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A.  D�VODY PRO PO�ÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPOVÁ-LÁZN�, POUŽITÉ 
PODKLADY 

a) Údaje o zadání, podkladech a postupu práce  

Územní plán Lipová-lázn� je zpracován na základ� smlouvy o dílo uzav�ené mezi objed-
natelem, Obcí Lipová-lázn� a zpracovatelem, Urbanistickým st�ediskem Ostrava, s.r.o.
dne 27. 9. 2010. 

Územní plán Lipová-lázn� je zpracován dle stavebního zákona (zákon �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) a v souladu s požadavky 
vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumenta-
ci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, ve zn�ní vyhlášky �. 458/2012 Sb. a vy-
hlášky �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�.  

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho  
plošného a prostorového uspo�ádání (urbanistickou koncepci), uspo�ádání krajiny a koncepci 
ve�ejné infrastruktury; vymezuje zastav�né území, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke 
zm�n� stávající zástavby, k obnov� nebo op�tovnému využití znehodnoceného území (plochy 
p�estavby), plochy pro ve�ejn� prosp�šné stavby, pro ve�ejn� prosp�šná opat�ení a pro územní 
rezervy a stanoví podmínky pro využití t�chto ploch a koridor�. Územní plán v souvislostech 
a podrobnostech území obce zp�es�uje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se 
zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje �R.  

Obec Lipová-lázn� má zpracovaný územní plán (Urbanistické st�edisko Ostrava, s.r.o., 
�erven 2004), schválený Zastupitelstvem obce Lipová-lázn� dne 26. 6. 2006 a schválenou 
Zm�nu �. 1. D�vodem pro zpracování nového územního plánu je p�edevším nutnost uvést 
územní plán do souladu s platnou legislativou a se Zásadami územního rozvoje Olomouckého 
kraje v platném zn�ní a zapracovat do n�j aktuální rozvojové zám�ry obce. 

V b�eznu 2011 byly zpracovány pr�zkumy a rozbory, jejichž cílem bylo získání údaj� o 
sou�asném stavu území, problémech území a rozvojových zám�rech. Na základ� t�chto pr�-
zkum� a rozbor� byl zpracován návrh zadání Územního plánu Lipová-lázn�, který byl pro-
jednán dle § 47 zák. �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní poz-
d�jších p�edpis�, upraven dle vznesených p�ipomínek a požadavk� a schválen Zastupitel-
stvem obce Lipová-lázn� dne 19. 10. 2011. Na základ� schváleného zadání byl v srpnu 
2012 zpracován návrh �ešení Územního plánu Lipová-lázn�. Po projednání návrhu územ-
ního plánu dle § 50 stavebního zákona byl návrh na základ� vydaných stanovisek v b�eznu 
2014 upraven. Zárove� bylo provedeno p�edigitalizování k.ú. Horní Lipová do nových ma-
pových podklad�.  

  Výchozími podklady pro zpracování územního plánu byly: 

- Politika územního rozvoje �R 2008, schválená usnesením vlády �. 929 ze dne 20. 7. 
2009;

- Aktualizace �. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaná formou opat�ení 
obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením �.  
UZ/19/44/2011;

- Územn� analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace �. 3 rok 2013 (Krajský 
ú�ad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, 2013);

- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schvá-
lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006;
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- Plán odpadového hospodá�ství Olomouckého kraje, vydaný ve form� obecn� závazné 
vyhlášky Olomouckého kraje �. 2/2004;

- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný na�ízením Olo-
mouckého kraje v r. 2004;

- Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kra-
je (CITYPLAN spol. s r.o., 2009);

- Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ 
GROUP s.r.o., Olomouc, 2009);

- Hodnocení imisní situace v Olomouckém kraji pro pot�eby Krajského regula�ního 
�ádu (�HMÚ Ostrava, 2010);

- Plán rozvoje vodovod� a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o., 
srpen 2004);

- Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s. Brno);

- Koncepce rozvoje silni�ní sít� na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. t�ídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. 
Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);

- Koncepce strategie ochrany p�írody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecolo-
gical Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);   

- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje dne 17.3.2004; 

- Územn� analytické podklady ORP Jeseník, Aktualizace �. 2 – Rozbor udržitelného 
rozvoje území (prosinec 2012);

- Územní plán obce Lipová-lázn� (Urbanistické st�edisko Ostrava, s.r.o., �erven 2004), 
schválený Zastupitelstvem obce Lipová-lázn� dne 26. 6. 2006 a jeho Zm�na �. 1;

- Územní plán Lipová-lázn� – pr�zkumy a rozbory (Urbanistické st�edisko Ostrava, 
s.r.o., b�ezen 2011); 

- Zadání územního plánu Lipová-lázn�, schválené Zastupitelstvem obce Lipová-lázn�
dne 19. 10. 2011; 

- Silnice I/60 Pomezí – Lipová, technická studie (Dopravoprojekt Brno a.s., zá�í 2002); 

