
Územní plán města Štíty, Změna č. 1 

 
 

Zpracoval:: Stavoprojekt Šumperk,spol.s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel 583 215 111 e-mail valert@ 

stavoprojekt-su.cz 

1  

 

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA 

 

ŠTÍTY  
 

 

Změna č.1 

1. Textová část- 1.1 Výrok 
   

Datum:        Duben 2014 

Stupeň:        Návrh 

Zakázkové číslo:        01 – 1043 / 001 

 

Autorský kolektiv: 

Ing. arch. Jiří Valert, ing. arch. Alois Haltmar - komplexní řešení, urbanismus  

Ing. arch. Jiří Valert – textová část 

Ludmila Driemerová – digitální zpracování map 

Ing. Tomáš Nedoma - energetika 

 

Pořizovatel:  

Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování 

 

 

 

 

STAVOPROJEKT ŠUMPERK, 
spol. s r.o., 

Lidická 56, 
787 01 Šumperk 
tel.: +420 583 215 111 
fax.: +420 583 215 833 
e-mail:   
stavoprojekt@stavoprojekt-su.cz 



Územní plán města Štíty, Změna č. 1 

 

 

Zpracoval:: Stavoprojekt Šumperk,spol.s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel 583 215 111 e-mail valert@ 

stavoprojekt-su.cz 

2  

Obsah návrhu  změny č.1 ÚP Štíty : 
 
1) Textová část 
  
         1.1  Výrok Změny č.1 územního plánu  
         1.2  Odůvodnění Změny č.1 územního plánu  
2) Grafická část 

2.1           Návrh Změny č.1 územního plánu  

2.2          Odůvodnění Změny č.1 územního plánu  

     Návrh Změny č.1 
2.1a( C)  - Výkres základního členění území      1 : 10 000 
2.1b( A 3)-        Urbanistická koncepce – Komplexní urbanistický návrh    1 : 5 000 
2.1c( Be)  - Výkres veřejně prospěšných staveb      1 : 5 000 

 Odůvodnění Změn č.1 

2.2a( A 4)  -   Koordinační výkres        1 : 5 000 
2.2b( A2)  -   Výkres širších vztahů        1 : 50 000 
2.2c (Be) -   Vyhodnocení záboru ZPF, PUPFL – vodní toky a nádrže    1 : 5 000 

 
Obsah textové části 1.1 a 1.2 

 
1.1     Návrh Změny č.1 územního plánu obce 
1.1.1.   Vymezení zastavěného území----------------------------------------------------------------------------------- 3 
1.1.2.   Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot----------------------------------------- 3 
1.1.3.   Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch    

            přestavby a systém sídelní zeleně ----------------------------------------------------------------------- 3 
I.1.4.   Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování-------------------------------- 6 
I.1.5.   Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro  

            změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana  
            před      povodněmi, rekreace, dobývání nerostů ---------------------------------------------------- 7 

I.1.6.    Stanovení podmínek pro využití ploch, stanovení podmínek prostorového  
            uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu -----------------------------9 

I.1.7    Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,staveb a  
            opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které  
             lze upatnit předkupní právo a práva  k pozemkům a stavbám vyvlastnit.----------------------10 

I.1.8.   Údaje o počtu listů změn územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
            grafické části-------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 
1.2    Odůvodnění Změny č.1 územního plánu obce   ---------------------------------------------------------- 14 
     
1.2.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 

             včetně      souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. ----------------------16 
1.2.2 Údaje o splnění zadání -----------------------------------------------------------------------------------------  18 
1.2.3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokládaných 

             důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území ------  30 
1.2.4 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

            spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení 
             vlivů na životní prostředí---------------------------------------------------------------------------------  36 

1.2.5 Vyhodnocení předpokládaného vlivu navrhovaného řešení na zemědělský půdní  
             fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.------------------------------------------------------  36 

 
1.2.6 Závěrečná ustanovení -----------------------------------------------------------------------------------------   45 

 

 



Územní plán města Štíty, Změna č. 1 

 

 

Zpracoval:: Stavoprojekt Šumperk,spol.s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel 583 215 111 e-mail valert@ 

stavoprojekt-su.cz 

3  

TEXTOVÁ ČÁST 
 
 

1.1.  Návrh změn územního plánu 
 
 1.1.1.Vymezení zastavěného území 
 
Řešené území je vymezeno hranicí správního území města Štíty , které zahrnuje 
katastrální území č. 763 993 Štíty, k.ú.č.614 262  Březná, k.ú.  č.617 938 Crhov, k.ú. 
č.638 439 Heroltice. 
Zastavěné území obce v aktuální podobě bylo stanoveno územním plánem, schváleným 
usnesením na 17.zasedání Zastupitelstva města Štíty 29.3.2005, bod zápisu 2 písm.g, 
graficky je vyznačeno v příslušných výkresech ÚPD.  
 

1.1.2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
  

Zásady celkové koncepce rozvoje města(obce) se nemění, navazují na rozvojové 
plány Olomouckého kraje s respektováním specifik podhorské oblasti regionu Jeseníky, 
zakotvené v nadřazené územně plánovací dokumentaci – ZUR Olomouckého kraje a 
v koncepčním materiálu Politika územního rozvoje ČR. 

Hlavní cíle rozvoje jsou uspokojování potřeb obyvatel města- bydlení, 
zaměstnanosti, služeb, dobudování technické infrastruktury a dopravní obslužnosti, 
zachování zdravého životního prostředí a udržitelného rozvoje oblasti, vytváření 
podmínek pro rozvoj bydlení a využití rekreačního potenciálu oblasti. 
Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území souvisejí s uvážlivým postupem při realizaci 
nových investic,respektování limitů území a jeho historických hodnot, ekologické stability 
krajiny včetně ochrany ovzduší.  

Navržená koncepce 
Navrženy jsou zejména nové plochy pro bydlení v blízkosti centra Štítů,nové 

výrobní plochy v okrajové části zastavěného území města s převážně dobrou 
dostupností ke všem potřebným službám či dopravním napojením,rozšíření zemědělské 
plochy v Březné, prameniště s prostorem vrtů a studen v Herolticích,malá vodní nádrž 
v Crhově. Historická struktura města a přilehlých obcí není těmito změnami dotčena, 
nadále zůstává v platnosti urbanistická koncepce zástavby podél páteřních komunikací 
s hlavním centrem města v okolí náměstí ,s římskokatolickým kostelem , radnicí a s 
původními měšťanskými domy a dvory  situovanými okolo dnešního náměstí.  
 .  

 

1.1.3.  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systém sídelní zeleně 
 
Urbanistická koncepce vymezená návrhem územního plánu není změnou č.1 výrazně 
dotčena. Návrhové plochy změn č. 1-6 navazují na stávající zástavbu a charakterem 
svého funkčního využití plně vyhovují stávajícímu členění území. V potaz je nutno brát 
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relief terénu a přírodní podmínky na navazujících plochách při stanovení koncepce 
zástavby v jednotlivých lokalitách.  Vymezení zastavitelných ploch je přehledně uvedeno 
v následujících tabulkách dle Zadání změny č.1 ÚP Štíty. 
 
 
 

1) Změna č. 1- 1 změna využití území – vodní plochy  

 

Parcelní čísla p.č. 222/3 v k.ú. Crhov  

Katastrální 

území  

v k.ú. Crhov  

Navržená 

plocha  

    18.250   m2 

stav v ÚP lesy 

Návrh Vodní plocha 

 

Účel změny, vymezení a způsob využití ploch :  

. Požadavek předkládají  majitelé pozemku za účelem vybudování malé vodní nádrže pro chov ryb , 
s případným využitím jako požární nádrže.  

Stávají ÚP uvažuje s vodní plochou ve výhledu. 

Žadatel : Josef a Petr Bartošovi 

2) Změna č.1- 2 – změna využití území – vodní zdroj 

 

Parcelní čísla Parcela č. 786, 825(ZE 813), 770, 759/1, 733, 722/3, 725/11, 

1205/2, 1149, 1150, 1198, 1146  a pozemky p.č. 722/3 a 725/11  

Katastrální 

území  

Heroltice u Štítů 

Navržená 

plocha  

8.000 m2 

stav v ÚP plocha  

Návrh Vodní zdroj - zdroj pitné vody 

 

Účel změny, vymezení a způsob využití ploch : na uvedených pozemcích se nacházejí prameniště a 
vrty studen. V rámci změny č. 1 budou vyznačena ochranná pásma v ploše lasa- Pozemky p.č. 722/3 a 
725/11 budou z tohoto důvodu vyjmuty  ze zastavitelné plochy. Prameniště a studny budou zařazeny do 
veřejně prospěšných staveb 

. Požadavek předkládá Město Štíty. 
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3) Změna č. 1-3. – změna využití území - rozšíření plochy pro výrobu     v zemědělství 

 

Parcelní čísla  p.č.  83,  

Katastrální 

území  

k.ú. Březenský Dvůr 

Navržená 

plocha  

8.200m2 

stav v ÚP plocha zemědělská půda 

Návrh Plocha pro výrobu  v  zemědělství 

 

Účel změny, vymezení a způsob využití ploch : Lokalita se nachází v sousedství zemědělské farmy a 
jedná se o rozšíření plochy pro zemědělskou výrobu.na západním okraji katastrálního území Březenský 
Dvůr. 

Jedná se o pozemky sloužící k zemědělské výrobě. 

Požadavek předkládá : ZEAS Březná a.s. 

4) Změna č.1- 4  - změna využití území – rozšíření plochy pro výrobu,skladování a průmysl 

Parcelní čísla Parcely č rozšířením výrobní zóny 527, 531/2  

Katastrální 

území  

Štíty-město 

Navržená 

plocha  

41.500 m2 

stav v ÚP plocha zemědělské výroby- pole,  

Návrh Plocha výrobu a služby 

 

 

 

Účel změny, vymezení a způsob využití ploch : Lokalita se nachází v těsném sousedství výrobní zóny 
– areálu firmy Klein a Blažek, která uvažuje o rozšíření své výrobní činnosti tímto směrem. Plocha logicky 
navazuje opačným směrem od obytné zóny. Pro vedení komunikace R 43 je plocha vymezena 
vzdáleností 50 m od osy koridoru kapacitní komunikace R 43, která byla odsouhlasena s Ministerstvem 
dopravy ČR. 

 Požadavek předkládá : Klein a Blažek, s. s r.o., Štíty 
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5) Změna č. 1-5 zaznamenání stávajícího stavu – plocha pro bydlení 

Parcelní čísla Parcely č. st. 766 a p.č. 787  

Katastrální 

území  

Štíty 

Navržená 

plocha  

1.010 + 2.500 = 3.510m2 

stav v ÚP plocha zeleň – louky, pastviny , 

Návrh plocha bydlení 

Účel změny, vymezení a způsob využití ploch : Lokalita se nachází na západním okraji města. Jedná 
se o pozemky, které jsou již zastavěny stavbami pro bydlení. Provést zanesení stávajícího stavu plocha 
pro bydlení požaduje Město Štíty. 

 

6) Změna č. 1-6 zaznamenání stávajícího stavu – plocha pro bydlení 

Parcelní čísla Parcely č. st. 722 , p.č. 2235, st. 267, st. 719.  

Katastrální 

území  

Štíty 

Navržená 

plocha  

201 + 1156 + 22 + 6 = 1.385m2 

stav v ÚP plocha zeleň – 

Návrh plocha bydlení 

Účel změny, vymezení a způsob využití ploch : Lokalita se nachází u komunikace blízko centra. Jedná 
se o podchycení stávajícího stavu již existujících staveb. Provést zanesení stávajícího stavu  - plocha pro 
bydlení – požadují vlastníci pozemků pan Rančák Petr a Město Štíty. 

 
 

1.1.4 . Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování 
 

Navrženými změnami nedochází ke změnám koncepce dopravy v obci. Dopravní 
připojení navržených lokalit je možné na stávající místní komunikace při respektování § 
10 zákona č.13/1997 a vyhl. 104/1997, vlastní komunikace budou navrhovány dle ČSN 
73 6110 změna Z2. U staveb rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci  musí být 
zajištěn přístup po zpevněné pozemní komunikaci dle zák.13/1997 Sb. šířky min. 2,5 m 
končící nejdále 50 m od stavby. 
Plocha pro rozvoj výrobních ploch ve Štítech se nachází v bezprostřední blízkosti 
uvažované trasy kapacitní komunikace R 43, která je v rámci ZÚR po 1. aktualizaci 
vymezena jen koridorem . Pro vedení komunikace R 43 je plocha ohraničena 
vzdáleností 50 m od osy této komunikace , která byla odsouhlasena s Ministerstvem 
dopravy ČR.  Na plochu změny 1-4 navazuje jižně stávající funkční plocha vymezená 
pro výrobu a skladování, lehký průmysl. V této ploše nebude povolována žádná stavební 



Územní plán města Štíty, Změna č. 1 

 

 

Zpracoval:: Stavoprojekt Šumperk,spol.s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel 583 215 111 e-mail valert@ 

stavoprojekt-su.cz 

7  

činnost nebo jiné úpravy, které by do budoucna mohly zamezit nebo znesnadnit 
výstavbu silnice R 43.  Respektovány jsou navržené přeložky stávající trasy silnice I/43 

 Plochy pro prameniště a studny v Herolticích zajišťují pitnou vodu pro přilehlé obce . 
Přilehlé pozemky je nutno vyjmout ze zastavitelných ploch a celý soubor staveb je 
zahrnut jako veřejně prospěšná stavba. 
 Plocha pro zemědělskou výrobu navazuje na stávající zemědělskou farmu, jedná se po 
rozšíření stejné funkční plochy. 
  Plochy pro rozvoj bydlení jsou menšího rozsahu, slouží pro omezený počet parcel 
v soukromém vlastnictví s celkovou výměrou cca 0,5 ha. 

Na plynovod je možno napojit všechny navržené lokality . 
Dešťové vody budou přednostně likvidovány vsakem na pozemku stavebníka, 

v omezeném počtu případů je možnost napojení do místních vodotečí. 
Napojení na rozvody NN je možné u všech lokalit, podmínky a  způsob napojení 

byl projednán  s ČEZem, jednotlivé lokality budou v dalším stupni dokumentace 
technicky řešeny.U větších skupin bytových domů je nutno uvažovat s novými 
trafostanicemi v síti VN. 

V případě bytové a průmyslové  výstavby se nemění způsob nakládání 
s komunálním odpadem dle schváleného plánu nakládání s odpady ve měst Štíty a 
přilehlých obcích.  

