatel vyhodnotil připomínky a stanoviska takto: 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství - stanovisko 
(č.j. KUOK 28368/2016 ze dne 21.3.2016, doručeno 22.3.2016) 
 

1. Ochrana přírody: 
Stanovisko s vyloučením významného vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 vydáno ve 
stanovisku krajského úřadu k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Zlaté Hory ze dne 6. 8. 2015, pod 
č. j. 72928/2015. 
Orgán ochrany přírody souhlasí s návrhem na rozšíření RBC Ovčácký vrch. Za uvedeného řešení nejsou 
návrhem změny č. 1 územního plánu negativně dotčeny zájmy ochrany přírody, které jsou v kompetenci 
krajského úřadu. 
2. Posuzování vlivu na životní prostředí: 
Ve fázi návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Zlaté Hory krajský úřad, oddělení integrované prevence, 
jako dotčený orgán ve smyslu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění a v souladu s § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, 
ve stanovisku ze dne 27. 8. 2015, pod č. j.: KUOK 73208/2015 uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní prostředí (SEA) z důvodu vymezení plochy pro vybudování motokrosového 
areálu v části areálu bývalých Rudných dolů. Krajský úřad, podáním ze dne 23. 9. 2015, obdržel žádost 
Městského úřadu Jeseník, Odboru stavebního úřadu, majetku a investic o projednání a úpravu stanoviska 
k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Zlaté Hory, který spočívá ve vyjmutí požadavku na vymezení 
plochy motokrosového areálu. Návrh zadání změny č. 1 Zlaté Hory byl dle výše uvedeného požadavku 
přepracován a spolu se žádostí o doplňující stanovisko předložen krajskému úřadu k posouzení. Krajský 
úřad na základě výše uvedené žádosti vydal dne 19. 10. 2015, pod č. j.: KUOK 88335/2015 k návrhu zadání 
změny č. 1 územního plánu Zlaté Hory doplňující stanovisko se závěrem, že změnu č. 1 územního plánu 
Zlaté Hory není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. 
K návrhu změny č. 1 územního plánu Zlaté Hory nemáme připomínek. 
3. Ochrana zemědělského půdního fondu: 
Vzhledem k zanedbatelnému rozsahu požadavků na zábory ZPF obsažených v návrhu změny č. 1 
územního plánu Zlaté Hory neuplatňujeme připomínky. 
4. Lesní hospodářství: 
Krajský úřad, jako orgán státní správy lesů (dále jen krajský úřad) příslušný podle § 48a odst. 2, písm. a) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „lesní zákon“), uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato 
dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen 
„PUPFL“), není-li příslušné ministerstvo, pro město Zlaté Hory, vypracované společností Urbanistické 
středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava - Poruba v lednu 2016 takto: 
Krajský úřad souhlasí se záborem PUPFL, a to za podmínky, že zábor plochy bude pouze pro účel, který 
je níže popsán, v této lokalitě: 
1.  DP č. Z-Z1/1 – pro účel rozšíření stávajícího parkoviště pro areál Zlatorudných mlýnů, plocha záboru 

PUPFL je 0,44 ha. Kapacita stávajícího parkoviště nestačí potřebám návštěvníku a rozšířením 
parkoviště dojde ke zvýšení rekreační atraktivity lokality, 

2.  DP č. Z-Z553 - pro účel rozšíření stávající zastavitelné plochy parkovací a odstavné vymezené v 
platném územním plánu o 0,05 ha lesních pozemků. Jedná se o plochu pro výstavbu parkoviště pro Ski 
- areál Příčná. Dle KN se jedná o lesní pozemek, ale ve skutečnosti je tento pozemek jako parkoviště 
využíván, jde tedy o legalizaci skutečného využití plochy. 
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Dále krajský úřad upozorňuje, že k dalším požadavkům - lokalitám umístěným na PUPFL a lokalitám do 50 
m od okraje lesa je k vyjádření dle ustanovení § 48 odstavec 2 písm. b) lesního zákona příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, zde Městský úřad Jeseník. 
5. Ochrana ovzduší : 
Krajský úřad je dle § 11 odst. 2 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, kompetentní se vyjadřovat k územně plánovací dokumentaci. K návrhu změny č. 1 územního 
plánu Zlaté Hory nemáme z hlediska ochrany ovzduší připomínky. 
 
Vyřízení: vzato na vědomí, bez připomínek 
 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko 
( č.j. KUOK 15844/2016 ze dne 11.2.2016, doručeno 12.2.2016) 
 

Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory 
připomínky. 
Pouze připomínáme, že přeložka silnice II/457 Ondřejovice – Zlaté Hory je v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění jejich aktualizace č. 1, vymezena jako veřejně prospěšná stavba D13 a D011. 
 