- In-line stezky Jesenicko (Dopravní projektování, spol. s r.o., 2008); 

- Mapa radonového indexu geologického podloží (�eská geologická služba, 2004); 

- Rychlebské hory a Lázn� Jeseník – turistická mapa (Klub �eských turist�, 2008); 

- Výsledky s�ítání dopravy na dálni�ní a silni�ní síti v r. 2000, 2005 a 2010 (�editelství 
silnic a dálnic  �R, Praha); 

- Základní silni�ní mapy �R v m��ítku 1 : 50 000,  vydané �eským ú�adem zem�m��ic-
kým a katastrálním; 

- Základní vodohospodá�ské mapy �R v m��ítku 1 : 50 000, vydané �eským ú�adem 
zem�m��ickým a katastrálním; 

- www.geofond.cz. 
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b) Obsah a rozsah elaborátu územního plánu  

Územní plán Lipová-lázn� obsahuje: 

I.     Územní plán Lipová-lázn�   
I.A  Textová �ást 
I.B  Grafická �ást   

  1. Výkres základního �len�ní území             1 : 5000 
  2. Hlavní výkres                   1 : 5000 
  3. Dopravní infrastruktura               1 : 5000
  4. Technická infrastruktura – vodní hospodá�ství        1 : 5000 
  5. Technická infrastruktura – energetika, elektronické komunikace  1 : 5000 
  6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací     1 : 5000 

II.    Od�vodn�ní územního plánu Lipová-lázn�  
II.A  Textová �ást 
II.B  Grafická �ást   
     7. Koordina�ní výkres                1 : 5000 
     8. Výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu       1 : 5000 
         9. Výkres širších vztah�                1 : 50 000 

III. Vyhodnocení vliv� Územního plánu Lipová-lázn� na udržitelný rozvoj území 

  

     Výkres �. 1. Výkres základního �len�ní území obsahuje vymezení �ešeného území (hra-
nice obce Lipová-lázn�), hranice katastrálních území, hranice zastav�ného území, zastavitel-
ných ploch, ploch p�estavby a ploch zm�n v krajin�, vymezení ploch, ve kterých bude uloženo 
prov��ení zm�n jejich využití územní studií, vymezení ploch, kde architektonickou �ást pro-
jektové dokumentace m�že vypracovat pouze autorizovaný architekt a vymezení ploch, na 
nichž je výstavba možná až ve 2. etap�. 

Výkres �. 2. Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch 
s rozdílným využitím, dále koncepci uspo�ádání krajiny v�etn� ploch s navrženou zm�nou 
využití, vymezení zastav�ného území, zastavitelných ploch, ploch p�estavby a ploch zm�n v 
krajin�. 

Výkres �. 3. Dopravní infrastruktura obsahuje samostatný návrh �ešení dopravy a do-
pravních za�ízení.   

Výkres �. 4. Technická infrastruktura – vodní hospodá�ství obsahuje samostatný návrh 
�ešení problematiky vodního hospodá�ství.       

 Výkres �. 5. Technická infrastruktura – energetika, elektronické komunikace obsahu-
je samostatný návrh �ešení problematiky energetiky a elektronických komunikací.  

Výkres �. 6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací zobrazuje plochy a 
pozemky ur�ené pro umíst�ní navrhovaných ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných 
opat�ení a ve�ejných prostranství, ve kterých lze práva k pozemk�m a stavbám vyvlastnit dle 
§ 170 stavebního zákona nebo ke kterým lze uplatnit p�edkupní právo dle § 101 stavebního 
zákona.  

Výkres �. 7. Koordina�ní výkres zobrazuje navržené �ešení, nem�n�ný sou�asný  stav a 
d�ležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.  

Výkres �. 8. Výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu zahrnuje rozsah zábor�, 
nutný k realizaci navržených �ešení.  
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Výkres �. 9. Výkres širších vztah� v m��ítku 1 : 50 000 zobrazuje vazby �ešeného území 
(zejména vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na 
bezprost�ední okolí.  Je zpracován formou vý�ezu z Koordina�ního výkresu Aktualizace �. 1 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

c) Vymezení základních pojm�, seznam použitých zkratek, p�ehled citovaných zákon� a 
vyhlášek  

Základní pojmy stavebního zákona (zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�):   

Zastav�né území tvo�í jedno nebo více odd�lených zastav�ných území ve správním území 
obce. Hranici jednoho zastav�ného území tvo�í �ára vedená po hranici parcel, ve výjime�ných 
p�ípadech ji tvo�í spojnice lomových bod� stávajících hranic nebo bod� na t�chto hranicích.  

Do zastav�ného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, po-
zemk� zem�d�lské p�dy ur�ených pro zajiš�ování speciální zem�d�lské výroby (zahradnictví) 
nebo pozemk� p�iléhajících k hranici  intravilánu navrácených do orné p�dy nebo do lesních 
pozemk�, a dále pozemky vn� intravilánu, a to :  

a) zastav�né stavební pozemky       
b) stavební proluky 
c) pozemní komunikace nebo jejich �ásti, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastav�-

ného území 
d) ostatní ve�ejná prostranství  
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastav�ného území, s výjimkou 

pozemk� vinic, chmelnic a zahradnictví.    