 
   1.1.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 

stanovení podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 
povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 

 

Žádná z navržených lokalit  nezasahuje do stávajících prvků ÚSES. Ekologickou osu 
území tvoří lokální biocentra LB 1- LB 6 spojené biokoridory LK 1 a LK 2, dále je 
v území umístěno regionální biocentrum RB 1 Králova Hora s regionálním biokoridorem 
RK 1 a RK 2. LB 1- LB 3 tvoří břehové porosty, louky a les podél toku řeky Březné, LB4, 
LB 5, LB 6 tvoří lužní nebo lesní společenstva dřevin. Cílem je zachování biodiverzity     
( rozmanitosti biol. druhů) v území. Prostupnost krajiny není změnami narušena. 

Navržené změny jsou zakresleny v dokumentaci a zábory ZPF vyhodnoceny. 
Prostupnost krajiny se navrženými změnami č.1 nemění, nedochází ke kolizi s prvky 
ÚSES.  
 
  Protierozní opatření 
 
   V navržených změnách se nenachází lokality s realizovanými protierozními 
opatřeními. Při realizaci změn   dojde k omezení smyvu ornice a zmírnění ohrožení 
ploch vodní erozí. Po realizaci záměru dojde vzhledem přirozeným jímáním srážkové 
vody v kořenové vrstvě převážně trávních kultur k navýšení retenčních schopností 
území. Respektovány budou plochy pro poldry na k.ú. Heroltice dle aktualizace č.1 ZÚR. 
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Ochrana před povodněmi 

    
Plochy navržené Změnou č.1 nejsou dotčeny vyhlášením záplavového území řeky 

Březná a její aktivní zónou.Ze schváleného územního plánu tyto plochy byly převzaty. 
Koncepce ochrany území dle 1. aktualizace ZÚR bude respektována se zakreslením 
suchých nádrží- poldrů na k. ú. Heroltice na toku řeky Březná. 
 
 Rekreace 
 

V návrhových plochách Změny č.1 se nenachází  plochy s funkčním využitím občanská 
vybavenost a vybavenost  pro rekreaci a sport, obě stávající funkce navazují na stávající 
bytovou zástavbu ve střední části Štítů, ve smyslu regulativů se předpokládá dostavba 
parkoviště na plochách po uvolnění komunikace II. třídy. 
 

 

 Dobývání nerostů, těžební prostory. 
 Podle evidence Obvodního Báňského úřadu v Brně v souladu s ustanovením § 
29 odst.3 zák.č.44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) v 
platném znění v k.ú. Štíty - město a k.ú. Březná je evidován dobývací prostor DP, 
stanovený dle §27 odst. 1 Horního zákona: PD Štíty - ev.č. 7/1043 stanovený pro 
likvidaci CIDEM a.s. se sídlem v Hranicích na Moravě zasahující do katastrálního území 
Štíty - město.  

 Dle stanoviska územního odboru pro Olomouckou oblast - MŽP - ČR jeho 
státního správce geologie bylo v katastrálním území Štíty geologickými pracemi ověřeno 
výhradní ložisko cihlářské suroviny Štíty (ložisko č. 155 700), které je vedeno v bilanci 
zásob výhradních ložisek nerostů ČR jako ložisko ve vlastnictví České republiky. Pro 
toto ložisko byl stanoven dobývací prostor Štíty, který je současně chráněným 
ložiskovým územím. Ochranou tohoto ložiska byla v souladu s ustanovením §§ 8 a 10 
Horního zákona pověřena organizace CIDEM Hranice a.s. 

 V územním plánu a jeho Změně č.1 je respektována existence chráněného 
ložiskového území a dobývacího prostoru se zajištěním územní ochrany výhradních 
ložisek nerostných surovin.  

 
Ochrana ovzduší 
 
Návrhem jsou respektovány požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší uvedené 
v integrovaném programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Olomouckého kraje. Na plochách pro bytovou zástavbu se jedná pouze o 
malé zdroje pro vytápění objektů, v technickém řešení doporučujeme preferovat tepelná 
čerpadla s minimálním dopadem na životní prostředí. 
Město Štíty se dle nařízení vlády 60/2004 Sb nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Pro další rozvoj zejména podnikatelských aktivit ve městě Štíty a připojených 
obcích je třeba respektovat schválený Program snižování emisí  a Program zlepšování 
kvality ovzduší Olomouckého kraje - schválené dne 30.9.2004. 
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Vymezení priorit ve vztahu k dosažení cíle Programu 
Priorita 1: suspendovaný aerosol frakce PM10 z důvodu vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší na území Olomouckého kraje: 

- Snížení imisní koncentrace v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší pod hranici 
imisního limitu do roku 2015 

- Zhodnocení možností snižování emisí tuhých znečišťujících látek u zdrojů 
REZZO 1 (Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší) a aplikace dobrovolné 
dohody pro snížení emisí 

- Snížení celkových emisí sekundárních emisí tuhých látek v oblasti zemědělství 
způsobených větrnou erozí pomocí Programem navržených nástrojů 

- Snížení celkových sekundárních emisí tuhých látek u sektoru dopravy aplikací 
navrhovaných opatření dopravní politiky (především emisí pocházejících z víření 
prachu z vozovek) 

 
Na tyto programy by mělo navazovat vypracování místního programu snižování emisí a 
zlepšování kvality ovzduší. 
 

 
Ochrana proti hluku 
 
Rozšířením zástavby dojde ke zvýšení dopravy na místních komunikacích, proto je 
nutno při konkrétním řešení lokality zohlednit v koncepci zástavby protihluková opatření 
pasívní i aktivní ( dostatečná vzdálenost navržených objektů od 
komunikace,protihlukové bariéry, násypy, pásy zeleně). Navrhovaná trasa koridoru 
silnice R  43 je uvažována ve vzdálenosti cca 150 m od zástavby ve Štítech, 50 m od 
stávající plochy v Herolticích. Při studii proveditelnosti komunikace budou posouzeny 
vlivy dopravy na obytné plochy a navržena případná protihluková opatření . Dle 1. 
Aktualizace ZÚR je stanoven koridor, přesné umístění kapacitní komunikace se bude 
dále zpřesňovat 
 
 

1.1.6. Stanovení podmínek pro využití ploch, stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu 

Územní plán města Štíty-Změna č.1 obsahuje  ve své grafické části výkres využití 
jednotlivých ploch řešeného území obce-Hlavní výkres- Komplexní urbanistický návrh, z 
něhož vychází stanovení podmínek pro využití ploch. Oproti schválenému územnímu 
plánu se typy funkčních ploch nemění. Nově navržené lokality pro bydlení jsou určeny 
pro nízkopodlažní zástavbu s charakterem podhorské architektury. 
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Změny č. 1 ÚP Štíty se dotýkají těchto funkčních typů  

( zatřídění dle vyhl. 501/ 2006 Sb.) 
 
Plochy  bydlení -   
(změny č. 1- 5,6) 

Plochy dopravní infrastruktury  

( Plochy z nadřazené ÚPD ZÚR OK po 1. změně) 

Plochy technické infrastruktury –vodní zdroj 

( Změna č. 1-2) 

Plochy vodní 

( změna 1-1) 

Plochy zemědělské výroby 

( změna 1-3) 

Plochy pro výrobu a služby 

( změna 1-4) 

 

 

 

 

1.1.7     Veřejně prospěšné stavby(VPS) a veřejně prospěšné opatření 
(VPO) 

Územní rozsah a omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace  - výkres č. 2.1.c 
 
Jako veřejně prospěšná stavba je změnami č. 1 ÚP Štíty vymezena: 

VPS 1-1 -:  Vodní plocha na parcele č. 222/3 v k.ú. Crhov 

          výkres č. 2.1.c 
 

VPS 1-2 -:  Technická infrastruktura- vodní zdroj pro lokalitu č.1-2     

na parc.č. 786, 825(ZE 813), 770, 759/1, 733, 722/3, 725/11, 1205/2, 1149, 

1150, 1198, 1146  a pozemky p.č. 722/3 a 725/11 k.ú. Heroltice 

                                      

           výkres č. 2.1.c 
 

VPS 1-3 -: Navazující technickáu infrastrukturau pro lokalitu č.1-3- 
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zemědělskou výrobu p.č.  83,   k.ú Březenský Dvůr                                 

 
VPS 1-4-:  Navazující technická infrastruktura pro lokalitu č. 1-4- výrobu a 
skladování. Parcely č rozšířením výrobní zóny 527,531/2 

          výkres č. 2.1.c 
 
 

Respektovány budou veřejně prospěšné stavby ze ZÚR po 1. aktualizaci- dopravní  
trasa silnice R 43 včetně koridoru ,navržené přeložky silnice I/43, trasa VN 110 kV, 
poldry na toku Březné k.ú. Heroltice. 

1.1.7.1 Návrhy na  asanace nebo asanační úpravy 

V řešeném území nejsou změnami č.1 navrženy žádné asanace ani asanační úpravy 

 

 

 

 

1.1.8  Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

Textová část návrhu  Změny č.1 ÚP Štíty obsahuje 11stran. 

Výkresová část návrhu Změny č.1 ÚP  Štíty obsahuje 4 výkresy 

Textová část  odůvodnění Změny č.1 ÚP Štíty obsahuje 33 stran 

Výkresová část odůvodnění Změny č.1 ÚP Štíty obsahuje 3 výkresy 
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1.2  Odůvodnění změny územního plánu 
  

         Postup pří pořízení územního plánu 

 

V souvislosti s novými požadavky na rozvoj území rozhodlo Zastupitelstvo města 

Štíty o pořízení změny územního plánu dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení 

s ustanovením § 44 písm. a) a § 45 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona). Pořízení Změny 

č. 1 územního plánu Štíty schválilo Zastupitelstvo města Štíty na svém 14. zasedání 

dne 25.2.2009. Následně město požádalo Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a 

územního plánování o pořízení Změny č. 1 územního plánu Štíty. Následně byly 

vypracovány doplňující průzkumy a rozbory jako podklad pro pořízení zadání změny 

územního plánu. Určeným členem zastupitelstva města Štíty pro spolupráci 

s pořizovatelem byl dne 25.2.2009 pověřen starosta obce, Bc. Jiří Vogel. 

 

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu byl pořizovatelem Městským úřadem 

Zábřeh, odborem rozvoje a územního plánování zpracován v souladu s ustanovením 

§ 47 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem. V souladu 

s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) a ustanovením § 47 stavebního zákona zahájil 

pořizovatel projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Štíty. Pořizovatel 

zaslal dopisem ze dne 14.09.2010 návrh zadání změny územního plánu jednotlivě 

dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a zajistil zveřejnění návrhu 

zadání změny územního plánu veřejnou vyhláškou na úřední desce města Štíty a na 

Městském úřadu Zábřeh. V období od 30.09.2010 do 29.10.2010 byl návrh zadání 

vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o 

projednání na obci a u pořizovatele. V uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své 

připomínky. Pořizovatel zaslal návrh zadání změny územního plánu též obci, pro 

kterou změnu územního plánu pořizuje. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly 

dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah změny 

územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě mohly u 

pořizovatele uplatnit své podněty i sousední obce. Na základě uplatněných 

požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh 

zadání a spolu se zprávou o projednání předložil ke schválení Zastupitelstvu města 

Štíty na svém 3. zasedání svým usnesením dne 23.02.2011. 
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Na základě schváleného zadání změny č. 1 územního plánu pořizovatel pořídil 

pro obec zpracování návrhu změny územního plánu. Návrh změny č. 1 územního 

plánu byl zpracován na základě Smlouvy o dílo mezi objednatelem městem Štíty a 

zhotovitelem Stavoprojekt Šumperk s.r.o. 

 

V souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona pořizovatel oznámil dopisem 

ze dne 19.12.2011 místo a dobu konání společného jednání jednotlivě dotčeným 

orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je změna územního  plánu pořizována, a 

sousedním obcím. Společné jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi se 

uskutečnilo dne 06.01.2012 na Městském úřadě Zábřeh. Dotčené orgány byly 

vyzvány k uplatnění svých stanovisek do 30 dnů ode dne společného jednání. Ve 

stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Pořizovatel umožnil 

nahlédnout do návrhu změny č. 1 územního plánu uvedeným orgánům v době od 

19.12.2011 do 06.02.2012 na Městském úřadě Zábřeh, odboru rozvoje a územního 

plánování a Městském úřadě Štíty. Po uvedenou dobu byl návrh změny č. 1 rovněž 

vystaven na internetové adrese www.zabreh.cz. 

Dne 25.04.2012 proběhlo jednání s ŘSD ČR ohledně vymezení koridoru pro 

vedení trasy přeložky silnice I/43 a vymezení k ní přiléhajících funkčních ploch. Byla 

dohodnuta a upřesněna ochrana trasy přeložky silnice koridorem o šířce 100 m od 

osy na každou stranu a v místě navržené funkční plochy 1-4 zúžení na šířku 50 m od 

osy. 

Krajský úřad Návrh změny č. 1 územního plánu Štíty posoudil z hlediska zajištění 

koordinace využívání území, uvedených v ustanovení § 50 odst. 7 stavebního 

zákona, tj. z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 

vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem a vydal souhlasné stanovisko dne 04.06.2013 č.j. KUOK 

51292/2013. 

Před veřejným projednáním pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 

vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny č. 1 územního plánu dle § 50 

stavebního zákona v platném znění. Následně pořizovatel zajistil upravení návrhu 

změny č. 1 v souladu s výsledky projednání a v souladu s platným zněním stavebního 

zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Tyto úpravy byly projednány s určeným 

zastupitelem. 

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Štíty bylo dle § 52 

stavebního zákona oznámeno veřejnou vyhláškou všem dotčeným orgánům, 

http://www.zabreh.cz/
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krajskému úřadu, sousedním obcím, městu Štíty a veřejnosti. Vyhláška byla 

vyvěšena od 05.09.2013 do 10.10.2013. na úřední desce Městského úřadu Zábřeh a 

na Městském úřadě Štíty. Návrh byl vystaven od 04.09.2013 do 09.10.2013 

k nahlédnutí na Městském úřadě Štíty a na Městském úřadě Zábřeh, odbor rozvoje a 

územního plánování. V elektronické podobě se po tuto dobu návrh změny č. 1 

nacházel na internetové adrese www.zabreh.cz. 

Ve lhůtě 7 dní po veřejném projednání mohl každý uplatnit připomínky a dotčené 

osoby námitky. 