Vyřízení: vzato na vědomí, bez připomínek, ZÚR OK jsou respektovány 
 
 

Ministerstvo životního prostředí - stanovisko 
( č.j. 10188/ENV/16,282/570/16 ze dne 18.2.2016, doručeno 24.2.2016) 
 

Za státní správu geologie sdělujeme, že v řešeném území byla geologickými pracemi ověřena výhradní 
ložiska nerostných surovin, pro která bylo následně stanoveno chráněné ložiskové území (CHLÚ) 
„Zlatohorský rudní revír“, stanovené k zajištění územní ochrany výhradních ložisek:  
· Zlaté Hory – východ ( číslo ložiska B3 099 900) - ložisko zlata, Ag, Cu, Pb, Zn a polymetalických rud  
· Zlaté Hory – Hornické skály ( číslo ložiska B3 151 100) - ložisko měděné rudy. 

 

Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném 
znění, (horní zákon), jsou touto změnou ÚP respektovány; návrh rozšíření zastavitelné plochy č. Z-Z53 pro 
výstavbu parkoviště u Skiareálu Příčná, situovaný v chráněném ložiskovém území nepředstavuje ohrožení 
veřejných zájmů, chráněných horním zákonem. 
 

Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský 
úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení návrhu územního 
plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. 
OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností projednat věc s MŽP, 
viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 
Vyřízení:  
Geologie – výhradní ložiska jsou respektována. 
ZPF - vzato na vědomí. Předmětem řešení návrhu územního plánu není plocha o výměře nad 10 ha. 
 
 

Městský Jeseník, Odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody – vyjádření  
( č.j. MJ/06720/2016/OŽP-Do ze dne 1.3.2016, doručeno 1.3.2016) 
 

Vyjádření orgánu ochrany přírody k návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory: 
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 
písm. c) a § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění sděluje, 
že po společném jednání dne 1. 3. 2016 k návrhu Změny č. 1 územního plánu města Zlaté Hory nemá 
připomínky. 
K nově projednávaným bodům sdělujeme následující: 

1. Pro území mimo CHKO Jeseníky netrvá orgán ochrany přírody na tom, aby nové stavby na již 
vymezených a schválených stavebních plochách byly umístěny přesně v místě obrysů původních 
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objektů (zborů). Rozhodující pro umístění bude v tomto případě hledisko zachování krajinného rázu a 
tomu odpovídajícího architektonického zpracování. 

2. K návrhu města oddělit část plochy, určené k bydlení v blízkosti Technických služeb pro zřízení 
sběrného dvora nemáme námitky. 

 
 

ČR – Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková – stanovisko 
( č.j. 64430/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 23.2.2016, doručeno 23.2.2016) 
 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek 
 
 

Krajská hygienická stanice OK, Šumperk - stanovisko 

( č.j. KHSOC/02978/2016/SU/HOK ze dne 4.3.2016, doručeno 7.3.2016) 
 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek 
 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu - stanovisko 

( č.j. MPO 10340/2016 ze dne 11.2.2016, doručeno 17.2.2016) 
 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek 
 
 

AOPK – RP Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky  - stanovisko 
(č.j. SR/0207/JS/2016-2 ze dne 16.3.2016, doručeno 16.3.2016) 
 

Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustan. § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zákona, 
vydává ve smyslu ustan. § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění (dále jen „zákon“) a Výnosu MK ČR č: 9.886/69-II/2, o zřízení CHKO Jeseníky v návaznosti na 
vyjádření – uplatnění požadavků k zadání Změny č. 1 čj: SR/0388/JS/2015-4 ze dne 24.8.2015 a dále na 
základě posouzení zpracovaného návrhu toto stanovisko: 
Agentura nemá k předloženému Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory, část situovaná na území 
CHKO Jeseníky žádné připomínky. 
Požadavky uplatněné ve shora citovaném vyjádření byly v konečné podobě Návrhu Změny č. 1 
zohledněny. 
 
Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav 
 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro O. kraj, Pobočka Jeseník - stanovisko 

(č.j.: SPU 121114/2016 ze dne 8.3.2016, doručeno 10.3.2016) 
 

SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník nemá k Návrhu změn č. 1 územního 
plánu Zlaté Hory námitky ani připomínky. 
 
Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav 

 
 

Obvodní báňský úřad Ostrava - stanovisko 

(č.j.: SBS 04826/2016/OBÚ-05 ze dne 22.2.2016, doručeno 26.2.2016) 
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, jako místně příslušný podle 
ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu vrchního dozoru státní báňské správy v kraji 
Moravskoslezském a Olomouckém a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní 
zákon“), k návrhu změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory (dále jen „návrh změny č. 1 ÚP“), 
požaduje zajištění ochrany dobývacího prostoru (dále jen „DP“) stanoveného dle ustanovení § 27 odst. 1  
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horního zákona a vedeného v evidenci OBÚ v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 téhož zákona: 
· Ondřejovice ev. č. 7 0494, stanoveného pro výhradní ložisko vápence organizaci KARETA s. r. o. se 

