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ÚVOD 

     Změna č. 1 Územního plánu Jeseník je zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené 
mezi objednatelem – Městem Jeseník a zhotovitelem – Urbanistickým střediskem Ostrava, 
s.r.o., dne 12. 4. 2017 a jejího dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2017.     

Pro zpracování Změny č. 1 byly použity následující podklady: 

- Územní plán Jeseník (David Brothers Ltd, Ing. arch. Naděžda Valíčková, červenec 2013), 
vydaný Zastupitelstvem města Jeseník Opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti 
dne 21. 8. 2013;                                                                               

- Zadání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník, schválené usnesením č. 455 Zastupitelstva 
města Jeseník ze dne 17. 12. 2015; 

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválená usnese-
ním vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015; 

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, vydané formou 
opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením 
UZ/19/44/2011, s nabytím účinnosti dne 14. 7. 2011 a ve znění Aktualizace č. 2b, vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. UZ/4/41/2017 formou 
opatření obecné povahy pod čj.: KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti dne 
19. 5. 2017; 

- Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník – 
Aktualizace č. 4 (Městský úřad Jeseník, prosinec 2016); 

- Infrastruktura v lokalitě Jeseník, Bukovice – Za Pilou, DSP (BKN spol. s r.o., duben 2017); 

- Jeseník – Rejvízský most, DSP + PDSP (Dopravoprojekt Brno, a.s., prosinec 2014); 

- Studie posouzení reálnosti severního obchvatu města Jeseníku (Dopravně inženýrská 
kancelář, s.r.o., červen 2016); 

- Studie chodníku – Jeseník (Projekce dopravní Filip, s.r.o., říjen 2015); 

- Územní energetická koncepce města Jeseníku (AF-Consult Czech Republic, s.r.o., únor 
2015), schválená Zastupitelstvem města Jeseník na 3. zasedání dne 23. 4. 2015 usnese-
ním č. 180 (dále jen ÚEK). 

 

     Obsahem Změny č. 1 je: 

- Vymezení nových zastavitelných ploch a ploch přestavby na základě požadavků zadání 
Změny č. 1. 

- Aktualizace vymezení zastavěného území včetně úprav vymezení ploch s rozdílným způ-
sobem využití podle skutečného stavu. 

- Úpravy závazné textové části (výroku) platného územního plánu – úpravy podmínek 
pro využití některých ploch s rozdílným způsobem využití, vypuštění procesních ustano-
vení, odstranění podrobností, které nejsou obsahem územního plánu, odstranění chyb. 
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     Grafická část Změny č. 1 je zobrazena na podkladu platného územního plánu a obsahuje 
výřezy z výkresů: 

1. Výkres základního členění            1 : 5 000 
2. Hlavní výkres                               1 : 5 000 
3. Koncepce veřejné infrastruktury – energetika     1 : 5 000 
4. Koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství  1 : 5 000 
5. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace     1 : 5 000 
6. Koordinační výkres             1 : 5 000 
7. Koordinační výkres – doprava          1 : 5 000 
9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 : 5 000 

 

 

A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENÍK 

     Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Jeseník je Městský úřad Jeseník, který zajišťuje 
kvalifikovaný výkon územně plánovací činnosti osobou oprávněnou k výkonu těchto činností 
dle § 24 stavebního zákona. 

    Návrh zadání Územního plánu Jeseník – Změny č. 1 byl zpracován na základě rozhodnutí 
o pořízení předmětné změny územního plánu, které bylo schváleno usnesením Zastupitel-
stva města Jeseník.  

    Návrh zadání zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s usta-
novením § 47 stavebního zákona a přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analy-
tických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti. Návrh zadání byl projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona. 

     Zadání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník schválilo Zastupitelstvo města Jeseník na svém 
7. zasedání dne 17. 12. 2015 pod usnesením č. 455. Od doby schválení zadání město Jeseník 
obdrželo další požadavky na změny využití ploch na území města Jeseník. Zařazení těchto 
požadavků do Dodatku zadání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník bylo projednáno a schvá-
leno Zastupitelstvem města Jeseník na 10. zasedání ZM usneseními č. 587., 588., 589. a 590. 
Dodatek č. 1 zadání Změny č.1 Územního plánu Jeseník byl projednán a upraven dle § 47 
stavebního zákona. 

    Na základě schváleného zadání byl v srpnu 2017 zpracován návrh Změny č. 1 Územního 
plánu Jeseník pro společné jednání; vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo 
ve schváleném zadání požadováno. Návrh byl projednán dle § 50 stavebního zákona 
s dotčenými orgány, s Krajským úřadem Olomouckého kraje, se sousedními obcemi 
a s veřejností (doručeno veřejnou vyhláškou, kdy každý mohl uplatnit připomínky); na zákla-
dě vyhodnocení výsledků projednání pořizovatel zpracoval pokyny pro úpravu návrhu Změny 
č. 1 a na základě těchto pokynů byl návrh územního plánu v prosinci 2017 upraven. 

     Upravený návrh Změny č. 1 Územního plánu Jeseník byl projednán dle § 52 odst. 1 sta-
vebního zákona; veřejné projednání návrhu Změny č. 1 se konalo dne 1. 2. 2018. Na základě 
vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl návrh Změny č. 1 v březnu 2018 upraven 
a předložen zastupitelstvu města k vydání. 
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     Zpracovatelem Změny č. 1 je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědným projek-
tantem Ing. arch. Helena Salvetová, autorizovaný architekt ČKA č. 00 864. 

 

 
B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENÍK 

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

a) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 

     Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), 
schválená usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, určuje strategii a základní podmínky 
pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně 
prospěšný rozvoj hodnot území České republiky a koordinuje záměry na změny v území re-
publikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro zdroje jednotlivých 
systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem nebo předpokládaným 
využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové priority územního plá-
nování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republikové úrovni rozvojové 
oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory dopravní a technické infrastruktury celo-
státního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 
v území a úkoly pro územní plánování.  

2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené v PÚR ČR, jsou ve Změně č. 1 naplněny takto: 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz je-
dinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s po-
třebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina 
je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyvá-
ženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní 
a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských 
zásahů. 

Platný územní plán Jeseník respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní 
hodnoty území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i kulturní 
krajiny. Změnou č. 1 se vymezuje pouze několik zastavitelných ploch a ploch přestavby 
malých výměr, situovaných převážně uvnitř zastavěného území nebo v přímé návaznos-
ti na zastavěné území. Žádná z těchto nově vymezených zastavitelných ploch a ploch 
přestavby nenaruší stávající urbanistickou strukturu území, strukturu osídlení a ráz kul-
turní krajiny, přírodní, civilizační ani kulturní hodnoty území. 
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(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funk-
cí krajiny. 

Stávající areály zemědělské výroby v Jeseníku jsou stabilizované, platný územní plán 
ani Změna č. 1 do jejich ploch nezasahuje. Celkový zábor zemědělské půdy pro zastavi-
telné plochy a plochy přestavby, vymezené Změnou č. 1, představuje pouze 3,64 ha ze-
mědělských pozemků, převážně v V. třídě ochrany; jde vesměs o plochy malých výměr, 
které přímo navazují na zastavěné území a nemají vliv na celistvost zemědělsky obhos-
podařovaných pozemků, na organizaci zemědělské výroby ani na ekologické funkce kra-
jiny.  

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mecha-
nizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat 
při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace 
nebo snížení její úrovně. 

Platný územní plán ani Změna č. 1 nevytváří předpoklady pro prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-
nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního roz-
voje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Platný územní plán stanovuje koncepci rozvoje města komplexně a nepreferuje žádná 
jednostranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na rozvoj obytné 
výstavby, občanského vybavení, lázeňství, ekonomického potenciálu města, rekreace 
a cestovního ruchu a na odstranění nedostatků a závad v dopravní a technické in-
frastruktuře, a to při respektování ochrany zemědělské půdy, přírodních hodnot území, 
urbanistických hodnot a krajinného rázu. Změna č. 1 řeší pouze dílčí úpravy platného 
územního plánu v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje města, nové zastavitelné 
plochy vymezuje pouze v nevelkém rozsahu a nenavrhuje žádná jednostranná řešení, 
která by mohla zhoršit stav území a ohrozit jeho hodnoty.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Koncepce rozvoje města, stanovená v platném územním plánu, vychází z principu inte-
grovaného rozvoje území a všech jeho funkcí. Změnou č. 1 se navrhují pouze dílčí úpra-
vy platného územního plánu, nové zastavitelné plochy se vymezují vzhledem k významu 
a velikosti města jen v nevelkém rozsahu, koncepce rozvoje města se nemění.  

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Tyto podmínky jsou vytvořeny již v platném územním plánu vymezením rozvojových 
ploch pro výrobu a skladování, pro rozvoj lázeňství, rekreace a cestovního ruchu. Změ-
nou č. 1 se řeší pouze dílčí změny využití území, vymezuje se několik zastavitelných 
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ploch a několik ploch přestavby – jde o konkrétní záměry, stanovené v Zadání Změny 
č. 1 a orientované především na rozvoj obytné výstavby; požadavky na vytvoření no-
vých pracovních míst zadání neobsahuje. Ve městě Jeseníku je dostatek stávajících vý-
robních ploch, které jsou zdrojem pracovních příležitostí; další plochy výroby 
a skladování (zejména plochy přestavby) jsou vymezeny v platném územním plánu 
a jsou z větší části dosud nevyužité. 

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-
schopnost.  

Území města Jeseníku zahrnuje jak městskou část, tak části venkovské; jejich rozvoj je 
v platném územním plánu navržen tak, aby vztah městské i venkovských částí fungoval 
ke vzájemnému prospěchu, tzn., že městské části zajišťují pracovní příležitosti 
a občanské vybavení, venkovské části plní především funkce obytné, rekreační 
a zemědělské a funkce stabilizované krajiny. Změnou č. 1 se tyto vazby a vztahy nemě-
ní. 

(19)  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brown-
fields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využí-
vat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřej-
ných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace 
pro udržitelný rozvoj území. 

Nové využití brownfields na území města Jeseníku je navrženo již v platném územním 
plánu, Změnou č. 1 se doplňuje vymezení dalších nevyužitých staveb a areálů navrže-
ných k přestavbě. Ochrana nezastavěného území a zachování ploch veřejné zeleně bylo 
prioritou již při zpracování platného územního plánu; Změnou č. 1 dochází pouze 
k velmi malému záboru půdy – 3,64 ha zemědělské půdy, převážně v V. třídě ochrany 
a 2,32 ha lesních pozemků, do stávajících ploch veřejné zeleně se Změnou č. 1 nezasa-
huje. Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1, jsou převážně situovány u stávajících 
komunikací s vybudovanou technickou infrastrukturou, tedy bez nároků na veřejný roz-
počet. 

(20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.                      
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, re-
spektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního pro-
středí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fon-
du. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologic-
kých funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charak-
teru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 
V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu 
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s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití pří-
rodních zdrojů. 

Důsledná ochrana zvláště chráněných území přírody, lokalit soustavy Natura 2000, ze-
mědělského a lesního půdního fondu a krajinného rázu, vytvoření územního systému 
ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a ochrana krajinných prvků pří-
rodního charakteru v zastavěných částech města byla jednou z priorit při zpracování 
Územního plánu Jeseníku. Změnou č. 1 se navrhují pouze dílčí změny v území, stanove-
ná koncepce rozvoje města ani zásady ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu se 
nemění; zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1 nemají dopad na hodnoty CHKO Je-
seníky ani na hodnoty území Natura 2000. Drobné zásahy do územního systému ekolo-
gické stability vymezeného v platném územním plánu jsou z hlediska zajištění jeho 
funkce nepodstatné. 

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-
jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

Podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny jsou zajištěny již v platném územ-
ním plánu, Změnou č. 1 se nevymezují žádné plochy ani koridory, které by mohly mi-
grační propustnost krajiny zhoršit, stejně tak se nevymezují žádné zastavitelné plochy, 
které by směřovaly ke srůstání města Jeseníku se sousedními sídly. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je za-
chování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

V platném územním plánu jsou stávající plochy veřejně přístupné zeleně zachovány 
a doplněny několika nově navrženými plochami, Změnou č. 1 se do stávajících ani 
do navržených ploch veřejně přístupné zeleně nezasahuje. Prostupnost krajiny není ná-
vrhem rozvojových ploch ve Změně č. 1 omezena.  

(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, tu-
ristickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pě-
ší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Všechny tyto formy cestovního ruchu jsou na území města Jeseník provozovány 
a v platném územním plánu jsou respektovány; Změnou č. 1 se do stávajících ani navr-
žených turistických tras a cyklotras nezasahuje. V rámci aktualizace skutečného využití 
území je do územního plánu doplněn zákres již realizované cyklotrasy č. 53 Za Výhledy. 

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
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souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní želez-
niční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo 
zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu pů-
sobení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Návrhy nové dopravní a technické infrastruktury (především návrh přeložky silnice I/44 
mimo zastavěnou část města, návrh nových vedení a přeložek vedení VN a STL plyno-
vodů) jsou obsaženy v platném územním plánu, Změnou č. 1 se nová dopravní ani tech-
nická infrastruktura nadmístního významu nenavrhuje. Plochy pro novou obytnou vý-
stavbu jsou od ploch vymezených pro výstavbu přeložky silnice I/44 dostatečně vzdále-
ny, s výjimkou dvou ploch přestavby, vymezených Změnou č. 1 v Bukovicích, v lokalitě 
Za Pilou; v tomto případě jde o plochy projekčně připravené, kde je již výstavba před 
zahájením. 

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti oby-
vatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet 
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklis-
tickou).  

Zlepšení dopravní dostupnosti území je řešeno již v platném územním plánu návrhem 
přeložky silnice I/44 mimo zastavěné území města a návrhem dílčí přeložky silnice 
II/453 (ulice Rejvízská) v prostoru napojení na stávající silnici I/44. Změnou č. 1 se upra-
vuje navržená trasa přeložky silnice II/453 v prostoru rejvízského mostu podle zpraco-
vané projektové dokumentace a navržená trasa tzv. severního obchvatu města na zá-
kladě zpracované studie. Pro zastavitelné plochy, vymezené v platném územním plánu, 
je navržena potřebná dopravní a technická infrastruktura; zastavitelné plochy a plochy 
přestavby, vymezené Změnou č. 1, jsou situovány u stávajících komunikací a s výjimkou 
obslužné komunikace v lokalitě Za Pilou návrh nových komunikací nevyžadují. 

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu vý-
znamnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydle-
ní. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

V platném územním plánu ani ve Změně č. 1 nejsou vymezeny žádné plochy pro novou 
obytnou výstavbu v blízkosti stávajících nebo navržených výrobních areálů, jejichž pro-
voz by mohl vyvolávat negativní vlivy na obytné území. 

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch po-
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třebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymeze-
ní území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přiro-
zené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

Podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a pří-
rodními katastrofami, zejména před sesuvy, jsou stanoveny již v platném územním plá-
nu; Změnou č. 1 se do podmínek pro využití všech ploch s rozdílným způsobem využití 
doplňují jako přípustné využití protipovodňová a protierozní opatření. Přirozená retence 
srážkových vod v zástavbě je zajištěna stanovením nízkého procenta zastavěnosti po-
zemků, což umožňuje vsak dešťových vod přímo na pozemku. 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod.  

Změnou č. 1 se zastavitelné plochy v záplavovém území nevymezují.   

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými re-
gionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto 
obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v ob-
lastech se specifickými geografickými podmínkami.  

 Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení 
(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou 
posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-
poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

V platném územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, 
s ohledem na její účelné využívání; Změnou č. 1 se navrhuje nová veřejná infrastruktura 
pouze v omezeném rozsahu – pro rozsáhlejší lokality Za Pilou (plochy č. P1/2 a P1/3) 
a na ulici Lipovské (plocha č. Z1/3). 

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požado-
vat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na ve-
řejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné in-
frastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V platném územním plánu je stanoven další rozvoj území města v souladu s požadavky 
na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a včetně zajištění 
ochrany kvalitních městských prostorů; Změnou č. 1 se navržená koncepce rozvoje měs-
ta nemění.  
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(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-
zovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 
nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s poža-
davky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a do-
stupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosa-
žitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhod-
né sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to 
vhodné. 

Zajištění návaznosti silniční, železniční, pěší a cyklistické dopravy a řešení dopravních 
systémů, umožňujících propojení obytných, výrobních i rekreačních ploch města, je ob-
saženo v platném územním plánu; Změnou č. 1 se navržený systém nemění. 

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti. 

Dodávka pitné vody v řešeném území je zajištěna ze zdrojů skupinového vodovodu Je-
seník – Lipová – Mikulovice, v odpovídající kvalitě a dostatečné kapacitě, likvidace od-
padních vod z převážné části města je zajištěna na ČOV v České Vsi. V platném územ-
ním plánu se navrhuje dobudování chybějícího vodovodu a kanalizace, Změnou č. 1 se 
celková koncepce zásobování pitnou vodou ani likvidace odpadních vod nemění, navr-
hují se pouze dílčí úseky vodovodu a kanalizace v lokalitě Za Pilou.  

(31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-
ní území energiemi. 

S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území města Jeseník 
nepočítá.  

(32)  Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhod-
něných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdra-
vé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Přestavba obytné zástavby se v platném územním plánu ani ve Změně č. 1 nenavrhují; 
na území města se nenacházejí znevýhodněné části, které by vyžadovaly komplexní 
přestavbu. 

 
3. Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

     Území města Jeseník není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. 
 
4. Specifické oblasti      

     Území města Jeseník spadá do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Poža-
davky a podmínky pro tuto specifickou oblast jsou stanoveny v bodě: 

(71) SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 

Vymezení:  
Území obcí z ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov a Šumperk.  
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Důvody vymezení:  
a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR 

a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodář-
ství.   

b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírod-
ně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblas-
tí, pro rekreaci a lázeňství.  

c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  
a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

kého zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik.  

Vytvoření podmínek pro rozvoj rekreace a lázeňství bylo jednou z priorit již při zpracování 
platného územního plánu; Změnou č. 1 se tyto podmínky nemění. Ekologické zemědělství 
a dřevozpracující průmysl jsou v řešeném území provozovány a stabilizovány. Dopravní do-
stupnost řešeného území je velmi dobrá, město Jeseník leží na významných dopravních tazích 
– silnici I/44 a silnici I/60; v platném územním plánu je vymezena plocha pro přeložku silnice 
I/44 do východního obchvatu města. Ve stanovených záplavových územích se Změnou č. 1 
nevymezují žádné zastavitelné plochy. 

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a)  identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občan-
ského vybavení – územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické in-
frastruktury, bydlení a občanského vybavení jsou vytvořeny již v platném územním plánu; 
Změnou č. 1 se upravuje navržená trasa přeložky silnice II/453 v prostoru rejvízského 
mostu a návrh severního obchvatu města, doplňuje se návrh parkoviště na ulici Tovární 
a vymezuje se několik nových zastavitelných ploch a ploch přestavby, určených pro rozvoj 
obytné výstavby a občanského vybavení  

b)  vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních do-
pravních tahů, zejména na Kladsko – dopravní dostupnost města Jeseník je velmi  dobrá, 
městem procházejí dva významné dopravní tahy – silnice I/44 Mohelnice – Šumperk – Je-
seník – Mikulovice – státní hranice a silnice I/60 Jeseník – Lipová-lázně – Bílý Potok – 
státní hranice; obě tyto silnice zajišťují spojení s Polskem; silnice I/60 je na území města 
Jeseník stabilizovaná, silnice I/44 je v platném územním plánu navržena k přeložení do vý-
chodního obchvatu města; Změnou č. 1 se do stávajících tras uvedených silnic ani do trasy 
přeložky silnice I/44 nezasahuje  

c)  vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení sys-
tému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – územím 
města Jeseník prochází řada značených pěších turistických tras a cyklotras, včetně tras 
směřujících do Polska; Změnou č. 1 se do pěších ani cyklistických tras nezasahuje  
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d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto ak-
tivity – podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou vytvořeny již v platném 
územním plánu a Změnou č. 1 se nemění; stávající zemědělské výrobní areály jsou stabili-
zované, dřevozpracující průmysl lze rozvíjet ve stabilizovaných výrobních areálech 
i v rozvojových plochách výroby a skladování, vymezených v platném územním plánu   

e)  vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství – zemědělská vý-
roba podhorského a horského charakteru je v řešeném území provozována (pastevectví), 
značnou část zemědělských pozemků v řešeném území tvoří trvalé travní porosty, záměry 
zatravňování orné půdy nebyly v řešeném území zjištěny  

f)  řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – napojení Jeseníků na Os-
travu je v řešeném území stabilizované, prostřednictvím silnice II/453 Jeseník – Dolní Údo-
lí – Spálené – Město Albrechtice, silnice I/57 a I/11. 

g) vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření 
ke snížení povodňových rizik, včetně opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heř-
minovy – v řešeném území se s realizací staveb a opatření ke snížení povodňových rizik 
neuvažuje, opatření na horní Opavě se řešeného území netýkají.  

 
5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

     Na území města Jeseník nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory dopravní 
infrastruktury. 
 
6. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

     Na území města Jeseník nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory technické 
infrastruktury ani souvisejících záměrů. 
 
7. Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování      

     Území města Jeseníku se týká úkol pro Olomoucký kraj, stanovený v bodě: 

(193) Vymezí koridor pro kapacitní silnici v úseku Mohelnice – Jeseník. 

Jde o koridor pro přeložku silnice I/44 do východního obchvatu města – tento koridor je vy-
mezen v platném územním plánu a Změnou č. 1 se do něj nezasahuje. 
 
 
b) Vyhodnocení souladu Změny č. 1 územního plánu Jeseník s územně plánovací dokumen-

tací vydanou Olomouckým krajem   

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatře-
ní obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou 
opatření obecné povahy pod čj. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011 
a ve znění Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dále jen ZÚR OK). 
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V ZÚR OK jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného roz-
voje území, je zpřesněno vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí 
vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny nadmístní rozvojové oblasti, nad-
místní rozvojové osy a specifické oblasti nadmístního významu, jsou upřesněny územní 
podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
kraje, jsou vymezeny cílové charakteristiky krajiny, veřejně prospěšné stavby, veřejně pro-
spěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezena asa-
nační území, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a jsou vymezeny plochy 
a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření změn jejich využití územní 
studií, případně pořízením a vydáním regulačního plánu.  

