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

formou opatĜení obecné povahy
vydává

ÚZEMNÍ PLÁN STARÁ ýERVENÁ VODA
I.
ÚZEMNÍ PLÁN – VÝROKOVÁ ýÁST,
obsahuje tyto þásti:
I. A Textová þást Územního plánu Stará ýervená Voda (výrok) (32 stran textu),
- zpracovatel - Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souþástí tohoto opatĜení obecné povahy jako pĜíloha,
- obsahuje:
A. Vymezení zastavČného území
B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
C. Urbanistická koncepce, vþetnČ vymezení zastavitelných ploch, ploch pĜestavby a systému sídelní
zelenČ
C.1 Urbanistická koncepce
C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch pĜestavby
C.3 Systém sídelní zelenČ
D. Koncepce veĜejné infrastruktury, vþetnČ podmínek pro její umisĢování
D.1 Dopravní infrastruktura
D.1.1 Doprava silniþní
D.1.2 Provoz chodcĤ a cyklistĤ
D.1.3 Doprava statická – odstavování a parkování automobilĤ
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D.1.4 VeĜejná doprava
D.2 Technická infrastruktura
D.2.1 Vodní hospodáĜství
D.2.2 Energetika, elektronické komunikace
D.2.3 Ukládání a zneškodĖování odpadĤ
D.3 Obþanské vybavení
D.4 VeĜejná prostranství
E. Koncepce uspoĜádání krajiny, vþetnČ vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmČny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatĜení, ochranu pĜed
povodnČmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin, apod.
E.1 Koncepce uspoĜádání krajiny, vþetnČ vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmČnu v jejich
využití
E.2 Územní systém ekologické stability
E.3 Prostupnost krajiny
E.4 Protierozní opatĜení
E.5 Ochrana pĜed povodnČmi
E.6 Podmínky pro rekreaþní využívání krajiny
E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití
F.1 PĜehled typĤ ploch s rozdílným zpĤsobem využití
F.2 Definice použitých pojmĤ
F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití
Tab. þ. 1 – Plochy bydlení v bytových domech BH
Tab. þ. 2 – Plochy obþanského vybavení OV
Tab. þ. 3 – Plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení OS
Tab. þ. 4 – Plochy obþanského vybavení – hĜbitovy OH
Tab. þ. 5 – Plochy veĜejných prostranství PV
Tab. þ. 6 – Plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV
Tab. þ. 7 – Plochy smíšené obytné venkovské SV
Tab. þ. 8 – Plochy dopravní infrastruktury – silniþní DS
Tab. þ. 9 – Plochy technické infrastruktury TI
Tab. þ. 10 – Plochy výroby a skladování VS
Tab. þ. 11 – Plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba VZ
Tab. þ. 12 – Plochy výroby a skladování – zahradnictví VX
Tab. þ. 13 – Plochy vodní a vodohospodáĜské VV
Tab. þ. 14 – Plochy vodní a vodohospodáĜské – protipovodĖová opatĜení PPO
Tab. þ. 15 – Plochy zemČdČlské NZ
Tab. þ. 16 – Plochy lesní NL
Tab. þ. 17 – Plochy pĜírodní NP
Tab. þ. 18 – Plochy smíšené nezastavČného území NS
Tab. þ. 19 – Plochy tČžby nerostĤ NT
Tab. þ. 20 – Plochy obory NO
G. Vymezení veĜejnČ prospČšných staveb, veĜejnČ prospČšných opatĜení, staveb a opatĜení k zajišĢování
obrany a bezpeþnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkĤm a stavbám vyvlastnit
G.1 VeĜejnČ prospČšné stavby dopravní infrastruktury
G.2 VeĜejnČ prospČšná opatĜení
H. Vymezení veĜejnČ prospČšných staveb a veĜejných prostranství, pro které lze uplatnit pĜedkupní právo
I. Vymezení ploch a koridorĤ, ve kterých je rozhodování o zmČnách v území podmínČno zpracováním
územní studie
J. Stanovení poĜadí zmČn v území (etapizace)
K. Stanovení kompenzaþních opatĜení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
L. Údaje o poþtu listĤ územního plánu a poþtu výkresĤ k nČmu pĜipojené grafické þásti
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I. B Grafická þást Územního plánu Stará ýervená Voda (6 výkresĤ),
- zpracovatel - Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souþástí tohoto opatĜení obecné povahy jako pĜíloha,
- obsahuje tyto výkresy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výkres základního þlenČní území
Hlavní výkres
Výkres dopravy
Výkres vodního hospodáĜství
Výkres energetiky a spojĤ
Výkres veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací

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

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

II.
ODģVODNċNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obsahuje:
II. A Textová þást odĤvodnČní Územního plánu Stará ýervená Voda (100 stran textu + 6 stran pĜílohy)
- zpracovatel Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souþástí tohoto opatĜení obecné povahy jako pĜíloha,
- obsahuje:
A.
B.
C.
D.

DĤvody pro poĜízení Územního plánu Stará ýervená Voda, použité podklady
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahĤ v území
Údaje o splnČní Zadání Územního plánu Stará ýervená Voda
Výþet záležitostí nadmístního významu, které nejsou Ĝešeny v zásadách územního rozvoje, s
odĤvodnČním potĜeby jejich vymezení
E. Komplexní zdĤvodnČní pĜijatého Ĝešení vþetnČ vybrané varianty
E.1 Východiska navrženého Ĝešení – pĜírodní, sociodemografické, kulturní a urbanistické hodnoty
území, limity využití území
E.2 Komplexní zdĤvodnČní pĜijatého Ĝešení
E.2.1 Základní urbanistická koncepce
E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným zpĤsobem využití
E.2.3 Bydlení
E.2.4 Obþanské vybavení
E.2.5 Výroba
E.2.6 Rekreace, cestovní ruch
E.2.7 Systém sídelní zelenČ
E.2.8 Doprava
E.2.9 Vodní hospodáĜství
E.2.10 Energetika a elektronické komunikace
E.2.11 Likvidace komunálních odpadĤ
E.2.12 Územní systém ekologické stability
F. Vyhodnocení úþelného využití zastavČného území a vyhodnocení potĜeby vymezení zastavitelných
ploch
G. Vyhodnocení pĜedpokládaných dĤsledkĤ navrhovaného Ĝešení na zemČdČlský pĤdní fond a na
pozemky urþené k plnČní funkcí lesa
H. Výsledek pĜezkoumání Územního plánu Stará ýervená Voda
H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará ýervená Voda s politikou územního rozvoje a s
územnČ plánovací dokumentací vydanou krajem
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I.

H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará ýervená Voda s cíly a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavČného území
H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará ýervená Voda s požadavky stavebního zákona a
jeho provádČcích pĜedpisĤ
Zpráva o vyhodnocení vlivĤ na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení vþetnČ výsledkĤ vyhodnocení vlivĤ na životní prostĜedí

II. B Grafická þást odĤvodnČní Územního plánu Stará ýervená Voda (3 výkresy),
- zpracovatel Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,
- je nedílnou souþástí tohoto opatĜení obecné povahy jako pĜíloha,
- obsahuje tyto výkresy:
7.
8.
9.

Koordinaþní výkres
Výkres pĜedpokládaných záborĤ pĤdního fondu
Výkres širších vztahĤ

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 50 000

III.
ODģVODNċNÍ ÚP ZPRACOVANÉ POěIZOVATELEM
Obsahuje:
1. Postup poĜízení územního plánu
1.1 PoĜízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona)
1.2. Zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona)
1.3 Návrh územního plánu – projednání dle § 50 a § 51 stavebního zákona
1.4 ěízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona
1.5 ěízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona
1.6 Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona
2. Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ýR) a územnČ plánovací dokumentací
vydanou krajem - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)
3. Soulad návrhu ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavČného území
4. Soulad návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho provádČcích pĜedpisĤ
5. Soulad návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a se stanovisky dotþených orgánĤ
podle zvláštních právních pĜedpisĤ, pĜíp. s výsledkem Ĝešení rozporĤ
5.1 PĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve spoleþném jednání dle § 50
stavebního zákona o návrhu ÚP Stará ýervená Voda
5.2 PĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve veĜejném projednání dle § 52
stavebního zákona o návrhu ÚP Stará ýervená Voda
6. Stanovisko krajského úĜadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
7. SdČlení, jak bylo stanovisko krajského úĜadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohlednČno,
s uvedením dĤvodĤ, pokud nČkteré požadavky nebo podmínky zohlednČny nebyly.
8. Rozhodnutí o námitkách vþetnČ samostatného odĤvodnČní
9. Vyhodnocení pĜipomínek
9.1 PĜipomínky uplatnČné ve spoleþného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP Stará
ýervená Voda
9.2 PĜipomínky uplatnČné ve veĜejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP Stará
ýervená Voda
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1.

Postup poĜízení územního plánu

1.1

PoĜízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona)

PĜedchozí platnou územnČ plánovací dokumentací obce Stará ýervená Voda je Územní plán obce Stará
ýervená Voda, schválený zastupitelstvem obce Stará ýervená Voda dne 20.2.2003 usnesením þ.
02/I./06/2003, vydaný obecnČ závaznou vyhláškou obce Stará ýervená Voda, s úþinností od 7.3.2003.
Zastupitelstvo obce Stará ýervená Voda na svém 8. zasedání dne 10.11.2011 rozhodlo o poĜízení nového
územního plánu - usnesením þ. 8/I./23/2011, povČĜilo starostu obce pana Karla Šuhajdu koordinací
þinností spojených s poĜizováním nového ÚP (urþený zastupitel pro poĜizování územního plánu).
PoĜizovatelem územního plánu byl stanoven MČstský úĜad Jeseník, odbor stavebního úĜadu, majetku a
investic, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník. Pro zpracování územního plánu byla obcí vybrána
firma Urbanistické stĜedisko Ostrava, s.r.o., SpartakovcĤ 3, 708 00 Ostrava – Poruba, zastoupená
jednatelkou spoleþnosti Ing. arch. Helenou Salvetovou – autorizovaný architekt pro obor územní
plánování, ýKA 00 864.
DĤvodem poĜízení nového ÚP byly mČnící se podmínky v území, požadavek Ĝešení nové urbanistické
koncepce a zmČna legislativy od roku 2007 - nový stavební zákon þ. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním Ĝádu a jeho provádČcí vyhlášky.
PĜípravné práce. Jako podklad pro vypracování návrhu zadání byly zpracovány doplĖující prĤzkumy a
rozbory (pĜedáno poĜizovateli 12.9.2012). V tČchto podkladech byly zahrnuty zámČry obce i zjištČné
podnČty obþanĤ.