sídlem v Bruntále, která je současně správcem dobývacího prostoru, 
· Zlaté Hory - východ ev. č. 5 0054, stanoveného pro výhradní ložisko polymetalické Pb, Zn, Cu rudy 

organizaci DIAMO, s. p. se sídlem Stráž pod Ralskem, která je současně správcem dobývacího 
prostoru, 

pokud jsou navrhovanou změnou č. 1. ÚP Zlaté Hory dotčeny. 
Stanovení DP dle ustanovení § 27 odst. 6 horního zákona je i rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho 
vymezení na povrchu. DP je nutno vyznačit v mapových přílohách návrhu změny č. 1 ÚP v souladu s 
ustanovením § 26 odst. 3 horního zákona a zajistit jeho ochranu. 
Dle ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona v případech, kdy nebylo stanoveno chráněné ložiskové území, 
se DP stanovený podle dosavadních předpisů považuje též za chráněné ložiskové území stanovené podle 
horního zákona. 
Případné budoucí umístění staveb v chráněném ložiskovém území, resp. DP se řídí ustanovením §§ 18 a 
19 horního zákona. 
Kontrolou navrhované změny č. 1. ÚP Zlaté Hory zveřejněné na internetových stránkách města Jeseník 
bylo zjištěno, že stanovené DP jsou respektovány. Toto konstatování však nelze ověřit, neboť zveřejněné 
sekce koordinačního výkresu tyto DP neobsahují. 
Totéž platí u chráněných ložiskových území dotčených změnou č. 1. ÚP Zlaté Hory, které jsou slabě 
vyznačeny v mapových sekcích, ale jejich značka není uvedena v legendě koordinačního výkresu. 
Proto OBÚ doporučuje zvážit výše uvedené připomínky k zajištění lepší přehlednosti mapových příloh. 
 
Vyřízení:  
Dobývací prostory jsou respektovány a nejsou Změnou ÚP Zlaté Hory dotčeny. Změna ÚP je zpracována 
dle platného stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Právní stav ÚP Zlaté Hory po Změně č. 1 
bude zpracován po vydání Změny č. 1 ÚP Zlaté Hory. V koordinačním výkrese právního stavu budou 
zakresleny všechny aktuální chráněná ložisková území a dobývací prostory.  
 

 
5.2  Stanovisko krajského úřadu – nadřízený úřad dle ust. § 50 odst. 7 a 8 stavebního 

zákona o návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje –odd. ÚP - stanovisko 
(č.j. KUOK 39533/2016 ze dne 21.4.2016, doručeno 29.4.2016) 
 

S T A N O V I S K O 
k návrhu změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, podle ustanovení § 50 odst. 7 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále 
jen stavební zákon nebo SZ),souhlasí s návrhem změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Odůvodnění 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále Odbor SR KÚOK nebo krajský 
úřad), obdržel dne 10.2.2016 oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Zlaté Hory (dále ZM1 ÚP Zlaté Hory) a dne 13. 4. 2016 návrh ZM1 ÚP Zlaté Hory a doklady dle § 50 odst. 
7 stavebního zákona. 
Odbor SR KÚOK konstatuje, že mu byly předloženy podklady dle ustanovení § 50 odst. 2 a odst. 7 
stavebního zákona v rozsahu: dokumentace ZM1 ÚP Zlaté Hory včetně odůvodnění, stanoviska dotčených 
orgánů ve smyslu § 50 odst. 3 SZ, připomínky jiných subjektů ve smyslu § 50 odst. 3 SZ a připomínky 
veřejnosti ve smyslu § 50 odst. 3 SZ ke společnému projednání, které bylo vedeno dne 1. 3. 2016 na 
Městském úřadě v Jeseníku. Připomínky obcí ve smyslu § 50 odst. 2 SZ, ani výsledky konzultací ve smyslu 
§ 50 odst. 4 SZ předloženy nebyly. 
Základní údaje: 
Název dokumentace:  Územní plán Zlaté Hory - změna č. 1 
Rozsah řešeného území: Vymezené části k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, Horní údolí, Dolní údolí, 

Ondřejovice v Jeseníkách, Rejvíz  
Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Zlaté Hory 
Pořizovatel:   MěÚ Jeseník (§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona) 
Zpracovatel:   Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. 
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Projektant:   Ing. arch. Helena Salvetová, ČKA 00 864 
Technologie zpracování: Digitální: zákresem do mapových podkladů stávajícího platného územního 

plánu 
Předložený návrh ZM1 ÚP Zlaté Hory (leden 2016) aktualizuje zastavěné území k 1.1. 2016 (§58 odst. 3 a 
§189 odst. 1 SZ); navrhuje 2 nové zastavitelné plochy a 2 plochy přestavby (pro bydlení v RD a v plochách 
smíšených obytných venkovských a rekreačních); ruší se plocha pro heliport, pro spojovací komunikaci 
mezi Zlatými Horami a polským Jarnoltowkem, plocha výroby a skladování U Lomu a plocha pro výstavbu 
vodojemu v k.ú. Rejvíz. Upravuje se vymezení RC OK45 Ovčácký vrch. 
Součástí návrhu není vyhodnocení vlivů navrženého řešení na udržitelný rozvoj území; schválené zadání 
nepožadovalo vyhodnocení ve smyslu ust. §19 odst. 2 stavebního zákona. 
Obsah dokumentace: 
Návrh (výrok) ZM1 ÚP Zlaté Hory: 