Zastav�né území obce Lipová-lázn� je vymezeno k 1. 3. 2014. 

Zastavitelné plochy tvo�í plochy vymezené k zastav�ní v územním plánu nebo v zásadách 
územního rozvoje. Jeho vymezení je dáno hranicí zastavitelného území.   

Plochy p�estavby tvo�í plochy vymezené ke zm�n� stávající zástavby, k obnov� nebo op�-
tovnému využití znehodnoceného území.   

Plochy zm�n v krajin� vymezují plochy, kde dochází ke zm�n� využití krajiny; leží vždy 
vn� zastav�ného území. 

Limity využití území omezují zm�ny v území z d�vodu ochrany ve�ejných zájm�; vyplý-
vají z právních p�edpis� nebo jsou stanoveny na základ� zvláštních právních p�edpis�, p�íp. 
vyplývají z vlastností území.  

Seznam použitých zkratek 

ATS   -  automatická tlaková stanice 
BD   -  bytový d�m 
BP   -  bezpe�nostní pásmo 
BPEJ   -  bonitní p�dn� ekologická jednotka 
BTS   -  base transceiver station (základnová p�evodní stanice) 
�GS   -  �eská geologická služba 
�HP   -  �íslo hydrologického po�adí 
�OV    -  �istírna odpadních vod  
�SÚ   -  �eský statistický ú�ad 
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DP   -  dobývací prostor 
DTS   -  distribu�ní trafostanice 
EA   -  ekonomicky aktivní 
EO   -  ekvivalentní obyvatel 
HPJ   -  hlavní p�dní jednotka 
CHKOJ  -  Chrán�ná krajinná oblast Jeseníky 
CHLÚ  -  chrán�né ložiskové území 
CHOPAV -  chrán�ná oblast p�irozené akumulace vod  
k. ú.         -  katastrální území 
LBC   -  lokální biocentrum 
LBK   -  lokální biokoridor 
LHP   -  lesní hospodá�ský plán 
MŠ   -  mate�ská škola 
MVE   -  malá vodní elektrárna  
NN           -  nízké nap�tí 
NP   -  nadzemní podlaží 
NRBK  -  nadregionální biokoridor 
OP   -  ochranné pásmo  
ORP   -  obec s rozší�enou p�sobností 
OZKO  -  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PK   -  p�erušovací komora 
PÚR �R  -  Politika územního rozvoje �R  
RBC   -  regionální biocentrum 
RBK   -  regionální biokoridor 
RD   -  rodinný d�m 
RK   -  regionální biokoridor 
RKC   -  rekrea�ní krajinný celek 
RS   -  regula�ní stanice 
RSU        -  remote subscriber unit (vzdálený ú�astnický blok) 
�SD �R  -  �editelství silnic a dálnic �R 
SLBD  -  s�ítání lidu, dom� a byt�
SO   -  správní obvod 
SOB   -  specifická oblast 
STG   -  skupina typ� geobiocénu 
STL   -  st�edotlaký 
TO   -  telefonní obvod  
TTP   -  trvalé travní porosty 
TUV   -  teplá užitková voda 
ÚAP   -  územn� analytické podklady 
ÚP   -  územní plán 
ÚPS   -  ú�astnická p�ípojná sí�
ÚSES          -  územní systém ekologické stability
VKP   -  významný krajinný prvek 
VN   -  vysoké nap�tí 
VTL   -  vysokotlaký 
VVN   -  velmi vysoké nap�tí 
ZCHÚ  -  zvlášt� chrán�né území 
ZPF   -  zem�d�lský p�dní fond 
ZŠ    -  základní škola 
ZÚR OK -  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
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P�ehled citovaných zákon� a vyhlášek 

- zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�; 

- vyhláška �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací doku-
mentaci a zp�sobu evidence plánovací �innosti, ve zn�ní vyhlášky �. 458/2012 Sb.; 

- vyhláška �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; ve zn�ní pozd�j-
ších p�edpis�; 

- zákon �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i (památkový zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�;

- zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- vyhláška  MŽP �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 
114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon), ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�;

- zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�-
kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�;

- zákon �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�ed-
pis�;

- na�ízení vlády �R �. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 
reprodukci druh� ryb a dalších vodních živo�ich� a o zjiš�ování hodnocení stavu jakosti 
t�chto vod, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- vyhláška MZe �. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tok� a 
zp�sob provád�ní �inností souvisejících se správou vodních tok�; 

- zákon �. 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší;

- zákon �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpi-
s�; 

- zákon �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� dalších zákon�, ve zn�-
ní pozd�jších p�edpis�;

- zákon �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�; 

- vyhláška MŽP �. 13/1994 Sb., kterou se upravují n�které podrobnosti  ochrany ZPF; 