1.2

Zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona)

Na základČ doplĖujících prĤzkumĤ a rozborĤ a územnČ analytických podkladĤ ORP byl zpracován návrh
Zadání územního plánu Stará ýervená Voda, který byl projednán v souladu s ustanovením § 47
stavebního zákona. Oznámení o projednání spoleþnČ s návrhem zadání bylo jednotlivČ zasláno krajskému
úĜadu, dotþeným orgánĤm a sousedním obcím. VeĜejnosti bylo projednání návrhu zadání vþetnČ pouþení
o lhĤtách, ve kterých je možné podávat k návrhu zadání pĜipomínky, oznámeno veĜejnou vyhláškou,
vyvČšenou na úĜední desce obce a poĜizovatele. Návrh Zadání územního plánu Stará ýervená Voda byl
vystaven k veĜejnému nahlížení po dobu 30 dnĤ (od 26.9.2012 do 26.10.2012), v tištČné podobČ na
Obecním úĜadČ Stará ýervená Voda, u poĜizovatele na MČstském úĜadČ Jeseník, odboru stavebního
úĜadu, majetku a investic, dále zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup na internetových stránkách obce a
poĜizovatele. LhĤta pro uplatnČní pĜipomínek, podnČtĤ, požadavkĤ a stanovisek k návrhu zadání byla
stanovena v souladu se stavebním zákonem – pro veĜejnost 30 dnĤ ode dne vyvČšení oznámení o
projednání zadání na úĜední desce, pro dotþené orgány, sousední obce a krajský úĜad do 30 dnĤ ode dne
obdržení návrhu zadání. V této lhĤtČ bylo k návrhu zadání územního plánu Stará ýervená Voda uplatnČno
11 vyjádĜení dotþených orgánĤ s požadavky, vþetnČ stanoviska Krajského úĜadu Olomouckého kraje,
odboru životního prostĜedí a 5 pĜipomínek ostatních subjektĤ a obþanĤ. OprávnČné požadavky byly
zapracovány do návrhu zadání k dalšímu Ĝešení, pĜípadnČ k dalšímu provČĜení. Dle stanoviska Krajského
úĜadu Olomouckého kraje, odboru životního prostĜedí, uplatnČného k návrhu zadání, bude nezbytné a
úþelné posuzovat Územní plán Stará ýervená Voda z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí.
Po uplynutí lhĤt k podání pĜipomínek veĜejnosti, požadavkĤ a stanovisek dotþených orgánĤ a podnČtĤ
sousedních obcí, byl návrh zadání poĜizovatelem ve spolupráci s urþeným zastupitelem upraven podle
výsledku projednání. Upravený a doplnČný návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona
pĜedložen Zastupitelstvu Obce Stará ýervená Voda, které jej na svém 14. zasedání dne 8.11.2012
projednalo a usnesením þ. 14/I./13/2012 schválilo.
Schválené Zadání územního plánu Stará ýervená Voda je uloženo u obce a u poĜizovatele.

1.3

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

Na základČ schváleného Zadání územního plánu Stará ýervená Voda bylo zpracovateli zadáno
zpracování dokumentace návrhu Územního plánu Stará ýervená Voda, dopisem ze dne 19.11.2012.
Vypracovaný návrh Územního plánu Stará ýervená Voda vþetnČ vyhodnocení SEA byl zpracovatelem
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Urbanistickým stĜediskem Ostrava, zastoupeným Ing. arch. Helenou Salvetovou, pĜedán poĜizovateli dne
9.8.2013.
Spoleþné jednání o návrhu ÚP
Návrh Územního plánu Stará ýervená Voda a vyhodnocení vlivĤ návrhu územního plánu na udržitelný
rozvoj území (dále jen „návrh ÚP“) byl projednán ve spoleþném jednání s dotþenými orgány a
sousedními obcemi v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 stavebního zákona. Oznámení o konání
spoleþného jednání bylo zasláno jednotlivČ obci, sousedním obcím, dotþeným orgánĤm, krajskému úĜadu
a zpracovateli. Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona, úþinného od 1.1.2013, poĜizovatel doruþil
návrh ÚP veĜejnou vyhláškou, vyvČšenou ode dne 11.9.2013 do 29.10.2013 na úĜedních deskách obce a
poĜizovatele. Do 29.10.2013 mohl každý uplatnit u poĜizovatele písemné pĜipomínky.
Návrh ÚP byl vystaven k veĜejnému nahlížení od 11.9.2013 do 29.10.2013 v tištČné podobČ na Obecním
úĜadČ Stará ýervená Voda, u poĜizovatele na MČstském úĜadČ Jeseník, odboru stavebního úĜadu, majetku
a investic, dále zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup na internetových stránkách obce a poĜizovatele.
Spoleþné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 26.9.2013 na MČstském úĜadČ v Jeseníku, lhĤta pro
uplatnČní stanovisek dotþených orgánĤ a pĜipomínek sousedních obcí byla 30 dnĤ ode dne spoleþného
jednání, tj. do 29.10.2013.
Stanoviska a pĜipomínky k návrhu ÚP uplatnilo 8 dotþených orgánĤ, 8 ostatních subjektĤ, tĜi pĜipomínky
uplatnila Obec Stará ýervená Voda.
PoĜizovatel spolu s urþeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP a poĜizovatel
zajistil vypoĜádání pĜipomínek s dotþenými orgány písemnČ dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Na
základČ tČchto konzultací bylo vydáno upravené stanovisko 1 dotþeného orgánu s upravenými požadavky
( MČÚ Jeseník, odbor ŽP) a doplnČno vyjádĜení Povodí Odry.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 5 stavebního zákona byly stanoviska, pĜipomínky a výsledky
konzultací zaslány na KÚOK, Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství se žádostí o vydání stanoviska.
Stanovisko k vyhodnocení vlivĤ koncepce na životní prostĜedí k návrhu Územního plánu Stará ýervená
Voda bylo vydáno dne 28.2.2014 (doruþeno poĜizovateli dne 3.3.2014).
Stanoviska, pĜipomínky a výsledky konzultací byly rovnČž zaslány na KÚOK, Odbor strategického
rozvoje kraje, OddČlení územního plánu a stavebního Ĝádu se žádostí o vydání stanoviska.
Stanovisko Krajského úĜadu OK, Odboru strategického rozvoje, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 a 8
stavebního zákona, bylo vydáno dne 10.2.2014 (doruþeno poĜizovateli dne 19.2.2014). Tímto dopisem
byl dán souhlas s veĜejným projednáním upraveného návrhu ÚP Stará ýervená Voda dle ustanovení §52
stavebního zákona. V tomto stanovisku byly uplatnČny nČkteré nedostatky. OdstranČní nedostatkĤ bylo
potvrzeno dopisem poĜizovatele adresovaného KÚOK – OSRK, ing. Grillové, ze dne 26.5.2014.
Vyhodnocení pĜipomínek a požadavkĤ uplatnČných ve stanoviscích dotþených orgánĤ ve spoleþném
jednání dle § 50 stavebního zákona je uvedeno v þásti III. - 5.1 tohoto opatĜení obecné povahy.
Vyhodnocení ostatních pĜipomínek je uvedeno v þásti III. - 9.1 tohoto opatĜení obecné povahy.
PoĜizovatel zaslal zpracovateli dopisem ze dne 13.3.2014 žádost o úpravu návrhu ÚP dle výsledkĤ
projednání.

1.4

ěízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona

Upravenou dokumentaci návrhu ÚP obdržel poĜizovatel od zpracovatele dopisem ze dne 6.5.2014.
PoĜizovatel zahájil veĜejné projednání návrhu Územního plánu Stará ýervená Voda a vyhodnocení jeho
vlivĤ na životní prostĜedí dle ustanovení § 52 stavebního zákona, které oznámil veĜejnou vyhláškou
vyvČšením od 26.5.2014 do 7.7.2014 na úĜední desce Obce Stará ýervená Voda a MČÚ Jeseník a dále
oznámil zahájení Ĝízení jednotlivČ dotþeným orgánĤm, sousedním obcím, Krajskému úĜadu Olomouckého
kraje a Obci Stará ýervená Voda. Upravená dokumentace návrhu ÚP byla vystavena k veĜejnému
nahlédnutí od 26.5.2014 do 7.7.2014 v tištČné podobČ na Obecním úĜadČ Stará ýervená Voda, u
poĜizovatele na MČstském úĜadČ Jeseník, odboru stavebního úĜadu, majetku a investic, dále zpĤsobem
umožĖujícím dálkový pĜístup na internetových stránkách poĜizovatele – MČÚ Jeseník. VeĜejné projednání
upraveného návrhu ÚP se konalo dne 30.6.2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního
úĜadu Stará ýervená Voda. NejpozdČji do 7 dnĤ ode dne veĜejného projednání (tj. do 7.7.2014) mohli
uplatnit vlastníci pozemkĤ a staveb dotþených návrhem Ĝešení, oprávnČný investor a zástupce veĜejnosti
námitky, dotþené orgány a krajský úĜad jako nadĜízený orgán stanoviska k þástem Ĝešení, které byly od
spoleþného jednání podle § 50 stavebního zákona zmČnČny, a každý své pĜipomínky.
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Stanoviska a pĜipomínky k upravenému návrhu ÚP uplatnilo 5 dotþených orgánĤ a 4 ostatní subjekty.
K upravenému návrhu ÚP nebyla uplatnČna žádná námitka.
Vyhodnocení pĜipomínek a požadavkĤ uplatnČných ve stanoviscích dotþených orgánĤ ve veĜejném
projednání dle § 52 stavebního zákona je uvedeno v þásti III. - 5.2 tohoto opatĜení obecné povahy.
Vyhodnocení ostatních pĜipomínek je uvedeno v þásti III. - 9.2 tohoto opatĜení obecné povahy.

1.5

ěízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona

PoĜizovatel ve spolupráci s urþeným zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona vyhodnotil
výsledky projednání a dne 29.7.2014 zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
pĜipomínek uplatnČných k návrhu ÚP. Návrh rozhodnutí doruþil dotþeným orgánĤm a krajskému úĜadu
jako nadĜízenému orgánu a vyzval je, aby do 30 dnĤ od obdržení uplatnily stanoviska. Svá stanoviska bez
pĜipomínek uplatnily 4 dotþené orgány. Pokud dotþený orgán nebo krajský úĜad jako nadĜízený orgán
neuplatní své stanovisko v uvedené lhĤtČ, má se za to, že s návrhy poĜizovatele souhlasí.
Na základČ veĜejného projednání nedošlo k podstatné úpravČ návrhu ÚP.
Vyhodnocení pĜipomínek a požadavkĤ uplatnČných ve stanoviscích dotþených orgánĤ je uvedeno
v þástech III. - 5.1 a III. - 5.2 tohoto opatĜení obecné povahy. Vyhodnocení ostatních pĜipomínek je
uvedeno v þástech III. - 9.1 a III. - 9.2 opatĜení obecné povahy.
Dále poĜizovatel pĜezkoumal soulad dokumentace návrhu ÚP Stará ýervená Voda dle ustanovení § 53
odst. 4 s Politikou územního rozvoje ýR, s nadĜazenou územnČ plánovací dokumentací kraje (Zásady
územního rozvoje Olomouckého kraje).
NáslednČ poĜizovatel zajistil se zpracovatelem úpravu dokumentace ÚP dle požadavkĤ KÚOK – OŽP,
SPÚ – OddČlení správy vodohospodáĜských dČl, ýGS – SOG Jeseník, která vyplynula z veĜejného
projednání návrhu ÚP. Na základČ jednání o zrušení ochranných pásem vodních zdrojĤ bylo dohodnuto,
že vodní zdroj v blízkosti nové zastavitelné plochy Z12 – BH bude ponechán. Plocha Z12, která by
þásteþnČ zasahovala do ochranného pásma vodního zdroje, bude zmenšena. Požadavek na vymezení
zastavitelné plochy Z12 byl uplatnČn Obcí Stará ýervená Voda ve fázi projednání zadání územního plánu,
se zmenšením plochy Obec Stará ýervená Voda souhlasí. Ochranné pásmo vodního zdroje je limitem
území - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu þ. 44 dle pĜílohy þ. 1 þást A vyhlášky þ.
500/2006 Sb., ve znČní vyhlášky þ. 458/2012 Sb. V dalších stupních projektové pĜípravy zámČru by bylo
nezbytné respektovat ochranné pásmo vodního zdroje.
Dle požadavkĤ novelizace vyhlášky þ. 500/2006 bylo doplnČno odĤvodnČní – kapitola I. Zpráva o
vyhodnocení vlivĤ na udržitelný rozvoj území.
Jedná se o nepodstatné úpravy pĜevážnČ technického charakteru, které již nevyvolávají nové veĜejné
projednání.
Žádost o úpravu návrhu ÚP byla zaslána zpracovateli dne 3.9.2014.