•  Textová část 
•  Grafická část (výřezy): 

1. Základní členění území 1:5 000 
2. Hlavní výkres 1:5 000 
3. Doprava 1:5 000 
4. Vodní hospodářství 1:5 000 
6. Výkres VPS, opatření a asanací  1:5 000 

Odůvodnění ZM1 ÚP Zlaté Hory: 

•  textová část odůvodnění 
•  grafická část odůvodnění (výřezy): 

7. Koordinační výkres 1:5 000 
8. Výkres záborů půdního fondu     1:5 000 

 

Odbor SR KÚOK na základě posouzení předložených materiálů ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 
stavebního zákona konstatuje: 

• Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy bylo zjištěno, že 
předložený návrh ZM1 ÚP Zlaté Hory nevymezuje jevy, které by mohly určovat požadavky do 
správních území sousedících obcí. 

• Návrh ZM1 ÚP Zlaté Hory nenavrhuje jevy nadmístního významu, které by nebyly řešeny v ZÚR 
OK (§ 43 odst. 1 SZ). 

• Návrh ZM1 ÚP Zlaté Hory respektuje Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění 
aktualizace č. 1 (ZÚR OK). 
Jevy, jejichž závaznost je stanovena ZÚR OK, nejsou dílčími změnami ZM1 ÚP Zlaté Hory dotčeny; 
úprava (rozšíření) RC OK45 byla odsouhlasena KÚOK-OŽPZ v etapě společného projednání 
stanoviskem čj. KUOK 28368/2016 ze dne 21. 3. 2016. 

• Návrh ZM1 ÚP Zlaté Hory zohledňuje Politiku územního rozvoje ČR schválenou usnesením vlády 
ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 ve znění aktualizace. 

 

Návrh ZM1 ÚP Zlaté Hory lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ustanovení § 52 
stavebního zákona. 
 
Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav 

 
 
5.3 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle 

ustanovení § 52 stavebního zákona o návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory 

K návrhu Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona byla 
ve stanovené lhůtě uplatněna 4 stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. 

 

Pořizovatel vyhodnotil připomínky a stanoviska takto: 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko 
( č.j. KUOK 53441/2016 ze dne 26.5.2016, doručeno 27.5.2016) 
 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek 
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Krajská hygienická stanice OK - stanovisko 

(č.j.: KHSOC/13122/2016/SU/HOK ze dne 6.7.2016, doručeno 7.6.2016) 
 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek 
 
 

Ministerstvo životního prostředí - stanovisko 

( č.j. 36123/ENV/16,958/570/16 ze dne 7.6.2016, doručeno 8.6.2016) 
 

Za státní správu geologie sdělujeme, že v řešeném území byla geologickými pracemi ověřena výhradní 
ložiska nerostných surovin, pro která bylo následně stanoveno chráněné ložiskové území (CHLÚ) 
„Zlatohorský rudní revír“, stanovené k zajištění územní ochrany výhradních ložisek:  
· Zlaté Hory – východ ( číslo ložiska B3 099 900) - ložisko zlata, Ag, Cu, Pb, Zn a polymetalických rud  
· Zlaté Hory – Hornické skály ( číslo ložiska B3 151 100) - ložisko měděné rudy. 

 

Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném 
znění, (horní zákon), jsou touto změnou ÚP respektovány; návrh rozšíření zastavitelné plochy č. Z-Z53 pro 
výstavbu parkoviště u Skiareálu Příčná, situovaný v chráněném ložiskovém území nepředstavuje ohrožení 
veřejných zájmů, chráněných horním zákonem. 
 

Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský 
úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení návrhu územního 
plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. 
OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností projednat věc s MŽP, 
viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 
Vyřízení:  
Geologie – výhradní ložiska jsou respektována. 
ZPF - vzato na vědomí. Předmětem řešení návrhu územního plánu není plocha o výměře nad 10 ha. 
 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření 
(e-mail ze dne 29.6.2016, č.j. MJ/35056/2016 - informace) 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, v přenesené působnosti podle 
§ 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, podle § 77a zák. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
v platném znění, podle § 17a písm. a) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v 
platném znění, podle § 48a odst. 2 písm. a) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a některých zákonů 
(lesní zákon), v platném znění, dle § 27 odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění sděluje k upravenému návrhu změny č. 1 územního 
plánu Zlaté Hory po veřejném projednání: 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, nemá připomínek k částem 
řešení návrhu změny č. 1 územního plánu Zlaté Hory, které byly od společného jednání změněny. 
 

Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav 
 

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

 
Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáváno. 
 

 
8.  Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
 
K návrhu Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory nebyly ve lhůtě stanovené stavebním zákonem podány 
žádné námitky.  

Rozhodnutí o námitkách nebylo zpracováno. 
 

 
9.  Vyhodnocení připomínek 

 
9.1  Připomínky uplatněné ve společném jednání dle ustanovení § 50 stavebního zákona o 

návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory 

 
Dotčené orgány: 
Vypořádání připomínek a stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v kap. II.C - 5.1., 5.2.    
 
 

Ostatní: 

K návrhu Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory ve společném jednání dle § 50 stavebního zákona bylo 
ve stanovené lhůtě uplatněno a 6 připomínky ostatních subjektů.  
 

Česká geologická služba (CGS), Správa oblastních geologů - vyjádření 
( č.j. ČGS- 441/16/0230*SOG-441/108/2016 ze dne 26.2.2016, doručeno 26.2.2016) 
 

Věc: Stanovisko ČGS k návrhu změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory 
Česká geologická služba z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje k pořízenému návrhu změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory žádné další připomínky. 
 
 

Ministerstvo vnitra ČR - vyjádření 
( č.j. MV-23510-5/0SM-2016 ze dne 23.3.2016, doručeno 23.3.2016) 
 

Stanovisko k návrhu změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory 
Na základě Vašeho oznámení č.j.: MJ/06305/2016/OSUUP/Kaš ze dne 10.02.2016 a po prověření u 
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Zlaté Hory neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné připomínky. 
Současně upozorňujeme, že při všech stavebních záměrech nebo jiných činnostech je třeba na základě 
ustanovení § 7 zákona o státních hranicích ponechat podél státních hranic na úsecích přímého vyznačení 
volný hraniční pruh o šíři 1 metru a v případě nepřímého vyznačení průběhu státních hranic volnou 
kruhovou plochu o poloměru 1 metru kolem každého hraničního znaku. Rovněž tak v bezprostřední 
blízkosti státních hranic (v souladu s § 5 zákona o státních hranicích se „bezprostřední blízkostí státních 
hranic“ rozumí prostor do 50 m od státních hranic) je třeba vždy funkčně upřesnit specifikaci vybavení 
předmětného pozemku. 
 

Vyřízení:  
Upozornění ve vyjádření se týká stavebních záměrů v navazujících řízeních (územní řízení a stavební 
povolení). 
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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Šumperk  - stanovisko 
(č.j.: SPU 066651/2016/Tom ze dne 3.3.2016, doručeno 3.3.2016) 
 

Státní pozemkový úřad – Pobočka v Šumperku nemá zásadních připomínek k Oznámení - návrh Změny č. 
1 Územního plánu Zlaté Hory při dodržení následujících podmínek. 
Státní pozemkový úřad (dále SPÚ) žádá Město Zlaté Hory, případně investora stavební akce, při které 
dojde k záboru nebo dotčení pozemků ve správě SPÚ (pozemky psané na listu vlastnictví č. 10002 ČR – 
státní pozemky zařazené v zemědělském půdním fondu), aby toto předem projednal se Státním 
pozemkovým úřadem. 
Současně žádáme, aby v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory byl dodržen zákon č. 334/92 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu. 
 
Vyřízení: Uvedené požadavky vyplývají ze zákona – bude řešeno v dalších stupních dokumentace 
jednotlivých záměrů. 
 
 

RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem - vyjádření 
( č.j. 5001261795 ze dne 26.2.2016, doručeno 3.3.2016) 
 

V územním plánu požadujeme: 
1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu 

se zákonem č. 458/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem. 
- ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: viz příloha č. 1 
- bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice v rozsahu 10 m 
- ochranné pásmo plynovodů a technologických objektů činí 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu 
- ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném území obce činí l m na obě strany od půdorysu 

plynovodu; 
2. zakreslit plynárenská zařízení (PZ) v aktuálním stavu a rovněž nově navržená PZ v detailech časti ÚP. 
K zaslané dokumentaci máme tyto připomínky: Bez připomínek. 
Při řešení územního plánu je nezbytné dodržet: 
a) v ochranném pásmu zejména: 

- lze může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a ostatní 
případná nadzemní zařízení na trase); 

- je nutno keře, nízkokořenné stromy vysazovat 2 m od osy plynovodu na každou stranu; 
- je nutno hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu; 
- v ochranném pásmu 4 m musí zůstat volně přístupný zelený pás; 
- oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo ochranné pásmo;  

b) v bezpečnostním pásmu zejména:  
- výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo, mimo otevřených staveb např. parkoviště nebo 

skladové otevřené plochy; 
-  sklady hořlavin, čerpací stanice PHM apod. umístit mimo bezpečnostní pásmo; 

c)  dále 
- styk našeho zařízení se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČSN EN 1594;  
- přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely;  

Při respektování uvedených podmínek s návrhem územního plánu souhlasíme.  
 