- vyhláška �. 48/2011 Sb., o stanovení t�íd ochrany; 

- zákon �. 256/2001 Sb., o poh�ebnictví a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

- zákon �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�; 

- vyhláška MŽP �. 363/1992 Sb., o zjiš�ování starých d�lních d�l a vedení jejich registru,
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 
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- zákon �. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�;  

- na�ízení vlády �. 599/2004 Sb., kterým se vymezuje Pta�í oblast Jeseníky; 

- na�ízení vlády �. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 
lokalit. 
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B.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAH� V ÚZEMÍ 

Obec Lipová-lázn� leží v severní �ásti Olomouckého kraje, v jižní �ásti okresu Jeseník. 
Na severozápad� sousedí s obcí Skorošice, na severu s obcemi Vápenná a �eská Ves, na vý-
chod� s m�stem Jeseník (k. ú. Jeseník, Bukovice, Adolfovice) a na jihu a jihozápad� s obcí 
Ostružná (k. ú. Ostružná, Pet�íkov). Jediným bodem (vrchol Trojhraní – 1109 m n.m.) se do-
týká státní hranice s Polskou republikou.   

Vyjíž	ka z prací a ob�anskou vybaveností je orientována jednozna�n� na m�sto Jese-
ník, sousedící s obcí Lipová-lázn�.  

Dopravní vazby �ešeného území zajiš�uje p�edevším silnice I/60 Jeseník – Javorník – 
státní hranice, která je nejvýznamn�jší dopravní trasou v �ešeném území. Jejím prost�ednic-
tvím je zajišt�no spojení obce s Jeseníkem na východ� a s oblastí Javornicka na severu. Sou-
�asn� napojuje celou oblast na polskou silni�ní sí�  p�es hrani�ní p�echod Javorník, Bílý Potok 
– Paczkow. Územím obce procházejí také dv� železni�ní trat� – železni�ní tra�  �. 292 Krnov 
– Šumperk a železni�ní tra� �. 295 Lipová-lázn� – Javorník ve Slezsku.    

Z nad�azených sítí technické infrastruktury prochází �ešeným územím vedení VVN 110 
kV – VVN 5601 – 5602 propojující rozvodny 110/22 kV �eská Ves a Hanušovice, VTL ply-
novody DN 300, PN 25 (663009) Záb�eh na Morav� – �ervenohorské sedlo – Jeseník, DN 
200/150/100, PN 40 (662078) Jeseník – Ramzová a DN 200, PN 40 (662134) Jeseník – Vá-
penná, a dálkové optické  kabely p�enosové sít� �eského Telecomu a.s.  

Jižní �ást �ešeného území je sou�ástí Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky, která je záro-
ve� Chrán�nou oblastí p�irozené akumulace vod Jeseníky.  

Obec je významným rekrea�ním a láze�ským st�ediskem – na k. ú. Horní Lipová  zasahuje  
lyža�ský areál Ramzovské sedlo – Bonera Ramzová, který pat�í mezi nejnavšt�vovan�jší 
lyža�ská st�ediska  v Jeseníkách  (z�ásti na území obce Ostružná); v Dolní Lipové mají dlou-
holetou tradici Lázn� Dolní Lipová.  

Sídelní struktura regionu, druh a intenzita vazeb a p�irozená d�lba funkcí jednotlivých sídel 
do zna�né míry p�edur�ují rozvoj celého regionu i vlastního �ešeného území. Ze sídelní struk-
tury regionu a místních podmínek �ešeného území je tak formován rozvojový potenciál sídel a 
obcí. Je otázkou, nakolik stávající funkce sídel (obytná, obslužná, výrobn�-podnikatelská, 
rekrea�ní) využívají tento potenciál, zda „vnímají“ jeho zm�ny, �i naopak zda jejich rozvoj 
není z ur�itého hlediska nadm�rný, ohrožující vlastní potenciál území a regionu. Základní 
kladnou daností �ešeného území je jeho rekrea�ní a láze
ský potenciál, omezením poloha 
v okrese Jeseník, postiženém vysokou nezam�stnaností. 

Obec Lipová-lázn� je p�ím�stským láze�ským a rekrea�ním sídlem, jehož zástavba navazu-
je na m�sto Jeseník, které je centrem správního obvodu OPR Jeseník. Obec tvo�í stabilní cent-
rální �ást sídelní struktury p�irozeného regionu Jesenicka. P�evažující funkce obce jsou 
obytná, rekrea�ní, láze
ská a dopravní, �áste�n� i obslužná a omezen� výrobní.    
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Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP  Jeseník a širší srovnání  

po�et 
�ástí / 
obec 

vým�ra 
km2 

km2/ 
obec 

obyvatel 
obyvatel na 

ORP obcí katastr� �ástí 
obec 

�ást 
obce km2

Jeseník 24 59 63 2,6 719 30,0 41 095 1 712 652 57 
Olomouc 45 102 107 2,4 859 19,1 161 802 3 596 1 512 188 
Šumperk 36 96 87 2,4 857 23,8 71 857 1 996 826 84 

 pr�m�ry ORP 
Olomoucký 

kraj 30,7 58,8 59,0 2,1 405,1 14,3 49360,1 4 144 1 996 229 
�R 30,5 63,0 72,9 2,8 382,3 15,4 45246,9 1 685 699 134 