1.6

Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona

Upravený návrh ÚP Stará ýervená Voda byl pĜedán poĜizovateli zpracovatelem dne 15.9.2014.
PoĜizovatel pĜedložil Zastupitelstvu obce Stará ýervená Voda návrh na vydání Územního plánu Stará
ýervená Voda, který v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a v souladu s
ustanovením § 13 novely vyhl. þ. 500/2006 Sb. a pĜílohy þ. 7 k této novele vyhl.þ. 500/2006 Sb.
obsahuje tyto þásti:
I.A Textová þást Územního plánu Stará ýervená Voda, zpracovaná projektantem (samostatná pĜíloha)
I.B Grafická þást Územního plánu Stará ýervená Voda, zpracovaná projektantem (samostatná pĜíloha)
II.A Textová þást odĤvodnČní Územního plánu Stará ýervená Voda, zpracovaná projektantem
(samostatná pĜíloha)
II.B Grafická þást odĤvodnČní Územního plánu Stará ýervená Voda, zpracovaná projektantem
(samostatná pĜíloha)
III. Textová þást odĤvodnČní Územního plánu Stará ýervená Voda, zpracovaná poĜizovatelem (tento
dokument).
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2.

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

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

3.

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

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

4.

Soulad návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho provádČcích pĜedpisĤ

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

5.

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

PoĜizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Stará ýervená Voda je v souladu s požadavky
zvláštních právních pĜedpisĤ a se stanovisky dotþených orgánĤ podle zvláštních právních pĜedpisĤ.
PoĜizovatel výsledky projednání návrhu ÚP vyhodnotil s urþeným zastupitelem obce a dohodl
s dotþenými orgány. Dokumentace územního plánu byla upravena dle výsledkĤ projednání.
PĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve spoleþného jednání dle § 50 stavebního zákona o
návrhu ÚP Stará ýervená Voda jsou uvedeny v kapitole III. - 5.1 tohoto opatĜení obecné povahy,
pĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve veĜejném projednání dle § 52 stavebního zákona
o návrhu ÚP Stará ýervená Voda jsou uvedeny v kapitole III. - 5.2 tohoto opatĜení obecné povahy.
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5.1 PĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve spoleþného jednání dle § 50
stavebního zákona o návrhu ÚP Stará ýervená Voda
Krajský úĜad Olomouckého kraje – odbor životního prostĜedí a zemČdČlství - stanovisko
(þ.j. KUOK 92495/2013 ze dne 25.10.2013, doruþeno 30.10.2013)
1. Ochrana pĜírody:
Bez pĜipomínek. Stanovisko s vylouþením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 vydáno ve
stanovisku Krajského úĜadu Olomouckého kraje k návrhu zadání územního plánu Stará ýervená Voda ze
dne 25. 10. 2012, þ. j.: KUOK 91139/2012.
Požadujeme sjednotit názvy prvkĤ územního systému ekologické stability (dále jen USES) s jejich názvy
užívanými Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK).
Nesouhlasíme se zmČnami Z3 a Z4 zasahují a zmenšují funkþní þást regionálního biokoridoru USES,
konkrétnČ RK 826 v návrhu oznaþeném jako R1.
Dále doporuþujeme zachovat v pĜípadČ oplocení obory prĤchodnost krajinou.
2. Posuzování vlivu na životní prostĜedí:
Ve fázi návrhu zadání územního plánu Stará ýervená Voda Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor
životního prostĜedí a zemČdČlství, oddČlení integrované prevence (dále jen „krajský úĜad“), uplatnil
požadavek na vyhodnocení vlivĤ územního plánu na životní prostĜedí (SEA), jako dotþený orgán ve
smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí.
Stanovisko k vyhodnocení vlivĤ koncepce na životní prostĜedí (SEA) dle § 10g zákona o posuzování
vlivĤ na životní prostĜedí k návrhu koncepce (územního plánu) Stará ýervená Voda bude vydáno
samostatnČ po obdržení stanovisek, pĜipomínek a výsledkĤ konzultací zaslaných poĜizovatelem.
3. Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu:
U navržené zastavitelné plochy Z9 - VS požadujeme stanovit závazné poĜadí zmČn v území (etapizaci) v
rozsahu minimálnČ dvou etap zástavby. V ostatním bez pĜipomínek.
4. Lesní hospodáĜství:
KÚOK souhlasí se záborem pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa, a to za podmínky, že zábor plochy
bude pouze pro úþel, který je níže popsán, v této lokalitČ:
1. Z7(OS) – pro výstavbu tréninkového víceúþelového hĜištČ, plocha záboru pozemkĤ urþených k
plnČní funkcí lesa (dále jen PUPFL) do 0,36 ha, jedná se o lesy hospodáĜské, a to z dĤvodu, že se jedná o
rozšíĜení sportovního areálu.
Dále KÚOK upozorĖuje, že k dalším požadavkĤm - lokalitám umístČným na pozemky urþené k plnČní
funkcí lesa a lokality do 50 m od okraje lesa, dle ustanovení § 48 odstavec 2 písm. b) lesního zákona, je
pĜíslušný k vyjádĜení obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností, zde MČstský úĜad Jeseník.
5. Ochrana ovzduší:
PĜedložená územnČ plánovací dokumentace vymezuje využití jednotlivých ploch v obecné poloze s tím,
že umístČní konkrétních jednotlivých stacionárních zdrojĤ zneþišĢování ovzduší, ve smyslu platné právní
úpravy oblasti ochrany ovzduší, není pĜedmČtem Ĝešení.
V návrhu územního plánu Obce Stará ýervená Voda je novČ navržena plocha Z3 (ýistírna odpadních vod
834 EO – nevyjmenovaný zdroj zneþišĢování ovzduší, pĜíslušným orgánem ochrany ovzduší je ORP
Jeseník). V Ĝešeném území obce se nachází výhradní ložiska, chránČná ložisková území a dobývací
prostory nerostných surovin (B 3099101 Vidnava, B 3067200 Nová ýervená Voda, CHLÚ 0990101
Vidnava I., CHLÚ 06720000 Nová ýervená Voda a DP 70886 Nová ýervená Voda).
Dále se v Ĝešeném území vyskytují nevýhradní ložiska scheelitu (N 5052300 Vápenná a N 5051900 Luþní
potok – Lišþí vrch) a grafitu (N 5052200 ýeská ves) a evidované prognózní zdroje kĜemene (Q 99082200
Stará ýervená Voda), dekoraþního kamene Q9407100 Nová ýervená Voda – Kamenitý) a stavebního
kamene (Q928800 Nová ýervená Voda – JestĜábí vrch). Tato území jsou plnČ respektována.
V pĜípadČ, že by v dané lokalitČ mČl být umístČn stacionární zdroj zneþišĢování ovzduší uvedený v
pĜíloze þ. 2 zákona þ. 201/2012 Sb., o ochranČ ovzduší, upozorĖujeme na skuteþnost, že jeho umístČní,
stavba i provoz podléhají správnímu Ĝízení, kde podle § 11 odst. 2 tohoto zákona je pĜíslušným orgánem
ochrany ovzduší Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství Krajského úĜadu Olomouckého kraje.
K návrhu ÚP Obce Stará ýervená Voda nemáme pĜipomínky.
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VyĜízení:
1. Ochrana pĜírody – vyhovČno požadavku sjednotit názvy prvkĤ územního systému ekologické stability s
jejich názvy užívanými ZUR OK, bylo opraveno
Plocha Z4 - vyhovČno, plocha Z4 se vypouští z Ĝešení ÚP,
Plocha Z3 – v textu doplnČno odĤvodnČní umístČní ýOV – byla následnČ kladnČ dohodnuta dopisem þ.j.
KUOK 14063/2014 ze dne 5.2.2014 (viz doplĖující stanovisko)
Požadavek týkající se oplocení obory - zachování prĤchodnosti krajinou je doplnČn do kap. E3
Prostupnost krajiny a do tab. þ. 20 – Plochy obory NO.
2. Posuzování vlivu na životní prostĜedí – vyhovČno, vyplývá ze zákona;
3. Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu - vyhovČno, u navržené zastavitelné plochy Z9 - VS stanoveno
závazné poĜadí zmČn v území (etapizace) v rozsahu minimálnČ dvou etap zástavby, tj. I. stanoveno
v návaznosti od stávající plochy VS smČrem severním po plochu VZ – stávající fa Agro. II. zástavba od VS
smČrem jižním postupnČ k Z 10.
4. Lesní hospodáĜství – vyhovČno, respektováno;
5. Ochrana ovzduší – respektováno; bude Ĝešeno v navazujících stupních dokumentace
Stanovisko KÚOK – odbor ŽP bylo doplnČno následujícím stanoviskem na základČ projednání ve
spoleþném jednání:
Krajský úĜad Olomouckého kraje – OŽPZ – ochrana pĜírody - upravené stanovisko
(þ.j. KUOK 14063/2014 ze dne 5.2.2014, doruþeno 5.2.2014)
Na základČ vaší žádosti o zmČnu ve vymezení zastavitelné plochy zasíláme upravené stanovisko oddČlení
OP OŽPZ k návrhu územního plánu (ÚP) Stará ýervená Voda:
• Se zmČnou Z 26 tak jak je zakreslená v návrhu na pozemcích parc.þ. 584/1 þást pozemku, 584/2 a
584/3 souhlasíme.
• Požadujeme sjednotit názvy prvkĤ územního systému ekologické stability (dále jen USES) s jejich
názvy užívanými Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK).
• Nesouhlasíme se zmČnou Z4 zasahuje a zmenšuje funkþní þást regionálního biokoridoru USES,
konkrétnČ RK 826 v návrhu oznaþeném jako R1. Se zmČnou Z3 - stavba þistírny odpadních vod lze
souhlasit.
• V pĜípadČ oplocení obory doporuþujeme zachovat prĤchodnost krajinou.
• K ostatním uvažovaným zmČnám nemáme pĜipomínky.
VyĜízení:
VyhovČno požadavku sjednotit názvy prvkĤ územního systému ekologické stability s jejich názvy
užívanými ZUR OK, bylo opraveno.
Plocha Z4 - vyhovČno, plocha Z4 se vypouští z Ĝešení ÚP.
Požadavek týkající se oplocení obory - zachování prĤchodnosti krajinou je doplnČn do kap. E3
Prostupnost krajiny a do tab. þ. 20 – Plochy obory NO
Krajský úĜad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje kraje-odd. územního plánu
(þ.j. KUOK 84307/2013 ze dne 27.9.2013, doruþeno 1.10.2013)
V návrhu ÚP Stará ýervená Voda požadujeme respektovat požadavky, které Odbor SR KÚOK uplatnil k
návrhu zadání ve stanovisku þ.j. KUOK 88223/2012 ze dne 16. 10. 2012. Odbor SR KÚOK uplatĖuje v
etapČ spoleþného jednání o návrhu ÚP Stará ýervená Voda pĜipomínky, kterými upozorĖuje na
nedostatky pĜedloženého návrhu:
1. ÚP Stará ýervená Voda pĜipouští v plochách výroby Vs a Vz stavby pro komerþní výrobu energie,
kterými jsou mimo jiných i vČtrné elektrárny (VTE). ÚP Stará ýervená Voda však není posouzen z
hledisek stanovených pro umísĢování VTE v evidované územní studií „VTE na území OK;“
posouzení vlivĤ na ŽP (SEA) se pĜípadným umístČním VTE v plochách výroby rovnČž nezabývá.
2. Ve výkrese širších vztahĤ chybí jevy náležející do podrobnosti ÚP s pĜesahem do sousedících k.ú.
(napĜ. VN 22 kV, lokální ÚSES, …)
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Jako pĜíslušný nadĜízený orgán územního plánování (§ 171 SZ) Vám sdČlujeme, že ke stanovisku podle §
50 odst. 7 stavebního zákona je nutno pĜedložit podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7
stavebního zákona: ÚP Stará ýervená Voda vþetnČ vyhodnocení vlivĤ na URÚ, pokud se zpracovávalo,
stanoviska dotþených orgánĤ a pĜipomínky obcí ve smyslu § 50 odst. 2 SZ, pĜipomínky veĜejnosti ve
smyslu § 50 odst. 3 SZ a výsledky konzultací ve smyslu § 50 odst. 4 SZ.
UpozornČní:
Vymezení K86 mimo území Ĝešené ÚP Stará ýervená Voda je nutno koordinovat s územnČ plánovací
dokumentací obce ýeská Ves a výslovnČ odsouhlasit s pĜíslušným DO (MŽP ýR).
VyĜízení:
VyhovČno - stanovisko k zadání ÚP bylo respektováno,
1. VyhovČno - u ploch VZ a VS se vypouští z pĜípustného využití stavby pro komerþní výrobu energievČtrné elektrárny (VTE), zaĜazeno do nepĜípustného využití.
2. VyhovČno, doplĖují se ve výkrese širších vztahĤ jevy, náležející do podrobnosti ÚP s pĜesahem do
sousedících k.ú. (napĜ. VN 22 kV, lokální ÚSES, apod.)
Konzultace ve smyslu § 50 odst. 4 SZ se neprovádČly- ve vyhodnocení na životní prostĜedí nebyl zjištČn
negativní vliv na území sousedního státu.
Vymezení K86 – v ZÚR OK je nadregionální biokoridor K86 vymezen tČsnČ za hranicí území obce Stará
ýervená Voda, v ÚP ýeské Vsi je vymezen zcela na území obce ýeská Ves. Na území Staré ýervené Vody
K86 nezasahuje, tedy do ÚP Stará ýervená Voda není zapracován.
Hasiþský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník
(þ.j. HSOL-5650-2/2013 ze dne 24.10.2013, doruþeno 24.10.2013)
Stanovisko dotþeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva:
souhlasné stanovisko bez pĜipomínek
Ministerstvo životního prostĜedí - stanovisko
( þ.j. 63528/ENV/13,1513/570/13 ze dne 4.10.2013, doruþeno 7.10.2013)
Za státní správu geologie sdČlujeme, že na k.ú. Nová ýervená Voda bylo ovČĜeno výhradní ložisko
kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Nová ýervená Voda (þíslo ložiska B3 067 200) pro
ložisko byl stanovený stejnojmenný dobývací prostor a chránČné ložiskové území (organizací povČĜenou
ochranou a evidencí ložiska Nová ýervená Voda je Kamenolom Nová ýervená Voda s.r.o.) a do þásti
Ĝešeného k.ú. zasahuje také výhradní ložisko žáruvzdorných jílĤ Vidnava (þíslo ložiska B3 099 101). Pro
uvedené ložisko bylo stanoveno chránČné ložiskové území (organizací povČĜenou ochranou a evidencí
ložiska Vidnava je organizace ProGeo Colsunting s.r.o).
Prostory obou výhradních ložisek nerostných surovin jsou proto v souladu s ustanovením § 13 zákona þ.
62/1988 Sb., v platném znČní, považovány za území se zvláštními podmínkami geologické stavby. Jejich
zákresy jsou zobrazeny v mapách ložiskové ochrany vydaných z povČĜení MŽP ýeskou geologickou
službou. Podle pĜíslušných ustanovení horního zákona musí orgány územního plánování již v etapČ
zpracování ÚPD zajistit územní ochranu prostoru ložiska této suroviny a v pĜípadČ územního Ĝízení dále
postupovat v souladu s § 13 zák. þ. 62/1988 Sb., v platném znČní.
Za ochranu zemČdČlského pĤdního fondu je pĜíslušným orgánem ochrany zemČdČlského pĤdního fondu
(dále jen „ZPF“) k Ĝízení podle § 5 odst. 2 zákona þ. 334/1992 Sb., o ochranČ ZPF, v platném znČní,
Krajský úĜad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorĖujeme, že pokud bude pĜedmČtem Ĝešení
návrhu územního plánu i plocha o výmČĜe nad 10 ha, je tĜeba postupovat podle Metodického pokynu
MŽP ýR þ.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úĜad Olomouckého kraje povinností
projednat vČc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
VyĜízení:
Geologie - respektováno, zapracováno do návrhu ÚP
ZPF- plochy o výmČĜe nad 10 ha nejsou navrženy.
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Ministerstvo obrany-Vojenská ubytovací a stavební správa - stanovisko
(þ.j. 32959-2/2013-1383-ÚP-OL ze dne 27.9.2013, doruþeno 27.9.2013 )
K Návrhu územního plánu Stará ýervená Voda nemáme pĜipomínky.
Návrh územního plánu není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
Krajská veterinární zpráva - stanovisko
( þ.j. SVS/2013/058971-M ze dne 24.9.2013, doruþeno 25.9.2013 )
Souhlasné stanovisko - bez pĜipomínek
KVS Olomouc sdČluje, že platná veterinární legislativa neobsahuje žádné normativy pro umístČní
jakýchkoliv staveb ve vztahu k ochranným pásmĤm kolem objektĤ s chovem zvíĜat, resp. se zacházením s
živoþišnými produkty a veškerá hlediska jsou z tohoto pohledu pouze v oblasti doporuþených informací a
platí obecné zásady stanovené v ustanovení § 10 vyhl. þ. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby. SouþasnČ však KVS Olomouc upozorĖuje, že je zmocnČna v pĜípadech zjištČní nČkterých
nebezpeþných nákaz vymezovat konkrétní ochranná pásma kolem ohnisek, zejména s pĜihlédnutím ke
skuteþným biologickým, zemČpisným a ekologickým podmínkám a tudíž nelze vylouþit, že do tČchto
pĜípadných pásem bude zahrnuta i jiná výstavba s dopady na chov zvíĜat a produkci živoþišných produktĤ
v ní.
VyĜízení: respektováno.
Státní pozemkový úĜad – poboþka Jeseník - stanovisko
( þ.j. SPU 400635/2013 ze dne 23.9.2013, doruþeno 23.9.2013)
Bez pĜipomínek
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniþního hospodáĜství - stanovisko
( þ.j. KUOK 80431/2013 ze dne 12.9.2013, doruþeno 16.9.2013 )
Bez pĜipomínek