Vyřízení:  
K bodu 1. a 2. - je respektováno a zakresleno v míře přiměřené podrobnosti a významu řešené v ÚP.  
K bodům a), b), c) - jedná se podrobnosti, náležející do následných správních řízení při realizaci staveb. 
Podrobnosti, které náleží do jiných stupňů řízení, nemůže územní plán obsahovat (§ 43 odst. 3 stavebního 
zákona). 
 

  

Město Zlaté Hory, Jiří Kozel, místostarosta – požadavek – změna využití 
(č.j. MZH/022654/2016 ze dne 14.4.2016, doručeno 15.4.2016) 
 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory 
Žádáme o zařazení změny využití pozemků p. č. 1103, 1100/1 a 3594 v katastrálním území Zlaté Hory v 
Jeseníkách do ploch zeleně na veřejných prostranstvích ZV v rámci Změny č. 1 Územního plánu Zlaté 
Hory. Podle závazné části platného Územního plánu Zlaté Hory se předmětné pozemky nachází v plochách 
občanského vybavení veřejné infrastruktury OV, avšak jejich skutečné využití je jako veřejná zeleň – park. 
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Vyřízení:  
Vyhověno, předmětné pozemky byly zařazeny dle skutečného využití, tj. jako ZV – Plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích. 
 
 

Mgr. Tomáš Joanidis, Mojmírovo naměstí 2919/22, 612 00 Brno – požadavek – nová plocha 
(dopis ze dne 22.3.2016, doručeno 24.3..2016) 
 

Věc: Připomínka k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory 
Já, Mgr. Tomáš Joanidis, jako vlastník pozemku pare. č. st. 54, k.ú. Rejvíz, obec Zlaté Hory, uplatňuji v 
souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona tyto požadavky k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zlaté 
Hory: 

• Požaduji, aby pozemek parc. č. st. 54, k.ú. Rejvíz obec Zlaté Hory, byl vymezen jako stabilizovaná 
nebo přestavbová plocha smíšená obytná rekreační SR. 

• Požaduji, aby pozemek parc. č. 374/1, k.ú. Rejvíz, obec Zlaté Hory, byl vymezen jako stabilizovaná 
plocha pěších a vozidlových komunikací PV. 

• Požaduji, aby ve výkresu č. 5 Výkres energetiky a spojů byl uveden do souladu se skutečností a s 
katastrální mapou zákres nadzemního vedení VN 22 kV včetně jeho ochranného pásma. 

• Požaduji, aby ve výkresu č. 7 Koordinační výkres byl uveden do souladu se skutečností a s katastrální 
mapou zákres nadzemního vedení VN 22 kV včetně jeho ochranného pásma. 