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění v bodě 6. zpřesňují vyme-
zení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezu-
je oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území 
více obcí: 

6.2. další rozvojové oblasti vymezené ZÚR OK:  

    rozvojové oblasti nadregionálního významu:  
   6.2.1. RO 2 Šumperk-Zábřeh-Mohelnice   

   6.2.2. RO 3 Lipník nad Bečvou-Hranice  
   6.2.3. RO 6 Přerov  
   6.2.4. RO 7 Prostějov  

   rozvojové oblasti regionálního významu: 
   6.2.6. RO 5 Jeseník (Mikulovice)  

Pro rozvojovou oblast regionálního významu RO 5 Jeseník (Mikulovice) jsou v bodě 
6.2.6.2. stanoveny úkoly pro územní plánování obcí: 

a) řešit územní souvislosti přeložky komunikace I/44, rozšíření rozvodny v České Vsi – v plat-
ném územním plánu jsou pro výstavbu přeložky silnice I/44 včetně návazností na komuni-
kační síť města vymezeny zastavitelné plochy silniční dopravy DS č. Z1, Z63, Z135 a Z163 a 
plochy přestavby P44 a P199 – do těchto ploch se Změnou č. 1 nezasahuje; pro napojení 
přeložky silnice I/44 na stávající komunikační síť města jsou v platném územním plánu vy-
mezeny plochy přestavby č. P45, P200 a P245 – Změnou č. 1 se upravuje vymezení plochy 
přestavby č. P200 (navržená trasa přeložky silnice II/453 v prostoru rejvízského mostu – 
napojení přeložky silnice I/44 na stávající trasu I/44) podle aktuální projektové dokumen-
tace; rozvodna v České Vsi leží mimo území města Jeseník 

b) z hlediska přístupnosti těžbu nerostných surovin orientovat do území ploch ložisek a pro-
gnózních zdrojů s nejnižšími střety, popř. řešitelnými limity u podmíněně vyhovujícího 
území – na území města Jeseník je v platném územním plánu vymezena stabilizovaná plo-
cha těžby nerostů v Bukovicích; Změnou č. 1 se do této plochy nezasahuje, nové plochy 
těžby se nevymezují 

c) pro budoucí exploataci nerostných surovin se považuje za problematickou oblast CHKO 
Jeseníky a kulturní krajinná oblast KKO5 – stávající plocha těžby nerostů v Bukovicích je 
stabilizovaná, nové plochy těžby se nevymezují ani v platném územním plánu ani ve Změ-
ně č. 1 

d) prověřit důsledky prohloubení integrace regionu s Polskem – není předmětem řešení 
Změny č. 1. 
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V bodě 7.3. se pro vymezené rozvojové oblasti stanovuje požadavek: 

7.3. koncentrovat ekonomické aktivity dle velikosti a nároků na změny v území a veřejnou 
infrastrukturu zejména:  

7.3.2.  vymezením ostatních ploch pro podnikání nadmístního významu v procesu poři-
zování územních plánů měst a obcí se souhlasem nadřízeného orgánu územního 
plánování, přičemž v případě významnějších rozvojových záměrů s velkými náro-
ky na dopravní infrastrukturu, vymezovat plochy výrobních a nevýrobních areálů 
s velkým počtem pracovních míst a tím mobilitu pracovních sil zejména do rozvo-
jových oblastí nadregionálního a regionálního významu a rozvojových os (vyme-
zených ve výkrese B.1) – v řešeném území jde o významnou rozvojovou plochu 
pro podnikání nadmístního významu R 5/2, vymezenou v prostoru bývalých kasá-
ren v lokalitě Za Podjezdem; v platném územním plánu jsou v této lokalitě vyme-
zeny plochy smíšené výrobní, a to jako plochy přestavby; část těchto ploch je již 
využita pro nové výrobní areály a Změnou č. 1 se převádí do stabilizovaných 
ploch.  

 
V bodě 13. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je potvrzeno za-

řazení města Jeseník do specifické oblasti SOB 3. Současně je navrženo zpřesnění úkolů 
pro územní plánování: 

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:  

13.1.  přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení; 
13.2.  zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury; 

 13.3.  územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-
chu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny; 

 13.4.  optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednost-
ňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zá-
stavby v krajině. 

Všechny tyto úkoly byly řešeny a splněny již v platném územním plánu, Změnou č. 1 dochází 
pouze k dílčím nepodstatným úpravám navrženého rozvoje města, stanovená koncepce roz-
voje se nemění. Změnou č. 1 se v souladu s výše uvedenými požadavky vymezují nové zastavi-
telné plochy pro obytnou výstavbu, pro výstavbu zařízení občanského vybavení a pro výstav-
bu nových komunikací a zařízení pro dopravu; v souladu s bodem 13.4. se navrhuje také nové 
využití ploch brownfields – přestavba několika nevyužitých ploch. 

 
     Dle bodu 73.1. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je město Je-
seník součástí rekreačního krajinného celku (RKC) Jeseník – Lipová. Pro řešení problémů 
ve vymezených RKC, vyplývajících z nekoordinovaného nárůstu nejrůznějších rekreačních 
aktivit, stanoví ZÚR OK následující zásady:  

73.2.1.  Ve vymezených RKC bude přírůstek kapacit individuální rekreace realizován pouze 
výjimečně, preferovat přeměnu původních venkovských objektů na rekreační chalu-
py – v platném územním plánu jsou stávající plochy rodinné rekreace vymezeny jako 
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stabilizované, zastavitelné plochy rodinné rekreace se nevymezují; Změnou č. 1 se 
nové zastavitelné plochy pro stavby rodinné rekreace také nevymezují.  

73.2.2.  Vzhledem k tomu, že řada území vyčleněná pro různé formy rekreace vykazuje znaky 
nedostatečné vybavenosti v oblasti veřejné infrastruktury, koncentrovat tyto aktivi-
ty do pólů rozvoje cestovního ruchu. Za póly rozvoje pro specifickou oblast Jeseníky 
považovat města Jeseník, Javorník, Zlaté Hory a Staré Město – podmínky pro rozvoj 
lázeňství, rekreace, sportu a turistiky jsou vytvořeny již v platném územním plánu, 
Změnou č. 1 se tyto podmínky nemění. 

73.2.3.  V pólech rozvoje cestovního ruchu upřednostnit při změnách v území rozvoj veřejné 
infrastruktury. Při zabezpečení nároků ubytovaných a pasantních návštěvníků klást 
důraz na odpovídající rozvoj dalších standardních a specifických zařízení občanské 
vybavenosti a služeb, a to především v oblasti stravování, maloobchodu, služeb, 
sportovně technické vybavenosti a kultury, které by zásadním způsobem povýšily 
kvalitu rekreačního procesu a atraktivitu území a rozmanitostí nabídky rekreačních 
činností a služeb přispěly k racionálnějšímu využití území, a to i mimo hlavní turistic-
kou sezónu – vymezení ploch pro rozvoj sportovních zařízení i zařízení občanského 
vybavení souvisejícího s rekreací a cestovním ruchem je řešeno již v platném územ-
ním plánu, Změnou č. 1 se nové plochy pro rozvoj rekreace nevymezují. 

73.2.4.  Vytvářet podmínky pro rozvoj zejména různých forem cestovního ruchu s důrazem 
na měkkou turistiku (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem 
zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ru-
chu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití 
pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) při zachování vyváženého 
stavu mezi rozsahem těchto aktivit a ekologickým pilířem udržitelného rozvoje – 
stávající pěší turistické trasy a cyklotrasy jsou v platném územním plánu zachovány, 
navržená cyklotrasa č. 53 Za Výhledy je již realizována a Změnou č. 1 se převádí 
do stávajících cyklotras; do stávajících tras se Změnou č. 1 nezasahuje, nové trasy se 
nenavrhují. 

 
     Dle bodu 77.5. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je město Je-
seník součástí kulturní krajinné oblasti Jesenická kotlina, která je vymezena v rámci správních 
území obcí Jeseník, Česká Ves, Mikulovice, Bělá pod Pradědem, Lipová-lázně (KKO5). 
Pro vymezené kulturní krajinné oblasti jsou v bodě 78. stanoveny zásady pro provádění změn 
v území: 

78.1. je nepřípustné provádět výrazné změny druhu pozemku (vyšší procento zornění, velko-
plošné kácení porostů, změny v rozsahu vodních ploch a vodních toků, v jejichž důsled-
ku dojde ke snížení hodnoty krajinného rázu, resp. změně prostorové kulisy);  

78.2. respektovat prostorové uspořádání krajiny a sídel, zachovat stávající panoramatické 
pohledy, respektovat charakter a měřítko zástavby; nesmí být zásadním způsobem na-
rušen historický půdorys sídel (prováděním velkoplošných přestaveb a demolic);  

78.3. je nepřípustné umísťovat stavby a zařízení obnovitelných zdrojů energie uplatňujících 
se v krajině (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové elektrárny), 
výškové stavby jako věže a stožáry pro GSM radiotelefonní sítě, základnové stanice 
(BTS), antény, vysílače, přijímače a zařízení související s mobilními sítěmi, které mohou 
narušit kulturní hodnotu a harmonický ráz krajiny;  
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78.4. umísťování nadzemních staveb elektroenergetiky, staveb vodní energetiky, tepláren-
ství, plynárenství je podmíněno souhlasem orgánu ochrany přírody a orgánu památko-
vé péče v souladu s legislativou platnou ke dni vydání rozhodnutí;  

78.5. umísťování významných dopravních staveb je přípustné za předpokladu zachování kra-
jinotvorné památkové hodnoty území, tj. za předpokladu akceptace uplatnění kultur-
ních památek v krajině, zachování otevřených pohledů a průhledů, respektování do-
chovaných dominant a prostředí kulturních památek a při minimalizaci zásahů do kra-
jinného rázu. Podmínkou je provedení následných opatření eliminujících negativní do-
pad dopravní stavby a napomáhajících jejímu vhodnému zapojení do krajiny (kompen-
zace). 

Všechny tyto zásady jsou v platném územním plánu respektovány a Změnou č. 1 se nemění. 
 
     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění jsou na území města 
Jeseník vymezeny následující plochy a koridory nadmístního významu: 

- I/44 Bělá pod Pradědem – Jeseník, výstavba nového tahu včetně tunelu v Jeseníku a napo-
jení II/450 – veřejně prospěšná stavba D6 

- I/44 Bělá pod Pradědem – HP Mikulovice s napojením Jeseníku, České Vsi a Mikulovic 
s tunelem pod Křížovým vrchem – veřejně prospěšná stavba D05 

- nadregionální biocentrum ÚSES 2010 Rejvíz 

- nadregionální biokoridor ÚSES K 86 

- regionální biocentra ÚSES OK 11 Pod Jehlanem a 474 Borový potok 

- regionální biokoridory ÚSES OK 51 a RK 839. 

Všechny uvedené plochy a koridory jsou v platném územním plánu vymezeny, Změnou č. 1 
se do nich nezasahuje. 

 

B.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Jeseník s cíli a úkoly územního plá-
nování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto: 

 
§ 18 Cíle územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospo-
dářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby sou-
časné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Podmínky pro zlepšení životního prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro zlepšení soudržnosti 
společenství obyvatel území jsou vytvořeny již v platném územním plánu; Změnou č. 1 se tyto 
podmínky nemění. Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 1 nedojde ke střetům se zájmy 
ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace ani 
pro generace budoucí. 
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(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál území. 

Komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání řešeného území při zachování 
souladu veřejných a soukromých zájmů je obsaženo již v platném územním plánu, Změnou 
č. 1 se stanovená celková koncepce rozvoje města nemění. Vymezuje se pouze několik nových 
zastavitelných ploch nevelkého rozsahu, několik ploch přestavby, určených pro nové využití 
nevyužitých ploch a areálů (brownfields) a několik záměrů dopravní infrastruktury místního 
významu.  

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukro-
mé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních předpisů. 

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze zvláštních předpisů, je respekto-
vána – viz kap B.4.  

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodno-
ty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem 
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu ne-
zastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Přírodní hodnoty na území města Jeseníku představuje především Chráněná krajinná oblast 
Jeseníky, která zahrnuje prakticky celé území města, evropsky významné lokality Rejvíz 
a Rychlebské hory – Sokolský hřbet, ptačí oblast Jeseníky, památné stromy a významné kra-
jinné prvky „ze zákona“, především lesní porosty, údolní nivy a krajinná zeleň. Všechny tyto 
lokality a plochy jsou respektovány a platný územní plán ani Změna č. 1 do nich nezasahuje 
ani je nijak neohrozí. Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území představují především 
areál Priessnitzových léčebných lázní a nemovité kulturní památky;  všechny tyto hodnoty 
jsou platným územním plánem i Změnou č. 1 respektovány. Ochrana nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením přípustného a nepřípustného využití 
nezastavěných a nezastavitelných ploch již v platném územním plánu, kdy je realizace staveb 
na těchto plochách velmi výrazně omezena; Změnou č. 1 jsou tyto podmínky upřesněny 
v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona (viz kap. F.6 Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití). Nové zastavitelné plochy jsou Změnou č. 1 vymezeny pouze 
ve velmi malém rozsahu, převážně v přímé návaznosti na zastavěné území. 

 (5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové ko-
munikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, eko-
logická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvede-
ných staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 
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Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území jsou stano-
veny v platném územním plánu a Změnou č. 1 jsou upřesněny v souladu s uvedenými zása-
dami (viz kap. F.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způso-
bem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Ve všech plochách nezastavěného území se připouští stavby, zařízení a jiná opatření pro ve-
řejnou technickou infrastrukturu včetně přípojek.    

 
§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – tato zjiš-
tění a posouzení byla nedílnou součástí zpracování Územního plánu Jeseník; od doby jeho 
vydání ke změnám ve vyhodnocení přírodních, kulturních ani civilizačních hodnot 
na území města nedošlo. 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území – urbanistická koncepce rozvoje města, stanovená v platném územním 
plánu, se Změnou č. 1 nemění a plně respektuje hodnoty a podmínky území. 

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-
gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání – 
změny v území, obsažené v platném územním plánu, byly navrženy s ohledem na veřejný 
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy a rizika, vliv na veřejnou infrastrukturu 
a na její hospodárné využívání; Změnou č. 1 se stanovená koncepce rozvoje města nemě-
ní, zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1, jsou plošně nevýznamné a bez vlivu 
na celkovou urbanistickou koncepci. 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a 
veřejných prostranství – pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou 
v platném územním plánu stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany kra-
jinného rázu, omezující intenzitu využití pozemků. Změnou č. 1 se tyto podmínky pro ně-
které plochy doplňují o stanovení maximální výškové hladiny zástavby, v souladu 
s požadavky na ochranu charakteru stávající zástavby, obrazu města a krajinného rázu. 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořá-
dání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazují-
cího území – podmínky pro umístění a uspořádání staveb v území jsou pro jednotlivé plo-
chy s rozdílným způsobem využití stanoveny v platném územním plánu, a to tak, aby byl 
zachován stávající charakter zástavby a hodnoty území a aby nebyla omezena využitel-
nost navazujícího území. Změnou č. 1 se tyto podmínky pro některé plochy doplňují o sta-
novení maximální výškové hladiny zástavby – viz kap. F.6 Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. 

f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) – v platném územním plánu je pořadí změn 
v území pro některé vymezené zastavitelné plochy stanoveno; Změnou č. 1 se stanovená 
etapizace ruší z důvodu, že stanovené pořadí změn v území bylo nelogické – viz kap. F.14. 
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g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem – opatření 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof jsou navržena již v platném 
územním plánu – jde především o opatření na ochranu proti sesuvům; Změnou č. 1 se do 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro všechny plochy doplňuje ja-
ko přípustné využití protierozní a protipovodňová opatření.  

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – 
není předmětem Změny č. 1. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení 
a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu – podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktu-
ry, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou stanoveny již 
v platném územním plánu; Změnou č. 1 se vymezuje několik nových zastavitelných ploch 
a ploch přestavby, určených pro novou obytnou výstavbu, nové plochy pro rozvoj rekreace 
a cestovního ruchu se nevymezují. 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území – zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 1 jsou 
vesměs v dosahu stávající technické a dopravní infrastruktury a nevyvolávají nové poža-
davky na vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. 

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – požadavky civilní ochrany neby-
ly v zadání Změny č. 1 stanoveny. 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – asanační zásahy 
jsou navrženy již v platném územním plánu, Změnou č. 1 se další asanační zásahy, rekulti-
vační zásahy ani rekonstrukční zásahy nenavrhují. 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativ-
ními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak – výstavba na zastavitelných plochách, vymezených Změnou č. 1, 
nebude mít negativní vliv na území, kompenzační opatření se proto nestanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – Změnou č. 1 se nevymezují žád-
né plochy určené pro využívání přírodních zdrojů. 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče – při zpracování Změny č. 1 byly využity veškeré dostupné 
podklady, vztahující se k řešenému území a k dané problematice.     

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí a posouze-
ní vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Platný Územní plán Jeseník vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvážený 
vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území obce; Změnou č. 1 se tyto předpoklady nemění. 
Posouzení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivů na životní pro-
středí a na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebylo v zadání Změny č. 1 poža-
dováno. 

 



 

                                                                                         19 
            

 

 

 

B.3  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Jeseník s požadavky stavebního zá-
kona a jeho prováděcích právních předpisů 

    Změna č. 1 Územního plánu Jeseník je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů; obsa-
huje všechny náležitosti dle uvedené vyhlášky. 

V souladu s ust. § 44 písm. a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územního 
plánu Zastupitelstvo města Jeseník.  

Pořizovatelem Změny č. 1 je Městský úřad Jeseník, který jeho pořízení zajistil úředníkem 
splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu s ustanovením 
§ 24 a § 189 odst. 3 stavebního zákona.  

     Zadání Změny č. 1 územního plánu bylo zpracováno a projednáno pořizovatelem v soula-
du s ust. § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona a schváleno Zastupitelstvem města Jeseník dne 
17. 12. 2015 v souladu s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona.  

     Změna č. 1 územního plánu byla zpracována zodpovědným projektantem Ing. arch. Hele-
nou Salvetovou – autorizovaným architektem ČKA 864, tj. byla zpracována osobou oprávně-
nou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanovením § 158 odst. 1a § 159 stavebního 
zákona.  

 

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

 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů      

     Změna č. 1 Územního plánu Jeseník je zpracována v souladu s požadavky zvláštních práv-
ních předpisů takto: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány  

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány; Změnou č. 1 se do tras 
stávajících silnic ani jejich navržených přeložek nezasahuje, s výjimkou drobné dílčí úpravy 
navržené přeložky silnice II/453 v prostoru rejvízského mostu; navržené úpravy dopravní-
ho řešení platného územního plánu respektují platné vyhlášky a normy 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou 
č. 1 respektovány; zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se Změnou č. 1 navrhuje 
pouze pro záměry Lesů ČR s.p. 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 re-
spektovány; Změna č. 1 nevyvolává žádné zásahy do vodních toků 
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- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – 
veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány; Změnou č. 1 
se upřesňují podmínky, týkající se možného odpojování stávající zástavby ze soustavy CZT 

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu ži-
votního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto 
zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány; Změnou č. 1 dochází k záboru pouze 3,64 ha ze-
mědělské půdy, převážně v V. třídě ochrany 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány, nevymezují se žádné plochy 
pro realizaci staveb nebo zařízení, jejichž provozem by mohlo dojít ke zhoršení čistoty 
ovzduší 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou 
Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zá-
kona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny 

- zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 do-
tčeny  
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- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 do-
tčeny 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 
dotčeny. 

- zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčivých lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 
zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající 
z tohoto zákona, jsou Změnou č. 1 respektovány. 

 

     Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů      

     Návrh Změny č. 1 Územního plánu Jeseník pro společné jednání byl prověřen a posouzen 
dotčenými orgány; stanoviska uplatněná v rámci společného jednání podle § 50 odst. 2 sta-
vebního zákona a v rámci veřejného projednání podle § 52 odst. 1 stavebního zákona byla 
vyhodnocena pořizovatelem (viz kap. C.2 a C.3) a návrh Změny č. 1 byl podle tohoto vyhod-
nocení upraven. 

 

 

C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENÍK A O SPLNĚNÍ POKYNŮ                          
NA ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ A PO VEŘEJNÉM 
PROJEDNÁNÍ 

C.1 Údaje o splnění zadání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník  

Požadavky Zadání Změny č. 1 územního plánu Jeseník jsou splněny takto: 

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území města 

1. Řešeným územím Změny č. 1 Územního plánu Jeseník bude správní území města Jeseník, 
které zahrnuje katastrální území Jeseník, Bukovice u Jeseníka, Seč u Jeseníka – splněno. 

2. Koncepce rozvoje území města, stanovená Územním plánem Jeseník, vydaným Zastupi-
telstvem města Jeseník Opatřením obecné povahy č.j. MJ/26342/192/2009/OSMI/Vý 
s účinností od 21. 8. 2013, se Změnou č. 1 nezmění, obsahem Změny č. 1 budou pouze 
drobné dílčí změny funkčního využití ploch, zohlednění zpracované Územní energetické 
koncepce města Jeseník a požadavky fyzických a právnických osob na změnu ÚP – splně-
no.  

3. Změna č. 1 Územního plánu Jeseník bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s jeho prová-
děcími vyhláškami (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územ-
ně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vy-
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hlášky č. 458/2012 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů) – splněno, viz kap. B.3. 

4. Součástí Změny č. 1 Územního plánu Jeseník bude aktualizace vymezení zastavěného 
území dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů – splněno, vymezení zastavěného území je aktualizováno 
k 1. 8. 2017; zároveň jsou odstraněny chyby ve vymezení zastavěného území v platném 
územním plánu – viz kap. F.1. 

5. Při zpracování Změny č. 1 budou respektovány limity využití území vyplývající z právních 
předpisů a správních rozhodnutí a vazby řešeného území na území okolních obcí – 
na nadřazenou komunikační síť, na nadřazené soustavy technické infrastruktury 
a na územní systém ekologické stability – splněno, limity využití území jsou respektovány; 
Změnou č. 1 se nevymezují žádné plochy ani koridory s vazbou na území sousedních obcí. 

6. Při zpracování Změny č. 1 budou respektovány cíle a úkoly územního plánování (ochrana 
hodnot území, ochrana krajiny, tj. nezastavěného území, hospodárné využívání zastavě-
ného území, vymezení zastavitelných ploch s ohledem na možnosti rozvoje území a míru 
využití zastavěného území), stanovené v § 18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – splněno, viz kap. B.2. 