Stanovisko krajského úĜadu – nadĜízený úĜad dle ust. §50 odst. 7 a 8:
Krajský úĜad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje kraje-odd. územního plánu
( þ.j. KUOK 15267/2014, Ing. R. Grillová, ze dne 10.2.2014, doruþeno 19.2.2014)
STANOVISKO
k návrhu územního plánu Stará ýervená Voda
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, podle ustanovení § 50 odst. 7
zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších
úprav (dále jen stavební zákon), souhlasí s návrhem Územního plánu Stará ýervená Voda z hledisek
zajištČní koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního
rozvoje a souladu s územnČ plánovací dokumentací vydanou krajem.
OdĤvodnČní
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, obdržel dne 10. 9. 2013 oznámení o
konání spoleþného jednání o návrhu územního plánu Stará ýervená Voda (dále jen ÚP Stará ýervená
Voda), dne 10. 9. 2013 návrh ÚP Stará ýervená Voda a dne 28.1.2014 doklady dle § 50 odst. 7
stavebního zákona.
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, konstatuje, že mu byly
pĜedloženy podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona. PĜedložené dokumenty
obsahují: návrh ÚP Stará ýervená Voda vþetnČ odĤvodnČní a vyhodnocení vlivĤ ÚP Stará ýervená Voda
na udržitelný rozvoj území (URÚ), stanoviska dotþených orgánĤ a pĜipomínky ke spoleþnému projednání,
které bylo vedeno dne 26.9.2013 na MČstském úĜadČ v Jeseníku.
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Základní údaje:
Název dokumentace:
Rozsah Ĝešeného území:
Schvalující orgán:
PoĜizovatel:

Územní plán Stará ýervená Voda
k.ú. Stará ýervená Voda, Nová ýervená Voda, Dolní ýervená Voda
Zastupitelstvo obce Stará ýervená Voda
úĜad územního plánování MČÚ Jeseník (§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona)
Zpracovatel:
Urbanistické stĜedisko Ostrava, s.r.o.,
Projektant:
Ing. arch. Helena Salvetová; ýKA 00 864
Technologie zpracování:
digitální
PĜedložený návrh ÚP Stará ýervená Voda byl dokonþen v 12/2012. Vymezuje plochy s rozdílným
zpĤsobem využití s ohledem na specifické podmínky a charakter území a stanoví územní podmínky
zejména pro vzájemnČ se doplĖující, podmiĖující nebo nekolidující þinnosti a podmínky pro stanovení
ochrany veĜejných zájmĤ. Vymezuje zastavČné území, zastavitelné plochy, plochy pĜestavby a systém
sídelní zelenČ (urbanistická koncepce). Stanoví zpĤsob využití ploch, koncepci veĜejné infrastruktury a
koncepci uspoĜádání krajiny vþetnČ územního systému ekologické stability. Dále vymezuje plochy a
koridory pro veĜejnČ prospČšné stavby a veĜejnČ prospČšná opatĜení; plochy asanací nenavrhuje. Souþástí
návrhu bylo i vyhodnocení vlivĤ navrženého Ĝešení na udržitelný rozvoj území (URÚ); schválené zadání
požadovalo vyhodnocení ve smyslu ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona.
Návrh ÚP Stará ýervená Voda obsahuje:
I. textovou þást a grafickou þást s tČmito výkresy:
1. Základní þlenČní území
1:5000
2. Urbanistická koncepce, koncepce uspoĜádání krajiny
1:5000
3. Výkres dopravy
1:5000
4. Výkres vodního hospodáĜství
1:5000
5. Výkres energetiky a spojĤ
1:5000
6. Výkres veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací 1:5000
II. textovou þást odĤvodnČní a grafickou þást odĤvodnČní s tČmito výkresy:
6. Koordinaþní výkres
1:5000
7. Výkres pĜedpokládaných záborĤ pĤdního fondu
1:5000
8. Širší vztahy
1:50000
III. Vyhodnocení vlivĤ ÚP Stará ýervená Voda na URÚ (Ing. arch. Helena Salvetová; 12/2012), jehož
souþástí je posouzení vlivĤ ÚP Stará ýervená Voda na ŽP (SEA) dle §10i zákona þ. 100/2001 Sb., v
platném znČní (Aquatest, a.s., Praha; RNDr. Jaroslav SkoĜepa, CSc, 12/2012), v rozsahu pĜílohy
stavebního zákona.
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, na základČ posouzení
pĜedložených materiálĤ ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona konstatuje:
• z hlediska zajištČní koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy bylo zjištČno, že
pĜedložený návrh ÚP Stará ýervená Voda nemá vliv na vazby se sousedními obcemi;
• návrh ÚP Stará ýervená Voda je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje,
vydanými usnesením þ. UZ/21/32/2008 Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22.2.2008 ve znČní
Aktualizace þ. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané usnesením þ. UZ/19/44/2011
dne 22. 4. 2011;
• návrh ÚP Stará ýervená Voda je v souladu s Politikou územního rozvoje ýR schválenou usnesením
vlády ýR þ. 929 ze dne 20. 7. 2009,
• návrh ÚP Stará ýervená Voda neobsahuje nové koncepþní zámČry nemístního charakteru, které by
nebyly Ĝešeny v platných ZÚR OK.
Návrh ÚP Stará ýervená Voda lze veĜejnČ projednat v Ĝízení o územním plánu podle ustanovení § 52
stavebního zákona
V souvislosti s výkonem metodické þinnosti Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor strategického
rozvoje kraje, upozorĖuje na následující zjištČné nedostatky:
1. Návrh ÚP Stará ýervená Voda pĜipouští v plochách výroby Vs a Vz stavby pro komerþní
výrobu energie, kterými jsou mimo jiných i vČtrné elektrárny (VTE). Návrh ÚP Stará ýervená Voda však
nebyl posouzen z hledisek stanovených pro umísĢování VTE dle evidované územní studie „VČtrné
elektrárny na území Olomouckého kraje;“ rovnČž posouzení vlivĤ ÚP Stará ýervená Voda na životní
prostĜedí (SEA) se pĜípadným umístČním VTE v plochách výroby nezabývalo.
str. 13