Odůvodnění připomínky: 
Pozemek pare. č. st. 54, k.ú. Rejvíz, obec Zlaté Hory, dále předmětný pozemek, je v platném územním 
plánu vymezen jako plocha smíšená nezastavěného území NS, což je v rozporu s právním stavem 
pozemku, neboť se jedná o zastavěné území, způsob využití „zbořeniště", druh pozemku „zastavěná 
plocha a nádvoří". Pozemek je v územním plánu vymezen jako zastavěné území, nemůže být tudíž zároveň 
vymezen jako plocha smíšená nezastavěného území. Tento fakt jsem nicméně nerozporoval, neboť jsem 
se díky platnému územnímu plánu mylně domníval, že prakticky celý pozemek spadá do ochranného 
pásma nadzemního vedení VN 22 kV a že je tudíž pro výstavbu nevhodný. 
Při náhodné kontrole údajů z katastru nemovitostí jsem však objevil skutečnost, že vedení VN prochází 
pouze podél západní strany předmětného pozemku a většina plochy pozemku do ochranného pásma VN 
nezasahuje. 
Zvýše uvedené skutečnosti tedy vyplývá, že předmětný pozemek je možné využít pro zástavbu, neboť 
stavbu pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci lze umístit mimo ochranné pásmo a zbytek pozemku může 
sloužit jako zahrada. 
Z koordinačního výkresu dále vyplývá, že část předmětného pozemku zasahuje do vzdálenosti 50 m od 
lesa, nicméně vzhledem k charakteru lesního porostu a vzhledem k dostatečné vzdálenosti od lesních 
pozemků není předmětný pozemek s ochranou lesa v konfliktu. Navíc do vzdálenosti 50 m od lesa zasahují 
výrazně i zastavitelné plochy R-Z14 a R-Z15 a přestavbová plocha R-Pl, které se nacházejí v blízkosti 
předmětného pozemku. 
Katastrální území Rej víz je od roku 2004 vyhlášeno vesnickou památkovou zónou. Předmětný pozemek 
je zbořeništěm, obnova zástavby by tudíž nebyla v rozporu s principy ochrany kulturních a civilizačních 
hodnot území, naopak by přispěla k zachování původní urbanistické struktury osídlení podobně jako 
případná zástavba na pozemcích pare. č. st. 55 a 56, které mají stejný charakter jako předmětný pozemek 
a které jsou zařazeny do přestavbové plochy R-Pl. 
Předmětný pozemek přiléhá k pozemku pare. č. 374/1, který je ve vlastnictví města Zlaté Hory. Jedná se 
ostatní komunikaci, která je však v územním plánu vymezena jako plocha orné půdy a trvalých travních 
porostů. Vzhledem k tomu, že se nejedná zemědělský půdní fond a vzhledem k tomu, že plocha navazuje 
na zastavěné území, je vhodnější tuto plochu vymezit jako plochu pěších a vozidlových komunikací PV, 
čímž bude zajištěno dopravní napojení předmětného pozemku a zároveň i zlepšení napojení zastavitelné 
plochy R-Z14. 
Vymezení předmětného pozemku jako stabilizované nebo přestavbové plochy smíšené obytné rekreační 
odpovídá principům proporcionálnosti, neboť není možné soukromému vlastníkovi upírat právo na obdobné 
využití pozemku, jako mají vlastníci srovnatelných pozemků v dané lokalitě. Jedná se především o 
pozemek pare. č. st. 53, který je vymezen jako stabilizovaná plocha SR a o pozemky pare č. st. 55 a 
56,které jsou vymezeny jako přestavbová plocha SR. 
Vzhledem k tomu, že jsem byl grafickou částí platného územního plánu dlouhodobě uveden v omyl, a 
vzhledem k tomu, že neoprávněným vymezením velké části pozemku v ochranném pásmu vedení VN 
klesla výrazně jeho hodnota, žádám pouze o narovnání poměrů v území, abych mohl se svým pozemkem 
hospodařit v souladu s jeho skutečným významem. 
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Vyřízení: 
Nevyhověno  
Odůvodnění: 
1. Požadavek - parc.č. st. 54: 

Požadavek na zařazení další zastavitelné plochy, popř. plochy přestavby, nebyl předmětem zadání 
změny ÚP Zlaté Hory ani nebyl uplatněn v rámci projednávání zadání změny ÚP. Nebyl tudíž 
předmětem návrhu ÚP Zlaté Hory. Předmětný pozemek parc.č. st. 54 v k.ú. Rejvíz se nachází 
v zastavěném území obce Zlaté Hory, platný Územním plánem Zlaté Hory je vymezen jako plocha NS 
– Plocha smíšená nezastavěného území. Pozemek se nachází ve III. zóně CHKO Jeseníky, na území 
NATURA 2000 – Ptačí oblast. Pozemek zasahuje do ochranného pásma 50m od lesa, téměř polovina 
pozemku zasahuje do ochranného pásma VN. Pozemek není přístupný z veřejné komunikace.  

2. Požadavek - parc.č. st. 374/1: 
Pozemek 374/1 v k.ú. Rejvíz je ve vlastnictví města Zlaté Hory, není však veden jako místní ani účelová 
komunikace.  

3. Požadavek – výkres č.5 a č.7: 
Výkresy jsou zakresleny nad platnou katastrální mapou, vedení sítí a jejich ochranné pásmo je 
zakresleno dle podkladů správců sítí, je zakresleno v koordinačním výkrese jako limit území. Skutečná 
průběh trasy vedení sítí se přesně zakresluje v dalších stupních řízení dle správců sítí, popřípadě 
skutečným zaměřením. V koordinačním výkrese je zakreslena pouze koncepce vedení dopravní a 
technické infrastruktury.  

 
 

Ing. Milan Hrbáč, Pod Zámečkem 817, 793 76 Zlaté Hory – připomínka k návrhu změny ÚP 
(dopis ze dne 31.3.2016, doručeno 31.3..2016) 
 

Připomínka k návrhu změny č. 1 územního plánu Zlaté Hory 
Podatel uplatňuje podle § 37 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto PŘIPOMÍNKU návrhu změny č. 1 územního plánu 
Zlaté Hory: 
Text připomínky: 
Řízení návrhu změny územního plánu by mělo být ukončeno po projednání a přijetí „Aktualizace č. 2a 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje který bylo veřejnou vyhláškou ze dne 16.3.2016 oznámeno 
na úřední desce Olomouckého kraje a ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky je možno uplatnit 
připomínky, aby bylo možno uplatněnou a projednanou připomínku k „Aktualizaci č.2a promítnout do 
návrhu změny č.1 územního plánu Zlaté Hory. 
Současně pak dávám připomínku, aby návazně na projednání mé připomínky k „Aktualizaci č.2a Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje ..." byla veřejně prospěšná stavba D13 (přeložka silnice II/457 v 
úseku Zlaté Hory - hranice okresů Bruntál - Jeseník) ze zásad vyňata nebo změněna její trasa tak, aby 
neznemožňovala užívání vlastnických práv na pozemku p.č. 3491 v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách (ovocný 
sad). 
Odůvodnění připomínky: 
Uplatňuji připomínku, aby veřejně prospěšná stavba D13 (přeložka silnice 11/457 v úseku Zlaté Hory - 
hranice okresů Bruntál - Jeseník) byla ze zásad a územního plánu vyňata, případně změněna její trasa, 
neboť: 
• znemožňuje plnohodnotné užívání soukromého pozemku p.č.3491 v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách k jeho 