Veřejné jednání se konalo dne 09.10.2013 v zasedací místnosti Městského úřadu 

Štíty. Jednání se zúčastnil hlavní projektant změny č. 1 územního plánu, který podal 

k němu odborný výklad, dále místostarosta města Štíty, zástupci pořizovatele 

z odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh a veřejnost. 

V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky. Na začátku tohoto 

jednání byli pořizovatelem všichni přítomní upozorněni na možnost, že každý může 

uplatnit ve lhůtě 7 dní po veřejném projednání připomínky a dotčené osoby námitky.  

Vyhodnocení připomínek bylo zasláno dotčeným orgánům a krajskému úřadu, 

aby do 30 dnů uplatnily svá stanoviska. V této lhůtě byla zaslána pouze dvě kladná 

stanoviska. 

 

 
1.2.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území, včetně  souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 

 

Koncepčním materiálem je Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále PÚR 
ČR), schválená vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20.07.2009. Jedná se o celostátní 
nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na 
celostátní úrovni, který m.j. dále určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů 
územního plánování jednotlivých oblastí. V PÚR ČR je m.j. vymezena specifická oblast 
SOB 3 Jeseníky - Králický Sněžník, kde jsou uvedeny priority pro řešené území, do 
kterého náleží rovněž město Štíty se svým správním územím. Pro zvýšení atraktivity 
obce a využití rekreačního potenciálu obce v návaznosti na regionální programy rozvoje 
turistického ruchu jsou respektovány cíle a priority rozvoje oblasti stanovenými Politikou 
územního rozvoje ČR pro Specifickou oblast Jeseníky- Králický Sněžník (SOB 3) 
zároveň s cíli stanovenými pro oblast podpory cestovního ruchu, turistiky a lázeňství v 
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Řešení, která jsou navrhována 
v rámci změny č. 1 územního plánu, plně respektují celorepublikové priority stanovené 
v kapitole 2.2 PÚR ČR. Toto je zřejmé z textové části A.1, kde v kapitolách A1.1.2 
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, kapitole A.1.1.3 

http://www.zabreh.cz/


Územní plán města Štíty, Změna č. 1 

 

 

Zpracoval:: Stavoprojekt Šumperk,spol.s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel 583 215 111 e-mail valert@ 

stavoprojekt-su.cz 

17  

Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídelní zeleně, kapitole A.1.1.4 Koncepce veřejné infrastruktury a kapitole A.1.1.5 
Koncepce uspořádání krajiny (zkráceně) jsou navrženy jednotlivé zásady 
k navrhovaným řešením.  Navrhovaná opatření jsou dále zřejmá z výkresové části – 
zejména výkresu 2.1.a Výkresu základního členění území, výkresu 2.1.b Urbanistická 
koncepce, komplexní urbanistický návrh a výkresu 2.1.c Výkresu veřejně prospěšných 
staveb. 
 

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou pro řešené správní území 
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje po 1. aktualizaci, které vydalo 
zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 
22.04.2011 pod č.j. 28400/2011 (účinnost od 14.07.2011). 

Ze ZÚR OK vyplývají pro správní území města Štíty následující požadavky: 

 koridor silnice R 43 v upravené trase dle ZÚR OK 

 přeložky stávající trasy silnice I/43 

 suchá nádrž Březenský Dvůr v k.ú. Heroltice, k.ú. Březenský Dvůr a k.ú. 

Štíty – Hamerské 

 regionální biokoridory RK 890, RK 889 a regionální biocentra RBC 441 

Království a OK 18 Údolí Březné 

 vedení 110 kV Krasíkov – Králíky 

 územní rezerva Hoštejn – lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod 

 
Řešené území města Štíty není součástí žádné vymezené rozvojové oblasti ani 

rozvojové osy. Rovněž není území zahrnuto do specifických oblastí vymezených 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. 

Dle rozčlenění území Olomouckého kraje na krajinné celky leží řešené území 
města Štíty v krajinném celku C. Mohelnická brázda. Cílovou charakteristikou této 
oblasti je otevřená kulturní venkovská krajina s dominantní zemědělskou funkcí. 
Navržené řešení respektuje tyto zásady, což dokumentuje jednak textová část, kde 
v kapitolách A1.1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
kapitole A.1.1.3 Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systém sídelní zeleně  a kapitole A.1.1.5 Koncepce uspořádání krajiny 
(zkráceně) jsou navrženy jednotlivé zásady k navrhovaným řešením.  Navrhovaná 
opatření jsou dále zřejmá z výkresové části – zejména výkresu 2.1.a Výkresu 
základního členění území, výkresu 2.1.b Urbanistická koncepce, komplexní 
urbanistický návrh. 

Část řešeného území náleží do kulturní krajinné oblasti Březná, ve které lze 
provádět změny v území pouze při dodržení zásad uvedených v ZÚR OK. Tyto 
zásady jsou návrhem změny územního plánu respektovány, jak je patrné z výše 
citovaných kapitol textové části a výkresů. Především je respektováno prostorové 
uspořádání krajiny, charakter a měřítko zástavby, jsou zachovány stávající 
panoramatické pohledy, nejsou zde umísťovány zařízení obnovitelných zdrojů 
energie uplatňujících se v krajině ani výškové stavby, které by narušily ráz krajiny. 
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Navrhované řešení v plné míře respektuje a přebírá výše uvedené požadavky, je 
tedy v souladu s nadřízenou krajskou územně plánovací dokumentací.  

 
 
Soulad návrhu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění 

udržitelného rozvoje území: 
 
Tento soulad je dodržen, protože: 
 

 Plochy bydlení jsou vymezeny s ohledem na posílení sociální soudržnosti 

obyvatel území, je zamezena územní segregace obyvatel. Plochy bydlení jsou 

navrženy v návaznosti na současně vymezené zastavěné území. 

 Plochy pro podnikatelské aktivity jsou vymezeny se zohledněním významu a 

polohy města a návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu. Přitom jsou 

respektovány stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot 

území. 

 Jsou vymezeny koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu v souladu se 

ZÚR OK a je upřesněna jejich poloha. 

 Jsou chráněny kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. 

 Při návrhu plocha koridorů je v maximální možné míře respektováno vyloučení 

negativního vlivu na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

 Negativní vlivy ploch výrobních činností na plochy bydlení jsou minimalizovány 

vhodným uspořádáním ploch. 

 Nejsou navrženy plochy pro umisťování nových, zvláště velkých zdrojů 

znečištění ovzduší. 

 

 

 

1.2.2 Údaje o splnění zadání 
 

Hlavním cílem změny č.1 je ve schválených lokalitách 1-6 dle zadání pořizovatele 
navrhnout a projednat změny funkčního využití ploch. Důvodem pořízení Změny č.1 ÚP 
byly nové objektivní požadavky na plochy pro bytovou výstavbu , plochy pro výrobu, 
zemědělskou výrobu , vodní plochy a technickou infrastrukturu. Dopravní plochy, které 
vyvstaly v období po schválení ÚP Štíty v ZÚR OK, jsou ve výkrese širších vztahů 
zohledněny.  
 

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 
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Vyhodnocení těchto požadavků je uvedeno ve výše zmíněné kapitole  Výsledek 

přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem. Změna územního plánu je v souladu. 

 

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

 

Změna územního plánu respektuje konkrétní limity využití území, které jsou 

zobrazeny v grafické části dokumentace Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu 

Štíty v Koordinačním výkresu. 

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů jsou 

zapracovány do celkové koncepce řešení. 

 

Požadavky na rozvoj města 

 

Všechny požadavky na řešení rozvoje území byly zapracovány do Změny č. 1 

územního plánu Štíty a jsou uvedeny také v textové části změny územního plánu c) 

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně a v textové části odůvodnění k) Vyhodnocení účelného 

využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

 

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území 

 

Požadavky na řešení rozvoje území byly zapracovány do Změny č. 1 územního 

plánu Štíty a jsou uvedeny také v textové části změny územního plánu c) 

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně a v textové části odůvodnění k) Vyhodnocení účelného 

využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

 

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

 

Navržené lokality budou přímo napojeny na stávající trasy dopravní i technické 

infrastruktury. Změna č. 2 se stává součástí technické infrastruktury jako zdroj pitné 

vody. 

 

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

 

V řešení jsou plně respektovány požadavky archeologické památkové péče a 

požadavky památkové péče (prohlášené kulturní památky i památková zóna, 

památky místního významu), které jsou graficky vyjádřeny v Koordinačním výkresu 
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grafické části Odůvodnění. 

Navržené lokality se nedotýkají žádných památkově chráněných objektů, 

chráněných přírodních území ani prvků územního systému ekologické stability. 

 

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

 

Lokalita č. 2 (zdroj pitné vody) je vymezena jako veřejně prospěšná stavba. 

 

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

 

Řešení bylo prověřeno z hlediska případných rizik zátěží životního prostředí. Bylo 

provedeno vyhodnocení navrženého řešení na zemědělský půdní fond a 

zpracováno zdůvodnění předkládaných požadavků. Toto je patrné z příslušných 

kapitol textové části Odůvodnění změny č.1 územního plánu Štíty 

 

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

 

Řešení prokázalo vzájemný soulad navrhovaných změn v území, soulad změn 

s limity využití území a rovněž soulad se zásadami územního rozvoje. Komentář s 

odůvodněním k jednotlivým změnám či souladům s řešeným územím je uveden u 

jednotlivých kapitol. 

 

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 

obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo 

rozvojové ose 

 

Nové zastavitelné plochy byly navrženy v logické návaznosti na stávající zástavbu. 
Tyto změny byly vyhodnoceny v příslušných částech územně plánovací 
dokumentace. 

 

 

a) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 

nezastavěného území 

 

Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 a úkoly v § 19 stavebního zákona, 

které tak stanovují základní a principiální rámec pro tvorbu územně plánovací 

dokumentace. Proces pořizování, zpracovávání návrhu i projednávání s určeným 

zastupitelem, veřejností i zastupitelstvem této podstatné skutečnosti odpovídal. 
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Změna č. 1 územního plánu Štíty vytváří předpoklady pro výstavbu tím, že 

navrhuje nové zastavitelné plochy. Zároveň vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj 

území, neboť zajišťuje podmínky pro hospodářský rozvoj území (vymezení plochy pro 

výrobu), pro soudržnost společenství obyvatel (vymezení ploch bydlení) a přitom 

nenarušuje nad přípustnou míru životní prostředí, respektuje přírodní hodnoty území. 

Toto je patrné v textové části návrhu změny č. 1 územního plánu, kde v kapitolách 

A1.1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, kapitole A.1.1.3 

Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systém sídelní zeleně, kapitole A.1.1.4 Koncepce veřejné infrastruktury a kapitole 

A.1.1.5 Koncepce uspořádání krajiny (zkráceně) jsou navrženy jednotlivé zásady 

k navrhovaným řešením.  Navrhovaná opatření jsou dále zřejmá z výkresové části – 

zejména výkresu 2.1.a Výkresu základního členění území, výkresu 2.1.b Urbanistická 

koncepce, komplexní urbanistický návrh. 

Z výše uvedeného je patrné, že změna územního plánu tak zabezpečuje soulad 

veřejných a soukromých zájmů v území, vytváří podmínky pro ochranu přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot území města Štíty, zastavitelné plochy jsou 

vymezeny v úměrném rozsahu s ohledem na potenciál rozvoje území. 

Změna územního plánu doplňuje koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a 

podmínky území, změny jsou navrženy na základě podrobného prověření územních 

potenciálů, možností a limitů, jsou stanoveny podmínky pro provedení změn v území. 

Toto je uvedeno v kapitole A.1.1.5. Koncepce uspořádání krajiny a A.1.1.6. stanovení 

podmínek pro využití ploch, prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu. 

 

 

b) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Změna č. 1 územního plánu Štíty je zpracována projektantem – autorizovaným 

architektem, který splňuje požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.  

Pořizovatelem je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona 

Odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh. 

Zastupitelstvo města Štíty rozhodlo o pořízení územního plánu dne 25.02.2009. 

Podklady pro zpracování zadání byly Územně analytické podklady ORP Zábřeh. 

Zadání bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a 
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byl schválen Zastupitelstvem města Štíty dne 23.02.2011. 

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny požadavky na varianty řešení ani na 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí a ve stanovisku příslušného orgánu ochrany 

přírody byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

(Natura 2000), nebyl v zadání stanoven požadavek na zpracování konceptu změny 

územního plánu, ani na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a proto nebyl v 

souladu s § 48 stavebního zákona zpracován koncept změny územního plánu, ani 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Obsah změny územního plánu splňuje požadavky uvedené v § 43 stavebního 

zákona a příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Změna územního plánu je v souladu s požadavky stanovenými stavebním 

zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

 

c) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výsledkem řešení 

rozporů 

Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Štíty byl projednán s dotčenými orgány 

chránícími soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, jejich vyjádření byla 

zohledněna v zadání změny územního plánu a na základě schváleného zadání byla 

pořízena Změna č. 1 územního plánu Štíty. 

Návrh Změny č. 1 územního plánu Štíty byl projednán s dotčenými orgány 

chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů, uplatněná stanoviska ke 

společnému jednání byla zapracována do návrhu: 

 

 

 

č. Orgán (organizace) Obsah stanoviska, připomínky či podnětu Způsob řešení/ dohodnutí 
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1. 

Krajský úřad 

Olomouckého kraje, 
odbor strategického 
rozvoje kraje, oddělení 

územního plánu a 
stavebního řádu  

20.12.2011  
KUOK 139701/2011  
Ing. Irena Hendrychová 
Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc  

 Jako příslušný nadřízený orgán územního plánování dle § 

178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších úprav, sděluje, že oznámení místa a doby 
konání společného jednání o návrhu změny č. 1 územního 

plánu ÚP SÚ Štíty bere na vědomí. 

 Před zahájením řízení o změně č. 1 územního plánu ÚP SÚ 
Štíty dle § 52 a následujících stavebního zákona požaduje 
návrh včetně zprávy o jeho projednání předložit k 
posouzení a vydání stanoviska dle § 51 odst. 3 stavebního 

zákona. 
Obsahové náležitosti zprávy o projednání návrhu 
územního plánu stanoví § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti. 

Bere na vědomí. 

 
 
 

 
Je respektováno. 

 
 
 
 

Bere na vědomí. 

2. 