Územní plán Stará ýervená Voda, vydaný opatĜením obecné povahy
Dle textové þásti odĤvodnČní a zápisu ze spoleþného jednání o návrhu ze dne 26. 9. 2013 bylo od zámČru
výstavby VTE upuštČno, ale regulativy tento zámČr pĜesto umožĖují. Nesoulad textových i grafických
þástí je dĤvodem ke zrušení opatĜení obecné povahy, kterým se ÚP vydává.
VyĜízení – nedostatky - vyhovČno
V textové þásti návrhu ÚP – v tabulkách þ. 10 a 11 – Plochy výroby a skladování VS a zemČdČlská výroba
VZ – z pĜípustného využití ploch byly vypuštČny vČtrné elektrárny. Tyto byly naopak pĜidány do využití
nepĜípustného.

5.2 PĜipomínky a stanoviska dotþených orgánĤ uplatnČná ve veĜejném projednání dle § 52
stavebního zákona o návrhu ÚP Stará ýervená Voda
Krajský úĜad Olomouckého kraje – odbor život. prostĜedí a zemČdČlství - stanovisko
(þ.j. KUOK 64286/2014 ze dne 4.7.2014, doruþeno 7.7.2014 )
Orgán ochrany zemČdČlského pĤdního fondu:
V podmínkách využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití pro plochy zemČdČlské (NZ) v kategorii
pĜípustného využití požadujeme vypustit následující položky:
ekologická a informaþní centra, hygienická zaĜízení, ve stanovených dobývacích prostorech stavby a
zaĜízení pro tČžbu a zpracování nerostných surovin, stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích,
stavby náhonĤ.
Orgány ochrany pĜírody, posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, lesního hospodáĜství a ochrany ovzduší
pĜipomínky neuplatĖují.
VyĜízení:
VyhovČno – v podmínkách využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití – NZ se v kategorii pĜípustné
využití vypouští „ekologická a informaþní centra, hygienická zaĜízení, ve stanovených dobývacích
prostorech stavby a zaĜízení pro tČžbu a zpracování nerostných surovin, stavby vodních nádrží, stavby na
vodních tocích, stavby náhonĤ“. DoplĖuje se výþet pro nepĜípustné využití.
Hasiþský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník
(þ.j. HSOL-3482-2/2014 ze dne 1.7.2014, doruþeno 1.7.2014)
Stanovisko dotþeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva:
souhlasné stanovisko bez pĜipomínek
Ministerstvo životního prostĜedí
( þ.j. 36584/ENV/14,837/570/14 ze dne 13.6.2014, doruþeno 16.6.2014)
Za státní správu geologie sdČlujeme, že na k.ú. Nová ýervená Voda bylo ovČĜeno výhradní ložisko
kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Nová ýervená Voda (þíslo ložiska B3 067 200) pro
ložisko byl stanovený stejnojmenný dobývací prostor a chránČné ložiskové území (organizací povČĜenou
ochranou a evidencí ložiska Nová ýervená Voda je Kamenolom Nová ýervená Voda s.r.o.) a do þásti
Ĝešeného k.ú. zasahuje také výhradní ložisko žáruvzdorných jílĤ Vidnava (þíslo ložiska B3 099 101). Pro
uvedené ložisko bylo stanoveno chránČné ložiskové území (organizací povČĜenou ochranou a evidencí
ložiska Vidnava je organizace ProGeo Colsunting s.r.o).
Prostory obou výhradních ložisek nerostných surovin jsou proto v souladu s ustanovením § 13 zákona þ.
62/1988 Sb., v platném znČní, považovány za území se zvláštními podmínkami geologické stavby. Jejich
zákresy jsou zobrazeny v mapách ložiskové ochrany vydaných z povČĜení MŽP ýeskou geologickou
službou. Podle pĜíslušných ustanovení horního zákona musí orgány územního plánování již v etapČ
zpracování ÚPD zajistit územní ochranu prostoru ložiska této suroviny a v pĜípadČ územního Ĝízení dále
postupovat v souladu s § 13 zák. þ. 62/1988 Sb., v platném znČní.
Za ochranu zemČdČlského pĤdního fondu je pĜíslušným orgánem ochrany zemČdČlského pĤdního fondu
(dále jen „ZPF“) k Ĝízení podle § 5 odst. 2 zákona þ. 334/1992 Sb., o ochranČ ZPF, v platném znČní,
Krajský úĜad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorĖujeme, že pokud je pĜedmČtem Ĝešení návrhu
str. 14

Územní plán Stará ýervená Voda, vydaný opatĜením obecné povahy
územního plánu i plocha o výmČĜe nad 10 ha, je tĜeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ýR
þ.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úĜad Olomouckého kraje povinností projednat vČc s
MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
VyĜízení:
1. Geologie - respektováno, zapracováno do návrhu ÚP – koordinaþní výkres
2. ZPF- plochy o výmČĜe nad 10 ha nejsou navrženy.

Obvodní báĖský úĜad Ostrava - stanovisko
(þ.j. SBS/15792/2014-630/Ing.Tk ze dne 30.5.2014, doruþeno 3.6.2014)
Nemá námitek.
Podle evidence dobývacích prostorĤ vedené zdejším úĜadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3
horního zákona, se ve správním obvodu obce Ĝešeném návrhem územního plánu nachází dobývací prostor
stanovený dle ustanovení § 27 odst. 1 horního zákona s názvem:
- Nová ýervená Voda - ev. þ. 7 0886, pro tČžené výhradní ložiska kamene - žuly organizací Granites
s.r.o. se sídlem v Žulové, která je souþasnČ správcem tohoto dobývacího prostoru.
Požadovaná ochrana tohoto dobývacího prostoru je uvedena v návrhu územního plánu, dobývací prostor
je taktéž vyznaþen v koordinaþním výkresu návrhu ÚP.
VyĜízení: v ÚP respektováno - zapracováno do návrhu ÚP – koordinaþní výkres
Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniþního hospodáĜství - stanovisko
( þ.j. KUOK 49789/2014 ze dne 26.5.2014, doruþeno 26.5.2014 )
Bez pĜipomínek

6.

Stanovisko krajského úĜadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Ve fázi návrhu zadání územního plánu Stará ýervená Voda Krajský úĜad Olomouckého kraje, odbor
životního prostĜedí a zemČdČlství, oddČlení integrované prevence (dále jen „krajský úĜad“), uplatnil
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivĤ územního plánu na životní prostĜedí (SEA), jako dotþený
orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí.
Úplné znČní stanoviska:
Krajský úĜad Olomouckého kraje – odbor život. prostĜedí a zemČdČlství – stanovisko SEA
(þ.j. KUOK 22312/2014 ze dne 28.2.2014, doruþeno 3.3.2014 )

Krajský úĜad Olomouckého kraje
Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
ý.j.: KUOK 22312/2014
Sp.zn: KÚOK/10904/2014/OŽPZ/7288
Sp. a sk. znak: 208.1-A10
VyĜizuje: Ing. Hana JiĜíþková
Tel.: 585 508 390
Fax: 585 508 424
e-mail: h.jirickova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 28. 2. 2014
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STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVģ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
VE FÁZI NÁVRHU
podle zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí
a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Identifikaþní údaje:
Název koncepce
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ ýERVENÁ VODA
Charakter a rozsah koncepce
ěešeným územím Územního plánu Stará ýervená Voda jsou katastrální území Stará ýervená Voda,
Nová ýervená Voda a Dolní ýervená Voda.
Zpracováním územního plánu Stará ýervená Voda se stanoví základní koncepce rozvoje území obce,
ochrana jeho hodnot, urbanistická koncepce vþetnČ plošného a prostorového uspoĜádání, uspoĜádání
krajiny a koncepce veĜejné infrastruktury.
Územním plánem je vymezeno zastavČné území a zastavitelné plochy.
Celkový pĜedpokládaný zábor pĤdy je 22,90 ha, z toho je 19,17 ha zemČdČlských pozemkĤ.
Trvalý zábor pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa se v návrhu územního plánu pĜedpokládá na
0,36 ha.
NejvČtší podíl je vymezen pro plochy smíšené obytné venkovské (9,15 ha zastavitelné plochy + 3,30
ha plochy pĜestavby) a plochy výroby a skladování (4,29 ha zastavitelné plochy + 1,01 ha plochy
pĜestavby). Využití ploch na ostatní aktivity je ĜádovČ menší.
Obytná zástavba je vázána na proluky a stávající zástavbu. Výroba a skladování jsou soustĜedČny na
západní okraj území v centrální þásti obce v návaznosti na stávající výrobní a skladovací plochy (plocha
Z9, P3, P4).
Územní plán dále navrhuje veĜejná prostranství (zeleĖ) na plochách Z8, P2, P6 a P9. Ochrana
biodiverzity je Ĝešena návrhem územního systému ekologické stability.
Územní plán dále Ĝeší zásobování nové výstavby vodou a elektrickou energií, dále výstavbu
kanalizace a ýOV. Do doby výstavby kanalizace se pĜedpokládá nadále využívat systém vyvážecích
jímek a domovních ýOV.
Z hlediska životního prostĜedí v budoucnu bude klíþová kvalita ovzduší, likvidace splaškových vod,
a v menší míĜe dopravní problémy a hluková zátČž. PĜevládajícím topným médiem bude zemní plyn.
V Ĝešeném území jsou vymezeny následující typy ploch:
plochy bydlení:
- plochy bydlení v bytových domech BH
plochy obþanského vybavení:
- plochy obþanského vybavení OV
- plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení OS
- plochy obþanského vybavení – hĜbitovy OH
plochy veĜejných prostranství:
- plochy veĜejných prostranství PV
- plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV
plochy smíšené obytné:
- plochy smíšené obytné venkovské SV
plochy dopravní infrastruktury:
- plochy dopravní infrastruktury – silniþní DS
plochy technické infrastruktury TI
plochy výroby a skladování:
- plochy výroby a skladování VS
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- plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba VZ
- plochy výroby a skladování – zahradnictví VX
plochy vodní a vodohospodáĜské:
- plochy vodní a vodohospodáĜské VV
- plochy vodní a vodohospodáĜské – protipovodĖová opatĜení VX
plochy zemČdČlské NZ
plochy lesní NL
plochy pĜírodní NP
plochy smíšené nezastavČného území NS
plochy tČžby nerostĤ NT
plochy obory NO
UmístČní koncepce
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Olomoucký
Stará ýervená Voda
Stará ýervená Voda, Nová ýervená Voda a Dolní ýervená Voda