Zdroj: Malý lexikon obcí 2011, �SÚ, data pro rok 2010 

Pro sídelní strukturu celého správního obvodu ORP Jeseník je charakteristická nízká husto-
ta osídlení a výrazné ovlivn�ní osídlení p�írodními podmínkami území, zejména geomorfolo-
gickými a klimatickými, omezujícími dopravní dostupnost území, p�edevším v zimním obdo-
bí. V�tšina spádového území ORP vykazuje zna�nou rekrea�ní atraktivitu, zejména v okolí 
m�sta Jeseník. Nep�íznivou skute�ností jsou významné vazby na hospodá�sky problémové 
mikroregiony, zejména na Javornicko. 

     Z hlediska širších vazeb na území okolních obcí obsahuje územní plán vymezení plochy 
dopravní infrastruktury pro p�eložku silnice I/45 a vymezení územního systému ekologické 
stability. Koordinace t�chto zám�r� z hlediska širších vztah� v území, tj. návaznosti na území 
okolních obcí, je v Územním plánu Lipová-lázn� respektována. 
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C. ÚDAJE O  SPLN�NÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPOVÁ-LÁZN�,                         
ÚDAJE O SPLN�NÍ POKYN� PRO ÚPRAVU PO SPOLE�NÉM JEDNÁNÍ  

C.1 Údaje o spln�ní zadání Územního plánu Lipová-lázn�

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Lipová-lázn� jsou spln�ny takto: 

a)  Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn� plánovací dokumentace 
vydané krajem a z dalších širších územních vztah�   

1. P�i zpracování územního plánu Lipová-lázn� respektovat Politiku územního rozvoje �R 
2008, schválenou usnesením vlády �. 929 ze dne 20. 7. 2009. Respektovat za�azení �eše-
ného území do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sn�žník (SOB 3), pro kterou platí 
následující kritéria a podmínky pro rozhodování o zm�nách v území a úkoly pro územní 
plánování: 

P�i rozhodování a posuzování zám�r� na zm�ny v území p�ednostn� sledovat:  
a) rozvoj rekreace a láze�ství,  
b) rozvoj ekologického zem�d�lství a d�evozpracujícího pr�myslu,  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území.  

Jde o obecné požadavky, které se obce Lipová-lázn� týkají jen z�ásti – pro rozvoj láze�-
ství a rekreace je v územním plánu navržen dostatek rozvojových ploch, ekologické ze-
m�d�lství je v obci provozováno a stabilizováno, pro rozvoj d�evozpracujícího pr�myslu 
jsou k dispozici p�edevším stávající z�ásti nevyužité plochy výroby a skladování; do-
pravní dostupnost obce je, vzhledem k tomu, že leží na významném silni�ním tahu – sil-
nici I/60 – dobrá.  

V rámci územn� plánovací �innosti kraje a koordinace územn� plánovací �innosti obcí: 
a) identifikovat hlavní póly a st�ediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvá�et zde 

územní podmínky pro zkvalitn�ní a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydle-
ní a ob�anského vybavení  

b) vytvá�et územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a p�eshrani�ních 
dopravních tah�, zejména na Kladsko  

c) vytvá�et územní podmínky pro rozvoj systému p�ších a cyklistických tras a propojení 
systému se sousedním Polskem, koncep�ního rozvoje systému dálkových tras  

d) vytvá�et územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, d�evozpracujícího 
pr�myslu a ekologického zem�d�lství, zejména vymezením vhodných území pro tyto 
aktivity 

e) vytvá�et územní podmínky pro zem�d�lskou výrobu podhorského a horského charakte-
ru, zejména vymezením vhodných území pro zatrav�ování a pastviná�ství  

f) prov��it možnosti využití rekrea�ního potenciálu horských masiv� Jeseník� a Králic-
kého Sn�žníku; do doby prov��ení je nutno zachovat stávající charakter a rozsah vyu-
žití a limit� tohoto území 

g) �ešit územní souvislosti napojení Jeseník� sm�rem na Ostravu. 

Vyhodnocení spln�ní t�chto požadavk� je provedeno v kap. H.1. 

2. Respektovat zám�ry obsažené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, vyda-
ných opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 pod 
�.j. KÚOK/8832/2008/ OSR-1/274, nyní ve zn�ní Aktualizace �. 1 a to: 
- p�eložka silnice I/60 Lipová-lázn� – Javorník (ve�ejn� prosp�šná stavba D 07) 
- vymezení nadregionálních biokoridor� K 85 a K 86 
- vymezení nadregionálních biocenter �. 476 Šerák – Keprník a Smrk 
- vymezení regionálního biokoridoru RK 828. 
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 Respektovat následn� Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace 
�. 1, vydané opat�ením obecné povahy �.j. KUOK 28400/2011 dne 22.4.2011. 