7. Při zpracování Změny č. 1 budou dodrženy principy udržitelného rozvoje území, tj. vyvá-
žený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrž-
nost obyvatel území – splněno. 

A.1 Požadavky na urbanistickou koncepci 

A.1.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

1.  Při zpracování Změny č. 1 Územního plánu Jeseník respektovat Politiku územního rozvo-
je ČR, ve znění Aktualizace č.1, schválené usnesením vlády dne 15. dubna 2015 č. 276. 
Respektovat zařazení řešeného území do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník 
(SOB 3) – splněno, viz kap. B.1. 

 Úkoly pro územní plány obcí jsou řešeny v platném Územním plánu Jeseník, požadavky 
na Změnu č. 1 se jich netýkají ani je nijak neovlivní. Pro Změnu č. 1 ÚP Jeseník nejsou 
stanoveny žádné konkrétní požadavky – bere se na vědomí. 

2.  Při zpracování Změny č. 1 respektovat republikové priority, stanovené v Politice územní-
ho rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, zejména ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktu-
ry osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie 
a tradice – splněno, viz kap. B.1. 

3.  Z Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR nevyplývají pro řešené území žádné kon-
krétní požadavky – bere se na vědomí. 
 

A.1.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Respektovat Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 
a v nich obsažené požadavky, týkající se specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník 
(SOB 3). Pro Změnu č. 1 ÚP Jeseník nejsou stanoveny žádné konkrétní požadavky – poža-
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davky, stanovené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje pro specifickou oblast 
SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, jsou ve Změně č. 1 respektovány – viz kap. B.1. 

 
A.1.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

1. Z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Jeseník nevyplývají 
pro Změnu č. 1 žádné požadavky – bere se na vědomí. 

2. Při zpracování Změny č. 1 ÚP Jeseník budou respektovány aktualizované limity využití 
území – splněno.  

 
A.1.4 Další požadavky 

1.  Prověřit a případně zapracovat do Změny č. 1 následující požadavky občanů: 

P. 
č. 

Žadatel Lokalita Specifikace  
požadavku 

Limity využití 
území 

Vyhodnocení 

1. P. H., Jeseník k.ú. Jeseník,  
p.č. 1921/10, 
1928/9,  
1928/10, 
1929 

Chyba ve vymezení 
stávajícího využití 
území jako SV,        
zkolaudováno jako 
penzion a restaurace 
– náprava stavu 

 Převedení plochy 
z SV do plochy OV 

2.  Služby BPK 
s.r.o. 
Jeseník 

k.ú. Bukovice 
u Jeseníka, 
p.č. 916/1, 
916/2, 
916/3, 
917/1, 
917/2, 
918/1, 918/2 

Změna využití z ZP-
plochy zeleně na 
možnost zastavění – 
autosalon a servis, 
výstavba bytových 
jednotek 

Plocha přestavby 
P139 – založení 
LBK BK 34-35, 
vedení VN,                   
IV. zóna CHKOJ, 
ZPF 

Nutno prověřit 
možnost jiné trasy 
lokálního                       
biokoridoru,                
proluka 
v zastavěném 
území 

3. Vigor Invest 
s.r.o. 
Kraslice nad 
Oslavou 

k.ú. Jeseník, 
p.č. 1453/1 

Změna využití 
z plochy ZS –zeleň 
soukromá a vyhraze-
ná na plochu SL- 
smíšená obytná      
lázeňská, realizace 
stavby k bydlení 

Vnitřní lázeňské 
území – omezení 
výstavby 
k bydlení, možné 
pouze pro prac. 
lázní, sousedí s OL 
– obč. vybavení - 
lázeňství 

Omezená výstavby 
objektů k bydlení 
ve VLÚ, v ZÚ. 
Možnost vymezení 
plochy jako SL 

4.  H. a V. K.,  
Ostrava-
Poruba 

k.ú. Bukovice 
u Jeseníka, 
p.č. 650 

Změna využití plochy 
z RI – plochy indivi-
duální rekreace do 
ploch pro bydlení SV 

III. zóna CHKOJ Plocha v ZÚ  

5.  Ing. P. G., 
Jeseník 

k.ú. Bukovice 
u Jeseníka, 
p.č. 
1431/115 

Změna využití plochy 
z NZ – plochy země-
dělské na plochy              
pro bydlení (BV, SV) 

IV. zóna CHKOJ, 
na pozemku            
vedení VN, STL 
plynovod 

Omezení výstavby 
OP 
 

6.  R. L., Jeseník k.ú. Jeseník, 
p.č. 1087/1, 
1087/4, 
1085/1, 
1085/2 

Změna využití plochy 
– změna hranice 
lokálního biocentra 
LBC 06 

IV. zóna CHKOJ Nutno prověřit 
možnost zmenšení 
lokálního biocentra 
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7.  M. N., 
Jeseník 

k.ú. Jeseník, 
p.č. 1546/1 

Změna využití plochy 
ze ZP– možnost 
stavby bazénu,                
skleníku, altánu 

Mimo ZÚ,  
VLÚ-omezení 
výstavby, vodní 
tok 

Prověřit možnost 
vymezení plochy 
jako SL 

8.  M. N., 
Jeseník 

k.ú. Jeseník, 
p.č. 1591/1, 
1590/1, 
1589/1, 
1545/1 

Zrušení vymezené 
plochy Z241 – SL                 
a nahrazení novou 
plochou na části p.č. 
1545/1 

Mimo ZÚ,  
VLÚ-omezení 
výstavby,  
trasa VN 

Prověřit možnost 
vymezení plochy 
jako SL 

9.  R. W., Praha k.ú. Seč                     
u Jeseníka, 
p.č. 268/5 

Změna využití plochy 
z A – na plochu BV  

Mimo ZÚ,  
III. zóna CHKO, 
trasa VN 

Prověřit možnost 
vymezení plochy 
jako BV 

Požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch budou posouzeny z hlediska ust. § 55 
odst. 4 stavebního zákona.  

Veškeré požadavky byly prověřeny z hlediska vhodnosti zapracování do územního plánu, 
zejména s ohledem na koncepci rozvoje města, stanovenou v platném územním plánu, 
na potřeby vymezení nových zastavitelných ploch, na zásady ochrany lázeňského místa Je-
seník, zásady ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu a na zajištění veřejné dopravní 
a technické infrastruktury. 

Jednotlivé požadavky byly vyhodnoceny takto: 

Požadavek č. 1 – požadavek je akceptován, jde o změnu vymezení stabilizované plochy 
v souladu se skutečným stavem. 

Požadavek č. 2 – požadavek je akceptován, plocha přestavby č. P139 – plocha zeleně – 
přírodní ZP, vymezená pro založení lokálního biokoridoru ÚSES LBK BK 34-35, je reduková-
na tak, aby byla zachována šířka lokálního biokoridoru 15-20 m; zbývající část původně 
vymezené plochy č. P139 je přičleněna k sousedním stabilizovaným plochám smíšeným 
obytným – venkovským SV, kde je obytná výstavba i výstavba zařízení občanského vyba-
vení možná. 

Požadavek č. 3 – požadavek byl v návrhu Změny č. 1 pro společné jednání akceptován, do-
tčený pozemek byl vymezen jako zastavitelná plocha smíšená obytná – lázeňská SL 
č. Z1/1; po projednání návrhu Změny č. 1 podle § 50 odst. 2 byla tato zastavitelná plocha 
na základě pokynů pořizovatele na úpravu návrhu Změny č. 1 vypuštěna. 

Požadavek č. 4 – požadavek je akceptován, jde o změnu vymezení stabilizované plochy 
v souladu se skutečným stavem. 

Požadavek č. 5 – požadavek je akceptován zčásti – jako zastavitelná plocha bydlení ven-
kovského BV č. Z1/6 je vymezena část požadovaného pozemku, mimo stávající vedení VN 
a mimo navrženou plochu zeleně – ochranné ZO K175. 

Požadavek č. 6 – požadavek je akceptován, plocha přestavby č. P156 – plocha přírodní N, 
vymezená pro založení lokálního biocentra ÚSES LBC 06, je na pravém břehu Bělé reduko-
vána na 6 m od břehové hrany toku; zbývající část původně vymezené plochy č. P156 je 
přičleněna k sousedním stabilizovaným plochám občanského vybavení – komerčního OK. 
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Požadavek č. 7 – požadavek je akceptován, dotčený pozemek je vymezen jako zastavitel-
ná plocha smíšená obytná – lázeňská SL č. Z1/2, s omezením jen pro výstavbu doplňkových 
staveb ke stavbě sousedního stávajícího rodinného domu – bazénu, skleníku, altánu. 

Požadavek č. 8 – požadavek je akceptován, původní vymezená plocha smíšená obytná – 
lázeňská SL č. Z241 je zrušena a nahrazena novou plochou se stejným označením na části 
uvedeného pozemku. 

Požadavek č. 9 – požadavek je akceptován zčásti – jako zastavitelná plocha bydlení ven-
kovského BV č. Z1/7 je vymezena část požadovaného pozemku, mimo stávající vedení VN; 
k vymezené ploše jsou nad rámec požadavku přičleněny pozemky parc. č. 279/1 a 279/5 – 
zbytkové pozemky mezi stávající zástavbou a pozemkem parc. č. 268/5. 

Pro objekty bydlení již byly částečně využity tyto zastavitelné plochy, vymezené ÚP Jese-
ník: 

Z23 (BV) – využito 0,25 ha 

Z220 (BI) – využito 0,12 ha 

Na některé další objekty bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Bude 
respektováno. 

Bere se na vědomí, již realizované stavby jsou začleněny do stabilizovaných ploch. 

2. Bude provedena revize zařazení stabilizovaných ploch do ploch s rozdílným způsobem 
využití a dle potřeby bude provedena úprava zařazení. Některé plochy jsou chybně zařa-
zeny a jejich skutečné využití neodpovídá regulativům stanoveným v ÚP. Nejsou tak 
umožněny jakékoliv úpravy stávajících objektů z důvodu nesouladu s ÚP. 

Splněno, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití bylo prověřeno a v několika přípa-
dech došlo ke změně zařazení do ploch s rozdílným způsobem využití – viz kap. F.3.      

3. Bude provedena úprava podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tak, 
aby využití stabilizovaných ploch odpovídalo skutečnosti. Tím budou odstraněny zjevné 
chyby ve vymezení ploch v současně platném ÚP. 

Splněno, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly prověřeny a upra-
veny – viz kap. F.6.      

4. Především je nutné upravit podmínky pro využití ploch (regulativy) pro plochy N – plochy 
přírodní v zastavěném území obce a ZO – plochy ochranné zeleně s ohledem na možnost 
umístění staveb dopravní a technické infrastruktury. Ze stejného důvodu budou dle po-
třeby upraveny i ostatní regulativy pro plochy s rozdílným způsobem využití. 

Splněno, podmínky pro využití ploch přírodních N, ploch zeleně – ochranné ZO i dalších 
ploch s rozdílným způsobem využití byly upraveny tak, aby umožnily stavby dopravní 
a technické infrastruktury – viz kap. F.6.      

5. Bude upravena textová část ÚP Jeseník – kap. 6.2 Vymezení pojmů – oprava nejasností 
některých pojmů s ohledem na pojmy definované ve stavebním zákoně – splněno, defini-
ce pojmů, které jsou definovány ve stavebním zákoně, jsou z územního plánu vypuštěny, 
stejně jako pojmy, definující podrobnosti, které nepřísluší územnímu plánu. 

6. V rámci veřejného projednání zadání byly uplatněny další požadavky na změnu ÚP – pro-
věřit a případně zapracovat do Změny č. 1: 
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P. 
č. 

Žadatel Lokalita Specifikace  
požadavku 

Limity využití 
území 

Vyhodnocení 

10. Lesy ČR, a.s. 
Lesní správa 
Jeseník 

k.ú. Jeseník,  
p.č. 854/47 

Změna využití                     
plochy L (lesní pl.) 
na OV (občanské 
vybavení) –                      
výstavba administr. 
budovy lesů ČR 

III.zóna CHKOJ, 
PUPFL, 
veř. vodovod,             
STL plynovod 
 

Prověřit požadavek  
řešit kolizi s VKP 
(les) 

11. J. M., A. M. k.ú. Jeseník,  
p.č. 1454, 
1456/3, 
1453/3 

Rozšíření stabiliz. 
plochy SL (nyní ZS) 
pro realizaci                         
přístavby stáv. RD 

vnitřní lázeňské 
území 

Prověřit požadavek  
 

12. KAR reality 
Ostrava 

k.ú. Jeseník,  
p.č. 1081/1 

Úprava regulativů 
pro plochu OK 

Regulativy neza-
hrnují současné 
využití plochy 

Prověřit vymezení 
regulativů                       
pro plochy OV 

13. D. A.,                 
Ostružná 
Ing. R. A., 
Lipová-lázně 

k.ú. Jeseník,  
p.č. 465/5, 
465/6, 465/8, 
464/8 

Zrušení omezení 
dané podmínkou 
územní studie 
US11 pro plochu 
P106 (SM) 

 Prověřit požadavek 
vymezení studie 
US11 

14.  R. A.,                 
Lipová-lázně 

k.ú. Jeseník,  
p.č. 480/1-4, 
478/1, 478/2 

Zrušení omezení 
dané podmínkou 
územní studie 
US11 pro plochu 
P106 (SM) 

 Prověřit požadavek 
vymezení studie 
US11 

15. M. K., 
Řícmanice, 
M. M.,               
Ostružná 

k.ú. Jeseník,  
p.č. 1921/4, 
1921/33-36, 
1951, 1952, 
1953 
cca 2,4 ha 

Změna využití zem. 
ploch (A) na SV 
(smíšené obytné 
venkovské) 

ZPF,  
VTL včetně OP, 
bezpečnostní p., 
VVN včetně OP, 
OP 50m od lesa,   
OP komunikace 

Nová zastavitelná         
plocha, prověřit 
účelnost využití, 
ÚP Jeseník má 
dostatek zast. 
ploch pro bydlení 

16. MěÚ Jeseník, 
ODSH 

k.ú. Jeseník,  
chodník do 
lázní 

Zahrnutí stavby 
chodníku do VPS, 
dle zprac. studie 

 Prověřit, vymezit 
jako VPS  
 

Jednotlivé požadavky byly vyhodnoceny takto: 

Požadavek č. 10 – požadavek je akceptován, požadovaný pozemek je vymezen jako zasta-
vitelná plocha občanského vybavení OV č. Z1/4. 

Požadavek č. 11 – požadavek je akceptován, jde o změnu vymezení stabilizované plochy 
v souladu se skutečným stavem. 

Požadavek č. 12 – požadavek je akceptován s úpravou – dotčená plocha je přeřazena 
ze stabilizovaných ploch občanského vybavení – komerčního OK do stabilizovaných ploch 
silniční dopravy DS, které stávajícímu využití plochy přesně odpovídají. 

Požadavek č. 13 – požadavek je akceptován, podmínka zpracování územní studie US11 by-
la zrušena. 

Požadavek č. 14 – požadavek je akceptován, podmínka zpracování územní studie US11 by-
la zrušena. 
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Požadavek č. 15 – požadavek je akceptován, požadované pozemky jsou vymezeny jako za-
stavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV č. Z1/3; vzhledem k rozloze plochy je 
stanovena podmínka zpracování územní studie US1/1, která vyřeší dopravní a technickou 
infrastrukturu ve vymezené ploše a vymezí odpovídající rozsah veřejných prostranství. 

Požadavek č. 16 – požadavek je akceptován, do územního plánu je doplněn návrh chodní-
ku podle zpracované studie a vymezen jako veřejně prospěšná stavba WD1/1. 

Požadavky č. 10 a 15 obsahují žádosti vymezit nové rozsáhlejší rozvojové plochy. Dle § 55 
odst. 4 stavebního zákona lze změnou ÚP vymezit další zastavitelné plochy na základě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení no-
vých zastavitelných ploch. V případě zařazení nových ploch do návrhu změny ÚP bude 
prokázána a odůvodněna jejich účelnost, popřípadě budou vyřazeny některé již vymeze-
né nedostupné zastavitelné plochy. 

Splněno; kapacita nově vymezených zastavitelných ploch, určených pro novou obytnou 
výstavbu je cca 18 rodinných domů, od doby vydání územního plánu bylo na vymezených 
zastavitelných plochách realizováno cca 15 rodinných domů; kapacita zastavitelných 
ploch, vymezených Změnou č. 1 pro novou obytnou výstavbu tedy přibližně odpovídá již 
zastavěným plochám.     

7. Vymezení nových ploch bude dle požadavku KÚOK-OŽPZ z hlediska ochrany ZPF odůvod-
něno v rozsahu stanoveném v Čl. II Metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96, 
ve vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným v § 4 a 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, a postupům podle § 3 a § 4 prováděcí vy-
hlášky MŽP č. 13/1994 Sb. – splněno, viz odůvodnění záborů ZPF v kap. H. 

8. Při zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Jeseník respektovat zájmové území Ministerstva 
obrany ČR – zájmové území Ministerstva obrany ČR je ve Změně č. 1 respektováno. 

9. Při vymezování ploch ve vnitřním lázeňském území respektovat Statut lázeňského místa 
Jeseník – splněno, Statut lázeňského místa Jeseník je respektován. 

 
A.1.5 Další požadavky – Dodatek č.1 zadání 

1. Prověřit a případně zapracovat do Změny č. 1 následující požadavky fyzických a právnic-
kých osob uvedené v Dodatku č. 1 zadání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník: 

P. 
č. 

Žadatel Lokalita 
plocha 

Specifikace  
požadavku 

Limity využití 
území 

Vyhodnocení 

17. ONDRSTROJ, 
Ondřejovická 
strojírna, 
a.s., Praha 

k.ú. Jeseník,  
p.č. 2314/2 
 
cca 3000 m2 

Změna využití                       
plochy DS (dopravní) 
na OK (občanské 
vybavení                  
komerční) – stavba 
polyfunkčního domu 

 Prověřit požadavek 
řešit snížení                     
vymezených ploch 
pro parkování  

18. J. Š., S. Š., 
Jeseník 

k.ú. Bukovice 
u Jeseníka,  
p.č.1101,1102
1103, 1104, 
1105, 1107, 
1100 
cca 10500 m2 

Změna využití                       
plochy výrobní VZ a 
ZO (plochy zeleně) 
na plochu občanské-
ho vybavení 
s možností bydlení 

parc. 1100 
v nezastavěném 
území 

Prověřit požadavek  
Řešit dopravní 
obslužnost plochy 



 

                                                                                         28 
            

 

 

 

19. L. J.,                            
Uherský 
Ostroh 

k.ú. Bukovice 
u Jeseníka, 
p.č. 1296/6 
cca 2700 m2 

Změna využití ZO 
(plochy zeleně)                   
na výstavbu myčky 
automobilů  

nezast. území, 
CHKOJ, Natura 
2000-ptačí obl., 
OP I/60 

Prověřit požadavek 
s ohledem na limi-
ty využití území 
Řešit dopravní 
obslužnost plochy 

20. L. J.,                   
Uherský 
Ostroh 

k.ú. Bukovice 
u Jeseníka, 
p.č. 1092, 
1296/3 
cca 11000 m2 

Změna využití ZO 
(plochy zeleně)                     
a VZ (výroba)                        
na plochu bydlení 
(výstavbu 6-8 RD) 

část nezast.          
území, CHKOJ, 
vedení+OP VN, 
OP I/60, není 
přístup. kom.  

Prověřit požadavek 
s ohledem na limi-
ty využití území               
a přístupovou       
komunikaci 
Řešit dopravní 
obslužnost plochy 

Jednotlivé požadavky byly vyhodnoceny takto: 

Požadavek č. 17 – požadavek je akceptován s drobnou úpravou, převážná část pozemku 
parc. č. 2314/2 je vymezena jako plocha přestavby – plocha občanského vybavení – ko-
merční OK č. P1/5, s podmínkou zajištění parkovacích míst na pozemku i pro potřeby okol-
ních sportovních areálů a se stanovenou maximální výškovou hladinou odpovídající výšce 
okolní zástavby – 4 NP včetně podkroví, pouze západní okraj pozemku, na kterém je vybu-
dována místní komunikace, je vymezen jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství 
PV. 

Požadavek č. 18 – požadavek je akceptován zčásti – požadované pozemky, s výjimkou po-
zemku parc. č. 1100, jsou vymezeny jako plocha přestavby – plocha občanského vybavení 
OV č. P1/6; pozemek parc. č. 1100 do vymezené plochy přestavby není zahrnut, zůstává 
vymezen jako plocha zeleně – ochranné ZO, s funkcí ochranné zeleně ke zmírnění negativ-
ních vlivů dopravy na silnici I/60 a negativních vlivů provozu lomu v Bukovicích na obytnou 
zástavbu v okolí ulice Na Středisku. 

Požadavek č. 19 – požadavek je akceptován, požadovaný pozemek je vymezen jako zasta-
vitelná plocha silniční dopravy DS č. Z1/5. 

Požadavek č. 20 – požadavek není akceptován, obytná výstavba v této ploše není vhodná 
– dotčené pozemky leží v ochranném pásmu silnice I/60 a v ochranném pásmu vedení VN, 
v územním plánu jsou vymezeny jako plochy s funkcí ochranné zeleně ke zmírnění negativ-
ních vlivů dopravy na silnici I/60 a negativních vlivů provozu lomu v Bukovicích na obytnou 
zástavbu v okolí ulice Na Středisku. Plochu nelze dopravně napojit na silnici I/60 a není do-
pravně dostupná ze stávajících komunikací. Vymezení této plochy pro obytnou výstavbu by 
bylo v rozporu s prioritou stanovenou v bodě (23) Politiky územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1 – zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní 
silniční dopravy. 

Požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch budou posouzeny z hlediska ust. § 55 
odst. 4 stavebního zákona – splněno, viz kap. G.     

2. V rámci veřejného projednání dodatku zadání byly uplatněny další požadavky na změnu 
ÚP – prověřit a případně zapracovat do Změny č. 1: 
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P. 
č. 