PĜedkladatel koncepce
Stará ýervená Voda
Zpracovatel vyhodnocení SEA k územnímu plánu
RNDr. Jaroslav SkoĜepa, CSc.
autorizovaná osoba dle zákona þ.100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí

PrĤbČh posuzování:
Podáním ze dne 26. 9. 2012 byl Krajskému úĜadu Olomouckého kraje, Odboru životního
prostĜedí a zemČdČlství (dále jen „krajský úĜad“), doruþen návrh zadání „Územního plánu Stará
ýervená Voda“.
Dne 25. 10. 2012 bylo pod þ.j.: KUOK 91139/2012 vydáno stanovisko k návrhu zadání
územního plánu Stará ýervená Voda s tím, že pĜedmČtný územní plán je nutno posoudit z
hlediska vlivĤ na životní prostĜedí.
PĜíslušným orgánem ochrany pĜírody podle ustanovení §75 a dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona þ.
114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o ochranČ
pĜírody a krajiny“), byl Krajský úĜad Olomouckého kraje, Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství,
který v souladu s § 45i odst. 1 zákona o ochranČ pĜírody a krajiny vydal stanovisko, že koncepce
nemĤže mít samostatnČ nebo ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality
nebo ptaþí oblasti.
Stanovisko k návrhu zadání ze dne 25. 10. 2012, pod þ.j.: KUOK 91139/2012, s tím, že výše
uvedený územní plán je nutno posoudit z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí, bylo zveĜejnČno v
Informaþním systému SEA Ministerstva životního prostĜedí ýR (http://eia.cenia.cz/sea).
Krajský úĜad obdržel dne 10. 9. 2013 oznámení o konání spoleþného jednání o návrhu územního
plánu Stará ýervená Voda a vyhodnocení jeho vlivĤ na udržitelný rozvoj území spolu s žádostí o
stanovisko k návrhu územního plánu Stará ýervená Voda. PĜedkladatelem je MČstský úĜad Jeseník.
Spoleþné jednání o návrhu územnČ plánovací dokumentace „Územního plánu Stará ýervená
Voda“, vþetnČ vyhodnocení vlivĤ na udržitelný rozvoj území probČhlo dne 26. 9. 2013 v 10:30 hodin
v zasedací místnosti na MČstském úĜadu Jeseník.
Krajský úĜad, podáním ze dne 28. 1. 2014 obdržel od poĜizovatele územního plánu MČstského
úĜadu Jeseník, obdržené stanoviska, pĜipomínky a výsledkĤ konzultací.
Vyhodnocení vlivĤ územního plánu na udržitelný rozvoj k návrhu „Územního plánu Stará
ýervená Voda“ bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí a
zpracováno pĜimČĜenČ v rozsahu pĜílohy zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
Ĝádu (stavební zákon).
Krajský úĜad v prĤbČhu Ĝízení obdržel od poĜizovatele veškeré podklady potĜebné pro vydání
stanoviska dle § 22 e) zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí.
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Na základČ návrhu „Územního plánu Stará ýervená Voda“, vyhodnocení jeho vlivĤ na
udržitelný rozvoj území, výsledku spoleþného jednání a vypoĜádání došlých stanovisek, pĜipomínek
a výsledkĤ konzultací dotþených správních úĜadĤ a dotþených územních samospráv, krajský úĜad
jako pĜíslušný orgán podle § 22 e) zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ve smyslu
ustanovení § 10 g a § 10 i odst. 3 citovaného zákona vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivĤ územního plánu na životní prostĜedí k návrhu
„Územního plánu Stará ýervená Voda“
za dodržení následujících podmínek:
1. Je nutné respektovat popis navrhovaných opatĜení pro pĜedcházení, snížení nebo kompenzaci
všech zajištČných nebo pĜedpokládaných závažných záporných vlivĤ na životní prostĜedí
uvedené v kapitole 7. dokumentace „Územní plán Stará ýervená Voda – posouzení dle zák. þ.
100/2001 Sb..
2. Je nutné respektovat požadavky uvedené ve stanovisku Krajského úĜadu Olomouckého kraje,
Odboru životního prostĜedí a zemČdČlství vydaného dne 25. 10. 2013 pod þ.j. KUOK
92495/2013.
3. V rámci Ĝízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé zámČry posoudit
v rámci procesu posuzování vlivĤ zámČru na životní prostĜedí (EIA) dle zákona o posuzování
vlivĤ na životní prostĜedí, pokud tyto zámČry budou naplĖovat nČkterá z ustanovení § 4
uvedeného zákona.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ a nelze se proti nČmu odvolat. Nenahrazuje vyjádĜení dotþených orgánĤ
státní správy, ani pĜíslušné povolení podle zvláštních pĜedpisĤ.
Otisk úĜedního razítka
Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddČlení integrované prevence
odboru životního prostĜedí a zemČdČlství
Krajského úĜadu Olomouckého kraje
Obdrží:
MČstský úĜad Jeseník, Odbor stavebního úĜadu, majetku a investic, Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník

7.

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

Podmínky ve stanovisku Krajského úĜadu byly zohlednČny takto:
VyĜízení :
1. Respektováno - navrhovaná opatĜení pro pĜedcházení, snížení nebo kompenzaci všech zajištČných
nebo pĜedpokládaných závažných záporných vlivĤ na životní prostĜedí uvedené v kapitole 7.
dokumentace „Územní plán Stará ýervená Voda – posouzení dle zák. þ. 100/2001 Sb.“ jsou
uvedeny v textové þásti odĤvodnČní ÚP – II.A – kapitola I. Zpráva o vyhodnocení vlivĤ na
udržitelný rozvoj území.
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2. Stanovisko KUOK 92495/2013 ze dne 25.10.2013 a doplĖující stanovisko 14063/2014 ze dne
5.2.2014 respektováno – vyĜízení je popsáno v þásti III. – 5.1 tohoto opatĜení obecné povahy.
3. Podmínka se netýká Územního plánu, posuzování EIA se týká jednotlivých zámČrĤ v prĤbČhu
následujících Ĝízení po schválení ÚP

8.

Rozhodnutí o námitkách vþetnČ samostatného odĤvodnČní

K návrhu Územního plánu Stará ýervená Voda nebyly podány žádné námitky dle § 52 odst. 2
stavebního zákona.

9.

Vyhodnocení pĜipomínek

9.1 PĜipomínky uplatnČné ve spoleþného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP
Stará ýervená Voda
Dotþené orgány:
VypoĜádání pĜipomínek a stanovisek dotþených orgánĤ jsou uvedeny v kap. III. - 5.1.
Ostatní:
Státní pozemkový úĜad – Odlouþené pracovištČ Šumperk - stanovisko
( þ.j. SPU 379330/2013/63/Tom ze dne 25.9.2013, doruþeno 25.9.2013)
Státní pozemkový úĜad – Odlouþené pracovištČ v Šumperku nemá zásadních pĜipomínek pĜi dodržení
následujících podmínek. Státní pozemkový úĜad (dále SPÚ) žádá Obec Stará ýervená Voda, pĜípadnČ
investora stavební akce, pĜi které dojde k záboru nebo dotþení pozemkĤ ve správČ SPÚ (pozemky psané
na listu vlastnictví státu – státní pozemky zaĜazené v zemČdČlském pĤdním fondu), aby toto pĜedem
projednal se Státním pozemkovým úĜadem.
SouþasnČ žádáme, aby pĜi spoleþném jednání o návrhu územního plánu Stará ýervená Voda byl dodržen
zákon þ. 334/92 Sb. a investor konkrétní akce se Ĝídil zák.þ. 334/92 Sb. o ochranČ zemČdČlského pĤdního
fondu.
VyĜízení: respektováno, požadavky na dodržení podmínek vyplývají z platných právních pĜedpisĤ.