Všechny výše uvedené zám�ry a jevy nadmístního významu jsou do územního plánu za-
pracovány v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktu-
alizace �. 1. 

3. Respektovat zásady rozvoje ve vymezených rekrea�ních krajinných celcích (RKC Jeseník 
– Lipová) obsažené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, zejména:  

- p�ír�stek kapacit individuální rekreace realizovat pouze výjime�n�, preferovat p�em�-
nu p�vodních venkovských objekt� na rekrea�ní chalupy 

- p�i zm�nách v území up�ednostnit rozvoj ve�ejné infrastruktury, ob�anské vybavenos-
ti, a to p�edevším v oblasti ubytování, stravování, maloobchodu, služeb, sportovn�
technické vybavenosti a kultury, které by zásadním zp�sobem povýšily kvalitu rekre-
a�ního procesu a atraktivitu území i mimo hlavní turistickou sezónu 

- vybavenost koncentrovat do pól� rozvoje cestovního ruchu (Jeseník, Javorník, Zlaté 
Hory, Staré M�sto) 

- vytvá�et podmínky pro rozvoj zejména r�zných forem cestovního ruchu s d�razem na 
m�kkou turistiku (nap�. p�ší, cyklo, lyža�ská, agro, hipo, …). 

Tyto zásady jsou respektovány; pro rozvoj rodinné rekreace jsou navrženy pouze dv�
drobné plochy, rozvoj rekreace je orientován zejména na za�ízení cestovního ruchu a na 
rozvoj lyža�ských areál�; navrhují se nové cyklotrasy a in-line stezka. 

4. Respektovat a zohlednit koncep�ní rozvojové materiály Olomouckého kraje: 
- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje; 
- Plán odpadového hospodá�ství Olomouckého kraje, vydaný ve form� obecn� závazné 

vyhlášky Olomouckého kraje �. 2/2004; 
- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný na�ízením Olo-

mouckého kraje v r. 2004; 
- Plán rozvoje vodovod� a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spol. s r.o., 

srpen 2004); 
- Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno); 
- Koncepce rozvoje silni�ní sít� na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 

spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 
- Koncepce strategie ochrany p�írody a krajiny pro území  Olomouckého kraje (Ecological 

Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004); 
- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; 
- Územní generel dopravy silnic II. a III. t�ídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. Ja-

roslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004); 
- Hluková mapa Olomouckého kraje.  

Zohlednit navržené, prov��ené a posouzené �ešení problém� v území z územních studií, 
vložených do evidence územn� plánovací �innosti: 
- Územní studie - V�trné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting 

a.s.); 
- Územní studie rekrea�ního celku Jeseníky (Urbanistické st�edisko Ostrava s.r.o., prosi-

nec 2008); 
- Posouzení kulturních a p�írodních hodnot v území kulturních krajinných oblastí KH1 - 

KH8 
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- Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO11 na území Olomouckého 
kraje  

- Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a 
RC 6-12 na území Olomouckého kraje  

- Územní studie rekrea�ního celku Jeseníky  
- Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity  
- Studie ochrany p�ed povodn�mi na území Olomouckého kraje 

Všechny uvedené koncep�ní materiály jsou respektovány. 

5. Respektovat postavení obce ve struktu�e osídlení s p�evládající funkcí obytnou, rekrea�ní a 
láze�skou, �áste�n� i dopravní a obslužnou, s dobrými p�edpoklady pro rozvoj všech t�chto 
funkcí – spln�no, v územním plánu jsou navrženy rozvojové plochy zejména pro novou 
obytnou výstavbu, pro rozvoj láze�ství, rekreace a cestovního ruchu.  

6. Za vyšší spádové centrum ob�anské vybavenosti považovat Jeseník – bere se na v�domí, 
na návrh urbanistické koncepce rozvoje obce však tato skute�nost nemá zásadní vliv.      

7. Respektovat vazby �ešeného území na okolí, zejména na nad�azenou komunika�ní sí�, na 
nad�azené soustavy inženýrských sítí a na územní systém ekologické stability a koordino-
vat je s platnými územními plány sousedních obcí s ohledem na širší územní vazby. 