Žadatel Lokalita Specifikace  
požadavku 

Limity využití 
území 

Vyhodnocení 

21. Z. M.,                     
Domašov 
486,                             
Bělá pod 
Pradědem 

k.ú. Jeseník,  
p.č. 182/1, 
/18, /10, /20, 
st. 183, 182/4, 
/5, 195/8, 
st.195 

Změna využití                   
plochy TI (tech. 
infrastruktura) na V 
(výroba a sklad.) – 
dle skutečného 
využití (bývalý areál                      
plynáren) 

zast. území,  
plocha přestavby 
P228, 
 

Prověřit požadavek 
dle skutečného 
využití plochy, 
řešit úpravu                      
vymezení VPS, řešit 
střet s okolní                  
bytovou zástavbou 22. K+K služby 

s.r.o Jeseník 
k.ú. Jeseník,  
p.č. 182/22, 
182/19, 
st.182/3, 197 

23. J. M.,                
Šumperská 
121, Jeseník 

k.ú. Bukovice, 
p.č. 675/4 

Úprava vymezení 
plochy DS                           
(doprava)                                     
na plochy bydlení 
(SV, BV) 

Plocha vymezena 
pro stavbu rejvíz-
ského mostu 

Prověřit požadavek 
s ohledem                             
na vymezení rejv. 
mostu dle stav. 
řízení 

24. M. K.,       
Slunná 65, 
Jeseník 

k.ú. Bukovice, 
p.č. 779/1, 
780/1 

Změna využití                    
plochy BV (bydlení 
venkovské) 
s možností                        
rekonstrukce                        
na bytový dům 

Zastavěné území, 
záplavové území 

Prověřit požadavek 
s ohledem                          
na regulativy, střet 
s vymezeným                       
záplavovým               
územím 

25. K. K.,          
Nábřežní 
464, Jeseník 

k.ú. Bukovice, 
p.č. 11/1 

Úprava vymezení 
plochy ZO (zeleň 
ochranná) na BI 
(bydlení individuál-
ní) s možností                   
stavby garáže 

Zastavěné území, 
plocha ZO                          
vymezena jako 
ochranná zeleň 
výrobní plochy 

Prověřit požadavek 
s ohledem                            
na vymezení 
ochranné plochy 
zeleně  

Jednotlivé požadavky byly vyhodnoceny takto: 

Požadavky č. 21 a 22 – požadavky jsou akceptovány, požadované pozemky jsou v souladu 
se skutečným využitím vymezeny jako stabilizované plochy výroby a skladování V. 

Požadavek č. 23 – požadavek je akceptován, vymezení plochy přestavby č. P200 – plochy 
silniční dopravy DS je upraveno v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací 
na stavbu rejvízského mostu; požadovaný pozemek včetně dalších navazujících pozemků je 
začleněn do stabilizovaných ploch smíšených obytných – venkovských SV. 

Požadavek č. 24 – požadavek je akceptován s úpravou – dotčené pozemky jsou ponechány 
ve stabilizované ploše smíšené obytné – venkovské SV, do podmínek pro využití ploch smí-
šených obytných venkovských SV je doplněno jako přípustné využití bydlení v bytových 
domech, s výškovou hladinou přizpůsobenou okolní zástavbě. 

Požadavek č. 25 – požadavek je akceptován, požadovaná část pozemku je v souladu se 
skutečným využitím přičleněna k sousední stabilizované ploše bydlení individuálního BI. 

3. Prověřit vymezení plochy přestavby DS – P200 pro výstavbu rejvízského mostu s ohledem 
na probíhající stavební řízení záměru – splněno, vymezení plochy přestavby č. P200 – plo-
chy silniční dopravy DS je upraveno v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací 
na stavbu rejvízského mostu.  
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4. Prověřit vymezení stabilizované plochy I – plochy smíšené výrobní v areálu Za pilou 
s ohledem na možnost využití části areálu pro výstavbu rodinných domů – splněno, stabi-
lizovaná plocha smíšená výrobní I v lokalitě Za Pilou je vymezena jako plochy přestavby – 
plochy bydlení individuálního BI č. P1/2 a P1/3.  

 
Požadavky v rámci Zadání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník doplněné pořizovatelem 
na základě požadavků fyzických a právnických osob: 

V rámci požadavku Zadání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník, bodu A.1 – Požadavky 
na urbanistickou koncepci, A.1.4 – Další požadavky, odst. 2. 2. „Bude provedena revize zařa-
zení stabilizovaných ploch do ploch s rozdílným způsobem využití a dle potřeby bude prove-
dena úprava zařazení“ budou prověřeny a případně zařazeny další požadavky fyzických 
a právnických osob: 
5.  

P. 
č. 

Žadatel Lokalita Specifikace  
požadavku 

Limity využití 
území 

Vyhodnocení 

1. M. H., Jeseník k.ú. Seč,  
p.č. 204, 
205/1-3,  
206-209, 
210/1 

Změna využití plochy 
z RI – plochy indivi-
duální rekreace do 
ploch pro bydlení SV 

 Převedení plochy 
z SV do plochy OV 

2.  Moravolen a.s. 
Jeseník 

k.ú. Jeseník, 
p.č. 2055/49 

Změna využití – zru-
šení navržené vodní 
plochy, zařazení                       
do stabilizovaných 
ploch výroby V 

Vymezeno 
jako VPS 

Možno zařadit                               
do stabilizované 
plochy V 

3. KOVOTOPLAST 
s.r.o. 
Domašov, Jese-
ník 

k.ú. Bukovice 
u Jeseníka, 
p.č. 906/1-2, 
907/1, 909, 
908/1-2, 
911/8-9, 
911/46, 
911/16, 
908/1 

Změna využití 
z plochy z VD na V – 
stávající využití                  
původního areálu 
zem družstva, regu-
lativy neodpovídají 
skutečnému využití 

 Možno zařadit                     
do stabilizované 
plochy V 

Jednotlivé požadavky byly vyhodnoceny takto: 

Požadavek č. 1 – požadavek je akceptován s úpravou – dotčené pozemky jsou přeřazeny 
do stabilizovaných ploch bydlení venkovského BV, stejně jak je vymezena okolní zástavba; 
jde o změnu vymezení stabilizované plochy v souladu se skutečným stavem. 

Požadavek č. 2 – požadavek je akceptován, navržená vodní plocha – plocha přestavby 
č. P133 je zrušena a dotčený pozemek je ponechán jako stabilizovaná plocha výroby 
a skladování V. 

Požadavek č. 3 – požadavek je akceptován s úpravou – dotčené pozemky jsou ponechány 
ve stabilizované ploše výroby a skladování – výroba zemědělská VZ a do podmínek pro vy-
užití těchto ploch je doplněno jako přípustné využití průmyslová výroba, sklady, výrobní 
služby, občanské vybavení, apod. 
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A.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 

A.2.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

Při zpracování Změny č. 1 Územního plánu Jeseník respektovat Politiku územního rozvoje 
ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády dne 15. dubna 2015 č. 276 – 
splněno, viz kap. B.1. 
Z Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR nevyplývají pro řešené území žádné kon-
krétní požadavky – bere se na vědomí. 
 

 A.2.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Respektovat Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 
a v nich obsažené požadavky. Pro Změnu č.1 ÚP Jeseník nejsou stanoveny žádné kon-
krétní požadavky – splněno, viz kap. B.1. 

 
 A.2.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

1. Z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Jeseník nevyplývají 
pro Změnu č. 1 žádné požadavky – bere se na vědomí. 

2. Při zpracování Změny č. 1 ÚP Jeseník budou respektovány aktualizované limity využití 
území – splněno.  
 

A.2.4 Další požadavky  

1. Zapracovat do Změny č. 1 ÚP Jeseník Územní energetickou koncepci města Jeseník, zpra-
covanou firmou AF-Consult Czech Republic s.r.o. Praha 27. 2. 2015, schválenou Zastupi-
telstvem města Jeseník na svém 3. zasedání dne 23. 4. 2015 usnesením č. 180. ÚEK bude 
zohledněna v podrobnostech, které umožňuje zapracování do územního plánu – splněno, 
viz kap. F.4.  

2. Prověřit popřípadě zapracovat do Změny č. 1 ÚP změnu dopravního řešení vnitřní ob-
služnosti města, zejména s ohledem na zpracovávanou „Studii posouzení reálnosti sever-
ního obchvatu města Jeseník“ – splněno, zpracovaná studie je do Změny č. 1 zapracována 
– viz kap. F.4.  

3. Změna č. 1 ÚP Jeseník nestanoví přímé požadavky na řešení veřejné infrastruktury, 
u nově navrhovaných nebo upravovaných rozvojových ploch musí být umožněno napo-
jení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu – splněno, viz kap. F.4. 

4. Respektovat stávající komunikace. Při vymezování ploch u stávající silnice I. třídy bude 
uvedena funkce bydlení jako podmínečně přípustná. Podmínkou bude prokázání nepře-
kročení max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 
staveb – u stávajících silnic I. třídy nejsou Změnou č. 1 vymezeny žádné plochy pro novou 
obytnou výstavbu.  

 
A.2.5 Další požadavky – Dodatek č.1 zadání 

Současně s prověřením požadavků na vymezení ploch 18.-20., zařazených do dodatku 
zadání, bude v návrhu změny ÚP řešena i dopravní obslužnost těchto ploch bez nároků 
na přímé komunikační připojení na silnici I/60 – splněno; rozvojové plochy, vymezené 
na základě požadavků č. 18 a 19, jsou dopravně přístupné ze stávajících místních komuni-
kací a nejsou přímo napojeny na silnici I/60, požadavek č. 20 nebyl akceptován.  
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A.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 

A.3.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

Respektovat Politiku územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnese-
ním vlády dne 15. dubna 2015 č. 276. Z Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR ne-
vyplývají pro Změnu č. 1 ÚP Jeseník žádné konkrétní požadavky – splněno, viz kap. B.1. 

 
A.3.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Respektovat Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č.1. 
Pro Změnu č. 1 ÚP Jeseník nejsou stanoveny žádné konkrétní požadavky – splněno, viz 
kap. B.1. 
 

A.3.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

1. Z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Jeseník nevyplývají 
pro Změnu č. 1 žádné požadavky – bere se na vědomí. 

2. Při zpracování Změny č. 1 ÚP Jeseník budou respektovány aktualizované limity využití 
území – splněno.  

 
A.3.4 Další požadavky 

1. V souvislosti s požadavkem rozšíření plochy OK (požadavek č. 8) prověřit možnost 
zmenšení lokálního biocentra LBC 06. Respektovat metodiku vymezování ÚSES – 
požadavek byl prověřen a lokální biocentrum LBC 06 bylo zmenšeno o požadovanou část.   

2. V souvislosti s požadavkem vymezení plochy na pozemcích fy Služby BPK s.r.o. Jeseník 
(požadavek č. 2) prověřit možnost změny vymezení lokálního biokoridoru BK 34-35.  
Respektovat metodiku vymezování ÚSES – požadavek byl prověřen a lokální biokoridor 
LBK BK 34-35 byl v dotčeném úseku zúžen na 15-20 m, v souladu s metodikou vymezování 
ÚSES.   

3. Bude provedena úprava regulativů pro plochy N – plochy přírodní (viz odst. A.2.4) – 
splněno, viz předchozí text a kap. F.6. 

4. Dle požadavku KÚOK-OŽPZ bude v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona 
do regulativů ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území doplněno jako 
nepřípustné využití těžba nerostných surovin – splněno, viz kap. F.6. 
 

A.3.5 Další požadavky – Dodatek č.1 zadání 

V souvislosti s požadavkem č. 16 – zahrnutí stavby chodníku do lázní jako veřejně pro-
spěšná stavba prověřit střet s významným krajinným prvkem – Priessnitzova alej – střet 
s významným krajinným prvkem, alejí podél ulice Priessnitzovy, je řešen v podrobnější do-
kumentaci stavby chodníku včetně náhradních výsadeb; v územním plánu nelze vzhledem 
k měřítku tento požadavek postihnout. Požadavek na zachování aleje je obecně pro stav-
bu chodníku doplněn do bodu (81) územního plánu.  
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B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití 

Požadavky nejsou stanoveny – bere se na vědomí. 

 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

1. V souvislosti s úpravou vymezení lokálního biocentra LBC 06 a lokálního biokoridoru BK 
34-35 upravit vymezení veřejně prospěšného opatření pro zajištění funkce ÚSES – splně-
no s úpravou – vymezení veřejně prospěšného opatření pro zajištění funkce lokálního bio-
centra LBC 06 je upraveno, veřejně prospěšné opatření pro zajištění funkce lokálního bio-
koridoru BK 34-35 v dotčeném úseku není v platném územním plánu vymezeno, a proto je 
nelze upravit. 

2. V souvislosti s úpravou vymezení plochy P228 – asanace areálu TI SMP upravit vymezení 
veřejně prospěšné stavby VA6 – splněno. 

3. V souvislosti s úpravou vymezení plochy dopravy P200 – upravit vymezení veřejně pro-
spěšné stavby WD 18 – splněno.  

4. Vymezit stavbu chodníku do lázní jako veřejně prospěšnou stavbu – splněno, stavba 
chodníku je vymezena jako veřejně prospěšná stavba WD1/1. 

 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci  

1. ÚP Jeseník ukládá prověřit určené vymezené plochy zpracováním územních studií US2, 
US3, US5 a US11. Doposud nebyla žádná ze studií zpracována.  

Změnou č. 1 ÚP prověřit úpravu podmínek pro studii US 11 – dle současných podmínek 
není možná např. ani stavební úprava stávajících objektů při zachování vnějšího 
půdorysného a výškového ohraničení stavby. Tím dochází k částečnému omezení 
vlastnických práv.  

Změnou č. 1 se ruší požadavek na zpracování všech čtyř územních studií (US2, US3, US5 
a US11), obsažený v platném územním plánu. Pro zpracování těchto územních studií byl 
stanoven termín do 2 let, resp. 4 let od schválení územního plánu; tato lhůta uplynula dne 
21. 8. 2017, aniž by kterákoliv z těchto územních studií byla zpracována; podrobněji viz 
kap. F.12.     

2. ÚP Jeseník vymezuje 4 plochy, ve kterých je rozhodování v území podmíněno dohodou 
o parcelaci. Prověřit a případně upravit vymezení těchto ploch s ohledem na parcelaci 
stávající – Změnou č. 1 se ruší požadavek dohody o parcelaci DP9 Bukovice, ul. Za Pilou 
a DP13 Bukovice, ul. U Sokolovny; v těchto plochách byla již parcelace provedena a plochy 
jsou zcela nebo zčásti zastavěny.   
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E.   Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Požadavek není stanoven – bere se na vědomí. 

 

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

1. Změna č. 1 Územního plánu Jeseník bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s jeho prová-
děcími vyhláškami (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územ-
ně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vy-
hlášky č. 458/2012 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů) – splněno, viz kap. B.3. 

2. Dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Jeseník bude obsahovat:  

 I. Změnu č. 1 Územního plánu Jeseník 

 II. Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Jeseník 

I. Změna č. 1 Územního plánu Jeseník bude obsahovat:  
I.A Textovou část –  úpravy textové části vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2013, 

kterým se vydává Územní plán Jeseník 
II.B Grafickou část –  výřezy z těch výkresů platného územního plánu, ve kterých se Změ-

na č. 1 projeví.  

II. Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Jeseník bude obsahovat:  
I.A Textovou část –  odůvodnění navrženého řešení Změny č. 1 a tzv. Srovnávací text, tj. 

text závazné části platného územního plánu s barevně vyznačenými 
úpravami Změny č. 1  

II.B Grafickou část –  výřezy z těch výkresů platného územního plánu, ve kterých se Změ-
na č. 1 projeví.  

Měřítka výkresů budou stejná jako u výkresů ÚP Jeseník. 

Splněno.  

3. Po vydání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník bude vyhotoven právní stav Územního plá-
nu Jeseník po Změně č. 1, který bude obsahovat: 

Textovou část – závaznou část Územního plánu Jeseník ve znění Změny č. 1. 

Grafickou část: 
1. Výkres základního členění území              

  2. Hlavní výkres                 
  3. Koncepce veřejné infrastruktury - energetika             
  4. Koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství          
  5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
  6. Koordinační výkres 
  7. Koordinační výkres – doprava 

Měřítka výkresů budou stejná jako u výkresů ÚP Jeseník. 
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4. Dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Jeseník bude předána: 

- v tištěné formě – ve fázi Návrh ve 2 vyhotoveních, Upravený návrh pro veřejné pro-
jednání ve 2 vyhotoveních, po vydání ve 4 vyhotoveních 

- v elektronické podobě – ve dvou vyhotoveních na CD nosiči ke každé fázi, pro vydání: 
grafická část ve formátech dgn a pdf, textová část ve formátech doc, xls a pdf. 

Grafická část bude odpovídat požadavkům Metodiky digitálního zpracování územně plá-
novací dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datový model-metodika MINIS 2.2, popř. 
2.3, digitální zpracování ÚPD. 

5. Dokumentace právního stavu Územního plánu Jeseník po Změně č. 1 Územního plánu 
Jeseník bude předán: 

- v tištěné formě – ve 4 vyhotoveních 

- ve dvou vyhotoveních na CD nosiči: grafická část ve formátech dgn a pdf, rastrové vý-
kresy ve formátu png, textová část ve formátech doc, xls a pdf. 

Grafická část bude odpovídat požadavkům Metodiky digitálního zpracování územně plá-
novací dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datový model-metodika MINIS 2.2, popř. 
2.3, digitální zpracování ÚPD. 

 

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

Změnu č. 1 Územního plánu Jeseník není nutné ani účelné posoudit z hlediska vlivů na ži-
votní prostředí ani vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivů na udržitelný roz-
voj území nebude zpracováno – bere se na vědomí.  

V rámci projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník bylo dle § 47 odst. 3 
stavebního zákona uplatněno stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu z hlediska 
posuzování vlivů návrhu změny územního plánu na životní prostředí – stanovisko KÚOK, 
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 12.10.2015, č.j. KUOK 87242/2015.  

Ochrana přírody  

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán 
ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, po posouzení koncepce „Návrh zadání změ-
ny č. 1 územního plánu Jeseník“ v souladu s § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona vydal dne 
1. 10. 2015, pod č.j. KUOK 87943/2015, stanovisko, že uvedená koncepce nemůže mít sa-
mostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti s následujícím 
zdůvodněním: 

Orgán ochrany přírody vycházel z koncepce návrh zadání změny č. 1 územního plánu Jese-
ník. Změna se týká katastrálních území Jeseník, Bukovice u Jeseníka, Seč u Jeseníka. Orgán 
ochrany přírody posuzoval pouze změny, které se nalézají mimo chráněnou krajinnou ob-
last Jeseníky. V blízkosti plánovaných změn je vyhlášena evropsky významná lokalita (dále 
jen „EVL“) CZ0714086 Rychlebské hory – Sokolský hřbet, kde je předmětem ochrany 11 ty-
pů přírodních stanovišť, netopýr velký (Myotis myotis) a vrápenec malý (Rhinolophus hi-
pposideros) a dále je v blízkosti záměrů vymezena ptačí oblast (dále jen „PO“) CZ0711017 
Jeseníky, kde jsou předmětem ochrany jeřábek lesní a chřástal polní. Vzhledem k charakte-
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ru navržených změn lze konstatovat, že uvedený návrh zadání změny č. 1 nemůže mít pří-
mý, nepřímý ani sekundární vliv na předměty ochrany těchto ani jiných lokalit soustavy Na-
tura 2000. 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí: 

Z posouzení obsahu návrhu zadání, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí a vyjádření věcně příslušných oddělení Odboru ži-
votního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, provedl krajský úřad, 
jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona, posouzení vlivů územně plánovací do-
kumentace na životní prostředí podle § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, s následujícím závěrem: „změnu č. 1 územního plánu Jeseník“ není nezbytné 
a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Zdůvodnění: Předmětem změny č. 1 územního plánu Jeseník bude zejména vymezení no-
vých ploch pro bydlení, ploch smíšených obytných lázeňských a další výše uvedené změny. 
Požadavky v územním plánu jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv 
jednotlivých funkčních využití území ve smyslu uvedeného zákona. Krajský úřad také při-
hlédl ke skutečnosti, že posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav 
předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit ani ptačí oblasti, jak vyplý-
vá z výše uvedeného stanoviska krajského úřadu, orgánu ochrany přírody a stanoviska 
Agentury ochrany přírody a krajiny, regionálního pracoviště správy Chráněné krajinné ob-
lasti Jeseníky č.j. SR/0568/JS/2015-2, ze dne 8. 10. 2015. 
 
V rámci projednání návrhu dodatku č. 1 zadání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník bylo dle 
§ 47 odst. 3 stavebního zákona uplatněno stanovisko krajského úřadu jako příslušného 
úřadu z hlediska posuzování vlivů návrhu změny územního plánu na životní prostředí 
k dodatku č.1. Změnu č. 1 Územního plánu Jeseník není nutné ani účelné posoudit 
z hlediska vlivů na životní prostředí ani vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nebude zpracováno – bere se na vědomí.  

 

H. Požadavky na prověření vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných sta-
veb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt  

ÚP Jeseník vymezuje jako architektonicky nebo urbanisticky významné stavby jednak 
stávající objekty (odst. 183 ÚP)  a dále všechny stavby stávající a nově umísťované 
ve vnitřním lázeňském území, v k.ú. Seč u Jeseníka, místní části Dětřichov a osadě Pasíčka 
(odst. 184 ÚP). 

V souladu s výklady MMR prověřit a případně upravit odst. 184 ÚP, který plošně vymezu-
je všechny stavby již umístěné a nově umísťované v uvedených lokalitách jako architek-
tonicky nebo urbanisticky významné – v souladu s metodikou MMR je bod (184) územní-
ho plánu zrušen; územní plán nemůže obecně, bez náležitého zdůvodnění, vymezit všech-
ny stavby v rozsáhlých lokalitách jako stavby, pro které může vypracovávat architektonic-
kou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Toto vymezení je v rozporu 
s předmětnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj a může zakládat možnost napa-
dení územního plánu. 
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I. Požadavky na prověření stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

ÚP Jeseník vymezuje 4 lokality, ve kterých je stanoveno pořadí jejich realizace. Prověřit 
a případně upravit stanovení etapizace s ohledem na rozdílné využití ploch, ve kterých je 
etapizace stanovena – Změnou č. 1 je zrušeno pořadí změn v území (etapizace) 
pro všechny vymezené plochy jako nelogické a neodůvodněné – viz kap. F.14.  

 

C.2 Údaje o splnění Pokynů na úpravu návrhu Změny č. 1 po společném jednání  

     Pokyny pořizovatele na úpravu návrhu Změny č. 1 po společném jednání jsou splněny tak-
to:  

Úprava dle stanovisek dotčených orgánů: 
 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – stanovisko 
( č.j. 77769/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 1.11.2017, doručeno 1.11.2017) 

Stanovisko MO: 
Do textové a grafické části Návrhu změny č. 1 územního plánu Jeseník zapracujte zájmy 
a limity Ministerstva obrany, které byly uplatněny k návrhu zadání projednávané územně 
plánovací dokumentace. 
- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat 

podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (dle ÚAP jev 82). 

Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem: 

 Zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vyme-
zeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 

 Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad teré-
nem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní vý-
stavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 

 Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad te-
rénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní vý-
stavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obra-
ny). 

 Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad te-
rénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní vý-
stavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obra-
ny). 

- Zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, kte-
ré je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 82). 
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu spojenou s pro-
váděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 
119). 
Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
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- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, teleme-

trická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, zapracujte do grafické 
části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé 
správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenova-
ných druhů staveb“. 
Popis výše uvedených údajů o území je podrobně specifikován v pasportech, které byly po-
skytnuty v rámci zpracování územně analytických podkladů ORP. 
 
Úprava: 
Do textové části i grafické změny ÚP zapracovat požadavek MO. 
Údaje z ÚAP jsou respektovány.  
Splněno; požadovaný text je doplněn do textové části Změny č. 1, do bodů (120) a (121), gra-
fické znázornění zájmových území Ministerstva obrany je doplněno do Koordinačního výkre-
su, včetně požadované poznámky pod legendou výkresu. 

 

Ministerstvo dopravy – stanovisko 
(č.j. 627/2017-910-UPR/2 ze dne 7.11.2017, doručeno 7.11.2017) 

Stanovisko MD k návrhu Změny č.1 ÚP Jeseník: 
Silniční doprava 
Stávající silnice I/44 a I/60 jsou včetně ochranných pásem respektovány. Trasa přeložky silni-
ce I/44 je v grafické části vymezena v souladu s našimi požadavky. 
V rámci textové části ÚPD je pro plochu DS 63 (přeložka silnice I/44) uvedena podmínka 
„před realizací je nutné posouzení EIA, v jehož rámci se zaměřit především na možné hydro-
geologické a hydrologické ovlivnění prameniště Křížový vrch, které je jedním z důležitých 
zdrojů pitné vody pro město Jeseník, a na ohrožení celkové kapacity jímací oblasti; podmín-
kou pro umístění stavby je, že hydrologický průzkum tato ohrožení vyloučí“. S touto podmín-
kou nesouhlasíme, neboť je mimo podrobnost územního plánu. Stanovisko EIA je podkladem 
pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Dle §43, odst. (3) zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející 
svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. 
Záměr přeložky silnice I/44 je převzat ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje. 
Dle §36, odst. (5) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jsou zása-
dy územního rozvoje závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. Z tohoto důvodu 
nelze pro převzetí záměrů ze ZÚR klást v územním plánu další podmínky. 
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Úprava: 
Upravit textovou část změny ÚP tak, aby neobsahovala podrobnosti, které nepřísluší ÚP. 
Vyřadit podmínku pro plochu Z63. 
Splněno, uvedená podmínka je z kap. III.2., bodu (44) vypuštěna. 

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření 
( č.j. 004470/11300/2015 ze dne 20.4.2015, doručeno 23.4.2015) 

Na základě oznámení o projednávání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jeseník Vám sdělu-
jeme:  
Z hlediska našich zájmů jsou řešeným územím vedeny trasy silnic I/44, I/60 a plánovaná pře-
ložka silnice I/44 (vedena východně zastavěné části města). Předloženým návrhem Změny 
č. 1 je trasa přeložky silnice I/44 v zásadě respektována. Pro její realizaci jsou v rámci ÚPD 
vymezeny plochy dopravní infrastruktury (pro silniční dopravu) DS 63 (I/44 – tunel pod Křížo-
vým vrchem), 135 a 163 (obě ozn.: Bukovice, obchvat I/44). Plochy DS 63, 135 a 163 jsou 
vymezeny na základě vyhledávací studie „Stabilizace trasy sil. I/44 v územně plánovací do-
kumentaci" (zhot. UDI Morava, 11/2005) formou koridoru o šířce budoucího ochranného 
pásma podél navržené trasy přeložky sil. I/44. 
Trasy stávajících silnic I/44 a I/60 jsou v zásadě respektovány, včetně jejich ochranných pá-
sem. 
V rámci textové části ÚPD je pro plochu DS 63 uvedena podmínka pro umístění stavby I/44 
ve smyslu, že hydrologický průzkum (v rámci posouzení EIA) vyloučí ovlivnění prameniště 
Křížový vrch, které je jedním z důležitých zdrojů pitné vody pro město Jeseník, včetně vylou-
čení ohrožení celkové kapacity jímací oblasti. 
Vzhledem k tomu, že nová silniční stavba dané území zcela zřejmě ovlivní, znění podmínky 
dle našeho názoru předem vylučuje umístění stavby přeložky ve vymezeném koridoru. 
Pro zajištění převedení trasy přeložky předmětným územím proto požadujeme znění uvede-
né podmínky upravit v následujícím smyslu: „V rámci posuzování vlivu stavby na životní pro-
středí (proces EIA) budou provedena nezbytná opatření k ochraně prameniště Křížový vrch, 
včetně celkové kapacity jímací oblasti". 
Dále v textové části požadujeme u veřejně prospěšné stavby „WD19 – obchvat silnice I/44" 
upravit její označení na „WD19 – přeložka silnice I/44, včetně všech souvisejících staveb". 
Dle předložené textové části ÚPD je předmětem Změny č. 1 Územního plánu Jeseník „vyme-
zení devíti zastavitelných ploch, šesti ploch přestavby, změny využití některých stabilizova-
ných ploch, zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených v platném územním plánu, 
dílčí úpravy dopravního řešení, aktualizace vymezení zastavěného území a úpravy některých 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití". 
K vybraným částem návrhu Změny č. 1 sdělujeme: 
1. Návrh úpravy trasy „severního obchvatu města", původně severní segment městského 

okruhu (MK). 
Trasa severního obchvatu je dle platného ÚP navržena s novým komunikačním připojením 
na stávající silnici I/44, ul. Bezručova, jižně stávajícího mostu 44-056. Na základě Studie 
posouzení reálnosti severního obchvatu města Jeseníku (zhot. Dopravně inženýrská kan-
celář, s.r.o., červen 2016) je Změnou č. 1 původní trasa upravena podle varianty II. uvede-
né studie, tzn., že se ruší severní část trasy. Propojení se stávající trasou I/44 je řešeno 
po ulici Palackého, do stávající okružní křižovatky v trase I/44 – ul. Bezručova x Smetano-
va. S navrhovaným řešením souhlasíme. 
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2. Návrh změny funkčního využití území – plochy smíšené výrobní I, areál Za pilou, na plochy 
bydlení individuálního Bl č. P1/2 a P1/3. Uvedené plochy P1/2 a P1/3 jsou situovány 
v prostoru ohraničeném silnicí M/453 (ul. Rejvízská), ul. Za Pilou a koridorem pro realizaci 
přeložky silnice I/44.Vzhledem k tomu, že trasa přeložky silnice I/44 je v přilehlém území 
navržena po mostním objektu, nemáme proti navrženým plochám P1/2 a P1/3 zásadní 
námitky. Pro výstavbu v uvedených lokalitách však požadujeme uvést následující podmín-
ku: 
Pro tyto plochy musí být zajištěna zvýšena ochrana proti negativním vlivům z provozu sil-
niční dopravy, zejména hlukem a vibracemi, z předpokládaného zatížení budoucí přeložky 
silnice I/44, na kterou bude převedena tranzitní doprava. Je třeba zajistit, aby ani v bu-
doucnu nebyly překročeny hygienické limity, vyplývající z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
v platném znění. 

3. Plocha P139 – změna funkčního využití části plochy zeleně-přírodní (ZP), vymezené 
pro založení lokálního biokoridoru, na plochu smíšenou obytnou – venkovskou (SV), kde 
je možná obytná výstavba i výstavba zařízení občanského vybavení (dle požadavku 
pro autosalon a servis, výstavba bytových jednotek). Lokalita je situována v k.ú. Bukovice 
u Jeseníka, u stávající silnice I/44, ul. Šumperská. 
Pro tuto plochu zůstávají i nadále v platnosti naše dřívější připomínky, podané v rámci ná-
vrhu zadání Změny č. 1 (viz vyj. č.j. 005768/11300/2015 ze dne 23.9.2015) tj. respektovat 
stávající trasu silnice I/44 a ČSN stanovené podmínky pro připojení na silnici I. třídy, nut-
nost zajištění ochrany obyvatel před negativními vlivy z dopravy na silnici I/44, včetně je-
jich eliminace na náklady investora. 
V případě požadavku na nové komunikační připojení lokality na stávající silnici I/44 tímto 
obecně upozorňujeme, že souhlas se změnou funkčního využití území není zároveň sou-
hlasem s jeho komunikačním připojením na stávající silnici I. třídy. Toto je nutné nejdříve 
projednat a schválit s ŘSD ČR, jako majetkovým správcem silnic I. třídy. 

Z hlediska našich dřívějších připomínek k návrhu zadání změny č. 1 konstatujeme: 
- Dopravní obsluha rozvojových ploch, vymezených na základě požadavků č. 18 a 19 bu-

de řešena prostřednictvím stávajících místních komunikací, bez nároku na přímé připo-
jení na silnici I/60. 

- Požadavek č. 20 nebyl v rámci Změny č. 1 akceptován. 
K ostatním částem předloženého návrhu Změny č. 1 nemáme připomínky. 

 
Úpravy: 
1. Do popisu vymezení VPS WD19 – přeložka silnice I/44 doplnit – „včetně všech souvisejí-

cích staveb" – splněno, původní popis veřejně prospěšné stavby WD19 „obchvat silnice 
I/44“ je nahrazen novým zněním „přeložka silnice I/44 včetně souvisejících staveb“. 

2. Pro návrhové plochy BI – P1/2, P1/3 – areál Za Pilou – do podmínek doplnit podmínku, 
že budou dodrženy hygienické limity dle příslušných právních předpisů – splněno, pro 
uvedené plochy je do kap. V.2., bodu (134) doplněna podmínka tohoto znění „podmínkou 
pro povolení stavby je dodržení hygienických limitů dle příslušných právních předpisů“. 

3. Plocha SV byla v minulých územně plánovacích dokumentacích vymezena jako stabilizo-
vaná plocha. V ÚP Jeseník z r. 2013 by plocha vymezena jako plocha přestavby P139, 
Změnou č.1 ÚP Jeseník dochází k zúžení lokálního biokoridoru a zbývající plocha je vyme-
zena jako stabilizovaná plocha SV. Pro výstavbu je nutné dodržet platné právní předpisy. 
Bez úprav – bere se na vědomí. 
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4. Pro plochy Z1/5 a P1/6 doplnit do textové části, že dopravní napojení ploch bude řeše-
no prostřednictvím stávajících místních a účelových komunikací bez nároku na přímé 
připojení na silnici I/60 – splněno, pro uvedené plochy je do kap. V.2., bodu (134) doplně-
na podmínka tohoto znění „dopravní napojení plochy bude řešeno prostřednictvím stávají-
cích místních a účelových komunikací bez nároku na přímé napojení na silnici I/60“. 

 

Město Jeseník, MěÚ Jeseník – Oddělení investic – vyjádření 
(č.j. MJ/49332/2017/02/OI/Pu ze dne 8.11.2017, doručeno 9.11.2017) 

Město Jeseník, zastoupené (dle vnitřního organizačního předpisu) oddělením investic, uplat-
ňuje k předloženému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jeseník toto stanovisko: 
1. Akceptován požadavek na zařazení stavby chodníku do lázní a jeho vymezení jako veřejně 

prospěšná stavba WD 1/1. 
2. Cyklotrasa vedená městem je už celá stabilizovaná. Doplnit do výkresové části právě do-

budovanou cyklostezku za plynárnou na ul. Lipovská. 
3. ONDRSTROJ, Ondřejovická strojírna, a.s. – p. č. 2314/2 k. ú. Jeseník – změna využití plochy 

DS (dopravní) na OK (občanské vybavení komerční) – stavby polyfunkčního domu. Ve vy-
hodnocení požadavku je uvedena podmínka zajištění parkovacích míst na pozemku 
i pro potřeby okolních sportovních areálů, se kterou se ztotožňujeme. 

4. Doplnit do výkresové části stávající místní komunikaci od ulice Dukelské ke sportovní hale. 
 
Úpravy:  
Do grafické části ÚPD doplnit cyklotrasu za plynárnou dle skutečného provedení – splněno, 
zákres již realizované cyklotrasy je doplněn.  
Plochu přestavby P1/5 upravit tak, aby byla respektována stávající komunikace ke spor-
tovní hale (komunikace je vedena v pasportu místních komunikací) – splněno, vymezení 
plochy přestavby P1/5 je upraveno, stávající místní komunikace je vymezena jako stabilizo-
vaná plocha veřejných prostranství PV.  

 

Město Jeseník, MěÚ Jeseník – Oddělení majetku – vyjádření 
(č.j. MJ/49332/2017/02/OI/Pu ze dne 8.11.2017, doručeno 9.11.2017) 

Žádost o zapracování požadavků města do návrhu Změny č. 1 ÚP Jeseník 
Požadavek č. 1: uL Kalvodova – parc. č. 1909/1, 1909/3 k. ú. Jeseník – vymezení plochy 
pro umístění retenční nádrže vč. vymezení omezitelně zastavitelné plochy 
Odůvodnění: Jedná se o plochu přestavby – plochu určenou k bydlení v lokalitě za stavebni-
nami na uL Kalvodova. Město má zpracovanou studii na stavbu „Technická vybavenost Kal-
vodova, Jeseník" z 01/2012. Studie zahrnuje i řešení odvodnění ploch určených pro výstavbu 
a to vybudováním retenční nádrže. Situace se zákresem a bližším popisem v příloze. 
Požadavek č. 2: uL Kalvodova – parc. č. 1744/1, 1744/2, 1863/1, 1860/1, 1859, 1746 
k. ú. Jeseník – vymezení plochy pro umístění suchých nádrží (poldrů). 
Odůvodnění, bližší specifikace: Jedná se o předpokládané umístění zemních poldrů k ochraně 
území před přívalovými vodami (zajištění neškodného provedení vody zastavěným územím 
a zvýšení protipovodňové ochrany) dle zpracované studie města „Úprava odtokových pomě-
rů na ulici Kalvodova" z r. 2004. Zákresy jsou orientační a na podkladě katastrální mapy aktu-
ální v době zpracování studie. Poldr č. 1: parc. č. 1743, 1744/1, 1732/3 k. ú. Jeseník – z důvo-
du výstavby RD č.p. 1363 (Hauerlandovi) se osa poldru navrhuje umístit severněji než je za-
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kresleno v situaci studie tj. nad č.p. 1363 (v souladu s vyjádřením zpracovatele studie 
z 09/2005). Poldr č. 2: parc. č. 1863/1, 1860/1, 1859, 1746 k. ú. Jeseník. 
 
Úpravy:  
1. Vyhověno částečně – Části pozemků parc.č. 1909/1 a 1909/3 jsou dle platného ÚP Jese-

ník součástí návrhové plochy přestavby P13, účel využití BI – Plochy bydlení individuální-
ho. V současné době je zpracována pouze studie, která předpokládá zřízení retenční nádr-
že. Vzhledem k tomu, že umístění retenční nádrže by se mohlo změnit na základě po-
drobnější dokumentace, není v současné době účelné vymezovat samostatnou plochu 
pro její umístění. Požadavku města bude vyhověno úpravou regulativů pro plochy BI, 
přípustné využití bude upraveno tak, aby bylo možné retenční nádrž realizovat 
v souladu s ÚPD – splněno, pro všechny plochy zastavěného území, zastavitelné plochy a 
plochy přestavby se obecně doplňuje jako přípustné využití „malé vodní nádrže, protieroz-
ní a protipovodňová opatření“ (kap. VI.1., bod (171).    

2. Vyhověno částečně – Pro předpokládanou realizaci poldrů není účelné v územním plánu 
vymezovat samostatnou plochu. Město požaduje vymezit plochu pro poldry na základě 
zpracované studie, ve které se uvádí pouze jejich orientační umístění. Přípustnost proti-
povodňových opatření v nezastavěném území bude řešena úpravou regulativů 
pro předmětné plochy – splněno, pro všechny plochy nezastavěného území se doplňuje 
jako přípustné využití „protierozní a protipovodňová opatření, stavby malých vodních ná-
drží“ (kap. VI.1., bod (172).  

 

J. B., Žulová – připomínka – plocha Z1/3 
(dopis  ze dne 26.9.2017, doručeno 2.10.2017) 

Připomínka ke společnému jednání o Změně č.1 územního plánu města Jeseník 
Pro zastavitelnou plochu Z1/3 je návrhem Změny č.1 ÚP Jeseník podmíněno rozhodování 
v území zpracováním územní studie. Termín pro zpracování této studie je stanoven do 4 let 
od nabytí účinnosti změny ÚP. V době předcházející zpracování studie nebude stavebním 
úřadem možné povolit v ploše zřejmě ani umístění veřejné infrastruktury. 
Jako vlastník pozemků a investor plánované bytové zástavby v zastavitelné ploše Z/222 žá-
dám o umožnění umístění a uložení technické infrastruktury, která bude sloužit pro plochu 
jak pro plochu Z/222 i pro plochu Z1/3. Umístění technické infrastruktury bude souběžně 
s komunikací v jižní části plochy tak, aby nedošlo k omezení její zastavitelnosti. 
 
Úprava:  
Vyhověno. Podmínky pro zpracování územní studie pro plochu Z1/3 doplnit tak, aby bylo 
možné umístit veřejnou technickou infrastrukturu v jižní straně plochy souběžně 
s komunikací i před zpracováním územní studie pro plochu Z1/3. Plocha Z222 je vymezena 
již v platném ÚP Jeseník, vymezení sítí je navrženo podél komunikace z Jeseníku do Lipové-
lázní. Podmínění zastavění nové plochy Z1/3 zpracováním územní studie by vyloučilo umís-
tění veřejné technické infrastruktury do doby zpracování územní studie pro plochu Z1/3. 
Veřejná technická infrastruktura podél stávající komunikace neovlivní budoucí využití plochy 
Z1/3, při zpracování dokumentace pro umístění stavby TI je třeba počítat i s budoucím napo-
jením plochy Z1/3. 
Splněno, v kap. XII., bodě (180) je do podmínek pro zpracování územní studie US1/1 doplněn 
text „Podmínka prověření změn využití území územní studií se nevztahuje na stavby veřejné 
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technické infrastruktury, vedené jižním okrajem vymezené plochy pro zajištění potřeb zastavi-
telné plochy Z222; tyto stavby lze realizovat před zpracováním a zaevidováním územní studie 
US1/1“.  

 

P. M., Martin Škoda, Jeseník – připomínka – plocha Z1/3 
(dopis  ze dne 3.11.2017, doručeno 3.11.2017) 

Připomínka k návrhu změny č. 1 územního plánu Jeseník 
Jakožto občané města Jeseníku vznášíme připomínku k návrhu změny č. 1 územního plánu 
Jeseník a zároveň navrhujeme úpravu (doplnění), viz. níže popsané: 
v příloze „Změna č. 1 Textové části Územního plánu Jeseník, vydaného Zastupitelstvem měs-
ta Jeseník Opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 21.8.2013 (Srovnávací text)", 
na str. 9, v tabulce „Plochy přestavby – plocha občanského vybavení (O)", ve sloupci „Zvláštní 
podmínky" u plochy s označení 1/5 navrhujeme změnu textu podmínek z původního: 
„podmínkou pro povolení stavby je zajištění parkovacích míst i pro potřeby okolních spor-
tovních areálů v rámci vymezené plochy maximální výšková hladina 4 NP (včetně podkroví)" 
na text nový – doplněný (tučně – kurzívou):  
„podmínkou pro povolení stavby je zajištění parkovacích míst i pro potřeby okolních spor-
tovních areálů v rámci vymezené plochy, v počtu míst pro osobní automobily min. 86 
a pro autobusy min. 5. Požadovaný počet parkovacích míst by měl být upřesněn v dokumen-
tu „Koncepce sportu a sportovišť města Jeseníku", maximální výšková hladina 4 NP (včetně 
podkroví)" 
 
Vyřízení:  
Nevyhověno. Vymezení počtu parkovacích míst v závazné části územního plánu nemůže být 
vyhověno. Dle § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán nesmí obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. Výpočet potřeb-
ných parkovacích míst bude proveden v rámci dokumentace pro umístění stavby.  
Pozemek 2314/2 je ve vlastnictví města Jeseník. V současné době dle platného ÚP je poze-
mek vymezen jako plocha přestavby P161 s využitím jako plocha DS – plochy silniční dopra-
vy. V současné době je k pozemku platné stavební povolení na výstavbu parkoviště, původně 
určené pro výstavbu aquaparku.  Na základě požadavku fy Ondrstroj město Jeseník požado-
valo rozšířit možnost využití plochy i pro budoucí výstavbu. Pozemek je změnou ÚP vymezen 
jako plocha přestavby P1/5, dle využití jako OK – Plochy občanského vybavení – komerční. 
Parkoviště nadále zůstává v souladu s regulativy i v novém využití plochy OK.  
Vzhledem k tomu, že pozemek je ve vlastnictví města Jeseník stejně jako okolní plochy spor-
tovních areálů. Zmiňovaný dokument „Koncepce sportu a sportovišť města Jeseník“ si rovněž 
nechává zpracovat město Jeseník. Je tedy v kompetenci města zvážit budoucí využití plochy 
a zajištění dostatečných parkovacích ploch s ohledem na budoucí záměry v lokalitě.  
Bere se na vědomí. 
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Obyvatelé ulice Myslbekova, Jeseník – připomínka – plocha Z1/1 
(dopis  ze dne 8.11.2017, doručeno 9.11.2017) 

Podání připomínek ke změně územního plánu – zastavitelného ploše smíšené obytné – lá-
zeňské SL. č. Z1/1, ul. Myslbekova 
Plocha SL. č. Z1/1 je dle návrhu na změnu územního plánu plánována jako nová stavební plo-
cha pro hlavní využití – stavbu lázeňského domu, sanatoria, zdravotnického zařízení atd., 
případně pro přípustné využití – např. odstavné parkovací plochy atd. 
Připomínky: 
Současná příjezdová komunikace je zcela nevyhovující pro zvýšený provoz, který by výstavba 
a provoz nové budovy, případně parkoviště způsobila. Komunikace je úzká, široká pro jedno 
auto, dvě auta se vedle sebe nevyhnou. Kostkovaná část komunikace již v minulosti, kdy byl 
příjezd k ředitelství lázní a lázeňské budově Wolker dočasně umožněn pouze právě po této 
komunikaci, vykazovala značná poškození – vypadlé dlažební kostky, díry. Vypadlé dlažební 
kostky zůstávaly volně ležet na komunikaci a při průjezdu autem byly ohrožením pro chodce 
a zároveň byly rizikové z hlediska možného poškození projíždějícího automobilu. 
Situace je pak značně komplikovaná obzvláště v zimě při napadaném sněhu, kdy i při prohr-
nutí této příjezdové komunikace je možné přijet k současným obytným budovám (Myslbeko-
va 402/7, Myslbekova 278) pouze v jednom zátahu a vyžaduje dobré řidičské dovednosti. 
Zastavení v kopci a znovu rozjetí je v kopci při napadaném sněhu ve většině případu nemož-
né a je nutné couváním sjet zpátky dolů a pokus opakovat. Místní obyvatelé již tuto situaci 
znají, a proto vědí, že musí autu jedoucímu zespodu dát přednost a vyčkat na nejbližší možné 
odbočce, kde je možné se vyhnout. Takovou znalost specifické místní situace však nelze oče-
kávat od návštěvníků lázní, kteří budou tuto komunikaci využívat. 
V současné změně územního plánu se nepočítá s rozšířením této komunikace, což by mělo 
ale jít ruku v ruce s případnými stavebními záměry (ať už se to týká nové lázeňské budovy či 
podobným budovám, nebo parkoviště). 
Tato část lázeňské oblasti je navíc klidovou oblastí v bezprostřední blízkosti lesa a takto by 
měla být i z hlediska budoucího využití zachována. Měly by tak být zachována stávající 
vzrostlá zeleň a mělo by být možné provést pouze terénní úpravy. Žádné z těchto zvláštních 
podmínek však nejsou v záměru ohledně dané plochy uvedeny. 
Tímto Vás žádáme o zapracování výše popsaných připomínek do návrhu změny územního 
plánu města Jeseník. 