Ministerstvo životního 
prostředí, odbor 

výkonu státní správy 
VIII  
Třída kosmonautů 10, 772 

00 Olomouc  

02.01.2012  
97567/ENV/11, 
2144/570/11  
Štos  

Za státní správu geologie: 
 Sděluje, že na k.ú. Štíty bylo geologickými pracemi 

ověřeno výhradní ložisko cihlářské suroviny Štíty (čís. loţ. 
B3 155 700), které je vedeno v Bilanci zásob výhradních 
ložisek nerostů České republiky jako ložisko ve vlastnictví 

České republiky. Pro toto ložisko byl stanoven dobývací 
prostor Štíty, který je současně chráněným ložiskovým 
územím. Ochranou tohoto ložiska byla v souladu s ust. §§ 
8 a 10 Horního zákona pověřena organizace 
Wienerberger, a.s. České Budějovice. Při zpracovávání 

ÚPD je proto nutné respektovat existenci chráněného 
ložiskového území a dobývacího prostoru a zajistit územní 
ochranu výhradních ložisek nerostných surovin. 

 Dle předložené dokumentace se však řešené lokality 

nacházejí mimo území výhradního ložiska cihlářské 
suroviny. K projednávané změně ÚP ne nemá za státní 
správu geologie připomínky. 

Za úsek ochrany ZPF: 
 Sděluje, že příslušným dotčeným orgánem na tomto 

úseku životního prostředí je orgán ochrany ZPF KÚ. Pro 
úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem 

řešení požadavek na změnu funkčního využití na lokalitě o 
výměře nad 10 ha, je třeba postupovat dle čl. II. odst. 1 
Metodického pokynu MŢP ČR OOLP/1067/96. V plném 
rozsahu přitom platí povinnosti pořizovatelů a projektantů 

ÚPD, které jsou jim stanoveny § 5 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF. 

 
Je respektováno. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Bere na vědomí. 
 

 
 
 
Bere na vědomí, příslušný 

dotčený orgán – KÚ OK, odbor 
ŽP a zemědělství byl rovněž 
obeslán, ve svém 
koordinovaném stanovisku ze 

dne 25.01.2012 čj.: KUOK 
9578/2012 odsouhlasil navržené 
zábory ZPF bez dalších 
připomínek. 

3. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu  

Na Františku 32, 110 15 

Praha 1  
12.12.2011  
46581/2011/03100  

Košatka  

Sděluje, že s návrhem ÚP souhlasí pouze za předpokladu, že 
tato dokumentace respektuje zákon č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

v platném znění, tj. že neohrozí vytěžitelnost všech zásob 
dříve těženého výhradního ložiska cihlářské suroviny Štíty, č. 
lož. 3 155700, pokrytého dobývacím prostorem stejného 

názvu. 

Bere na vědomí. 
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4.  

Ministerstvo dopravy 

ČR, odbor dopravní 
politiky, mezinárodních 
vztahů a životního 

prostředí 
Nábřeží L. Svobody 12, 

110 15 Praha 1 
08.06.2012 
355/2012-910-UPR/2-Ma 
Ing. Marec Peter 

 V souladu s předchozím projednáním potvrzuje 

Ministerstvo dopravy dohodu pořizovatele s ŘSD ČR o 
trase přeložky silnice I/43, která bude v územním plánu 
chráněna koridorem o šířce 100 m od osy na každou 

stranu. V místech, kde výhledová přeložka silnice I/43 

vede okolo navrhované plochy 1-4 (pro rozvoj průmyslu) 
bylo dohodnuto, že koridor bude vyznačen v úseku 
vedeném okolo plochy 1-4 na stranu k zástavbě v šířce 50 
m od osy přeložky a na druhou stranu bude 100 m od 

osy. Dohodnut byl rovněž výběr varianty C pro přeložku 
silnice I/43. 

Na uvedenou plochu 1-4 navazuje jižně stávající funkční 
plocha vymezená pro průmysl, která výrazným způsobem 
zasahuje do území, jež požadujeme vymezit jako plochu pro 

dopravu/koridor pro přeložku silnice I/43. V souladu 
s dohodou z jednání dne 25.04.2012 požaduje v ÚPD 
potvrdit, že v této stávající ploše nebude povolována žádná 
stavební činnost nebo jiné úpravy, které by do budoucna 

mohly zamezit, nebo znesnadnit výstavbu přeložky silnice 
I/43. 

Bere na vědomí. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
V dokumentaci je respektováno 
(regulativy uvedené plochy 
neumožňují umisťování žádných 

staveb). 

 

 

5. 

Pozemkový fond ČR, 
územní pracoviště 

Šumperk  
Nemocniční 53, 787 01 
Šumperk  
07.12.2011  

002278/2012/63/Tom  
Ing. Tomeček  

Pozemkový fond ČR – Odloučené pracoviště v Šumperku 
nemá zásadních připomínek k Oznámení o konání společného 

jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu města Štíty 
(k.ú. Březenský Dvůr, Březná, Crhov, Heroltice u Štítů, Štíty 
Hamerské, Štíty - město) při dodržení následujících 
podmínek: 

 Pozemkový fond ČR žádá Město Štíty, případně investora 
stavební akce, při které dojde k záboru nebo dotčení 
pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR (pozemky 
psané na listu vlastnictví státu – státní pozemky zařazené 

v zemědělském půdním fondu), aby toto předem 
projednal s Pozemkovým fondem ČR. 

 Současně žádá, aby při společném jednání o návrhu 

změny č. 1 územního plánu města Štíty byl dodržen zákon 
č. 334/92 Sb. a investor konkrétní akce se řídil zák.č. 
334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Bere na vědomí. 
 

 
 
 
 

Bere poznámku na vědomí s tím, 
že se již bude jednat o řešení 
konkrétního záměru mimo rámec 
zpracovávání ÚPD obce, které je 

upraveno jinými právními 
předpisy. 
Je respektováno. 

 

7. 

Úřad pro zastupování 

státu ve věcech 
majetkových, odbor 
odloučené pracoviště 
Šumperk  

Ostrčilova 4/2691, 702 17 
Ostrava  
19.12.2011  
UZSVM/OSU/12947/2011-

OSUM  

Šafářová Helena  

 Úřad pro zatupování státu ve věcech majetkových nemá 

námitek ke konání společného jednání o návrhu změny č. 
1 územního plánu města Štíty (k.ú. Březenský Dvůr, k.ú. 
Březná, k.ú. Crhov, k.ú. Heroltice u Štítů, k.ú. Štíty 
Hamerské a k.ú. Štíty-město). 

 V případě, že by mohlo dojít k záboru pozemků ve správě 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, žádá 
obce, případně investory akcí, aby s ním byly tyto 

skutečnosti předem projednány. 

 

Bere na vědomí. 

 
 
 
 

Bere poznámku na vědomí s tím, 
že se již bude jednat o řešení 
konkrétního záměru mimo rámec 
zpracovávání ÚPD obce, které je 

upraveno jinými právními 

předpisy.  



Územní plán města Štíty, Změna č. 1 

 

 

Zpracoval:: Stavoprojekt Šumperk,spol.s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel 583 215 111 e-mail valert@ 

stavoprojekt-su.cz 

25  

7. 

Krajský úřad 

Olomouckého kraje, 
odbor životního 
prostředí a zemědělství  

Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc  

25.01.2012  
KUOK 9578/2012  
Ing. Michaela Štěpánková  

Ochrana přírody (Mgr. Tomáš Berka, Ing. Tamara 

Kovaříková): 
 Stanovisko, že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve 

spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý 

stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo vydáno 
orgánem ochrany přírody dne 11. 10. 2010 (č. j. KUOK 
93484/2010). 

 S návrhem změny č. 1 územního plánu města Štíty § 50 

souhlasí za předpokladu dodržení maximálních 
předepsaných rozměrů prvků územního systému 
ekologické stability (USES) v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje, zejména podél 

vodních toků v intravilánu obcí a péče o ochranu lokalit 
s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 

 Doporučuje kolem všech vodních toků nejen v intravilánu 

obcí ponechat dostatečný manipulační prostor i pro 
eventulelní výstavbu vycházkových tras, nebo cyklostezek. 

Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Michaela 
Štěpánková): 

 Ve fázi návrhu zadání změny č. 1 územního plánu města 

Štíty Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí, oddělení integrované prevence (dále jen 
„krajský úřad“), neuplatnil požadavek na vyhodnocení 

vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA), jako 
dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s 
§ 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. V rámci návrhu změny č. 1 územního plánu 

města Štíty krajský úřad tedy nemá připomínek. 
Ochrana zemědělského půdního fondu (RNDr. Michal 
Buriánek): 
 Předložená dokumentace respektuje přiměřeným 

způsobem zásady ochrany ZPF a je v souladu s 
předchozími podmínkami dohodnutými v zájmu ochrany 
ZPF. Ze strany orgánu ochrany ZPF proto k návrhu změny 
č. 1 územního plánu města Štíty není připomínek. 

Lesní hospodářství (Ing. Lenka Chudobová): 
 V předložené změně č. 1 není navrhován zábor pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, bez připomínek. 
Ochrana ovzduší (Ing. Věra Popelková): 

 K předloženému Návrhu změny č. 1 územního plánu Obce 
Štíty, KÚOK, OŽPZ, orgán ochrany ovzduší nemá 
připomínek, není zde umisťován konkrétní zdroj 

znečišťování ovzduší. 
Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní 

správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako 
např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně 
ovzduší, zákon o odpadech apod. 

 

 
Bere na vědomí. 
 

 
 

 
 
Je respektováno. 
 

 
 
 
 

 
Bere na vědomí. 
 
 

 
 

Bere na vědomí. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bere na vědomí. 
 
 
 
 

 
Bere na vědomí. 
 
 

Bere na vědomí. 

8. 

Krajský úřad 
Olomouckého kraje, 
odbor zdravotnictví  
Jeremenkova 40a, 79 11 

Olomouc  
15.12.2011  
KUOK 137979/2011  
O. Kalusová  

Nemá námitky. Bere na vědomí. 
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9. 

Městský úřad Zábřeh, 

odbor správní, 
oddělení životního 
prostředí  

Masarykovo nám. 6, 789 1 
Zábřeh  

06.01.2012 
2011/1475/ZP-MUZB  
Ing. Knápek, Ing. 
Kamenec, Bc. Hýblová, 

Šváb, DiS., Bc. Švéda  

Stanovisko vodoprávního úřadu: 

1) Vodoprávní úřad požaduje, aby zpracovatel respektoval 
platné právní předpisy ve vodním hospodářství. 

2) Návrh změny č. 1 územně plánovací dokumentace musí 

být v souladu s aktualizovaným materiálem „Program 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje,“ 

(PRVKUc). 
3) V návrhu změny č. 1 územního plánu budou v souladu se 

skutečným stavem přehledně zakreslena, popsána a 
respektována ochranná pásma vodních zdrojů, pokud se 

zájmového území dotýkají. 
4) Při odvádění dešťových vod z navrhovaných lokalit (týká 

se: změna č. 3 – rozšíření plochy pro výrobu a 
zemědělství, změna č. 4 – rozšíření plochy pro výrobu, 

rozvoj a průmysl) vodoprávní úřad upozorňuje na 
ustanovení § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a to: 
stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo 

vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze 
zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se 

neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno: 
 přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného 

smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich 
zachycení, neníli možné vsakování, 

 jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou 
kanalizací k odvádění srážkových vod do vod 

povrchových, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, 
nebo 

 není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, 

pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace. 
5) Vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že stavba 

malé vodní nádrže (týká se změny č. 1) je stavbou 

vodního díla ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona. K 
vydání stavebního povolení je kompetentní speciální 
stavební úřad, tj. vodoprávní úřad MěÚ Zábřeh. 

 
Toto stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení a 

nenahrazuje vyjádření, povolení nebo souhlas vodoprávního 
úřadu vydaný podle vodního zákona. 
Stanovisko orgánu státní správy lesů: 
 Předložený záměr změny č. 1 návrhu územního plánu se 

dotýká zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to některé 

navrhované plochy a jejich hranice pro bydlení jsou 

umístěny ve vzdálenosti kratší než 50 m od okraje lesa. 
Při vlastním umisťování staveb bude nutno respektovat 
ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, kde je stanoveno, 
že dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů 

chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad 
nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem 
příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj 
souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je 

třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa. 

 V této souvislosti je nutno připomenout, že u nemovitostí 
umístěných ve vzdálenosti kratších jak 50 m od okraje 

lesa hrozí nebezpečí škod způsobených sesuvem půdy, 
padáním kamenů, pádem stromů nebo jiných částí, 
přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených 

k plnění funkcí lesa. 

 Dále při umisťování vodních nádrží a rybníků na 
pozemcích určených k plnění funkcí lesa je nezbytné 
požádat orgán státní správy lesů o odnětí těchto pozemků 

pro jiné využití než k plnění funkcí lesa. 
Stanovisko zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů v platném znění. 
 Orgán státní správy ochrany ovzduší Městského úřadu 

Zábřeh není dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) ve znění platných předpisů dotčeným orgánem 
státní správy ve věci územně plánovací dokumentace. 

 Takové stanovisko dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o 
ochraně ovzduší uplatňuje příslušný orgán – Ministerstvo 

 

Je respektováno. 
 
Je respektováno. 

 
 

 
Je respektováno. 
 
 

 
Je respektováno. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bere poznámku na vědomí s tím, 
že se již bude jednat o řešení 
konkrétního záměru mimo rámec 
zpracovávání ÚPD obce, které je 
upraveno jinými právními 

předpisy. 
Bere na vědomí. 
 
 

 
Bere na vědomí. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bere na vědomí. 

 
 
 
 

 
Bere na vědomí. 
 
 

 
 
 
Bere na vědomí. 

 

 
 
 
Bere na vědomí, příslušný 

dotčený orgán byl rovněž 
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10. 

Městský úřad 

Šumperk, odbor 
výstavby, oddělení 
státní památkové péče  

Jesenická 31, 787 01 
Šumperk  

14.12.2011 
123486/2011VYS-
PP/NASM 
Naděžda Smyčková 

 Dle vyhlášky Ministerstva kultury České republiky č. 

476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader 
vybraných měst za památkové zóny ze dne 10.9.1992, ve 
znění vyhlášky č. 251/1995 Sb., bylo historické jádro 

města Štíty prohlášeno památkovou zónou. V této 

souvislosti MÚ Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní 
památkové péče upozorňuje, že v souladu s ust. § 28 
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko 

k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je 
památková zóna, uplatňuje krajský úřad. V rozdělovníku k 
výše vedenému oznámení ve věci návrhu Změny č. 1 
územního plánu města Štíty není Krajský úřad 

Olomouckého kraje, odbor kultury a památkové péče, 
oddělení památkové péče, Jeremenkova 40 a, 779 11 
Olomouc uveden. 