Veškeré vazby dopravní a technické infrastruktury na území okolních obcí jsou respekto-
vány, vazby územních systém� ekologické stability jsou p�evzaty z územních plán� okol-
ních obcí. 

b) Požadavky na �ešení vyplývající z územn� analytických podklad�  

1. P�i návrhu územního plánu Lipová-lázn� �ešit problémy, vyplývající z ÚAP ORP Jeseník, 
zejména: 

- zajišt�ní ochrany ložisek nerostných surovin – stávající t�žená ložiska nerostných suro-
vin jsou respektována a jsou vymezeny dostate�né plochy pro další rozvoj povrchové 
t�žby  

- ur�ení vhodného zp�sobu využití ploch po ukon�ení t�žby nerostných surovin – b�hem 
o�ekávané doby platnosti územního plánu ukon�ení t�žby na t�žených ložiscích neo-
�ekáváme 

- podporovat územní pot�eby výstavby obchvat� obcí a m�st za ú�elem snížení imisní zá-
t�že obyvatel p�edevším tranzitní nákladní dopravou; minimalizovat negativní vlivy 
(emise, hluk) vyplývající z výstavby a provozu dopravní infrastruktury – v územním 
plánu je vymezena plocha pro vybudování p�eložky silnice I/60 mimo centrum obce 

- zajistit dostate�né plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu ú�elové zelen�, nap�íklad pá-
s� zelen� podél pr�myslových areál�, podél komunikací a na náv�trných stranách obcí – 
lesnatost je v �ešeném území dostate�ná, lesy zaujímají 75 % rozlohy území obce; vý-
sadba ochranné zelen� je navržena ve východní �ásti Dolní Lipové k odclon�ní navr-
žené obytné výstavby od silnice I/60 

- vytvá�et podmínky pro zachování a rozši�ování rozptýlené zelen� v krajin�, pro vytvá�e-
ní protierozních opat�ení – veškerá rozptýlená zele� v krajin� je zahrnuta do ploch smí-
šených nezastav�ného území, ve kterých je p�ípustný jen velmi omezený rozsah staveb; 
jako protierozní opat�ení bude sloužit navržený systém ekologické stability, zejména 
lokální biokoridory navržené na zem�d�lské p�d�  
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- minimalizovat zábory pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa, zejména les� ochranných 
a n�kterých subkategorií les� zvláštního ur�ení – p�edpokládaný zábor lesa �iní 14,54 
haha, a to zejména pro navržené rozší�ení t�žby nerost�, v menší mí�e pro rozší�ení ly-
ža�ských areál�; plochy pro rozší�ení t�žby jsou vymezeny v rámci vyhlášených dobý-
vacích prostor�

- p�i zp�es�ování návrh� z nad�azené dokumentace a p�i lokalizaci nových návrh� dbát na 
minimalizaci st�et� s ochranou p�írody a krajiny, p�edevším se zvlášt� chrán�nými úze-
mími, soustavou NATURA 2000 a územním systémem ekologické stability – navržené 
rozvojové plochy nezasahují do ploch, které jsou p�edm�tem zájmu ochrany p�írody a 
krajiny ani do ploch územního systému ekologické stability  

- vymezit vhodné plochy pro budování nových, p�ípadn� rozší�ení stávajících ploch pro 
odstavná stání a garáže (na území CHKOJ pouze jako sou�ást hlavního objektu, nikoliv 
jako samostatné stavby) – nové samostatné plochy pro odstavná stání a garáže nejsou 
navrženy, v obci je t�chto ploch dostatek; jednotlivé garáže lze budovat v plochách 
s rozdílným zp�sobem využití v souladu s podmínkami pro jejich využití 

- podporovat vznik a dotvo�ení komplexních moderních st�edisek cestovního ruchu, p�iná-
šejících významné hospodá�ské efekty a omezujících nep�íznivé ekologické dopady na 
území, s cílem zvýšit potenciál regionu jako sportovního a rekrea�ního centra vysoké 
úrovn� – v územním plánu jsou vymezeny plochy pro rozvoj lyža�ských areál� Láze�-
ský vrch a Ski centrum Miroslav a pro rozší�ení lyža�ského areálu Pod Klínem (areál 
leží na území obce Ostružná, jeho rozší�ení zasahuje na území obce Lipová-lázn�); 
areál Ramzovské sedlo je územn� stabilizovaný

- vytvá�et podmínky pro rozvoj regionální spolupráce a p�íhrani�ní spolupráce v oblasti 
rekreace, zejména zlepšení dopravního propojení a prostupnosti území (dopln�ní cyklos-
tezek, nau�ných stezek, posílení p�íhrani�ních vazeb) – území obce Lipová-lázn� se do-
týká hranice s Polskou republikou pouze jediným bodem – vrcholem Trojhranní; zá-
m�ry dopln�ní cyklostezek apod. sm��ujících do Polské republiky se jí tedy netýkají

- �ešit st�ety zájm� a problémy v území vyplývající z ÚAP ORP Jeseník – vyhodnocení 
�ešení st�et� a problém� v území, stanovených v ÚAP ORP Jeseník, je obsahem samo-
statného svazku III. Vyhodnocení vliv� Územního plánu Lipová-lázn� na udržitelný 
rozvoj území. 

c)  Požadavky na rozvoj území obce  

1. P�i zpracování územního plánu zohlednit ÚAP ORP Jeseník a dopl�ující pr�zkumy a roz-
bory pro územní plán Lipová-lázn�, zpracované v b�eznu 2011 – spln�no, podkladem pro 
zpracování územního plánu byly pr�zkumy a rozbory z b�ezna 2011 a Územn� analytic-
ké podklady ORP Jeseník, Aktualizace �. 2 z r. 2012. 