  

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. – vyjádření 
(dopis  ze dne 9.11.2017, doručeno 13.11.2017) 

Stanovisko ke změně územního plánu 
Nesouhlasíme s návrhem změny č. 1 v Územním plánu města Jeseník. Změna je evidovaná 
pod značkou Z1/1 ve vnitřním lázeňském území Jeseník. Důvodem je, že navrhovaná změna 
se nachází v lokalitě s tektonickými poruchami, tzv. geoanomálními zónami, na kterých je 
výzkumem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Geofyzikou Brno a s.r.o. 
AQUA Minera Brno v letech 1995 – 2005 prokázán výnos některých kovů a biogenních sto-
pových prvků (např. sodík, draslík, vápník, hořčík, lithium, železo, zinek aj.) z hlubokých zón 
zemské kúry až na terén – do biosféry. Současně se v tomto prostoru hydrogeologickým prů-
zkumem prokázal výskyt zdrojů podzemní vody – přírodní, slabě mineralizované vody, che-
mického typu HCO3, SO4 – Ca, Mg, studené, hypotonické. 
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Stavební činnost na pozemku 1453/2 by tak mohla mít nevratný negativní dopad na uvedené 
přírodní zdroje. 
 
Úprava:  
Plocha Z1/1 bude vypuštěna z návrhu Změny ÚP Jeseník. Podrobnější zdůvodnění bude 
uvedeno v odůvodnění pořizovatele – splněno.   

 

Další požadavky pořizovatele na úpravu: 

1. Další požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch uplatněné v rámci projednávání 
návrhu změny ÚP nebudou do návrhu zařazeny – Pekárková, Machálková, Juřica. Pořizo-
vatel odůvodní ve své částí odůvodnění – bere se na vědomí. 

2. Změna stabilizované plochy PV ve Smetanových sadech – část parc.č. 788/1 dle skutečné-
ho využití jako OV. K objektu se nedochovala žádná dokumentace, v současné době je ne-
využívaný. V minulosti sloužil jako letní divadlo. V současné době město Jeseník zvažuje 
budoucí využití. Vymezení jako plocha PV neodpovídá skutečnosti, neumožňovalo by ani 
realizaci případných budoucích záměrů. V současné době se zpracovává územní studie, 
která by měla řešit využití lokality (viz příloha č.1). 
Splněno, uvedená část pozemku parc. č. 788/1, k.ú. Jeseník je vymezena jako stabilizovaná 
plocha občanského vybavení OV. 

3. Úprava vymezení zastavěného území – část pozemku parc.č. 1863/1, 1863/38 – na po-
zemcích se nachází přístupová cesta ke stávající garáži a místní komunikace, příjezd a MK 
zařadit do sousední plochy SM (viz příloha č.2) – splněno. 

4. Na základě rozhodnutí Rady města Jeseník a po dohodě s určeným zastupitelem upravit 
vymezení plochy P58 – zrušit vymezení plochy dopravy přes areál BPK, ponechat trasu 
vymezenou Studií posouzení reálnosti severního obchvatu města Jeseník – splněno, část 
trasy navrženého severního obchvatu, která prochází areálem BPK, je z územního plánu 
vypuštěna.   

5. Upravit vymezení stabilizované plochy DS v areálu bývalého ČSAD – část pozemku parc.č. 
1081/1 v k.ú. Jeseník ponechat v ploše OK (dle platného ÚP Jeseník) – viz příloha – splně-
no. 

6. Upravit regulativy pro plochy OK – umožnit přípustnost staveb občanského vybavení – 
komerční, administrativa, obchod, ubytování, stravování, služby, zdravotnická zařízení 
(dle MINIS OK občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá – plochy převážně 
komerční občanské vybavenosti – administrativní areály, velkoplošný maloprodej, rozsáh-
lá společenská a zábavní centra, výstavní areály, většinou s vysokými nároky na dopravní 
obsluhu). 
Splněno, podmínky pro využití ploch občanského vybavení – komerční OK jsou upraveny – 
jako hlavní využití se stanovuje „Občanské vybavení komerčního typu – stavby pro obchod, 
služby, ubytování, stravování, společenská a zábavní centra, výstavní areály, do přípust-
ného využití se doplňuje odrážka „Zdravotnická zařízení“. 

7. Ve všech plochách (i v zastavěném území) umožnit realizaci protipovodňových a protie-
rozních opatření, malé vodní plochy – doplnit např. do bodu č. 171 – splněno, pro všechny 
plochy zastavěného území, zastavitelné plochy a plochy přestavby se obecně doplňuje jako 
přípustné využití „malé vodní nádrže, protierozní a protipovodňová opatření“ (kap. VI.1., 
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bod (171), pro všechny plochy nezastavěného území se doplňuje jako přípustné využití 
„protierozní a protipovodňová opatření, stavby malých vodních nádrží“ (bod (172).  

8. Doplnit do regulativů pro plochy – OV, OS, OL: 
„maximální výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb musí respektovat výško-
vou hladinu okolních stávajících staveb“ – splněno. 

 

 

C.3 Údaje o splnění Pokynů na úpravu návrhu Změny č. 1 po veřejném projednání  

     Pokyny pořizovatele na úpravu návrhu Změny č. 1 po veřejném projednání jsou splněny 
takto: 

Úprava – vyhovění námitce: 

M. K., Česká Ves, TENEMENT s.r.o. Česká Ves 
(námitka doručena dne 05.02.2018) 

Znění námitky: 
Údaje dle KN dokladující dotčená práva:  

TENEMENT s.r.o. – vlastník pozemku par.č. 1749/38 v k.ú. Jeseník, rodinný dům č.p. 562, 
Jeseník  

Vymezení území dotčeného námitkou: 
 pozemek par.č. 1749/38, 1749/10 v k.ú. Jeseník, rodinný dům č.p. 562, Jeseník 
Námitka:  

Stávající území je v ploše BI. Požadujeme zachovat možnost přestavby rod. domu na by-
tový dům o 6-7 byt. jednotkách. Jednalo by se o stavební úpravy domu bez rozšíření jeho 
vnějšího obvodu.  

Odůvodnění:  
Jedná se o prodeji domu, hodláme jej rekonstruovat na bytový dům o 6-7 byt. jednot-
kách bez rozšíření jeho vnějšího obvodu. 

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje – do podmíněně přípustného využití pro plochy bydlení individuálního 
BI bude doplněno: 
„změny staveb stávajících rodinných domu na bytové domy při zachování charakteru okolní 
zástavby“ 
 
Odůvodnění:  
Podatel námitky TENEMENT s.r.o. se sídlem Česká Ves je v současné době vlastníkem po-
zemku spoluvlastníky pozemku par.č. 1749/38, 1749/10 v k.ú. Jeseník a stavby umístěné 
na pozemku  par.č. 1749/38 – rodinný dům č.p. 562, Jeseník. Na základě této skutečnosti je 
vlastník dotčen návrhem řešení, dle § 52 odst. 2) stavebního zákona je oprávněn podávat 
námitky.  
Rodinný dům č.p. 562 a pozemky par.č. 1749/38, 1749/10 v k.ú. Jeseník se nachází dle plat-
ného územního plánu ve stabilizované ploše BI – plochy bydlení individuálního. Hlavním vyu-
žitím plochy je bydlení v rodinných domech. V ÚP Jeseník bylo v podmínkách pro plochy 
s rozdílným způsobem využití BI, v podmíněně přípustném využití uvedeno – „rozdělení stá-
vajících velkých bytů na více menších jednotek s charakterem hromadného bydlení (max. 7 
bytů), za podmínek: parkování aut na daném pozemku a prověření kapacity technické in-
frastruktury“. Při úpravě textové části ÚP byla tato podmínka v rámci zpracování návrhu 
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Změny č.1 ÚP Jeseník vyřazena v souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona – územní plán 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 
rozhodnutím“.  

Splněno, požadovaný text je do podmíněně přípustného využití pro plochy bydlení individuál-
ního BI doplněn. 

 

Úprava – připomínka DO – MO ČR: 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – stanovisko 
( č.j. 80050/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 29.12.2017, doručeno 08.01.2018) 

Stanoviskem Sp.zn.: 77769/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 1. listopadu 2017 (v rámci společného 
jednání) jsme uplatnili požadavky na respektování a zapracování stávajících zájmů a limitů 
Ministerstva obrany. Vzhledem k tomu, že v současně zpracovaném návrhu změny č. 1 
územního plánu tyto zájmy a limity nejsou opraveny, požadujeme jejich aktualizaci. 
 
Požadavek ze stanoviska ke společnému jednání: 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – stanovisko 

(č.j. 77769/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 1.11.2017, doručeno 1.11.2017) 

Stanovisko MO: 
Do textové a grafické části Návrhu změny č. 1 územního plánu Jeseník zapracujte zájmy 
a limity Ministerstva obrany, které byly uplatněny k návrhu zadání projednávané územně 
plánovací dokumentace. 
- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat 

podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (dle ÚAP jev 82). 
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem: 
• Zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vyme-

zeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 

• Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad teré-
nem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní vý-
stavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 

• Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad te-
rénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní vý-
stavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obra-
ny). 

• Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad te-
rénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní vý-
stavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obra-
ny). 

- Zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, kte-
ré je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 82). 
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu spojenou s pro-
váděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
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- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 
119). 
Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 

třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, teleme-

trická) včetně  anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, zapracujte do grafické 
části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé 
správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenova-
ných druhů staveb“. 
Popis výše uvedených údajů o území je podrobně specifikován v pasportech, které byly po-
skytnuty v rámci zpracování územně analytických podkladů ORP. 

 
Pokyny pro úpravu:  
Podmínky zapracovat do textové části – bude doplněn celý požadovaný text.  
Do grafické části doplnit požadovanou podmínku dle údajů z územně analytických podkla-
dů. Grafická část Změny č.1 ÚP Jeseník řeší pouze území dotčené změnou, kompletní limity 
z územně analytických podkladů budou zapracovány do Koordinačního výkresu Úplného 
znění ÚP Jeseník, který bude vyhotoven po vydání Změny č.1 ÚP Jeseník Zastupitelstvem 
města Jeseník. Bez zveřejnění tohoto právního stavu nemůže dle novely stavebního zákona, 
platného od 1.1.2018, nabýt účinnosti změna ÚP.  
Splněno; požadovaný text je doplněn do textové části Změny č. 1, do bodů (120) a (121), gra-
fické znázornění zájmových území Ministerstva obrany je doplněno do Koordinačního výkre-
su, včetně požadované poznámky pod legendou výkresu. 

 

 

D. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 Předmětem Změny č. 1 Územního plánu Jeseník je vymezení osmi zastavitelných ploch, 
šesti ploch přestavby, změny využití některých stabilizovaných ploch, zastavitelných ploch 
a ploch přestavby vymezených v platném územním plánu, dílčí úpravy dopravního řešení, 
aktualizace vymezení zastavěného území a úpravy některých podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

     Všechny nově vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby, provedené úpravy vyme-
zených zastavitelných ploch a ploch přestavby a úpravy dopravního řešení mají lokální vý-
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znam a z hlediska širších vztahů v území nemají žádný vliv na okolní obce ani na koordinaci 
využívání území. 

 

 

E. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Změnou č. 1 se neřeší žádné záležitosti nadmístního významu, které by měly vazbu na Zá-
sady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. 

 

 

F. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

F.1 Vymezení zastavěného území 

     Změnou č. 1 je provedena aktualizace vymezení zastavěného území k 1. 8. 2017 a zároveň 
aktualizace současného stavu využití území. Z územního plánu se tím vypouštějí vymezené 
zastavitelné plochy a plochy přestavby nebo jejich části, na kterých již byla výstavba realizo-
vána, a převádějí se do stabilizovaných ploch. Jde o: 

Celé plochy: 
- Z26 (BV) – Seč, ul. Strmá, bydlení venkovské 
- Z220 (BI) – Bukovice, ul. U Sokolovny 
- P30 (I) – plocha nadmístního významu RO5/02 Za Podjezdem 
- P34 (DS) – nová okružní křižovatka 28. Října x Smetanova 
- P36 (DS) – komunikace v ploše nadmístního významu RO5/02 Za podjezdem 
- P52 (DS) – logistické centrum 
- P96 (SC) – Zámecké náměstí, městský blok 
- P144 (ZV) – městský park v areálu Voršilek 

Části ploch: 
- Z18 (BI) – ul. Rejvízská 
- Z29 (I) – plocha nadmístního významu RO5/02 Za Podjezdem  
- Z224 (OS) – za LD Priessnitz 
- Z235 (SV) – Seč 
- P32 (I) - plocha nadmístního významu RO5/02 Za Podjezdem 
- P33 (I) – plocha nadmístního významu RO5/02 Za Podjezdem 
- P105 (SM) – ul. Vrchlického. 

Poznámka: V některých případech bylo upraveno zařazení již realizovaných ploch do ploch 
s rozdílným způsobem využití vzhledem k původně vymezeným zastavitelným plochám a plo-
chám přestavby tak, aby vymezení stabilizované plochy lépe odpovídalo skutečnému využití. 

     Dále je provedeno odstranění chyb ve vymezení zastavěného území v platném územním 
plánu – je doplněno vymezení zastavěného území na pozemcích, které odpovídají definici 
zastavěného území dle § 58 odst. 2 stavebního zákona a které byly v platném územním plánu 
opomenuty – jde převážně o pozemky staveb rodinné rekreace a staveb technické in-
frastruktury v nezastavěném území, o pozemky zbořenišť, vedených v katastru nemovitostí 
jako zastavěné plochy a nádvoří a o pozemky bývalého vojenského opevnění. 
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F.2  Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

    Základní koncepce rozvoje území města se nemění, nově vymezené zastavitelné plochy 
a plochy přestavby jsou převážně malých výměr a nepředstavují žádnou zásadní změnu 
stanovené koncepce. Stejně tak i navržené změny způsobu využití zastavitelných ploch 
a ploch přestavby, vymezených v platném územním plánu, představují pouze dílčí 
nevýznamné změny navrženého využití území. 

    Základní koncepce rozvoje území města a koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot, stano-
vená v bodech (3) až (20) platného územního plánu, se Změnou č. 1 nemění. Změna č. 1 
územního plánu Jeseník respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území a úkoly pro územní plánování pro specifickou oblast Jeseníky – Králický Sněž-
ník SOB 3, stanovené Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, respektuje 
priority územního plánování stanovené Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, 
požadavky na využití území, kritéria, podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly 
pro územní plánování, stanovené v ZÚR OK pro specifickou oblast Jeseníky – Králický Sněžník 
SOB 3 a dále zásady pro rozhodování o změnách v území, stanovené pro rozvojovou oblast 
regionálního významu RO 5 Jeseník (Mikulovice), pro rekreační krajinný celek RKC Jeseník – 
Lipová a pro kulturní krajinnou oblast Jesenická kotlina (KKO5).  

    Kulturní a architektonické hodnoty v řešeném území představují především nemovité kul-
turní památky a architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, jejichž výčet je uveden 
v bodě (183) platného územního plánu, dále pak areál Priessnitzových léčebných lázní. Další 
hodnotou je zachovaná historická struktura původní zástavby v místních částech Dětřichov, 
Seč a Pasíčka, s dochovanými objekty původní lidové architektury. Všechny tyto hodnoty 
jsou ve Změně č. 1 respektovány. 

     Změnou č. 1 je aktualizován výčet nemovitých kulturních památek – kulturní památka 
č. 5432/8-942 měšťanský dům čp. 20, z toho jen sklepy domů čp. 20 a 21, byla zrušena, nově 
byla prohlášena kulturní památkou dřevěná kaple v Dlouhé Hoře na pozemku parc. č. 435 
v k.ú. Seč u Jeseníka, č. 105219.    

    Přírodní hodnoty na území města Jeseníku představuje především Chráněná krajinná ob-
last Jeseníky, která zahrnuje prakticky celé území města, evropsky významné lokality Rejvíz 
a Rychlebské hory – Sokolský hřbet, ptačí oblast Jeseníky, památné stromy a významné kra-
jinné prvky „ze zákona“, především lesní porosty, údolní nivy a krajinná zeleň. Všechny tyto 
lokality a plochy jsou respektovány a rozvojové záměry Změny č. 1 je nijak neohrozí.  

 

F.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby                                
a systému sídelní zeleně 

Změnou č. 1 se celková urbanistická koncepce, stanovená v platném Územním plánu Je-
seník, zásadně nemění, navržené změny nejsou z hlediska celkové urbanistické koncepce 
rozvoje města podstatné – rozvoj města je i nadále orientován na rozvoj sídelního potenciálu 
města, tj. na novou obytnou výstavbu včetně související veřejné infrastruktury, na rozvoj 
ekonomického potenciálu, tj. na rozvoj výroby a podnikání a na rozvoj lázeňství, rekreace 
a cestovního ruchu. 

     Předmětem Změny č. 1 Územního plánu Jeseník je vymezení osmi zastavitelných ploch 
a šesti ploch přestavby a změny využití některých stabilizovaných ploch, zastavitelných ploch 
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a ploch přestavby vymezených v platném územním plánu. Nové zastavitelné plochy a plochy 
přestavby jsou plošně nevýznamné a jsou vymezeny především pro novou obytnou výstavbu. 

     Změnou č. 1 se v některých případech upravuje vymezení stabilizovaných ploch – jednak 
na základě konkrétních požadavků zadání Změny č. 1, jednak na základě průzkumů součas-
ného stavu využití území, kdy bylo zjištěno, že současné využití ploch neodpovídá vymezení 
ploch v platném územním plánu. 

        Jde o následující úpravy: 

- Pozemky parc. č. 1081/1 (část), 1081/2, 1081/12, 1081/13, 1081/48 a 1081/68 v k.ú. 
Jeseník, které jsou v platném územním plánu vymezeny jako součást stabilizovaných 
ploch občanského vybavení – komerčního OK se na základě požadavku č. 12 zadání 
Změny č. 1 a v souladu se skutečným využitím převádějí do stabilizovaných ploch silniční 
dopravy DS. 

- V místních částech Pasíčka, Seč a Dětřichov se v některých případech upravuje vymezení 
stabilizovaných ploch rekreace individuální, rodinné RI, ploch bydlení venkovského BV 
a ploch smíšených obytných – venkovských SV. V platném územním plánu jsou mnohdy 
nelogicky vymezeny plochy rekreace individuální rodinné RI tak, že zahrnují i pozemky 
rodinných domů; Změnou č. 1 se proto tyto plochy převádějí do stabilizovaných ploch 
bydlení venkovského BV, případně ploch smíšených obytných – venkovských SV; rozčle-
ňování stávající zástavby podle způsobu využití na trvalé bydlení a rekreaci je neopod-
statněné, protože tyto stavby mají zpravidla stejný charakter a způsob jejich využití se 
mění. 

- Na základě požadavku č. 11 zadání a v souladu se skutečným stavem využití jsou pozem-
ky parc. č. 1454, 1456/3, 1453/3 (část) a 1504/3 v k.ú. Jeseník přeřazeny z ploch zeleně – 
ochranné ZO a ploch rekreace na plochách přírodního charakteru RN do ploch smíše-
ných obytných – lázeňských SL.     

- Na základě požadavku č. 1 zadání a v souladu se skutečným stavem využití jsou pozemky 
Penzionu a restaurace U Petra přeřazeny z ploch smíšených obytných – venkovských SV 
do ploch občanského vybavení OV.     

- Na základě požadavku č. 25 zadání a v souladu se skutečným stavem využití jsou část 
pozemku parc. č. 11/1 a pozemek parc. č. 10 v k.ú. Bukovice u Jeseníku přeřazeny 
z ploch zeleně – ochranné ZO do ploch bydlení individuálního BI.  

- V souladu se skutečným stavem využití je pozemek parc. č. 2371 v k.ú. Jeseník přeřazen 
z ploch vodních a vodohospodářských W do ploch zeleně – ochranné ZO a pozemky 
parc. č. 2323/1, 2323/2 a 2323/3 v k.ú. Jeseník z ploch vodních a vodohospodářských W 
do ploch zeleně – přírodní ZP. 