v KN uvedenému účelu (druh pozemku: ovocný sad), který je v mém spoluvlastnictví (SJM) a který jsem 
nabyl v roce 2002 před schválením „zásad" a „územního plánu" (dle sdělení stavebního úřadu nyní 
nemůže vydat územní souhlas nebo stavební povolení s výstavbou objektů k hospodaření na pozemku 
jako je např. stavba studny, oplocení, objektu k úschově nářadí a úrody, apod.); 

• dále pak nechápu, proč dle informací obsažených k této silnici II/457 (v úseku Zlaté Hory - hranice 
okresů Bruntál) ve stávajícím „Územním plánu" na silnici s dopravním zatížením v součtu všech vozidel 
= 222/24 hodin a údajným výhledem až 371/24 hodin je řešena tato „veřejně prospěšná stavba" navíc 
jako „dopravní závada na komunikaci" - komu je prospěšná, jaká je tato závada a proč je řešena takto 
a jen zde ? (pokud vadí prudké zatáčky, proč není řešena stejná situace je na stejné silnici o cca 1 a 
1,5 km dále v lese?). 

 
Vyřízení: 
Nevyhověno  
Odůvodnění: 
Požadavku na vynětí nebo změnu trasy přeložky silnice II/457 nelze vyhovět. Trasa přeložky byla převzata 
z ÚPD kraje - ZÚR OK, upřesněna v ÚP Zlaté Hory (r. 2013) a takto je vymezena i jako veřejně prospěšná 
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stavba. Aktualizace č.2a ZÚR OK jsou v současné době ve fázi projednávání (vypořádání připomínek ze 
společného jednání). Pokud by tato dokumentace obsahovala změnu trasy přeložky, je možné ji zařadit do 
změny ÚP Zlaté Hory až po schválení a nabytí účinnosti Aktualizace ZÚR OK. 
 
 
9.2  Připomínky uplatněné ve veřejném projednání dle ust. § 52 stavebního zákona o 

návrhu Změny č.1 ÚP Zlaté Hory 
 
Dotčené orgány: 
Vypořádání připomínek a stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v kap. II.C - 5.3.    
 
 
Ostatní: 

K návrhu Změny č.1 Územního plánu Zlaté Hory ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona byly 
ve stanovené lhůtě uplatněny 3 připomínky ostatních subjektů.  
 

Ministerstvo vnitra ČR - vyjádření 
( č.j. MV-23510-7/0SM-2016 ze dne 10.6.2016, doručeno 13.6.2016) 
 

Na základě Vašeho oznámení č.j.: MJ/27298/2016/OSUUP/Kaš ze dne 23.05.2016 a po prověření u 
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Zlaté Hory neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné připomínky. 
Současně upozorňujeme, že při všech stavebních záměrech nebo jiných činnostech je třeba na základě 
ustanovení § 7 zákona o státních hranicích ponechat podél státních hranic na úsecích přímého vyznačení 
volný hraniční pruh o šíři 1 metru a v případě nepřímého vyznačení průběhu státních hranic volnou 
kruhovou plochu o poloměru 1 metru kolem každého hraničního znaku. Rovněž tak v bezprostřední 
blízkosti státních hranic (v souladu s § 5 zákona o státních hranicích se „bezprostřední blízkostí státních 
hranic“ rozumí prostor do 50 m od státních hranic) je třeba vždy funkčně upřesnit specifikaci vybavení 
předmětného pozemku. 
 
Vyřízení:  
Upozornění ve vyjádření se týká stavebních záměrů v navazujících řízeních (územní řízení a stavební 
povolení). 
 

 

Česká geologická služba (CGS), Správa oblastních geologů - vyjádření 
( č.j. ČGS- 441/15/1321*SOG-441/476/2015 ze dne 26.8.2015, doručeno 26.8.2015) 
 

Stanovisko ČGS k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory 
Česká geologická služba z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Zlaté Hory žádné připomínky. 
 
 

RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem - vyjádření 
( č.j. 5001326481 ze dne 14.6.2016, doručeno 20.6.2016) 
 

K návrhu změny ÚP jsme se vyjádřili již dne 27.7.2015 ve stanovisku č. 5001155350. 
Při respektování tohoto stanoviska nemáme dalších připomínek. 

 
Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav 
 
 
 
 
 

 
 
 
 