 Orgán SPP MěÚ Šumperk dne 14.12.2011 Vaši žádost v 

rámci správního řízení zaslal Národnímu památkovému 
ústavu ú.o.p. Olomouc, se sídlem Horní náměstí 25 v 
Olomouci k vypracování odborného vyjádření, které bude 

poskytnuto rovněž Krajskému úřadu Olomouckého kraje. 

Bere na vědomí, dotčený orgán 

– KÚ OK, odbor kultury a 
památkové péče byl obeslán dne 
19.12.2011 datovou zprávou pod 

č.j.: 2011/2029/RÚP-MUZB-2, 
zpráva byla doručena 

21.12.2011, dotčený orgán se ve 
stanovené lhůtě nevyjádřil. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Bere na vědomí. 

11. 

Vojenská ubytovací a 
stavební správa Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 
Brno  

10.01.2012  
9155/23589/2011-1383 – 
ÚP-OL  
Hana Eliášová  

 Nemá připomínky. 
 Řešené změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva 

obrany. 

Bere na vědomí. 
Bere na vědomí. 

12. 

Krajský úřad 
Olomouckého kraje, 
odbor strategického 
rozvoje kraje, oddělení 

územního plánu a 
stavebního řádu  
21.01.2013  
č.j. KUOK 7904/2013  

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje 
kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu jako 
nadřízený orgán územního plánování podle ust. 50 odst. 7 
stavebního zákona vydává podle ustanovení § 51, odst. 3 

stavebního zákona toto stanovisko, kterým souhlasí, aby 
návrh ÚP Rájec byl veřejně projednáván.  
Po posouzení předložených materiálů konstatuje, že Návrh 
ÚP Rájec je v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 1 těchto zásad, 

vydaných usnesením UZ/19/44/2011, ze dne 22.04. 2011 a v 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, schválenou 
usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.07. 2009 

Bere na vědomí. 

13. 

Obvodní báňský úřad 

v Ostravě 
Veleslavínova 18, 728 03 
Ostrava 

29.12.2011 

SBS/38822/2011/OBÚ-
05/460/Ing. Tk 
Ing. Turek 

 Nemá námitek za předpokladu respektování ochrany 

stávajícího dobývacího prostoru evid. Č. 7 1043 s názvem 
Štíty stanoveného dle ust. § 27 odst. 1 horního zákona, 
pro těžbu cihlářké suroviny, organizací Wienerberger 

cihlářský průmysl, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích 
tak, aby nedošlo dle ustanovení § 18 horního zákona ke 
ztížení, popř. znemožnění dobývání uvedeného prostoru. 

 Stanovení dobývacího prostoru dle ustanovení § 27 odst. 

6 horního zákona je i rozhodnutím o využití území 
v rozsahu jeho vymezení na povrchu. Proto je nutno uvést 
tuto skutečnost v textové části územního plánu a 
současně vyznačit tyto DP v mapových přílohách tohoto 

územního plánu v souladu s ustanovení § 26 odst. 3 
horního zákona. 

Bere na vědomí. 

 
 
 

 

 
 
Je respektováno. 

 

K veřejnému projednání byla uplatněna následující stanoviska dotčených orgánů: 

 

č. Orgán (organizace) Obsah stanoviska, připomínky či podnětu Způsob řešení/ dohodnutí 
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1. 

Krajský úřad 

Olomouckého kraje, 
Odbor kultury a 
památkové péče 

Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc 

14.10.2013 
KUOK 88188/2013 
Ing. Procházková 

 V rámci řešeného území se nachází městská památková 

zóna Štíty, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky pod rejstříkovým číslem 2199, 
prohlášená na základě vyhlášky MK ČR č. 476/1992 Sb. ze 

dne 10.9.1992 o prohlášení území historických jader 

vybraných měst za památkové zóny. Na území městské 
památkové zóny bude respektován historicky daný půdorys 
města (poměr historicky zastavěných a nezastavěných 
ploch) a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba.  

 Budou respektovány památkové hodnoty jednotlivých 
nemovitých kulturních památek (dle vyjádření NPÚ ze dne 
8.10.2013), zapsaných v ÚSKP ČR (jejich seznam je k 
dispozici i na webových stránkách NPÚ v rubrice 

MonumNet) a městské památkové zóny.  
 V řešeném území se též nachází objekty charakteru 

památek místního významu (pozn. obecně se jedná 

například o kapličky, kříže, boží muka, pomníky, pamětní 
desky, hraniční kameny, smírčí kříže, ale i o větší objekty a 
stavby apod.), které by měly být z pohledu zájmů 
památkové péče zachovány a chráněny na místě samém 

(informativní seznam je uveden v citovaném vyjádření 

NPÚ).  
 Požadujeme, aby byla pro identifikaci kulturních památek 

na řešeném území použita stávající rejstříková čísla 

Ústředního seznamu kulturních památek České republiky a 
aby byl výčet kulturních památek doplněn i o památkově 
chráněnou cihelnu rejst. č. 102327 ÚSKP ČR. U dvou 
objektů uvedených v citovaném vyjádření, u kterých je 
zmíněno, že jsou v návrhu na prohlášení za kulturní 

památku uvést, že jsou již památkově chráněné.  
 Rovněž požadujeme, aby byly v grafické části návrhu 

změny č. 1 ÚP města Štíty uvedeny symboly, jeden pro 

památkově chráněné území, jeden pro památkově 
chráněné objekty a jeden pro památky místního významu, 
a aby byly tyto symboly uplatněny i v koordinačním 
výkresu.  

 Závěrem upozorňujeme, že jsou v textu chybně uváděny 
názvy katastrálních území (k. ú. Březenský Dvůr jako k. ú. 
Březovský Dvůr – viz str. 4 a 20 textu).  

 
 

Bere na vědomí. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bere na vědomí. 
 
 
 

 
Bere na vědomí. 
 
 
 

 

 
 
 

Bude opraveno. 
 
 
 

 
 
 
 

Bude opraveno. 
 
 
 
 

 
Bude opraveno. 

2. 

Krajský úřad 
Olomouckého kraje, 
Odbor dopravy a 
silničního hospodářství 

Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc 
10.09.2013 
KUOK 78685/2013 
Bc. Lišková 

 Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění 
stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska 
řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst. 3 písm. f) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu změny č. 1 
územního plánu Štíty připomínky.  

 Pouze připomíná, že plánovaná přeložka silnice I/43 Štíty 

je v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, ve 
znění jejich aktualizace č. 1, vymezena jako veřejně 
prospěšná stavba D12.  

Bere na vědomí. 
 
 
 

 
 
Přeložka silnice I/43 je v územním 
plánu respektována. 

3. 

Krajský úřad 

Olomouckého kraje, 
Odbor zdravotnictví 
Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc 

10.09.2013 
KUOK 79605/2013 
O. Kalusová 

 V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, Vám sdělujeme, že k oznámení 
o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Štíty (k. ú. Štíty – město, k. ú. Štíty Hamerské, k. ú. 

Heroltice u Štítů, k. ú. Crhov, k. ú. Březná, k. ú. 
Březenský Dvůr) nemáme námitky.  

 

Bere na vědomí. 
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4. 

Ministerstvo životního 

prostředí, Sekce 
ochrany přírody a 
krajiny 

Vršovická 65, 100 10 
Praha 

03.10.2013 
62529/ENV/13, 
1534/570/13 
Petr Štos 

 Za státní správu geologie sděluje, že na k.ú. Štíty bylo 

geologickými pracemi ověřeno výhradní ložisko cihlářské 
suroviny Štíty (čís. lož. B3 155 700), které je vedeno v 
Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů České republiky 

jako ložisko ve vlastnictví České republiky.  

Pro toto ložisko byl stanoven dobývací prostor Štíty, který 
je současně chráněným ložiskovým územím. Ochranou 
tohoto ložiska byla v souladu s §§ 8 a 10 horního zákona 
pověřena organizace Wienerberger, a.s. České 

Budějovice.  
 Dle předložené dokumentace se však řešené lokality 

nacházejí mimo území výhradního ložiska cihlářské 
suroviny. K projednávané změně ÚP nemáme za státní 

správu geologie připomínky.  
 Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným 

orgánem ochrany ZPF k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský 
úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, 
že pokud je předmětem řešení návrhu územního plánu i 
plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle 

Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 

(Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje 
povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).  

Bere na vědomí. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bere na vědomí. 
 
 
 

Bere na vědomí, orgán ochrany ZPF 
byl rovněž obeslán. 

5. 

Obvodní báňský úřad v 

Ostravě 
Veleslavínova 18, 728 03 
Ostrava 
30.09.2013 

SBS/16511/2013/OBÚ-
05/630/Ing.Tk 
Ing. Turek 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského 

a Olomouckého, jako místně příslušný podle ustanovení § 
38, odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů, k výkonu vrchního dozoru státní 
báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a 
věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá 
námitek k návrhu změny č. 1 ÚP Štíty (k. ú. Štíty – 
město, k. ú. Štíty Hamerské, k. ú. Heroltice u Štítů, k. 
ú.Crhov, k. ú. Březná, k. ú. Březenský Dvůr).  

 Plochy řešené změnou č. 1 územního plánu Štíty 

správního obvodu města Štíty se nachází mimo dobývací 
prostor evid. č. 7 1043 s názvem Štíty stanovený, dle 
ustanovení § 27 odst. 1 horního zákona, pro těžbu 

cihlářské suroviny, organizací Wienerberger cihlářský 
průmysl, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích a 
evidovaný OBÚ dle ustanovení § 29 odst. 3 téhož zákona.  

 V textové části územního plánu města Štíty, Změna č. 1 v 

kapitole 1.1.5. (Koncepce uspořádání krajiny,…, dobývání 

nerostů) je uvedeno v podkapitole Dobývání nerostů, 
těžební prostory, že je respektována existence 
chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru se 

zajištěním územní ochrany výhradních ložisek nerostných 
surovin.  

 Z mapové části návrhu změny č. 1 územního plánu Štíty 
bylo zjištěno, že výše uvedeným dobývacím prostorem je 

zakreslena přeložka rychlostní komunikace II/43, včetně 
vymezení ochranného pásma (označeno jako D12). Toto 
řešení z pohledu zajištění ochrany předmětného 
dobývacího prostoru je OBÚ neakceptovatelné, přestože 

je obsaženo i v 1. aktualizaci ZÚR Olomouckého kraje, 
která byla projednána s dotčenými orgány. Poněvadž 
uvedené řešení, dle textové části návrhu změny č. 1 ÚP 
Štíty, není předmětem projednávané změny, OBÚ 

považuje za povinnost alespoň touto formou na tuto 

skutečnost upozornit. 

Bere na vědomí. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bere na vědomí. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Bere na vědomí – ÚPD obce nemůže 
ze zákona zasahovat a měnit zájmy 
chráněné v dokumentaci vyššího 
správního celku – Olomouckého 
kraje, které jsou uvedeny a 

projednány v platných Zásadách 
rozvoje Ol. kraje – Změně č.1 
vydaných dne 22.04.2011 
zastupitelstvem Olomouckého kraje.  
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6. 

Krajská veterinární 

správa pro Olomoucký 
kraj, Inspektorát 
v Šumperku 

Uničovská 44, 787 01 
Šumperk 

17.09.2013 
SVS/2013/060408-M 
MVDr. Jana Tomečková 

 Souhlasí s návrhem změny č. 1 ÚP Štíty a sděluje, že 

platná veterinární legislativa neobsahuje žádné normativy 
pro umístění jakýchkoliv staveb ve vztahu k ochranným 
pásmům kolem objektů s chovem zvířat, resp. se 

zacházením s živočišnými produkty a veškerá hlediska 

jsou z tohoto pohledu pouze v oblasti doporučených 
informací a platí obecné zásady stanovené v ustanovení § 
10 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Současně však KVS Olomouc upozorňuje, že je 

zmocněna v případech zjištění některých nebezpečných 
nákaz vymezovat konkrétní ochranná pásma kolem 
ohnisek, zejména s přihlédnutím ke skutečným 
biologickým, zeměpisným a ekologickým podmínkám a 
tudíž nelze vyloučit, že do těchto případných pásem bude 

zahrnuta i jiná výstavba s dopady na chov zvířat a 
produkci živočišných produktů v ní.  

Bere na vědomí. 

 

 

Při projednávání návrhu Změny č. 1 územního plánu Štíty nebyly řešeny žádné rozpory. 

 

d) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 

 

Změna č. 1 územního plánu Štíty je v souladu Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami 

územního rozvoje Olomouckého kraje. 

Změna územního plánu vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. 

Vytváří vyvážený vztah podmínek pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území.  

Změna územního plánu je vypracován v souladu s požadavky stavebního zákona, jeho 

prováděcích právních předpisů a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

 

 
e) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Změny 
č. 1 územního plánu Štíty na udržitelný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského 
úřadu ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

 
f) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 

zohledněny nebyly 
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Nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona, 

tudíž jej nebylo nutno zohledňovat. 

 

1.2.3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení 
předpokládaných  důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu 
k rozboru udržitelného rozvoje území 

 
Katastrální území Štítů se nachází v podhůří Jeseníků a Zabřežské vrchovině. 

Navržená změna bude respektovat zásady ochrany krajinného rázu. Při umísťování 
novostaveb na vymezených rozvojových plochách je nejvhodnější pokud možno 
využívat přednostně stavební mezery a proluky uvnitř sídla, a teprve potom volné 
plochy na jeho obvodu. Současně musí být brán zřetel při zpracování dokumentace 
k územnímu řízení na umožnění volného průchodu do přiléhající krajiny, která by 
měla plynule navazovat na zastavěnou část vhodným rozčleněním ploch pro bydlení, 
výrobních a zemědělských areálů. Novostavby by měly respektovat stavební čáru a 
architektonický projev určitého místa zástavby, který je dán zejména výškou hřebenů, 
sklonem střechy, členěním průčelí.  

Současně by měly být dodržovány základní znaky staveb na území Jeseníků bez 
zavádění projevů v krajině cizorodých architektonických stylů a neznámých prvků. V 
k.ú. Štíty, Heroltice, Crhov, Březná se vyskytuje hodnotná kulturní krajina s 
dochovanými objekty nemovitých kulturních památek i jesenického lidového 
stavitelství, které zasluhují ochranu, a tím i uplatňování požadavků na proporce a 
architekturu vzhledu nových staveb. Zejména při navrhování novodobých forem 
rodinné zástavby (řadové domy) je nutno zástavbu členit na menší skupiny po 4-5 
domech, aby nevznikaly rušivé monobloky. 