ýeská geologická služba, Správa oblastních geologĤ Praha
( þ.j. ýGS-441/13/1424*SOG-441/534/2013 ze dne 22.10.2013, doruþeno 22.10.2013 )
PĜipomínky: Text. V textu návrhu Územního plánu Stará ýervená Voda se žádná kapitola pĜímo netýká
geologie nebo nerostného bohatství, kromČ kap. E.7, v níž je pouze zmínČn þinný lom v Nové ýervené
VodČ bez jakéhokoliv odkazu na ložisko, dobývací prostor nebo chránČné ložiskové území.
OdĤvodnČní. Kapitola E.1.a Geomorfologická a geologická charakteristika neobsahuje žádnou
geologickou charakteristiku Ĝešeného území, zmínČna je pouze geomorfologická charakteristika a
uvedeny jsou tĜi významné geologické lokality.
Ke kap. E.1.a Poddolovaná a sesuvná území ýGS konstatuje, že i když v þásti C.h Ochrana ložisek jsou
uvedeny pĜipomínky, jež byly obsahem stanoviska þ.j. ýGS-441/12/1178*SOG-441/435/2012 ze dne 23.
Ĝíjna 2012, nebyl na nČ brán zĜetel. Proto je nutno doplnit do výþtu poddolovaných území poddolované
území 4220 Nová ýervená Voda 1 (v koordinaþním výkrese je zakresleno), vylouþit poddolované území
4197, které neleží na katastrálním území Stará ýervená Voda, a 4216, které bylo zrušeno. Dále ýGS
upozorĖuje, že poddolovaná území jsou limitem území a nelze mluvit o jejich nepodstatném významu
(OdĤvodnČní str. 25).
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Tabulka starých dĤlních dČl neobsahuje stará dĤlní díla nýbrž evidovaná hlavní dĤlní díla. Na každou
kategorii dĤlních dČl se vztahují jiné legislativní pĜedpisy a celý text je tedy nutno opravit.
Do kap. E.1.b Radonové riziko by místo obecných závČrĤ bylo potĜeba spíše doplnit extrémní hodnoty,
které zde byly údajnČ v nČkterých budovách namČĜeny.
Ke kap. E.1.d Kulturní a historické hodnoty území ýGS podotýká, že kamenivo se tČžilo hlavnČ ve Staré
ýervené VodČ. Po okolí lze sledovat vývoj tČžby žuly od rozlamování volných blokĤ v suti až po
prĤmyslovou tČžbu v kamenolomech. KromČ toho se zde také tČžil kĜemen a štČrkopísky.
Kapitolu E.1.e Limity využití území nutno opravit dle pĜipomínek ke kap. E.1.a (viz výše). Koordinaþní
výkres. Poddolovaná území 4228, 4232, 4191 jsou špatnČ zakreslena, poddolované území 4197 vĤbec
nezasahuje na katastrální území Stará ýervená Voda. Hlavní dĤlní díla 29112 a 29110 jsou špatnČ
zakreslena a dílo 29122 chybí zcela. ýGS doporuþuje vynést do mapových podkladĤ všechna evidovaná
ložiska a prognózní zdroje nerostných surovin. Jedná se o dĤležitou informaci, která v dlouhodobém
plánování mĤže hrát podstatnou roli. Pokud zakreslena nejsou, není možné zjistit, zda jejich využití
neblokuje nČjaký jiný zámČr. PĜíkladem mĤže být pĜekryv evidovaného prognózního zdroje stavebního
kamene Q 9288000 Nová ýervená Voda – JestĜábí vrch s nefunkþním lokálním biocentrem L 23. Ve
stĜetu s nadregionálním biocentrem 89 Smolný je i výhradní ložisko kaolínu B 3099101 Vidnava, kryté
chránČným ložiskovým územím. Jak samotné ložisko, tak chránČné ložiskové území je limitem území.
Z pohledu geologických zájmĤ chránČných zvláštními právními pĜedpisy vnímá ýGS výše uvedené
pĜipomínky za natolik závažné, že bez jejich zohlednČní nelze pokládat spoleþnČ projednávaný návrh
Územního plánu Stará ýervená Voda za zpĤsobilý ke schválení.
VyĜízení: vyhovČno þásteþnČ, v rámci územního plánu.
V textové þásti II.A OdĤvodnČní územního plánu jsou opraveny chybné údaje o poddolovaných územích a
hlavních dĤlních dílech v kap. E.1, oddílech a) PĜírodní podmínky – Nerostné suroviny, poddolovaná a
sesuvná území a e) Limity využití území. V Koordinaþním výkrese jsou upraveny zákresy poddolovaných
území a hlavních dĤlních dČl a doplnČny zákresy prognózních zdrojĤ, a to podle aktuálních podkladĤ
ýeské geologické služby (www.geology.cz). Radonové riziko – informace o údajnČ namČĜených
extrémních hodnotách nemá zpracovatel k dispozici, proto nejsou do této kapitoly doplnČny. Do kapitoly
E.1 d) Kulturní a historické hodnoty území jsou doplnČny informace o tČžbČ kameniva ve Staré ýervené
VodČ.
Agentura ochrany pĜírody a krajiny ýR, Krajské stĜedisko Olomouc
(þ.j. 00313/LM/2013/AOPK ze dne 8.4.2013, doruþeno 10.4.2013)
PĜipomínky:
Plochy vodní a vodohospodáĜské – protipovodĖová opatĜení PPO
Vzhledem k tomu, že Ĝešené plochy K3, K4 se nachází mimo zastavČné území obce navrhujeme rozšíĜit
hlavní využití území uvedené v tab. þ. 14 „Návrhu“ jako protipovodĖové opatĜení o „pĜírodČ blízká
protipovodĖová opatĜení pro obnovu retenþního potenciálu nivy“.
Do pĜípustného využití pro stavby a zaĜízení související s protipovodĖovými opatĜeními navrhujeme
doplnit kromČ uvedeného tj. hráze, pĜeložky vodních tokĤ apod. také revitalizaci vodních tokĤ a niv.
Územní systém ekologické stability
UpozorĖujeme, že v roce 2011 byla provedena aktualizace vrstvy vymezení nadregionálních prvkĤ ÚSES
Ministerstvem Životního prostĜedí. Poskytovatelem této vrstvy je Agentura ochrany pĜírody a krajiny ýR.
Vrstva je pĜedávána obcím s rozšíĜenou pĤsobností v rámci aktualizace ÚzemnČ analytických podkladĤ a
mČla by být zohlednČna v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.
V Ĝešeném území došlo v rámci aktualizace k upĜesnČní hranice NRBC Smolný vymezené v ZÚR OK na
hranice lesních pozemkĤ a zmenšení plochy biocentra v prostoru podél ýerveného potoka v bezprostĜední
návaznosti na zastavČné území obce (www.mapy.nature.cz).
Plocha K1 – plocha obory
UpozorĖujeme, že v prostoru této plochy navržené pro zĜízení obory se nachází lesní pozemek, který je
významným krajinným prvkem ze zákona. Na lesním pozemku se nachází dle Aktualizace mapování
pĜírodních biotopĤ ýR (www.mapy.nature.cz) pĜírodní biotop acidofilních doubrav.
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Výskyt zvláštČ chránČných druhĤ
UpozorĖujeme, že vodní plochy zatopených lomĤ, štČrkoven a pískoven jsou biotopem zvláštČ
chránČných druhĤ živoþichĤ, zejména obojživelníkĤ. Výskyt tČchto druhĤ je evidován v Nálezové
databázi AOPK ýR (on-line databáze, portal.nature.cz).
VyĜízení:
Vodní plochy - vyhovČno, upravuje se pĜípustné využití území uvedené v tab. þ. 14 „Návrhu“ jako
protipovodĖové opatĜení o „pĜírodČ blízká protipovodĖová opatĜení pro obnovu retenþního potenciálu
nivy“. Do pĜípustného využití pro stavby a zaĜízení související s protipovodĖovými opatĜeními se dále
doplĖuje: revitalizace vodních tokĤ a niv.
ÚSES – vyhovČno þásteþnČ, hranice NRBC Smolný jsou v ÚP zapracována v souladu s vymezením v ZÚR
OK v platném znČní, s upĜesnČním do podrobností katastrální mapy ( hranice parcel). Pokud se úprava
týká následné aktualizace þ. 2 ZUR OK, pak nelze nyní návrh ÚP upravovat.
Plocha obory K1- uvnitĜ významný krajinný prvek pokud není souþástí vymezených prvkĤ ÚSES, podléhá
obecnČ ochranČ dle pĜíslušných zákonĤ, v územním plánu se nezakresluje, jeho ochrana bude zajištČna
v pĜíslušných Ĝízeních ze strany dotþených orgánĤ pĜi realizaci zámČru-obory;
Výskyt zvláštČ chránČných druhĤ – požadavek vyplývá pro všechny z pĜíslušných zákonĤ, týká se
následných Ĝízení pĜi realizaci obory. Bude zachována prĤchodnost obory pro pČší.
Povodí Odry, státní podnik - vyjádĜení
( þ.j. 12900/9231/0.611/2013 ze dne 14.10.2013, doruþeno 18.10.2013 )
Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona þ. 254/2001 Sb. o vodách v platném znČní) a správce výše
uvedených vodních tokĤ, z hlediska Plánu hlavních povodí ýR a Plánu oblasti povodí (POP) Odry
uvádíme k návrhu ÚP Stará ýervená Voda následující:
• Nesouhlasíme s vymezením zastavitelné plochy Z3 technické infrastruktury (ýOV) a požadujeme
omezit rozsah plochy bydlení v bytových domech Z12. ObČ plochy jsou vymezeny v ochranných
pásmech (OP) vodních zdrojĤ (Z3 - OP II. stupnČ, Z12 - OP L a II. stupnČ), která byla stanovena
Okresním národním výborem v Šumperku pod þ.j. Voda 3099/R-328/82-Ko-233 ze dne 24.11.1982.
Vymezení tČchto ploch je v rozporu s § 30 zákona o vodách v platném znČní, dle kterého je do
ochranného pásma I. stupnČ zakázán vstup a vjezd (s výjimkou osob, které mají právo vodu z vodního
zdroje odebírat) a v ochranném pásmu I. a II. stupnČ zakázáno provádČt þinnosti, jež by mohly poškodit
nebo ohrozit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vodního zdroje.
VyĜízení: plocha Z3 TI a Z12 pro bytové domy byla konzultována a následnČ byl nesouhlas odstranČn
dopisem ze dne 21.1.2014 ( viz níže).
Povodí Odry, státní podnik – doplnČní vyjádĜení
( þ.j. 12900/9231/0.611/2013 ze dne 21.1.2014, doruþeno 27.1.2014 )
K návrhu ÚP Stará ýervená Voda jsme se vyjadĜovali dopisem þ.j. 12900/9231/0.611/2013 ze dne
14.10.2013, ve kterém jsme nesouhlasili s vymezením zastavitelné plochy Z3 (ýOV) a požadovali omezit
rozsah plochy Z12 (BH) z dĤvodu situování tČchto ploch v ochranných pásmech 2 vodních zdrojĤ.
Z konzultace se starostou obce Stará ýervená Voda (p. Šuhajda) vyplynulo, že se jedná o dlouhodobČ
nevyužívané vodní zdroje, a proto bude vodoprávnímu úĜad (MČÚ Jeseník) v nejbližší dobČ podán návrh
na zrušení jejich OP.
Dále bez pĜipomínek.
VyĜízení:
1. Ochranná pásma PHO I a PHO II vodního zdroje na pozemku parc.þ. 2070 v k.ú. Stará ýervená Voda
byla zrušena opatĜením obecné povahy vydaným MČÚ Jeseník, odborem životního prostĜedí (pĜíslušný
vodoprávní úĜad) dne 26.6.2014. Zastavitelná plocha Z3 tudíž dále nezasahuje do ochranného pásma
vodního zdroje.
2. Vodní zdroj v blízkosti plochy Z12 pro výstavbu bytových domĤ se na základČ následných jednání p.
starosty rušit nebude, zĤstává ponechán vþetnČ ochranných pásem I. a II. stupnČ. Zastavitelná plocha
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Z12 byla zmenšena tak, aby nezasahovala do stanoveného ochranného pásma vodního zdroje.
Požadavek na vymezení zastavitelné plochy Z12 byl uplatnČn Obcí Stará ýervená Voda ve fázi
projednání zadání územního plánu, se zmenšením plochy Obec Stará ýervená Voda souhlasí.
Ochranné pásmo vodního zdroje je limitem území - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu
þ. 44 dle pĜílohy þ. 1 þást A vyhlášky þ. 500/2006 Sb., ve znČní vyhlášky þ. 458/2012 Sb.
3. Zmenšením zastavitelné plochy Z12 dochází pouze k nepodstatné úpravČ ÚP po veĜejném projednání,
v dalších stupních projektové pĜípravy zámČru by bylo nezbytné respektovat ochranné pásmo vodního
zdroje. Z tohoto dĤvodu není nutné nové veĜejné projednání.
ýeská geologická služba, útvar Geofond Praha
( þ.j. CGS630/13/05951/IX-809 ze dne 1.10.2013, doruþeno 4.10.2013 )
Dne 10.9.2013 jsme obdrželi oznámení o konání spoleþného jednání o návrhu Územního plánu Stará
ýervená Voda. Po prostudování podkladĤ a map Vám sdČlujeme:
1. V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, jejichž ochranou a
evidencí by byla povČĜena naše organizace (ve smyslu § 8 zákona þ.44/1988 Sb. o ochranČ a využití
nerostného bohatství (horní zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
2. RovnČž se zde nenachází žádné území s pĜedpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními zdroji,
jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány územního plánování a stavební úĜady ve smyslu
ustanovení §13, odst. l zákona þ. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
§15 horního zákona.
Informace o pĜípadných dalších výhradních ložiskách, dobývacích prostorech, chránČných ložiskových
územích, chránČných územích pro zvláštní zásahy do zemské kĤry a poddolovaných územích vþetnČ
základních údajĤ k jednotlivým objektĤm (tzv.signální údaje) jsou trvale volnČ pĜístupné na naší webové
adrese www.geology.cz (geologický mapový server, údaje o území nebo surovinový informaþní
subsystém (SurIS) nebo vlivy dĤlní þinnosti (informace o poddolovaných územích)).
Podrobnosti k Ĝešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách v rámci záložky „Státní
geologická služba", oddíl „Informace o ŽP", þást „Mapy ložiskové ochrany" a „Mapy poddolovaných
území".
VyĜízení: respektováno.
Lesy ýR, lesní správa Javorník
( þ.j. LCR121/000236/2013 ze dne 28.2.2013, doruþeno 18.3.2013)
Lesy ýeské republiky, s.p., Hradec Králové má právo hospodaĜit s následujícími pozemky zapsanými na
listu vlastnictví þ. 8 vedeném v katastru nemovitostí pro ýR - Lesy ýeské republiky, s.p.:
1. S pozemkem p.þ. 890/9 „lesní pozemek" v k.ú. Nová ýervená Voda.
2. S pozemky p.þ. 78/3, 443, 445/3 „ostatní plocha" se zpĤsobem využití „ostatní komunikace" v k.ú.
Dolní ýervená Voda, které lze využít k pĜístupu a pĜíjezdu do navazujícího lesního komplexu LesĤ
ýeské republiky, s.p.
Lesy ýeské republiky, s.p., Lesní správa Javorník pĜedkládá k návrhu ÚP následující
pĜipomínky:
1. Nesouhlasíme se zaĜazením celé plochy smíšené obytné venkovské Z 25 (þást zemČdČlsky
obhospodaĜovaného pozemku p.þ. 897/1 „trvalý travní porost" v k.ú. Nová ýervená Voda) jako
plochy smíšené obytné venkovské Z 25 s odĤvodnČním, že cca 2/3 této plochy se nachází ve
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa na pozemku p.þ. 890/9 v k.ú. Nová ýervená Voda. V tomto
pĜípadČ souhlasíme se zaĜazením do plochy smíšené obytné venkovské pouze þásti plochy Z 25
nacházející se ve vzdálenosti minimálnČ 30 m od okraje lesa (viz pĜíloha l).
2. Navrhujeme budoucí pĜeložení pozemku 78/3 v k.ú. Dolní ýervená Voda do místa orientaþnČ
zakresleného na snímku katastrální mapy a snímku z Hlavního výkresu (viz pĜílohy þ. 2, 3) a
následné využití pĜeloženého pozemku spolu s pozemkem p.þ. 443 v k.ú. Dolní ýervená Voda pro
výstavbu úþelových veĜejnČ pĜístupných komunikací zpĜístupĖujících lesní a zemČdČlské pozemky v
této lokalitČ.
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VyĜízení: vyhovČno.
1. Plocha Z25 se posunuje na opaþnou stranu pĜíjezdové komunikace z pozemku 897/1 na pozemek 883
podél stávající plochy VZ, tudíž nebude zasahovat do ochranného pásma lesa.
2. DoplĖuje se návrh pĜeložení úþelových komunikací dle požadavku.
RWE GasNet, SMP Net, Ostrava
( þ.j. 5000838438 ze dne 13.9.2013, doruþeno 19.9.2013)
Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL RS. Sledovaným územím rovnČž prochází i VTL
plynovod. Tato plynárenská zaĜízení, vþetnČ jejich pĜíslušenství, jsou souþástí distribuþní soustavy plynu.
V územním plánu požadujeme:
1.respektovat stávající plynárenská zaĜízení vþetnČ jejich ochranných a bezpeþnostních pásem v souladu
se zákonem þ. 458/2000 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, energetickým zákonem.
- ochranné a bezpeþnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: viz pĜíloha þ. l
- bezpeþnostní pásmo VTL regulaþní stanice v rozsahu 10 m
- ochranné pásmo plynovodĤ a technologických objektĤ þiní 4 m na obČ strany od pĤdorysu
plynovodu
- ochranné pásmo STL plynovodĤ v zastavČném území obce þiní 1 m na obČ strany od pĤdorysu
plynovodu;
2. zakreslit plynárenská zaĜízení (PZ) v aktuálním stavu a rovnČž novČ navržená PZ v detailech þasti ÚP.
K zaslané dokumentaci máme tyto pĜipomínky: Bez pĜipomínek.
VyĜízení: respektováno, zakresleno v návrhu ÚP
T- Mobile
( þ.j. 418-13-M-PJ ze dne 11.9.2013, doruþeno 13.9.2013)
K uvedené akci nemáme pĜipomínek. V dotþené oblasti neprovozuje T-Mobile CZ žádné podzemní ani
nadzemní sítČ.
Obec Stará ýervená Voda – žádost o zmČnu
( dopis ze dne 7.10.2013, doruþeno 8.10.2013)
1/ Žádost o zmČnu ve vymezení zastavitelné plochy
Návrh Ĝešení územního plánu obce Stará ýervená Voda mezi jinými vymezuje v kat. území Nová
ýervená Voda zastavitelnou plochu Z 24 na pozemcích obce a ýR, správČ Státního pozemkového úĜadu.
V souþasné dobČ však již na jeden z pozemkĤ ve správČ SPÚ byl vznesen restituþní nárok církve. S
ohledem na nepĜedvídatelný vývoj v navracení majetku církvím a obecnou potĜebu zastavitelné plochy v
této lokalitČ, žádá obec o zapracování do územního plánu zastavitelnou plochu Z 26, na pozemcích parc.
þ. 584/1, 584/2 a 584/3, vše orná pĤda, souhrnné výmČry 9879 m2 a všechny na LV obce. Zábor pro
zastavitelnou Z 26 by pĜedstavoval plochu cca 2500 m2.
VyĜízení: VyhovČno, doplĖuje se zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SV þ. Z26, její vymezení
bylo upĜesnČno s Obcí Stará ýervená Voda, výmČra je 3100 m2.
Obec Stará ýervená Voda – žádost o zmČnu
( dopis ze dne 8.10.2013, doruþeno 21.10.2013)
Žádost zmČn vymezení zastavitelných ploch a ploch pĜestavby.
V návrhu Ĝešení územního plánu obce Stará ýervená Voda v kat. území Nová ýervená Voda požadujeme
provedení tČchto zmČn:
- u zastavitelné plochy Z 21 vypustit zcela þást za potokem, zbytek jako Z 21 ponechat
(nezajištČný pĜístup pĜes vodní tok)
- zastavitelnou plochu Z 18 vypustit úplnČ
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- plochu pĜestavby P 14 dle vyznaþení zrušit (rozlivová zóna vodního toku), zbytek plochy P 14
pĜiþlenit k zastavitelné ploše Z 20
V kat. území Stará ýervená Voda tuto zmČnu:
- zastavitelnou plochu Z 14 zcela vypustit (rozlivová zóna vodního toku) dle zákresu.
- plochu pĜestavby P15 rozšíĜit smČrem k jihu (podél komunikace) z výmČry 0,06 asi na 0.08 ha.
VyĜízení: VyhovČno, vypouští se þást plochy Z21 za potokem z dĤvodu nutnosti budování pĜístupu pĜes
vodní tok, vypouští se plocha Z18, vypouští se þást plochy P14 (þást se zaþlení k ploše Z20) a vypouští se
plocha Z14 z dĤvodu rozlivové zóny vodního toku. RozšíĜuje se plocha P15 dle požadavku.
Obec Stará ýervená Voda – zrušení vymezené plochy
( dopis ze dne 10.3.2014, doruþeno 10.3.2014 )
Zrušení vymezené plochy z 10.3.2014
Návrh Ĝešení územního plánu obce Stará ýervená Voda mezi jinými vymezuje v kat. území Stará ýervená
Voda plochu Z 11 jako plochu obþanského vybavení - tČlovýchovná a sportovní zaĜízení OS.
Tato plocha byla zahrnuta do prvního územního plánu obce z roku 2002 jako plocha pro výstavbu
obecního koupalištČ, jež zde bylo plánováno ještČ pĜed II. svČtovou válkou. Tento zámČr však obec
pĜehodnotila jako nereálný.
Pro rozšíĜení sportovního areálu je vhodnČjší plocha Z 7, vymezená vedle stávajícího fotbalového hĜištČ.
Z uvedených dĤvodĤ žádáme o zrušení vymezené plochy Z 11 a celou tuto ponechat jako plocha smíšená
NS.
VyĜízení: VyhovČno požadavku, plocha Z11 zrušena