- V souladu se skutečným stavem využití území je část pozemku parc.č. 788/1, k.ú. Jeseník 
ve Smetanových sadech převedena ze stabilizovaných ploch veřejných prostranství PV 
do stabilizovaných ploch občanského vybavení OV. Jde o pozemek se stavbou, která 
v minulosti sloužila jako letní divadlo, v současné době je bez využití. Vymezení jako plo-
cha veřejných prostranství PV neodpovídá skutečnosti, neumožňovalo by ani realizaci 
případných budoucích záměrů. V současné době se zpracovává územní studie, která by 
měla řešit využití lokality. 
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- V souladu se skutečným stavem využití území je část pozemku parc. č. 1863/1 a poze-
mek parc. č. 1863/38 přičleněna k sousední stabilizované ploše smíšené obytné – měst-
ské SM – na pozemcích se nachází přístupová cesta ke stávající garáži a místní komuni-
kace. 

- Dále jsou provedeny drobné, nepodstatné dílčí úpravy vymezení stabilizovaných ploch 
v souladu se skutečným využitím území; tyto úpravy jsou patrné v grafické části Změny 
č. 1.     

 

Změnou č. 1 jsou provedeny následující změny vymezení zastavitelných ploch a ploch 
přestavby vymezených platným územním plánem: 

• Zastavitelné plochy a plochy přestavby, na kterých již byla navržená výstavba nebo 
změna využití realizována (v některých případech ne zcela v souladu s původně 
navrženým využitím), se převádějí do ploch stabilizovaných – jde o: 

Celé plochy: 
- Z26 (BV) – Seč, ul. Strmá, bydlení venkovské   
- Z220 (BI) – Bukovice, ul. U Sokolovny 
- P30 (I) – plocha nadmístního významu RO5/02 Za Podjezdem 
- P34 (DS) – nová okružní křižovatka 28. Října x Smetanova; v souladu se skutečným 

využitím se část původně vymezené plochy přestavby – plochy silniční dopravy DS 
převádí do stabilizovaných ploch silniční dopravy DS, část do stabilizovaných ploch 
veřejných prostranství PV a část do stabilizovaných ploch smíšených obytných – 
v centrech měst SC; poznámka: okružní křižovatka zde realizována nebyla 

- P36 (DS) – komunikace v ploše nadmístního významu RO5/02 Za podjezdem 
- P52 (DS) – logistické centrum 
- P96 (SC) – Zámecké náměstí, městský blok; v souladu se skutečným využitím se část 

původně vymezené plochy přestavby smíšené obytné – v centrech měst SC převádí 
do stabilizovaných ploch silniční dopravy DS a část do stabilizovaných ploch smíše-
ných obytných – v centrech měst SC 

- P144 (ZV) – městský park v areálu Voršilek; v souladu se skutečným využitím se část 
původně vymezené plochy přestavby veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV 
převádí do stabilizovaných ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV a část 
do stabilizovaných ploch občanského vybavení OV 

Části ploch: 
- Z18 (BI) – ul. Rejvízská 
- Z29 (I) – plocha nadmístního významu RO5/02 Za Podjezdem  
- Z224 (OS) – za LD Priessnitz 
- Z235 (SV) – Seč 
- P32 (I) – plocha nadmístního významu RO5/02 Za Podjezdem 
- P33 (I) – plocha nadmístního významu RO5/02 Za Podjezdem 
- P105 (SM) – ul. Vrchlického. 
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• Vypouštějí se zastavitelné plochy a plochy přestavby, vymezené v platném územním 
plánu: 

- Na základě dodatečného požadavku č. 2 zadání se vypouští vymezená plocha přestavby 
č. P133 – plocha vodní a vodohospodářská W v areálu Moravolen; dotčený pozemek 
zůstává součástí stabilizovaných ploch výroby a skladování V. 

- Na základě požadavků č. 21 a 22 zadání a v souladu se skutečným stavem se vypouští 
vymezená plocha přestavby č. P228 – plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě 
TI; původně vymezená plocha přestavby se ponechává jako stabilizovaná plocha výro-
by a skladování V.    

- Ruší se vymezená plocha přestavby č. P174 – plocha zeleně – přírodní ZP a přiřazuje se 
k sousední ploše přestavby P106 – ploše smíšené obytné – městské SM; jde o plochy 
stávajících výrobních a komerčních areálů, návrh zeleně je neodůvodněný.  

 

• Upravuje se rozsah zastavitelných ploch a ploch přestavby, vymezených v platném 
územním plánu: 

- Na základě požadavku č. 23 zadání a v souladu s podrobnější zpracovanou projektovou 
dokumentací se upravuje vymezení plochy přestavby P200 – plochy silniční dopravy DS 
pro stavbu rejvízského mostu.  

- Na základě požadavku č. 6 zadání se upravuje vymezení plochy přestavby P156 – plo-
chy přírodní N, vymezené pro založení lokálního biocentra ÚSES LBC 06; původně vy-
mezená plocha P156 je redukována a její část je přičleněna k sousední stabilizované 
ploše občanského vybavení – komerčního OK.  

- Na základě požadavku č. 2 zadání se upravuje vymezení plochy přestavby P139 – plo-
chy zeleně – přírodní ZP, vymezené pro založení lokálního biokoridoru ÚSES LBK BK 34-
35; původně vymezená plocha P139 je redukována a její část je přičleněna k sousední 
stabilizované ploše smíšené obytné – venkovské SV.  

- Na základě požadavku č. 8 zadání se mění vymezení zastavitelné plochy smíšené obyt-
né – lázeňské SL č. Z241; původně vymezená zastavitelná plocha podle platného územ-
ního plánu se ruší a nahrazuje zastavitelnou plochou přibližně stejné výměry, situova-
nou severně původní plochy; důvodem je omezená využitelnost původně vymezené 
plochy ochrannými pásmy vedení VN. 

- V souvislosti s převedením části vymezené zastavitelné plochy smíšené výrobní I č. Z29 
do stabilizovaných ploch se upravuje vymezení sousední plochy přestavby č. P225.  

- V souvislosti s úpravou trasy severního obchvatu města Jeseník se upravuje vymezení 
ploch silniční dopravy DS – ploch přestavby č. P58, P59 a P61.  

      

• Mění se navržené využití zastavitelných ploch a ploch přestavby: 

- Na základě požadavku č. 17 zadání se část vymezené plochy přestavby P161 – plochy 
silniční dopravy DS mění na vymezenou plochu přestavby P1/6 – plochu občanského 
vybavení – komerčního OK.  
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• Vymezují se nové zastavitelné plochy a plochy přestavby 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná – lázeňská SL č. Z1/2 na ulici Kalvodově; plocha je 
určena pro doplňkové stavby ke stávající stavbě sousedního rodinného domu – skleník, 
bazén, hospodářská budova, altán, v souladu s podmínkami vnitřního lázeňského úze-
mí. 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV č. Z1/3 na ulici Lipovské; plocha je 
určena pro výstavbu cca 15 rodinných domů. Plocha je dopravně přístupná z ulice Li-
povské (silnice III/45319), zásobování pitnou vodou je možné napojením na stávající 
vodovod přes AT stanici, likvidace odpadních vod bude zajištěna napojením na kanali-
zaci navrženou v ulici Lipovské v platném územním plánu, zásobování plynem se navr-
huje prodloužením stávajícího NTL plynovodu. Vzhledem k rozloze plochy je stanoven 
požadavek zpracování územní studie, která navrhne vnitřní komunikační síť plochy, na-
vrhne příslušnou technickou infrastrukturu v ploše a vymezí veřejná prostranství 
v odpovídajícím rozsahu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vyu-
žívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zastavitelná plocha občanského vybavení OV č. Z1/4 na ulici Na Svahu je vymezena 
na základě požadavku Lesů ČR, s.p.; je určena pro stavbu administrativní budovy. Jde 
o lesní pozemek, vklíněný do obytné zástavby, jehož lesnické využití je ve střetu 
se sousední obytnou zástavbou (stínění, ohrožení padajícími větvemi a pádem stromů) 
a přilehlá místní komunikace neumožňuje její užívání pro lesnickou dopravu.  

- Zastavitelná plocha silniční dopravy DS č. Z1/5 je vymezena u silnice I/60 v návaznosti 
na areál stávající čerpací stanice pohonných hmot; je určena pro vybudování myčky. 
Pro plochu je stanoven požadavek, že její dopravní napojení bude řešeno prostřednic-
tvím stávajících místních a účelových komunikací bez nároků na přímé napojení na sil-
nici I/60. 

- Zastavitelná plocha bydlení venkovského BV č. Z1/6 je vymezena na ulici Rejvízské; je 
určena pro výstavbu jednoho rodinného domu. Plocha navazuje na stávající zástavbu, 
je dopravně přístupná ze stávající komunikace a v dosahu stávajících sítí technické in-
frastruktury.  

- Zastavitelná plocha bydlení venkovského BV č. Z1/7 je vymezena v Dětřichově na ulici 
Nové; je určena pro výstavbu 2 až 3 rodinných domů. Plocha je dopravně přístupná 
z ulice Nové, v dosahu stávajících sítí technické infrastruktury.  

- Zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z1/8 a Z1/9 jsou vymezeny pro vybu-
dování částí chodníku podél ulice Priessnitzovy, které zasahují mimo pozemek stávající 
komunikace.  

- Plocha přestavby silniční dopravy DS č. P1/1 je vymezena na ulici Tovární pro vybudo-
vání parkoviště pro potřeby severního městského centra a lanovky do lázní, navržené 
v platném územním plánu.  

- Plochy přestavby bydlení individuálního BI č. P1/2 a P1/3 jsou vymezeny v lokalitě 
Za Pilou, na ploše bývalého výrobního areálu; jde o plochu brownfields. Plocha je do-
pravně přístupná ze stávající ulice Za Pilou a pro její vnitřní obsluhu je navržena místní 
komunikace – plocha přestavby veřejných prostranství PV č. P1/4. Pro vymezené plo-
chy jsou navrženy sítě technické infrastruktury – vodovod, splašková kanalizace, dešťo-
vá kanalizace a STL plynovod. Kapacita obou vymezených ploch podle zpracované stu-
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die je 21 rodinných domů. Vzhledem k tomu, že plochy jsou situovány v blízkosti zasta-
vitelné plochy silniční dopravy DS č. Z163, vymezené pro přeložku silnice I/44, stanovu-
je se pro ně podmínka dodržení hygienických limitů dle příslušných právních předpisů.  

- Plocha přestavby občanského vybavení – komerčního OK č. P1/5 je vymezena na ulici 
Dukelské na části plochy, která je v platném územním plánu vymezena jako plocha pře-
stavby silniční dopravy DS č. P161 a byla určena pro vybudování parkoviště pro sou-
sední sportovní areály. Vzhledem k tomu, že v lokalitě chybí dostatečné parkovací ka-
pacity, je pro vymezenou plochu P1/5 stanovena podmínka, že v rámci plochy musí být 
zajištěny parkovací kapacity i pro potřeby sportovních areálů. Dále je stanovena pod-
mínka maximální výškové hladiny nové výstavby přizpůsobené výškové hladině okolní 
zástavby (4 NP včetně podkroví).  

- Plocha přestavby občanského vybavení OV č. P1/6 je vymezena v Bukovicích, na ulici 
Na Středisku, na části plochy bývalého výrobního areálu; je určena pro stavbu občan-
ského vybavení – komunitních domů pro seniory. Pro plochu je stanoven požadavek, že 
její dopravní napojení bude řešeno prostřednictvím stávajících místních a účelových 
komunikací bez nároků na přímé napojení na silnici I/60. 

     Do stávajících ploch sídelní zeleně se Změnou č. 1 nezasahuje, nové plochy sídelní zeleně 
se nenavrhují. Drobné dílčí úpravy zastavitelných ploch a ploch přestavby, vymezených 
v platném územním plánu pro plochy sídelní zeleně, jsou popsány v předchozím textu. 

     V tabulkách s výčtem zastavitelných ploch a ploch přestavby, které jsou součástí bodů (44) 
a (46) Textové části Územního plánu Jeseník, se upravuje označení zastavitelných ploch 
a ploch přestavby tak, aby bylo jednoznačné a aby bylo v souladu s grafickou částí – pro jed-
notlivé zastavitelné plochy je doplněno označení Z (Zxyz), pro plochy přestavby označení 
P (Pxyz). 

  

F.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

F.4.1 Koncepce občanského vybavení veřejného 

     Do stávajících ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury ani do zastavitelných 
ploch a ploch přestavby, vymezených v platném územním plánu pro stavby občanského vy-
bavení veřejné infrastruktury, se Změnou č. 1 nezasahuje. 

     V rámci aktualizace stávajícího stavu využití území je část pozemku parc.č. 788/1, k.ú. Je-
seník ve Smetanových sadech převedena ze stabilizovaných ploch veřejných prostranství PV 
do stabilizovaných ploch občanského vybavení OV. Jde o pozemek se stavbou, která 
v minulosti sloužila jako letní divadlo, v současné době je bez využití. Vymezení jako plocha 
veřejných prostranství PV neodpovídá skutečnosti, neumožňovalo by ani realizaci případných 
budoucích záměrů, pro které se v současné době se zpracovává územní studie. 

    Změnou č. 1 se vymezují dvě nové plochy občanského vybavení OV – zastavitelná plocha 
č. Z1/4 na ulici Na Svahu, určená pro vybudování administrativní budovy Lesů ČR a plocha 
přestavby č. P1/6 v Bukovicích, v ulici Na Středisku, určená pro stavbu zařízení občanského 
vybavení – komunitních domů pro seniory. Dále je vymezena jedna plocha občanského vy-
bavení – komerčního OK – plocha přestavby č. P1/5 na ulici Dukelské, určená pro stavbu po-
lyfunkčního objektu.  
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F.4.2 Koncepce dopravní infrastruktury 

     Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v platném územním plánu, se Změnou č. 1 
nemění. Změnou č. 1 jsou provedeny pouze drobné, dílčí úpravy dopravního řešení, obsaže-
ného v platném územním plánu, je navržena jedna nová komunikace a jedna nová parkovací 
plocha a je aktualizován stav dopravní infrastruktury.  

      Změna č. 1 tedy zahrnuje následující úpravy původního řešení a nové návrhy dopravní 
infrastruktury: 

- Úpravu vedení trasy severního obchvatu města podle zpracované podrobnější dokumen-
tace – Studie posouzení reálnosti severního obchvatu města Jeseník (Dopravně inženýr-
ská kancelář s.r.o., červen 2016). V platném územním plánu je trasa vedena od okružní 
křižovatky na silnici I/44 před mostem 44-056 (ulice Bezručova) západním směrem 
po ulici Palackého a Tovární až na křižovatku ulice Školní, kde prochází zastavěným území 
v blízkosti gymnázia a napojuje se na ulici Vodní. Dále pokračuje trasa po ulici Vodní 
až po křižovatku s ulicí Gogolovou a od křižovatky je vedena přes zastavěné území smě-
rem k ulici Lipovské. Napojení na ulici Lipovská je navrženo pomocí okružní křižovatky. 
Ve studii posouzení reálnosti severního obchvatu města Jeseník je trasa řešena ve dvou 
variantách – varianta I. přebírá řešení územního plánu, varianta II. je vedena ve stávají-
cích trasách ulic Palackého, Tovární, Školní, Vodní a Gogolovy. Změnou č. 1 se původní 
trasa upravuje podle varianty II. uvedené studie, tzn. že se ruší severní část trasy vedená 
od křižovatky Tovární x Školní zastavěným územím i průtah od křižovatky Vodní x Tyršova 
x Gogolova zastavěným územím k ulici Lipovské a v jižní části obchvatu se ponechává 
pouze nová trasa vedená ve stopě ulice Gogolovy. V souvislosti s těmito úpravami jsou 
provedeny i úpravy vymezení ploch silniční dopravy DS – ploch přestavby č. P58, P59 
a P61. Úprava trasy se projeví i ve vymezení veřejně prospěšných staveb.  

- Úprava navržené trasy přeložky silnice II/453 v prostoru rejvízského mostu podle zpraco-
vané projektové dokumentace Jeseník – Rejvízský most, DSP + PDSP (Dopravoprojekt Br-
no, a.s., prosinec 2014); v souvislosti s touto úpravou se upravuje i vymezení plochy sil-
niční dopravy – plochy přestavby P200. 

- Návrh nové místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy vymezených ploch pře-
stavby – ploch bydlení individuálního BI č. P1/2 a P1/3 v lokalitě Za Pilou v Bukovicích, 
podle zpracované projektové dokumentace Infrastruktura v lokalitě Jeseník, Bukovice – 
Za Pilou, DSP (BKN spol. s r.o., duben 2017). Pro navrženou komunikaci je vymezena plo-
cha veřejných prostranství PV – plocha přestavby č. P1/4. 

- Návrh chodníku podél ulice Priessnitzovy podle zpracované dokumentace Studie chodní-
ku – Jeseník (Projekce dopravní Filip, s.r.o., říjen 2015). Chodník je veden po východní 
straně ulice Priessnitzovy od křižovatky s ulicí Alšovou po křižovatku s ulicí Růžovou; dva 
úseky chodníku jsou navrženy na západní straně ulice, u stávajících autobusových zastá-
vek Jeseník, Lázně, Kalvodova a Jeseník, Lázně, bytovky. Stavba chodníku podle zpraco-
vané studie je situována převážně do pozemku stávající silnice III/45318 (ulice 
Priessnitzova), tedy do ploch vymezených v platném územním plánu jako plochy silniční 
dopravy DS, kde je výstavba chodníku přípustná. Nové zastavitelné plochy jsou proto 
Změnou č. 1 vymezeny jen pro úseky navrženého chodníku u autobusových zastávek, kde 
chodník zasahuje mimo pozemek silnice; jde o zastavitelné plochy silniční dopravy DS 
č. Z1/8 a Z1/9. Návrhem chodníku podle zpracované studie dojde k zásahu do stávající 
aleje; studie navrhuje nahrazení kácených stromů náhradní výsadbou. Návrh chodníku 
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podél ulice Priessnitzovy je obsažen již v platném územním plánu, v bodě (81), chodník 
ale nebyl vyznačen v grafické části ani vymezen jako veřejně prospěšná stavba; Změnou 
č. 1 je doplněn zákres navrženého chodníku do výkresu č. 7. Koordinační výkres – Dopra-
va a navržený chodník je zařazen mezi veřejně prospěšné stavby s označením WD1/1. 

- Návrh parkovací plochy na ulici Tovární pro potřeby severního městského centra 
a pro potřeby lanovky do lázní, navržené v platném územním plánu; navržené parkoviště 
je vymezeno jako veřejně prospěšná stavba s označením WD1/2 

 
Aktualizace současného stavu dopravní infrastruktury zahrnuje: 
- Aktualizaci skutečného stavu křižovatky ulic Smetanova x 28. října. 
- Doplnění již realizovaného parkoviště na ulici Štefánikově. 
- Doplnění již realizovaných místních komunikací v lokalitě Za Podjezdem. 
- Doplnění již realizovaného záchytného parkoviště v lokalitě Za Podjezdem. 
- Doplnění již realizované cyklostezky a cyklotrasy č. 53 Za Výhledy. 
 
     V celé Textové části Územního plánu Jeseník se na základě požadavku Ředitelství silnic 
a dálnic ČR pojem „obchvat I/44“ nahrazuje pojmem „přeložka I/44“.  

 

F.4.3 Koncepce technické infrastruktury 

     Koncepce technické infrastruktury, stanovená v platném územním plánu, se Změnou č. 1 
nemění; Změnou č. 1 jsou především navrženy sítě technické infrastruktury pro rozsáhlejší 
vymezené plochy nové výstavby. 

     Návrh nových sítí technické infrastruktury zahrnuje:  

- Návrh NTL plynovodu pro vymezenou zastavitelnou plochu smíšenou obytnou – venkov-
skou č. Z1/3 na ulici Lipovské. Zásobování vymezené plochy pitnou vodou je možné napo-
jením na stávající vodovod, likvidace odpadních vod bude zajištěna napojením na kanali-
zaci navrženou v ulici Lipovské v platném územním plánu 

- Návrh vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a STL plynovodu pro vymeze-
né plochy přestavby bydlení individuálního BI č. P1/2 a P1/3 v lokalitě Za Pilou. 

     Dále jsou do Změny č. 1 zapracovány závěry Územní energetické koncepce města Jesení-
ku, týkající se problematiky odpojování od stávajících systémů CZT a řešení tohoto problému 
vybudováním vlastního tepelného zdroje.  

      Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům 
je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. 

- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
stanoví, že změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena 
pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí 
a v souladu s územní energetickou koncepcí.  

- Možnost odpojování objektů od centrálních zdrojů tepla omezuje i zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle § 16 odst. 7 tohoto zákona 
jsou právnické a fyzické osoby u nových nebo při změnách stávajících staveb povinny (po-
kud je to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné) využít pro vytápění teplo 
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ze soustavy zásobování tepelnou energií, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich 
provedení v souladu se zákonem a vydanými předpisy. Cílem tohoto ustanovení je zabrá-
nit zhoršování kvality ovzduší – případně stávající stav ovzduší zlepšit – výstavbou a pro-
vozem nových spalovacích zdrojů, které by byly spojeny s odpojováním odběratelů od CZT 
resp. jejich nepřipojením.  

     Z výše uvedeného vyplývá, že odpojení od CZT je možné za těchto předpokladů:  

1) Není a nebude v místě realizace překračován žádný platný imisní limit, který by nově na-
vrhovaným řešením mohl být ovlivněn, nebo  

2) V místě realizace zanikne v horizontu cca do 5 let (dobu nutno uvažovat v kontextu s fi-
nanční analýzou, případně zjednodušeně s životností předpokládané investice) možnost vyu-
žití CZT, nebo  

3) Finanční analýza prokáže ekonomickou nepřijatelnost zásobování z CZT při porovnání 
s jiným nově navrhovaným řešením. 

     V níže uvedené mapě jsou vymezeny lokality, v nichž je dostupné teplo z CZT. Pro tyto 
lokality je s ohledem na konfiguraci technické infrastruktury v místě, pro dodávky tepla 
přednostně doporučeno využití CZT.  

1. Území v dosahu CZT 
Doporučený způsob vytápění a přípravy TV:  CZT  
Podmínečně přípustný způsob vytápění a přípravy TV: Solární energie, elektrická energie,   

2. Území v dosahu rozvodů zemního plynu a elektrické energie  
Doporučený způsob vytápění a přípravy TV: Solární energie, elektrická energie, zemní plyn 
Podmínečně přípustný způsob vytápění a přípravy TV: LPG, Biomasa  
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F.4.4 Zvláštní zájmy 

     Do textové a grafické části Změny č. 1 jsou zapracovány zájmy a limity Ministerstva obra-
ny: 

- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem: 
• Zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vyme-

zeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 

• Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad teré-
nem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní vý-
stavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 

• Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad te-
rénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní vý-
stavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obra-
ny). 

• Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad te-
rénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní vý-
stavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obra-
ny). 

- Zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, kte-
ré je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu spojenou s pro-
váděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 

třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, teleme-

trická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 

Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, je vyznačen v Koordi-
načním výkrese formou textové poznámky pod legendou. 
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F.5  Koncepce uspořádání krajiny 

     Koncepce uspořádání krajiny, stanovená v platném územním plánu, se Změnou č. 1 ne-
mění, je provedeno pouze několik dílčích změn: 

- V k.ú. Seč u Jeseníka je upraveno vymezení ploch lesních L podle skutečného stavu 
v evidenci nemovitostí. 

- V lokalitě Na Svahu dochází Změnou č. 1 k zásahu do lesních pozemků – na lesním pozem-
ku je vymezena zastavitelná plocha občanského vybavení OV č. Z1/4 pro vybudování ad-
ministrativní budovy Lesů ČR. Zároveň je v této lokalitě doplněn zákres vodní plochy podle 
skutečného stavu. 

 
     Dále jsou provedeny dvě dílčí úpravy vymezení ÚSES: 

- Je provedena drobná úprava vymezení lokálního biocentra LBC 06 – plocha přestavby 
č. P156 – plocha přírodní N, vymezená pro založení lokálního biocentra ÚSES LBC 06, je na 
pravém břehu Bělé redukována na 6 m od břehové hrany toku; zbývající část původně 
vymezené plochy č. P156 je přičleněna k sousedním stabilizovaným plochám občanského 
vybavení – komerčního OK.   

- Je provedena dílčí úprava vymezení navrženého lokálního biokoridoru ÚSES LBK BK 34-35 
– plocha přestavby č. P139 – plocha zeleně – přírodní ZP, vymezená pro založení lokálního 
biokoridoru je redukována tak, aby byla zachována šířka lokálního biokoridoru 15-20 m 
dle metodiky vymezování ÚSES; zbývající část původně vymezené plochy č. P139 je přičle-
něna k sousedním stabilizovaným plochám smíšeným obytným – venkovským SV, kde je 
obytná výstavba i výstavba zařízení občanského vybavení možná. 

      
     V tabulkách s výčtem ploch změn ve způsobu využití krajiny, které jsou součástí bodu 
(134) Textové části Územního plánu Jeseník, se upravuje označení ploch tak, aby bylo jedno-
značné a aby bylo v souladu s grafickou částí – pro jednotlivé plochy změn ve způsobu využití 
krajiny je doplněno označení K (Kxyz). 

 

F.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

     Změnou č. 1 se upravují tabulky s podrobnými podmínkami pro změny ve využití ploch 
s rozdílným způsobem využití – podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využi-
tí jsou upraveny tak, aby byly jasné, přehledné a srozumitelné. Pro některé plochy se doplňu-
jí nebo naopak vypouštějí některé stavby nebo využití, aby přípustné, nepřípustné a podmí-
něně přípustné využití lépe odpovídalo charakteru těchto ploch, případně jsou odstraněny 
některé chyby – duplicitní výčet stejného využití přípustného a nepřípustného, odstranění 
podrobností, nepříslušejících územnímu plánu, odstranění podmínek, které nelze kontrolo-
vat, apod.   

     Zároveň se upravuje vymezení pojmů – jsou vypuštěny definice pojmů, které jsou defino-
vány ve stavebním zákoně a pojmů, definujících podrobnosti, které nepřísluší územnímu 
plánu; doplňují se definice některých chybějících pojmů.  
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     Obecné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se upravují v bodech 
(171) a (172) tak, že: 

 Pro všechny plochy zastavěného území, zastavitelné plochy a plochy přestavby se doplňu-
je přípustné využití o malé vodní nádrže, protierozní a protipovodňová opatření.   

 Ve všech plochách nezastavěného území se připouští: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních kata-

strof a pro odstraňování jejich důsledků 
- protierozní a protipovodňová opatření, stavby malých vodních nádrží   
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace 

a cestovního ruchu – značené turistické trasy, cyklistické stezky a trasy 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pří-

pojky a účelové komunikace. 

     Pro plochy bydlení individuálního BI, plochy bydlení hromadného BH, plochy bydlení ven-
kovského BV, plochy občanského vybavení – lázeňství OL, plochy pro tělovýchovu a sport OS, 
plochy občanského vybavení OV, plochy smíšené obytné – v centrech měst SC, plochy smíše-
né obytné – městské SM, plochy smíšené obytné – venkovské SV a plochy smíšené obytné – 
lázeňské SL se doplňuje maximální výšková hladina nových staveb, nástaveb a přístaveb; dů-
vodem je nutnost chránit a zachovat charakter a výškovou hladinu stávající zástavby.  

     Podmínky pro plochy občanského vybavení – komerční OK se upravují tak, že jako hlavní 
využití se stanovuje „Občanské vybavení komerčního typu – stavby pro obchod, služby, uby-
tování, stravování, společenská a zábavní centra, výstavní areály, do přípustného využití se 
doplňuje odrážka „Zdravotnická zařízení“. 

    Podmínky pro plochy nezastavěného území se upravují tak, aby byly v souladu s § 18, odst. 
5 stavebního zákona v platném znění – upřesňuje se rozsah přípustného a nepřípustného 
využití:  

 Přípustné využití je stanoveno obecně pro všechny plochy nezastavěné ho území v bodě 
(172) – viz předchozí text. 

 Ve všech plochách nezastavěného území (s výjimkou ploch těžby nerostů N) se nepřipouš-
tí stavby a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin, z důvodu veřejného zájmu 
– ochrany přírodních hodnot CHKO Jeseníky (v CHKO Jeseníky leží převážná část území 
města) a hodnot lázeňského místa Jeseník (vnější území lázeňského místa Jeseník zahrnu-
je celé území města). Cílem těchto úprav je nepřipustit v nezastavěném území stavby 
a činnosti, které by mohly narušit ekologické funkce krajiny a krajinný ráz.  

     Konkrétní úpravy jsou patrné z přílohy Odůvodnění – ze srovnávacího textu. 
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F.7  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opat-
ření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit          

     Jako nové veřejně prospěšné stavby a opatření, pro která lze práva k pozemkům a stav-
bám, vyvlastnit jsou Změnou č. 1 vymezeny: 

- WD1/1 stavba chodníku podél ulice Priessnitzovy do lázní 
- WD1/2 stavba parkoviště na ulici Tovární. 

     Ze seznamu veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit a veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, se vypouštějí stavby již realizované: 

- WD16 přestavba křižovatky 28. října x Šumperská 
- WD859 cyklotrasa. 

     V souvislosti s provedenými úpravami dopravního řešení a úpravami vymezení ÚSES jsou 
provedeny úpravy vymezení následujících veřejně prospěšných staveb a opatření: 

- WD11 rozšíření ulice Dukelské – vypouští se část původně vymezené plochy, která se 
Změnou č. 1 mění na plochu občanského vybavení – komerční OK č. P1/5 

- WD14  vnitřní městský okruh – v souvislosti s úpravou navržené trasy 
- WD18 most u soutoku Bělé a Vrchovištního potoka – v souvislosti s úpravou vymezení 

plochy přestavby č. P200  
- VU32   LBC 06 – úprava vymezení lokálního biocentra. 

     U veřejně prospěšné stavby WD19, vymezené v platném územním plánu, je původní popis 
„obchvat silnice I/44“ je nahrazen novým zněním „přeložka silnice I/44 včetně souvisejících 
staveb“; vymezení veřejně prospěšné stavby se nemění. 

 

F.8  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo                 

     Změnou č. 1 se nové veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, nevymezují. Z textové části územního plánu se vypouští veřejné 
prostranství s označením PP8 – tato plocha není vyznačena v grafické části a je pravděpo-
dobně totožná s vymezením veřejně prospěšné stavby WD9.   

 

F.9  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona       

     Změnou č. 1 se kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nestanovují. 

 

F.10  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití 
včetně podmínek pro jeho prověření            

     Změnou č. 1 se nové územní rezervy nevymezují, do ploch územních rezerv, vymezených 
platným územním plánem, se nezasahuje.  
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F.11  Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci            

     Změnou č. 1 se plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno doho-
dou o parcelaci, nevymezují. Ruší se požadavek dohody o parcelaci DP9 Bukovice, ul. Za Pilou 
a DP13 Bukovice, ul. U Sokolovny – v těchto plochách již byla parcelace provedena a plochy 
jsou zcela nebo zčásti zastavěny.  

 

F.12  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie            

     Změnou č. 1 se ruší požadavek na zpracování všech čtyř územních studií (US2, US3, US5 
a US11), obsažený v platném územním plánu. Pro zpracování těchto územních studií byl 
stanoven termín do 2 let, resp. 4 let od schválení územního plánu; tato lhůta uplynula dne 
21. 8. 2017, aniž by kterákoliv z těchto územních studií byla zpracována.      

     Změnou č. 1 se stanovuje podmínka pro rozhodování o změnách v území zpracováním 
územní studie pro vymezenou zastavitelnou plochu smíšenou obytnou – venkovskou SV 
č. Z1/3 US1/1). Jde o plošně rozsáhlou plochu, pro kterou je nutno vyřešit dopravní obsluhu, 
technickou infrastrukturu a vymezit veřejné prostranství v souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Pro územní 
studii se stanovuje lhůta pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti do 4 let ode 
dne, kdy Změna č. 1 nabude účinnosti. Podmínka prověření změn využití území územní studií 
se nevztahuje na stavby veřejné technické infrastruktury, vedené jižním okrajem vymezené 
plochy pro zajištění potřeb zastavitelné plochy Z222; tyto stavby lze realizovat před zpraco-
váním a zaevidováním územní studie US1/1. Podmínění jakékoliv výstavby ve vymezené za-
stavitelné ploše č. Z1/3 zpracováním územní studie by znemožnilo realizaci veřejné technické 
infrastruktury pro zastavitelnou plochu č. Z222. 

 

F.13  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu            

     Změnou č. 1 se plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmí-
něno vydáním regulačního plánu, nevymezují.  

 

F.14  Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

     Změnou č. 1 se nevymezuje žádná stavba, pro kterou může vypracovávat architektonickou 
část projektové dokumentace autorizovaný architekt, ruší se obecný výčet lokalit v bodě 
(184), ve kterých se za architektonicky nebo urbanisticky významné stavby považují všechny 
nově umisťované a stávající stavby. Územní plán nemůže obecně, bez náležitého zdůvodně-
ní, vymezit všechny stavby v rozsáhlých lokalitách jako stavby, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Toto vymezení je 
v rozporu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj a může zakládat možnost napadení 
územního plánu. 
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F.15  Stanovení pořadí změn v území (etapizace)       

     Změnou č. 1 se ruší pořadí změn v území (etapizace) pro všechny vymezené zastavitelné 
plochy, stanovené v bodě (186) územního plánu.  

     Pro vymezené zastavitelné plochy č. Z 109, Z113 a Z118 je pořadí změn v území zrušeno 
na základě konkrétního požadavku, pro všechny ostatní vymezené plochy je stanovené pořa-
dí změn v území nelogické, protože vymezuje etapizaci pro vzájemně nesouvisející záměry – 
pro plochy odlišného funkčního využití. 

 

     Změna č. 1 Územního plánu Jeseník není řešena ve variantách. 

 

  

G. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

    Změnou č. 1 se vymezuje osm nových zastavitelných ploch, z toho čtyři plochy jsou určeny 
pro rozvoj obytné výstavby, jedna plocha pro výstavbu zařízení občanského vybavení a tři 
plochy pro stavby dopravní infrastruktury.  

     Zastavitelné plochy určené pro rozvoj obytné výstavby: 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná – lázeňská SL č. Z1/2 na ulici Kalvodově; plocha je 
určena pouze pro doplňkové stavby ke stávající stavbě sousedního rodinného domu 
(skleník, bazén, hospodářská budova, altán), stavba nového rodinného domu se nepři-
pouští. 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV č. Z1/3 na ulici Lipovské; plocha je 
určena pro výstavbu cca 15 rodinných domů.  

- Zastavitelná plocha bydlení venkovského BV č. Z1/6 je vymezena na ulici Rejvízské; je 
určena pro výstavbu jednoho rodinného domu.  

- Zastavitelná plocha bydlení venkovského BV č. Z1/7 je vymezena v Dětřichově na ulici 
Nové; je určena pro výstavbu 2 – 3 rodinných domů. 

     Celková kapacita vymezených zastavitelných ploch je cca 18 rodinných domů. Od doby 
vydání Územního plánu Jeseník (územní plán nabyl účinnosti dne 21. 8. 2013) do doby 
zpracování Změny č. 1 bylo na území města realizováno cca 15 rodinných domů; kapacita 
nově vymezených ploch tedy přibližně odpovídá rozsahu již realizované zástavby.     
S výjimkou plochy smíšené obytné – venkovské SV č. Z1/3 jde o plochy nevýznamné, malých 
výměr, přímo navazující na zastavěné území a určené zpravidla pro výstavbu jedné, maxi-
málně však tří staveb pro bydlení.  

     Zastavitelná plocha občanského vybavení OV č. Z1/4 na ulici Na Svahu je vymezena 
na základě požadavku Lesů ČR, s.p. a je určena pro vybudování administrativní budovy. Jde 
o lesní pozemek, vklíněný do obytné zástavby, jehož lesnické využití je ve střetu se sousední 
obytnou zástavbou (stínění, ohrožení padajícími větvemi a pádem stromů) a přilehlá místní 
komunikace neumožňuje její užívání pro lesnickou dopravu.  
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Zastavitelné plochy určené pro nové stavby dopravní infrastruktury: 

- Zastavitelná plocha silniční dopravy DS č. Z1/5 je vymezena u silnice I/60 v návaznosti 
na areál stávající čerpací stanice pohonných hmot; je určena pro vybudování myčky. 

- Zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z1/8 a Z1/9 jsou vymezeny podél ulice 
Priessnitzovy pro vybudování částí chodníku u autobusových zastávek, které zasahují 
mimo pozemek stávající komunikace; jde o veřejně prospěšnou stavbu.  

 

 

H. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

     Vyhodnocení předpokládaného záboru půdy pro Změnu č. 1 je zpracováno podle zákona 
č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu životního pro-
středí ČR, ve znění pozdějších předpisů, dále podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd 
ochrany a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon) a v souladu se Společným metodickým doporučením Odboru územního plánování 
MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.  

     Použité podklady: 

- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů 
ÚAP a Katastru nemovitostí 

- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 
srpen 2017 

     Celkový zábor půdy pro Změnu č. 1 činí 7,81 ha, z toho je 3,64 ha zemědělských pozemků, 
2,32 ha lesních pozemků a 1,85 ha nezemědělských pozemků. U zemědělských pozemků 
navržených k záboru jde vesměs o pozemky malých výměr, které přímo navazují na zastavě-
né území. Z hlediska záboru zemědělské půdy nemají tyto plochy větší význam, převažují 
půdy v V. třídě ochrany. Odvodněné zemědělské pozemky nejsou zabírány. 
    

Vyhodnocení záboru půdy pro Změnu č. 1 podle funkčního členění ploch                                                                  

funkční členění zábor půdy   
celkem 

z toho                   
zemědělských 

pozemků 

 (ha) (ha) 

 Zastavitelné plochy 

SL plochy smíšené obytné – lázeňské  0,62 0,62 

SV plochy smíšené obytné – venkovské  2,33 2,33 

BV plochy bydlení venkovského 0,75 0,69 

OV plochy občanského vybavení 2,32 0,00 

DS plochy silniční dopravy   0,27 0,00 

 Zastavitelné plochy celkem 6,29 3,64 

 
 
 
 

http://www.nahlizenidokn.cz/
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Zábor zemědělské půdy je vymezen pro následující zastavitelné plochy:  

• Plochy smíšené obytné – lázeňské SL 

- plocha č. Z1/2 – 0,62 trvalých travních porostů v V. třídě ochrany; je určena pro rozší-
ření zázemí sousedního rodinného domu  

• Plocha smíšená obytná – venkovská SV 

- plocha č. Z1/3 – celkem 2,33 ha orné půdy, z toho je 0,02 ha v I. třídě ochrany, 0,56 ha 
ve III. třídě ochrany a 1,75 ha v V. třídě ochrany; plocha je určena pro výstavbu cca 15 
rodinných domů 

• Plochy bydlení venkovského BV 

- plocha č. Z1/6 – celkem 0,14 ha trvalých travních porostů ve IV. třídě ochrany; plocha 
přímo navazuje na zastavěné území a je určena pro výstavbu jednoho rodinného domu 

- plocha č. Z1/7 – celkem 0,55 ha trvalých travních porostů, z toho je 0,01 ha ve III. třídě 
ochrany, 0,14 ha ve IV. třídě ochrany a 0,54 ha v V. třídě ochrany; plocha přímo nava-
zuje na zastavěné území a je určena pro výstavbu 2 – 3 rodinných domů 

    Zastavitelná plocha smíšená obytná – lázeňská SL č. Z241 není do záboru započítána, jde 
pouze o nové umístění plochy vymezené platným územním plánem; nová plocha je vymeze-
na přibližně ve stejné rozloze jako plocha původní. 

     Zastavitelné plochy silniční dopravy DS č. Z1/8 a Z1/9 nejsou z hlediska záboru půdy vy-
hodnoceny – jde o plochy vymezené pro výstavbu krátkých úseků chodníků u autobusových 
zastávek; zábor zemědělské půdy je v měřítku územního plánu nepostižitelný – cca 2x 40 m2. 

     Všechny plochy přestavby, vymezené Změnou č. 1, jsou na nezemědělských pozemcích. 

 

Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

     Celkem se předpokládá trvalý zábor 2,32 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to 
pro zastavitelnou plochu občanského vybavení OV č. Z1/4. Plocha je vymezena pro výstavbu 
administrativní budovy Lesů ČR. Jde o lesní pozemek, vklíněný do obytné zástavby, jehož 
lesnické využití je ve střetu se sousední obytnou zástavbou (stínění, ohrožení padajícími vět-
vemi a pádem stromů) a přilehlá místní komunikace neumožňuje její užívání pro lesnickou 
dopravu.  
 

     V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle usta-
novení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zá-
kon). Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušné-
ho orgánu státní správy. Ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa leží nebo zasahují vymezené za-
stavitelné plochy č. Z1/3 a Z1/4. 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 

 

číslo 
plochy 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 
plochy 

(ha) 

nezemě-
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF 
celkem 

zábor ZPF podle jed-
notlivých kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahra-
dy 

TTP I. II. III. IV. V. 

zastavitelné plochy  
Z1/2 SL 0,62     0,62     0,62         0,62   

Celkem SL 0,62 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 

Z1/3 SV 2,33     2,33 2,33     0,02   0,56   1,75   

Celkem SV 2,33 0,00 0,00 2,33 2,33 0,00 0,00 0,02 0,00 0,56 0,00 1,75 0,00 

Z1/4 OV 2,32   2,32                     

Celkem OV 2,32 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1/5 DS 0,27 0,27                       

Celkem DS 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1/6 BV 0,14     0,14     0,14       0,14     

Z1/7 BV 0,61 0,06   0,55     0,55     0,01   0,54   

Celkem BV 0,75 0,06 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,01 0,14 0,54 0,00 

celkem zastavi-
telné plochy 

6,29 0,33 2,32 3,64 2,33 0,00 1,31 0,02 0,00 0,57 0,14 2,91 0,00 

plochy přestavby  

P1/1 DS 0,25 0,25                       

Celkem DS 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P1/2 BI 0,93 0,93                       

P1/3 BI 1,08 1,08                       

Celkem BI 2,01 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P1/4 PV 0,19 0,19                       

Celkem PV 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P1/5 OK 0,37 0,37                       

Celkem OK 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P1/6 OV 0,71 0,71                       

Celkem OV 0,71 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem plochy 
přestavby 

1,52 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZÁBOR CELKEM 7,81 1,85 2,32 3,64 2,33 0,00 1,31 0,02 0,00 0,57 0,14 2,91 0,00 

 

 

I. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

     Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nebyla posouzena z hlediska vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území; toto vyhodnocení nebylo ve schváleném zadání Změny č. 1 poža-
dováno. 

 

 

J. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 odst. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

     Vzhledem k tomu, že posouzení Změny č. 1 Územního plánu Jeseník z hlediska vyhodno-
cení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, nebylo stanovisko krajského úřadu 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona vydáno. 
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K. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO 

     Vzhledem k tomu, že posouzení Změny č. 1 Územního plánu Jeseník z hlediska vyhodno-
cení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, nebylo stanovisko krajského úřadu 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona vydáno. 

 

 

L. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

     Námitka, uplatněná v rámci veřejného projednání podle § 52 odst. 2 stavebního zákona, 
byla vyhodnocena pořizovatelem (viz kap. C.3) a návrh Změny č. 1 Územního plánu Jeseník 
byl podle tohoto vyhodnocení upraven. 

 

 

M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

     Připomínky, uplatněné v rámci společného jednání podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
a v rámci veřejného projednání podle § 52 odst. 2 stavebního zákona, byly vyhodnoceny po-
řizovatelem (viz kap. C.2 a C.3) a návrh Změny č. 1 Územního plánu Jeseník byl podle tohoto 
vyhodnocení upraven. 
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Seznam použitých zkratek 

AT   - automatická tlaková (stanice) 
CZT  - centrální zásobování teplem 
ČKA  - Česká komora architektů 
ČOV  - čistírna odpadních vod 
HP   - hraniční přechod 
CHKOJ - Chráněná krajinná oblast Jeseníky 
KKO  - kulturní krajinná oblast 
k.ú.  - katastrální území 
LBC  - lokální biocentrum 
LBK  - lokální biokoridor 
NTL  - nízkotlaký 
OP  - ochranné pásmo 
ORP  - obec s rozšířenou působností 
PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 
RKC  - rekreační krajinný celek 
RO  - rozvojová oblast 
SO   - správní obvod 
SOB  - specifická oblast 
STL  - středotlaký 
TTP  - trvalý travní porost 
ÚEK  - územní energetická koncepce 
ÚP   - územní plán 
ÚSES  - územní systém ekologické stability 
VLÚ  - vnitřní lázeňské území 
VN  - vysoké napětí 
VPS  - veřejně prospěšná stavba 
VVN  - velmi vysoké napětí 
ZPF  - zemědělský půdní fond 
ZÚ   - zastavěné území 
ZÚR OK - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 



   

  
                                                                                          

            

 

 

 

 