 
Respektovány budou kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky pod rejstříkovými čísly: 
 
V Březné: 
100197 ÚSKP ČR - Sousoší Nejsvětější Trojice, v zahradě u č. p. 18, pozemek parc. 

č. 128, k. ú. Březovský Dvůr, chráněno včetně pozemku 
ve Štítech: 
190068/8-1151 ÚSKP ČR - Kostel Nanebevzetí Panny Marie s terasní zdí včetně 
architektonických prvků a kamenného kříže, ve středu města, parc. č. 5/1 st. – 
chráněno včetně pozemku, parc. č. 3 – chráněno bez pozemku, parc. č. 1595/4 – 
chráněno bez pozemku, k. ú. Štíty  - město 
100198 ÚSKP ČR – Sousoší Nejsvětější Trojice, u pily, pozemek parc. č. 2461, 
chráněno bez pozemku, k. ú. Štíty - město 
19734/8-1157 ÚSKP ČR  radnice č. p. 48, na náměstí Míru, pozemek parc. č. st. 56/1 
– chráněno včetně pozemku, pozemek parc. č. st. 56/2 – chráněn pouze pozemek 
beze staveb 
20349/8-1152 ÚSKP ČR sloup Panny Marie Immaculaty - náměstí Míru (parc. čís. 

1595/5 – park – raně barokní kamenická práce z roku 1716) 
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31695/8-1153 ÚSKP ČR socha Svatého Jana Nepomuckého - náměstí Míru (parc. 

čís. 1595/5 – vrcholně barokní socha z roku 1732) 
16753/8-1154 ÚSKP ČR socha Svaté Anny u hřbitova (parc.čís. 1588/1 – rokoková 

skulptura z roku 1769) 
17192/8-1155 ÚSKP ČR sousoší Kalvárie, na kopci za kostelem, před č. p. 57, parc. 

č. chráněno bez pozemku 
102327 ÚSKP ČR – cihelna, ulice Na Pilníku, pozemek parc. č. st. 140, chráněno bez 

pozemku 
v Herolticích: 
103461 ÚSKP ČR – kostel Sv. Jana Křtitele včetně kamenného kříže, pozemek 
parc.č č. st. 32, chráněno včetně pozemku, pozemek parc. č. 1670/3 (kamenný kříž) 
– chráněno bez pozemku, k. ú. Heroltice u Štítů 
25992/8-885 ÚSKP ČR - dům čp. 158 - bývalá fara, severně od kostela, pozemek 

parc. č. st. 253, chráněno včetně pozemku, k. ú. Heroltice u Štítů 
 
Objekty připravované k navržení na prohlášení za kulturní památku: 

 budova fary č. p. 1 v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech 

 
Dodržen bude zákon č.20/1987 SB., o státní památkové péči, s dopadem na 

činnost na území s archeologickými nálezy- povinnost stavebníků již ve stadiu 
přípravy výstavby informovat o záměru Archeologický ústav AV ČR. 

 
Z hlediska požadavků na řešení vyplývající z územně analytických podkladů pro 
respektování udržitelného rozvoje území: 
 
Využití silných stránek a příležitostí: 

 je zachováno kvalitní přírodní zázemí města Štíty a připojených obcí 

 změny přispívají k pokrytí zájmu o stavební parcely pro výstavbu rodinných domů 

 dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku jsou průběžně realizovány dle 

možností regionálních operačních programů 

 veřejná doprava je zajišťována autobusy, nejbližší nádraží - zastávka trati ČD ve 

Štítech 

 
Vytvoření územních podmínek pro řešení slabých stránek a hrozeb: 

 vedení průjezdné dopravy centrem města Štíty lze v budoucnu odstranit, jedná se 

o obchvat silnice I. třídy, který je veden mimo zastavěné území města, zpomalení 

průjezdné dopravy je možno zajistit vkládáním ostrůvků pro přechody chodců a 

kruhovými objezdy 

 ochrana čistoty povrchových a podzemních vod je zajištěna vybudovanou 

splaškovou kanalizací a likvidací dešťových vod na pozemcích majitelů 

 hospodaření na sklonitých pozemcích podléhá režimu korigování osevního plánu 

v závislosti na sklonu pozemku, aby se zabránilo erozi půdy a nevhodnému 

odtoku povrchových vod 
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Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 

 

Město Štíty a přilehlé obce mají převládající funkci sídla s obytnou 
nízkopodlažní zástavbou, v historickém centru Štítů se nachází objekty občanské 
vybavenosti. O výstavbu  ve Štítech je vzhledem k atraktivitě obce z hlediska 
cestovního ruchu, dobrého životního prostředí a lázeňství a blízkosti dalších sídel 
(Zábřeh, Šumperk,Velké Losiny, Bludov,) a také dostupnosti infrastruktury velký 
zájem. Proto vedení města s ohledem na dostupnost inženýrských sítí připravuje 
dostatek rezervních ploch pro rozvoj bydlení a technické infrastruktury. Prolínání 

původní a nové zástavby také vytváří dobré podmínky pro bydlení, nejedná se o 
klasické anonymní satelity bez vazby na původní sídlo. Rovněž kvalita a struktura 
občanské vybavenosti postačuje pro zvyšující se počet obyvatel města s přilehlými 
obcemi. 

 

Ve Štítech se úspěšně rozvíjí záměry developerů i jednotlivých stavebníků objektů 

nízkopodlažního individuálního bydlení, což souvisí také s nabídkou pracovních 

příležitostí. Dále se zde rovněž rozvíjejí zařízení pro sport a rekreaci (Acrobat park). 

Z návrhových ploch bylo pro realizaci bytových objektů odčerpáno již více než 30% 

ploch od doby schválení územního plánu v roce 2005, a to v nejatraktivnějších 

částech města (v blízkosti centra města pro více než 25 rodinných domů) i v plochách 

zastavěného území na zahradách rodinných domů. Postup realizace zahrnuje 

přibližně 10 zkolaudovaných staveb ročně včetně výstavby inženýrských sítí. Pro 

další přípravu výstavby je nezbytné nachystat další návrhové plochy pro realizaci 

nízkopodlažního individuálního bydlení. Část stávajících návrhových ploch je 

blokována soukromými majiteli pro výstavbu dalších generací. 

Návrh byl vytvořen se zohledněním aktuálního demografického i ekonomického 

vývoje. Dostatečné plochy pro individuální výstavbu jsou podmínkou dalšího rozvoje 

obce. 

 
 

Změny č.1 sestávají ze 6 lokalit, které navazují na stávající urbanistickou strukturu 
města a obcí 

 

1)Změna č. 1- změna využití území – vodní plochy  
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Nachází se v katastrálním území obce Crhov na parcele 222/3, s navrženou plochou 
18.250 m3 na stávající ploše lesa 
 Požadavek předkládají  majitelé pozemku za účelem vybudování malé vodní nádrže pro 
chov ryb , s případným využitím jako požární nádrže.  

Stávají ÚP uvažuje s vodní plochou ve výhledu. 

2)Změna č. 2 – změna využití území – vodní zdroj 

Změna se nachází na katastráním území obce Heroltice u Štítů na parcelách č. 786, 

825(ZE 813), 770, 759/1, 733, 722/3, 725/11, 1205/2, 1149, 1150, 1198, 1146  a 

pozemky p.č. 722/3 a 725/11 s navrženou plochou 8.000 m2. 

Na uvedených pozemcích se nacházejí prameniště a vrty studen. V rámci změny č. 1 
budou vyznačena ochranná pásma v ploše lasa- Pozemky p.č. 722/3 a725/11 budou 
z tohoto důvodu vyjmuty  ze zastavitelné plochy. Prameniště a studny budou zařazeny 
do veřejně prospěšných staveb 

3)Změna č. 3. – změna využití území - rozšíření plochy pro výrobu  v zemědělství 

 

Změna se nachází na katastrálním území obce Březenský Dvůr na parcelách č. . 

263, 262 , 261, 265, 266, 84, 83, 82 s navrženou plochou 8.200 m2 na stávající 

zemědělské půdě 

 Lokalita se nachází v sousedství zemědělské farmy a jedná se o rozšíření plochy pro 
zemědělskou výrobu.na západním okraji katastrálního území Březenský Dvůr. 

Jedná se o pozemky sloužící k zemědělské výrobě. 

Požadavek předkládá : ZEAS Březná a.s. 

 

 

 

4) Změna č. 4  - změna využití území – rozšíření plochy pro výrob, rozvoj   a 
průmysl 

  Změna se nachází na katastrálním území Štíty na parcelách 574/1 až 574/22 
s navrženou výměrou 41.500 m2, stávající plochy jsou využívány pro zemědělskou 
výrobu, v návrhovém stavu pro průmyslovou výrobu. 

Lokalita se nachází v těsném sousedství výrobní zóny – areálu firmy Klein a Blažek, 
která uvažuje o rozšíření své výrobní činnosti  směrem severozápadním podél 
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komunikace k nádraží ČD.. Plocha logicky navazuje směrem od obytné zóny ven 
z města mezi navrženou komunikací I. třídy a železniční tratí.  

Pro vedení komunikace I/43 je vymezen koridor100 m, u plochy 1-4 50 m směrem 
k zástavbě a 100 m na druhou stranu. Pro vedení komunikace byla  po dohodě 
s Městem Štíty a ŘSD ČR vybrána do návrhu Změny č.1 Územního plánu města Štíty 
varianta C přeložky silnice I/43. 

Na uvedenou plochu změny 1-4 navazuje jižně stávající funkční plocha vymezená pro 
výrobu a skladování, lehký průmysl. V této ploše nebude povolována žádná stavební 
činnost nebo jiné úpravy, které by do budoucna mohly zamezit nebo znesnadnit 
výstavbu kapacitní komunikace R 43. 

5)Změna č. 5  zaznamenání stávajícího stavu – plocha pro bydlení 

 Změna se nachází na katastrálním území Štíty na parcelách č. 766 a 787, 
s navrženou výměrou 3.510 m2 pro bydlení 

Lokalita se nachází na západním okraji města. Jedná se o pozemky, které jsou již 
zastavěny stavbami pro bydlení. Úkolem Změny č.1 je provést zanesení stávajícího 
stavu plocha pro bydlení požaduje Město Štíty. 

 

6) Změna č. zaznamenání stávajícího stavu – plocha pro bydlení 

Lokalita se nachází na katastrálním území Štíty u komunikace blízko centra na 
parcelách č. st. 722 , p.č. 2235, st. 267, st. 719  o celkové výměře 1.385 m2 na plochách 
zeleně.Jedná se o podchycení stávajícího stavu již existujících staveb. Provést zanesení 
stávajícího stavu  - plocha pro bydlení – požadují vlastníci pozemků a Město Štíty. 

 
Do ploch zemědělské výroby byla zakreslena jako stav plocha farmy Statek Vitošov, 
s.r.o., na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení v roce 2009, 
v katastrálním území obce Crhov na parcele 599/1. 
 

Ze skladby jednotlivých funkčních ploch je patrno, že se jedná o proporční a vyváženou 
skladbu funkcí v řešeném území.  

 Navržené lokality ve Změnách č. 1  se nacházejí ve Štítech, Crhově, Herolticích,  
kde je všude vybudována kanalizace  a je možno napojit výstavbu na stávající 
splaškovou kanalizaci.. 

Na vodovod je možno napojit lokality všechny lokality pouze připojením na 
stávající rozvody. 

 Na plynovod je možno napojit všechny navržené lokality , plochy pro bydlení i 
ostatní 

Dešťové vody budou přednostně likvidovány vsakem na pozemku stavebníka, 
v omezeném počtu případů je možnost napojení na dešťovou kanalizaci ve Štítech. 

Vodohospodářské i energetické sítě pro napojení nových lokalit jsou navrženy 
jako veřejně prospěšné stavby. 
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Napojení na rozvody NN je možné u všech lokalit, podmínky a  způsob napojení bylo 
projednáno  s ČEZem ve smyslu vyjádření k zadání Změn č. 1. V úrovni ÚPD je řešena 
jen síť VN a umístění distribučních trafostanic, podrobné napojení NN bude předmětem 
územního rozhodnutí a přípravné dokumentace ČEZ. Nově uvažovaní sítě 
elektrorozvodů jsou navrženy jako veřejně prospěšné stavby.  

Město Štíty v podhůří Jeseníků má velmi příznivé životní prostředí s minimem 
znečišťovatelů ovzduší, má dobrou dopravní obslužnost ve spádovém území blízkého 
města Zábřeha, Šumperka , Lanškrouna. Červené Vody. ( autobusy,vlakem,osobní 
dopravou i pro cyklisty ) s dostatkem pracovních příležitostí. 

Návrhové plochy respektují prvky ÚSES  
 

Do ploch zemědělské výroby byla zakreslena jako stav plocha farmy Statek Vitošov, 
s.r.o., na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení v roce 2009, 
v katastrálním území obce Crhov na parcele 599/1. 

 
 
 
1.2.4  Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území  spolu s informací   zda a jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 

V průběhu projednávání zadání Změny č. 1 územního plánu Štíty nebyl vznesen 
požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani požadavek na 
vyhodnocení vlivů navrhovaného řešení na životní prostředí. 

Zadání Změny č. 1 územního plánu Štíty bylo předloženo k posouzení Krajskému 

úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který provedl 

zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a vydal stanovisko dne 05.11.2010 pod č.j. KUOK 

93420/2010/OŽPZ/7209 s následujícím závěrem: změny č. 1 územního plánu města 

Štíty není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní 

prostředí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.5 Vyhodnocení předpokládaného vlivu navrhovaného řešení  
na životní prostředí, na zemědělský půdní fond  
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a na pozemky určené k plnění funkce lesa   
 
 

 

 

 

Celkový zábor půdy  : 

 

 

Změna č.1 

celkem 

lokality 

   v ha 

zemědělská 

půda 

celkem 

orná 

půda 

 sady, 

zahrady 

trvalé 

travní 

porosty 

nezemědělská 

půda 

celkem 

plochy 

odvodnění 

celkem 6,80 5,22 4,15 - 1,07 1,58 - 

 
 

Lokalita   Z 1 – 1  = vodní plocha , kat.území Crhov 

Celková výměra lokality  =   1,83 ha,  

z toho celkem 0,25 ha trvalých travních porostů a 1,58 ha lesní půdy  
V.třída ochrany ZPF s kódem 84067 

Popis lokality  : 

Jedná se  o požadavek vlastníků na vybudování malé vodní nádrže pro chov ryb, s případným využitím 
jako požární nádrže. 