9.2 PĜipomínky uplatnČné ve spoleþného jednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP
Stará ýervená Voda
Dotþené orgány:
VypoĜádání pĜipomínek a stanovisek dotþených orgánĤ jsou uvedeny v kap. III. - 5.2.
Ostatní:
Státní pozemkový úĜad – OddČlení správy vodohospodáĜských dČl
( þ.j. SPU 234088/2014 ze dne 10.6.2014, doruþeno 11.6.2014 )
V dotþeném zájmovém území se nachází 16 staveb vodních dČl - hlavních odvodĖovacích zaĜízení, v
pĜíslušnosti hospodaĜit SPÚ, umístČné dle vyznaþení v pĜiložených výĜezech map M 1 : 10 000, u kterých
požadujeme respektovaní jejich tras a zachování funkþnosti (následuje výþet dČl + výkresová pĜíloha).
Z hlediska umožnČní výkonu správy a údržby požadujeme zachovat podél trubních HOZ nezastavČný
manipulaþní pruh o šíĜi 4 m od osy potrubí na obČ strany a podél otevĜených HOZ 6 m oboustranný
manipulaþní pruh. Do HOZ nesmí být vypouštČny žádné odpadní ani dešĢové vody.
Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišĢována bČžná údržba, napĜ. odstranČní splavené ornice, seþení
porostĤ a odstraĖování náletĤ dĜevin z prĤtoþného profilu HOZ þi v pĜípadČ trubních úsekĤ opravy
trubních vedení vþ. revizních šachet.
Doporuþujeme, aby prĤbČh výše uvedených staveb HOZ byl poĜizovatelem územního plánu vzat na
vČdomí a zejména aby trasy HOZ byly zpracovatelem územního plánu doplnČny do koordinaþního
výkresu.
Pro informaci sdČlujeme, že se na þásti zájmového území mĤže nacházet také podrobné odvodnČní
pozemkĤ. Toto odvodnČní je ve vlastnictví vlastníkĤ pĜíslušných pozemkĤ.
Toto vyjádĜení je vydáno za SPÚ, oddČlení správy vodohospodáĜských dČl z titulu vlastníka technické
infrastruktury (staveb k vodohospodáĜským melioracím).
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VyĜízení: vyhovČno, vlastník technické infrastruktury byl požádán o poskytnutí údajĤ o umístČní VHD
v digitální podobČ, je zapracováno do koneþné podoby ÚP Stará ýervená Voda.
ýeská geologická služba, Správa oblastních geologĤ Praha
( þ.j. ýGS-441/14/0788*SOG-441/310/2014 ze dne 30.6.2014, doruþeno 30.6.2014 )
Všechny pĜipomínky uvedené v pĜedchozích vyjádĜeních ýGS-SOB byly zohlednČny, kromČ doplnČní
kapitoly E. 1. a OdĤvodnČní.
V aktuálnČ veĜejnČ projednávaném Návrhu Územního plánu Stará ýervená Voda ýGS doporuþuje doplnit
kapitolu E.1.a Geomorfologická a geologická charakteristika o geologickou charakteristiku území nebo z
názvu kapitoly slovo geologická vypustit.
ýGS neuplatĖuje žádné pĜipomínky kromČ výše uvedených doporuþení.
VyĜízení: geologická charakteristika je v kapitole E.1 OdĤvodnČní dostateþnČ popsána v rámci
požadavkĤ na obsah územního plánu. Dle pĜedchozích vyjádĜení ýGS-SOG byl návrh územního plánu
upraven dle požadavkĤ.
RWE GasNet, Ostrava
( þ.j. 5000949951 ze dne 27.5.2014, doruþeno 2.6.2014 )
Bez pĜipomínek
T- Mobile
( þ.j. 231-14-M-PJ ze dne 26.5.2014, doruþeno 27.5.2014 )
Bez pĜipomínek. V dotþené oblasti neprovozuje T-Mobile CZ žádné podzemní ani nadzemní sítČ.
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