Navrhovaná plocha je umístěna do zamokřené a zastíněné údolnice s vodotečí na vlastních pozemcích 

žadatele, ve stávajícím územním plánu se ve výhledu s vodní plochou uvažuje. 
 

Lokalita   Z 1 – 2  = změna využití území – vodní zdroje kat.území Heroltice u Štítů : 

= nejedná se zde  o zábor půdy,  ale pouze o grafické vyznačení ochranných pásem kolem několika 

roztroušených lokalit pramenišť a vrtů vodních zdrojů uvnitř lesních komplexů do mapových podkladů 
ÚP, na  parcelách  722/3 a 725/11 dojde ke zrušení zastavitelných ploch. 

 

Lokalita   Z 1 – 3  = výrobní plochy pro zemědělství v kat.území Březenský Dvůr  : 
Celková výměra lokality  =   0,82 ha trvalých travních porostů 

III.třída ochrany ZPF s kódem 85001 

Popis lokality  : 

Lokalita se nachází v návaznosti na stávající zemědělský areál v zastavěném území, podél účelové 
komunikace. Pozemky vlastní žadatel o výstavbu – zemědělská farma ZEAS a.s. 

Přístup na sousedící zemědělské pozemky nebude ovlivněn. 

Nevzniknou zde žádné zbytkové zemědělské plochy vlivem realizace této výstavby. 
 

Lokalita   Z 1 – 4 = rozšíření ploch pro výrobu a průmysl kat.území Štíty – město  : 

Celková výměra lokality  =  4,15 ha orné půdy 
III.třída ochrany ZPF   s kódem BPEJ  85001 a 85011 

Popis lokality  : 

Lokalita se nachází v rovině mezi vodotečí a silnicí Štíty – Heroltice v blízkosti vlakového nádraží. 

Navrženou lokalitu vymezuje na západní straně navržená linie přeložky silnice a na jihu stávající 
průmyslový areál v zastavěném území. 

Na lokalitě nevzniknou žádné zbytkové zemědělské plochy po realizaci záměru výstavby. 

 

Lokalita   Z 1 – 5  = změna využití území – stávající plochy bydlení v kat.území Štíty – město  : 

= nejedná se zde  o zábor půdy,  

   ale pouze o grafické vyznačení změny v mapových podkladech ÚP 
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Lokalita   Z 1 – 6  = změna využití území – stávající plochy bydlení v kat.území Štíty – město  : 

= nejedná se zde  o zábor půdy,  

   ale pouze o grafické vyznačení změny v mapových podkladech ÚP 

Vyhodnocení předpokládaného vlivu   : 
 

Z pohledu životního prostředí  

v území nedojde k jeho negativnímu ovlivnění nebo zhoršení.  

Lokality č.3 a č.4 navrhované výstavby navazují na stávající zastavěné území zemědělského a 
průmyslového areálu.. Lokalita č.1 je umístěna ve výhledovém záměru platného územního plánu.  

Lokalita č.2 se týká vyznačení obvodů ochranných pásem stávajících vodních zdrojů v lesních 

komplexech do mapových podkladů ÚP. 
U lokality č.5 a č.6 se jedná pouze o změny vycházející z požadavků vlastníků pozemků na upřesnění 

zákresů v mapové části podchycením stávajících zastavěných ploch pro bydlení. 
 

Z pohledu ÚSES  
nedojde ke střetu ani k záboru ploch vymezených v ÚSES. 
 

Z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu  
umístění plánované výstavby navazuje na stávající zastavěné území a nezasahuje rušivě nevýhodnými 
tvary do zemědělských celků. 

Nevzniknou zde žádné zbytkové zemědělské plochy po realizaci záměrů navrhované výstavby. 

Ve Změně č.1 se nemění oproti platnému územnímu plánu údaje o základním uspořádání území a 
organizaci ploch BPEJ. Na základě vyhlášky 48/2011 Sb. s platností od 8.3.2011 pouze došlo u některých 

BPEJ ke změně jejich zařazení do tříd ochrany ZPF. 
 

Z pohledu ochrany PUPFL  
se navržené lokality nedotýkají pozemků určených k plnění funkce lesa, ani jejich ochranného pásma, ani 
zde není navrhován žádný zábor lesní půdy. 

Lokalita č.2 se týká pouze vyznačení obvodů ochranných pásem stávajících pramenišť a vrtů vodních 

zdrojů v lesních komplexech do mapových podkladů ÚP. 

 
 

 

 
 

 
Tabulková část popisu lokalit 

 

číslo 

změny 
celkem 

lokalita 

ZPF 

celkem 

ha 

orná 

ha sadů, 

zahrad 

ha 

TTP 

NZP 

celkem 

plochy 

odvodn 

třída 

ochr. 

kód 

BPEJ 
Z 1-1 Crhov 1,83 0,25 - - 0,25 1,58 - V 84067 
Z 1-2 

Heroltice 

 
jen zákres 

        

Z 1-3 

Břez.Dvůr 
0,82 0,82 - - 0,82 -  III 85001 

Z 1-4 

Štítyměsto 
4,15 4,15 4,15 - - -  III 85001, 85011 

Z 1-5 
Štítyměsto 

 
jen zákres 

        

Z 1-6 

Štítyměsto 

 

jen zákres 
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celkem 
 

6,80 

 

5,22 

 

4,15 

 

- 

 

1,07 

 

1,58 

 

- 

  

 

Struktura záboru ZPF dle tříd ochrany a kódů BPEJ 

 

třída 

ochrany  

I II III IV V Celkem ha 

ZPF 

kód   BPEJ   85001,85011 84067   

celkem ha - - 4,97 0,25 - 5,22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 územního plánu Štíty 

 

Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci společného jednání návrhu Změny č. 1 územního 

plánu Štíty: 
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1. 

Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, odbor 
přípravy staveb Brno 
Šumavská 33, 612 54 Brno 

10.01.2012 
000062/11300/2012 

Ing. Alena Juzová 

 Z hlediska výhledových záměrů na silniční síti je v 

řešeném území sledována přeložka silnice 1/43, pro 
kterou byla v r. 2009 zpracována vyhledávací studie v 
úseku Lanškroun — Dolní Lipka (zprac. Transconsult, 

s.r.o.) - dále jen přeložka/studie. Omlouváme tímto 

chybně uvedený název studie v předchozím vyjádření 
(chybně uvedeno Postřelmov — Dolní Lipka). 

 Budoucí trasa sun. 1/43 byla dle studie navržena ve 3 
variantách — A, B a C. Upozorňuje, že dle schválené 

aktualizace č. 1 ZÚR OK jsou tyto varianty územně kryty 
navrženým koridorem šířky 500 m (stavba 1/43 Štíty 
přeložka, ozn. D12). 

K návrhu změny č. 1 sděluje: 

 V předložené ÚPD je zakreslena varianta „C“ trasy 
přeložky sun. 1/43, která je dle textové části změny Č. 1 
ÚP preferována vedením města Štíty. Přeložka je v 

grafické části zakreslena jako stav s vyznačeným 
ochranným pásmem 50 m od navržené osy. Upozorňuje, 
že výběr nejvhodnější varianty určí až proces hodnocení 
vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 

Sb. v platném znění. Vzhledem stupni projektové 

dokumentace a k tomu, že na hranicích kú. Štíty s 
dotčenými sousedními obcemi (k.ú. Červená Voda a kú. 
Horní Heřmanice, obě okr. Ústí nad Orlicí) lze jednotlivé 
varianty přeložky 1/43 částečně kombinovat, nemá proti 

výběru varianty „C“ zásadní námitky. V západní časti k.ú. 
Štíty doporučuje územně zajistit i variantu „B“ přeložky. 

S ohledem na uvedené požaduje: 
 V grafické části ÚPD zakreslit pro ochranu vedení přeložky 

silnice 1/43 koridor území (nikoli, Jak Je nyní vyznačena, 
tj. jako stav s vyznačením ochranného pásma). Požaduje 
vymezit koridor min. o šířce 100 m na každou stranu od 
osy navrhované silnice. Uvnitř tohoto koridoru s 

umísťováním nových funkčních ploch i nadále nesouhlasí. 
 Konstatuje, že navrhovaná lokalita Z 1-4 se Z větší části 

nachází v požadovaném koridoru pro přeložku 1/43. S 

ohledem na výše uvedené se změnou v lokalitě 1-4 
nesouhlasí. 

 V grafické části požaduje vyznačit přeložku silnice 1/43 i 
trasy stávajících silnic příslušným číselným označením, 

popř. i názvem. 
K ostatním částem ÚPD nemá připomínky. 

Bere na vědomí. 

 
 
 

 
 

 
Bere na vědomí. 
 
 

 
 
 
Připomínka byla podnětem pro 

přepracování návrhu změny 
územního plánu, tento návrh byl 
projednán s organizací ŘSD ČR dne 
25.04.2012, nové vyjádření k návrhu 
změny ÚP Štíty bylo vydáno dne 

21.05.2012 pod č. j.  

02073/11300/2012. 
 

2. 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, odbor 

přípravy staveb Brno 

Šumavská 33, 612 54 Brno 
21.05.2012 
002073/11300/2012 

Ing. Jiří Juza 

 Sděluje, že zaslaný návrh vymezení hranic koridoru silnice 

I/43 pro ÚP Štíty je pro ŘSD ČR akceptovatelný, pouze 
upozorňuje, že ŘSD ČR bude trvat na jeho vymezení 

plochou silniční dopravy. V této ploše je možno 
eventuelně vyznačit osu záměru, žádné další podrobnosti 

však v tuto chvíli nejsou žádoucí (tvar a typ křižovatek, 
apod.). 

 Mimo uvedené nemá další připomínky. 
 Tento text je považován za dohodu mezi ŘSD ČR a 

pořizovatelem ve smyslu projednání úprav probíhající 
Změny č. 1 ÚP Štíty a v tomto smyslu bude informováno i 
Ministerstvo dopravy ČR, které je dotčeným orgánem za 
rezort dopravy. 

Je respektováno. 
 

 

 
 
 

 
Bere na vědomí. 
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3. 

Centrum dopravního 

výzkumu 
Líšenská 33a, 636 00 Brno 
30.01.2012 

UP/3998/11 
Ing. Eliška Růžičková 

 Katastrálním územím obce procházejí I. třídy č. 11 a č. 43 

a je zde veden záměr výstavby rychlostní silnice R43. 
 Požaduje respektovat ochranná pásma silnic I. tříd a 

budoucí ochranné pásmo rychlostní silnice R43. Požaduje 

plně respektovat vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
odboru přípravy staveb, Šumavská 33, 612 54 Brno (zn.: 
000062/11300/2012) ze dne 10. 1. 2012. 

 Výhledové zájmy sledované sítě železniční, letecké a 

vodní dopravy nejsou uvedeným návrhem změny č. 1 ÚP 
města Štíty dotčeny. 

 K návrhu změny č. 1 ÚP města Štíty nemá další 

připomínky. 

Bere na vědomí. 

 
Je respektováno. 
 

 
 

 
Bere na vědomí. 
 
 

Bere na vědomí. 

4. 

Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR 
Správa CHKO Litovelské 

Pomoraví a krajské 
středisko Olomouc, 
Lafayettova 13, 772 00 
Olomouc 
13.01.2012 

1973/LM/2011 
Hodulíková 

 Upozorňuje, že ke změnám č. 1 - 3 rozšíření plochy pro 
zemědělskou výrobu, 1 - 4 rozšíření plochy pro výrobu a 
průmysl vymezeně na plochách, které jsou součásti Ptačí 

oblastí Králický Sněžník (Natura 2000) by mělo být 
doloženo stanovisko Krajského úřadu Olomoucké kraje v 
souladu s ustanovením § 45 i zákona č. 114/92 Sb. 

 Případnou změnu využití plochy 1 - 1 vodní plochy pro 

chov ryb s případnou protipožární funkci doporučuje 

podmínit provedením biologického posouzení souladu s 
předchozím stanoviskem ze dne 12. 10 2010 č. j 

801/OLM/2010/ Vzhledem k umístění plochy v přírodním 
parku Březná by mělo být doloženo souhlasné stanovisko 
orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Olomouckého 
kraje. 

Je respektováno. 
 
 

 
 
 
Bere na vědomí. 

5. 

ČEPS, a. s. 
28. října 152, 709 02 
Ostrava 
19.12.2011 
1735/11/BRN, 

951/16114/14.12.2011/Še 
Ing. Martin Šenk 

 V zájmovém území změny č. 1 ÚP města Štíty se 
nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho pásmo 
v majetku provozovatele ČEPS, a.s. 

 Nejbližším energetickým zařízením ČEPS, a.s. v této 

oblasti je vedení 400 kV č. 457, jehož ochranné pásmo je 
stanoveno zákonem č. 158/2009 Sb. (ve znění zákona č. 
670/2004 Sb. a 458/2000 Sb.) a je vymezeno svislými 
rovinami po obou stranách výše uvedeného vedení ve 

vodorovné vzdálenosti 25m od krajního vodiče měřené 
kolmo k vedení. 

Bere na vědomí. 
 
 
Bere na vědomí. 

6. 

Telefónica O2 Czech 

Republic 
1. Máje 3, 709 05 Ostrava 

13.01.2012 

POS/SU/UP/2012/01 

Jaromír Bedáň 

 V zájmové lokalitě k.ú. Březenský dvůr, Březná, Crhov, 

Heroltice u Štítů, Štíty Hamerské a Štíty-Město jsou 
uloženy zemní místní metalické kabely, dálkové optické 
sítě a soubory dalších zařízení SEK umístěných nad zemí 
(rozvaděče, sloupy, nadzemní vedení apod.), které je 

nutné při budoucích úpravách, nebo výstavbě 
respektovat. Pro konkrétní akce v dotčené lokalitě je 
třeba si vyžádat u společnosti Telefónica Czech Republic, 
a.s. vyjádření o existenci SEK, kde bude upřesněno 

umístění sítí a stanoveny podmínky ochrany. 
 V případě, že se v budoucím staveništi bude nacházet 

kabel SEK nebo jiné tel. zařízení bránící výstavbě, bude 
nutné provést stranové přeložení nebo jiné zabezpečení 

tohoto zařízení. Na vedení SEK a další zařízení umístěné 
na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady 
spojené s případnou vynucenou překládkou na úrovni 

stávajícího technického řešení a zařízením nového 
věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. 

Je respektováno. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bere na vědomí. 

 

 

Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního 

plánu Štíty: 
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1. 

Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, odbor 
přípravy staveb Brno 
Šumavská 33, 612 54 Brno 

03.10.2013 
002749/11300/2013 

Ing. Alena Juzová 

 K ÚPD Štíty jsme se naposledy vyjádřili spisem č. j. 

000062/11300/2012 ze dne 10.1.2012 v rámci 
společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP.  

 Cílem změny č. 1 Územního plánu Štíty je návrh na 

změnu funkčního využití území v celkem 6 lokalitách ozn. 
„změna č. 1-1 až změna č. 1-6 (č. 1-1 – na vodní plochy, 
1-2 – vodní zdroj, označení pásem, 1-3 – pro rozšíření 
plochy pro výrobu v zemědělství, 1-4 – rozšíření plochy 
pro výrobu, rozvoj a průmysl, 1-5 – plocha pro bydlení, 

záznam stáv. stavu, 1-6 – plocha pro bydlení, záznam 
stáv. stavu).  

 Z hlediska plánovaných záměrů na silniční síti je v rámci 

změny č. 1 ÚP Štíty v grafické části ÚPD zakreslena osa 
„koridoru kapacitní silnice dle ZÚR OK“ včetně vyznačení 
hranic koridoru (do vzdálenosti 500 m od jeho osy na obě 
strany dle ZÚR OK). Pozn. V rámci ZÚR OK je komunikace 

sledována jako územní rezerva.  
 V rámci projednávané ÚPD je rovněž uveden záměr na 

vedení kapacitní komunikace R 43 v řešeném území. V 
grafické části ÚPD je zakreslena tzv. osa kapacitní 

komunikace R 43 dle obcí vybrané varianty C, navržené v 
rámci vyhledávací studie „Silnice I/43 Lanškroun – Dolní 
Lipka“ (zprac. Transconsult s.r.o., 10/2009), dále jen 
studie.  

 V ÚPD je dále pro odstranění stávajících dopravních závad 
sledována lokální přeložka silnice I/43, situovaná mezi 
částmi Štíty – město a obcí Březná, s připojením na 
stávající I/43 v prostoru křiž. I/43xIII/04313. V grafické 

části ÚPD je pro tento záměr zakreslena plocha pro 
dopravu o šířce 100 m od osy navržené komunikace na 
obě strany. Záměr je v souladu se ZÚR OK, ozn.D12.  

 Konstatujeme, že výše uvedené záměry jsou v zásadě 

spjaty s vedením trasy silnice I. třídy č. 43. Pro 
jednoznačnost a zpřesnění/ujasnění uvedených záměrů 
požadujeme ÚPD upravit následovně:  

 Označení plánovaných silnic v území:  

 Podle současné strategie rozvoje silniční sítě se plánovaná 
rychlostní silnice R 43 prozatím zvažuje pouze v úseku od 
rychl. silnice R 35 ve Svitavách po dálnici D 1 na 

Brněnsku. S ohledem na uvedené a na význam 
uvažované nové silnice v úseku od R 35 – hranice ČR/PR 
(kat. S 9,5/70) požadujeme označení „kapacitní 
komunikace R 43“ opravit např. na „kapacitní silnice I/43“ 

dle studie, bez konkretizování, že bude součástí tahu R 
43. Nutno opravit v textové i grafické části ÚPD. 

 V grafické části doporučujeme podél vyznačené osy 

vybrané varianty C zpřesnit územní rezervu pro její 
vedení, tj. vyznačit koridor území min. 100 m od osy 
komunikace na obě strany (s výjimkou lok. 1-4, viz níže) s 
tím, že v západní části řešeného území doporučujeme i 
nadále územně zajistit kromě vybrané varianty C i var. B 

dle studie a v místě souběhu všech tří navržených variant 
(k. ú. Heroltice) územně zajistit všechny tři varianty, 
včetně všech přeložkou vyvolaných staveb.  

 Proti navrhované ploše pro dopravu pro lokální přeložku 

I/43 nemáme námitky. Doporučujeme pouze graficky 
zajistit návaznost, resp. sjednotit plochy/koridory pro 
dopravu.  

 

 
Připomínky:  

 Po porovnání grafické části ÚPD s vybranou variantou C 

vedení nové kapacitní komunikace ve studii 
konstatujeme, že trasa „kapacitní komunikace R 43“ 
zakreslena v ÚPD je oproti studii částečně posunuta 
západním směrem (v území severně města Štíty, u hranic 

k. ú. Štíty/ k. ú. Březná, vč. k. ú. Heroltice). Osu vybrané 
varianty C požadujeme v grafické části ÚPD upravit dle 
studie.  

 Navrhovaná lokalita 1-4 (pro rozvoj a průmysl) byla na 

základě dohody pořizovatele s ŘSD ve věci úprav změny 
č. 1 (viz č. j. 002073/11300/2012 ze dne 21.5.2012) 
upravena tak, že respektuje pás území 50 m od osy 
kapacitní komunikace R 43 směrem k navrhované lokalitě 

1-4 (lok. 1-4 oproti původní výměře zmenšena o daný pás 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Daná připomínka není takového 
charakteru, který by komukoliv 
zavdal možnost pochybnosti o 
charakteru a účelu této komunikace 

(silnice), která je navíc chráněna 
nadřízenou dokumentací – Zásadami 
úz. rozvoje Ol. kraje po první změně 
(dále ZÚR OK) a je umístěna v jejím 

ochranném pásmu. 

Připomínce nelze vyhovět. Územní 
rezervu této silnice nelze ze zákona 
upravovat. Nejprve musí dojít v 
rámci nadřízené dokumentace – 

(ZÚR OK) ke změně charakteru 
opatření – z územní rezervy na návrh 
a ten teprve může územní plán obce 
v rámci řešeného správního území 

upřesnit – upřesnit trasu i šířku 
ochranného pásma. Dalším důvodem 
pro nevyhovění této připomínce je 
fakt, že územní plán jako takový 

nemůže obsahovat variantní řešení. 
Všechny tři varianty jsou navíc také 
chráněny územní rezervou koridoru 
kapacitní silnice I/43. 

Studie silnice ve variantě trasy „C“ se 
nachází uvnitř ochranného pásma 
chráněného koridoru územní rezervy 
kapacitní silnice I/43. Ani tato územní 
rezerva, ani osa komunikace var. „C“ 

nejsou ze zákona veřejně 
prospěšnou stavbou a nezakládají 
tedy podmínky omezující konkrétní 

vlastnické právo jiné osoby. Toho lze 

dosáhnout pouze změnou charakteru 
navrhované stavby – z územní 
rezervy na návrh – což je v 
kompetenci nadřízené krajské 

dokumentace. Trasa je 
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2. 

Povodí Moravy s. p. 

Dřevařská 11, 601 75 Brno 
15.10.2013 
PMO43073/2013-203/Hoj 

Ing, Zuzana Hojná 

 Z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v 

rozporu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí.  
 Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů s 

uvedeným záměrem souhlasíme za splnění následujících 
podmínek:  

 Budou splněny požadavky Vyjádření správce povodí č. j. 
PMO40358/2010-203/Ve.  

 Podél VVT bude v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 
254/2001 Sb., v platném znění zachován manipulační 
pruh šířky min. 8 m oboustranně sloužící správci toku k 

výkonu práv a povinností souvisejících s jejich správou. 
Manipulační pásmo DVT bude respektováno v šířce 6 m 
od břehové čáry oboustranně.  
 

Bere na vědomí. 

 
Je respektováno. 
 

 
 
 
 

Připomínku bere na vědomí - 
stanovení volných manipulačních a 

ochranných pruhů podél vodních 
toků v postatě vymezuje jiný právní 
přepis – v připomínce citovaný zák. 
č. 254/2001 Sb. Požadavek je tedy 

splněn uplatněním zákona, majícího 
větší právní sílu než vlastní územní 
plán. Územní plán nevymezuje žádné 
konkrétní stavby v těchto pásech.  
 

 

3. 

Česká geologická 

služba, Správa 
oblastních geologů 

Klárov 131/3, 118 21 
Praha 
08.10.2013 
ČGS-441/13/1405*SOG-

441/525/2013 
RNDr. V. Pecina 

 V kap. „Dobývání nerostů, těžební prostory“ je zmíněno 

výhradní ložisko cihlářské suroviny B 3155700 Štíty, které 

je chráněno dobývacím prostorem 71043 Štíty, který je 
zároveň chráněným ložiskovým územím. Žádná z 
navrhovaných změn není ve střetu s tímto limitem území, 
ale ČGS pokládá za důležité upozornit, že hrozí střet 

zájmů při realizaci plánované přeložky silnice I/43 a 
doporučuje tento střet v předstihu řešit.  

 Dále ČGS doporučuje doplnit do územního plánu 
registrovaný plošný sesuv 4144 Písařov, nacházející se na 

severním svahu trati Bartoňovo, východně od města Štítů.  

 

 
 

 
 
 
 

 
Bere na vědomí. Předmětem 
dokumentace změny č.1 ÚPD byly 
požadavky fyzických a právnických 

osob, které jsou v dokumentaci 
navrženy a takto i ve smyslu zák. č. 
183/2006 Sb.,v platném znění 
(stavebního zákona), projednány a 
dále pak požadavky vyplývající z 

nadřazené územně plánovací 
dokumentace. Ostatní prvky a jevy 
bodu zapracovány do dokumentace 
při zpracování (aktualizaci) územního 

plánu celého správního území obce.  
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4. 

Severomoravská 

plynárenská, a. s. 
Plynární 2748/6, 702 72 
Ostrava 

09.10.2013 
5000849873 

Ing. David Cvalín 

 Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL RS. 

Sledovaným územím rovněž prochází i VTL plynovod. 
Tato plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou 
součástí distribuční soustavy plynu.  

 V územním plánu požadujeme:  

 Respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich 
ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

energetickým zákonem.  
 Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v 

rozsahu: viz příloha č. 1  

 Bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice v rozsahu 10 
m  

 Ochranné pásmo plynovodů a technologických objektů 

činí 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu  
 Ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném území 

obce činí 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu;  
 Zakreslit plynárenská zařízení (PZ) v aktuálním stavu a 

rovněž nově navržená PZ v detailech části ÚP.  
 K zaslané dokumentaci máme tyto připomínky:  

 Bez připomínek.  

 Konkrétní technické podmínky napojení, stanovisko ke 
kapacitě, stanovisko k investorství rozšíření DS, podmínky 
rozšíření DS a další budou řešeny v následující fázi po 

upřesnění počtu a charakteru nových OM v rámci tzv. 
„Smlouvy o připojení“ (v případě jednoho OM na základě 
Žádosti o připojení k DS) nebo tzv. „Protokolu o zajištění 
kapacity v DS“, resp. „Smlouvy o podmínkách napojení, o 

spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí kupní“ (v případě rozšíření 
DS o více OM na základě Žádosti o prověření volné 
kapacity v DS).  

 Případné přeložky stávajících PZ se řeší dle § 70 zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění.  

 Při řešení ÚP je nezbytné dodržet:  

 V ochranném pásmu zejména:  
 Může být realizována běžná zemědělská činnost bez 

omezení (neporušit orientační sloupky a ostatní případná 

nadzemní zařízení na trase).  
 Je nutno keře, nízkokmenné stromy vysazovat 2 m od osy 

plynovodu na každou stranu.  

 Je nutno hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m od osy 
plynovodu na každou stranu.  

 V ochranném pásmu 4 m musí zůstat volně přístupný 

zelený pás.  

 Oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo 
ochranné pásmo.  

 V bezpečnostním pásmu zejména:  

 Výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo, 
mimo otevřených staveb, např. parkoviště nebo skladové 
otevřené plochy.  

 Sklady hořlavin, čerpací stanice PHM apod. umístit mimo 
bezpečnostní pásmo.  

 Dále:  

 Styk našeho zařízení se stavbou jiných inženýrských sítí 
řešit zásadně dle ČSN EN 1594.  

 Přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně 

zabezpečit silničními panely.  
 V zájmové lokalitě se nachází stanice katodové ochrany 

(SKAO), která je součást plynovodu. Pro anodové 

uzemnění (AU) tohoto zařízení je nutné dodržet ochranné 

pásmo (TPG 920 25) 100 m, vrtaná anoda 40 m. Pro 
elektrický kabel 1 m. Skutečné pásmo ovlivněné AU lze 
přesněji určit na základě změření rezistivity půdy a 

zhodnocením dlouhodobého proudového odběru. Toto 
měření provede a vyhodnotí na náklady investora úsek 
správy DS.  

 Data pro obce s rozšířenou působností jsou k dispozici na 

adrese http://portal.geostore.cz/uap (pouze plynovody 

bez technických údajů). Adresa pro požadavek exportu 
aktuálních dat (s vybranými technickými údaji): gis@rwe-
smp.cz  

 Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s případnou 
plynofikací – zárukou dodávky zemního plynu je buď 
uzavřená Smlouva o připojení k distribuční soustavě, nebo 

 

 
 
 

Je respektováno v podrobnosti 
příslušející charakteru územně 

plánovací dokumentace. Konkrétní 
stavební záměry podléhají odlišnému 
povolovacímu režimu, který musí 
každý ze zákona respektovat. 
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Textová část Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Štíty obsahuje celkem 33 stran. 

 

Grafická část Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Štíty obsahuje celkem 3 výkresy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 Závěrečná  ustanovení 

 

1. Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu je Město Štíty, zastoupené odborem rozvoje 
a  územního plánování MěÚ v Zábřehu 

2        Zpracovatelem změny č. 1 ÚP Štíty  je Ing. arch. Jiří Valert , Ing. arch. Alois Haltmar a 
kolektiv Stavoprojektu   Šumperk, spol. s r.o. 

3. Vydávajícím orgánem je ve smyslu zákona O obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
Zastupitelstvo  města Štíty. 

4. Příslušný nadřízený orgán územního plánování je Krajský úřad Olomouckého kraje, 
oddělení strategického rozvoje 

5. Za realizaci regulativů rozvoje odpovídá stavební úřad Městského úřadu Zábřeh 

6. O úpravě dokumentace může rozhodnout pořizovatel územně plánovací dokumentace. 

7. Vydaný dokument Změny č. 1 Územního plánu města Štíty, včetně všech dokladů bude 
uložen na Městském Úřadě ve Štítech,v rozsahu dle vyhlášky 500/2006 Sb., dále na 
odboru výstavby MěÚ v Zábřeze, na odboru  rozvoje a  územního plánování MěÚ v 
Zábřeze a na oddělení územního plánu  a stavebního řádu odboru strategického rozvoje 
Krajského úřadu Olomouc. 
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