2. Koncepci rozvoje �ešeného území navrhnout tak, aby byly napln�ny cíle územního pláno-
vání (ochrana hodnot území, ochrana krajiny, tj. nezastav�ného území, hospodárné využí-
vání zastav�ného území, vymezení zastavitelných ploch s ohledem na možnosti rozvoje 
území a míru využití zastav�ného území), stanovené v § 18 odst. 4 zákona �. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – spln�no, vy-
hodnocení souladu územního plánu s cíly a úkoly územního plánování je obsahem ka-
pitoly H.2. 

3. Vyhodnotit rozvojové plochy vymezené v platném územním plánu z hlediska jejich aktál-
nosti – spln�no, rozvojové zám�ry obsažené v Územním plánu obce Lipová-lázn� z r. 
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2006 byly prov��eny a vyhodnoceny, zám�ry, které již nejsou aktuální, nebyly do územ-
ního plánu zapracovány. 

4. Koncepci rozvoje �ešeného území navrhnout tak, aby byly dodrženy principy udržitelného 
rozvoje území, tj. vyvážený vztah podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�-
ský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území – spln�no.

5. �ešeným územím územního plánu Lipová-lázn� bude katastrální území Dolní Lipová a 
katastrální území Horní Lipová o rozloze 4.436,36 ha – spln�no.  

6. Bilance po�tu obyvatel a z nich vyplývající nároky na ve�ejnou infrastrukturu budou vzta-
ženy k r. 2025 – spln�no.

7. Do r. 2025 se p�edpokládá stagnace až mírný nár�st trvale bydlících obyvatel na cca 2550 
– 2600 – na základ� provedené demografické analýzy a prognózy p�edpokládáme mír-
n�jší nár�st po�tu obyvatel do r. 2025; je odhadnut na na 2500.    

8. Do r. 2025 se p�edpokládá  realizace cca 120 nových byt�. Nové plochy pro bydlení bu-
dou navrženy s min. 100%, rezervou – v územním plánu jsou vymezeny plochy pro roz-
voj bydlení s kapacitou cca 150 byt�, tj. s rezervou 25 %, což je v souladu s metodickým 
pokynem Ministerstva pro místní rozvoj.  

d) Požadavky na plošné a prostorové uspo�ádání území (urbanistickou koncepci a kon-
cepci uspo�ádání krajiny)  

1. Vymezit zastav�né území obce dle § 58 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – spln�no, zastav�né území je vymezeno k 
1. 3. 2014. 

2. P�i návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce navázat na stávající strukturu osídlení a 
vycházet z platného Územního plánu obce Lipová-lázn� a jeho Zm�ny �. 1 – spln�no, na-
vržené zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a z velké �ásti jsou p�ebírány 
z p�edchozího územního plánu. 

3. Navrhnout nové plochy pro obytnou výstavbu v rozsahu dle bodu c)8 a dalších požadavk�
dle bodu �. 14 tohoto odstavce d) – viz vyhodnocení k bodu c)8 a d)14.  

4. Prov��it a p�ípadn� p�evzít do územního plánu plochy navržené pro obytnou a rekrea�ní 
výstavbu v platném Územním plánu obce Lipová-lázn� v�etn� Zm�ny �. 1 – spln�no, tyto 
plochy jsou vesm�s p�evzaty.    

5. Respektovat stávající výrobní areály, prov��it a p�ípadn� p�evzít do územního plánu plochy 
navržené pro rozvoj výroby dle platného Územního plánu obce Lipová-lázn� a jeho Zm�ny 
�. 1 – stávající výrobní areály jsou respektovány s n�kolika výjimkami, kdy jsou stávající, 
již nevyužívané areály navrženy k p�estavb� na jiné využití (bydlení, ob�anské vybavení, 
drobná výroba); plochy navržené pro rozvoj výroby v p�edchozím územním plánu na 
Pomezí a v západní �ásti Dolní Lipové již nejsou aktuální. 

6. Prov��it a p�ípadn� zapracovat do územního plánu další zám�ry rozvoje obce dle P�ílohy 
�.1 – vyhodnocení je provedeno v dalším textu.  

7. Stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití s ur�ením p�evažující-
ho ú�elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p�ípustného využití, nep�í-
pustného využití, pop�ípad� podmín�n� p�ípustného využití t�chto ploch a stanovit pod-
mínky prostorového uspo�ádání, v�etn� základních podmínek ochrany krajinného rázu (na-
p�íklad výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemk� v plochách) – spln�no.   
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8. Do obecných podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití doplnit, že na 
území CHKOJ budou zohled�ovány zásady „Plánu pé�e CHKO Jeseníky“, týkající se 
umis�ování staveb a výstavby na území CHKOJ – spln�no. 

9. V podmínkách pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití vylou�it možnost umis�o-
vání billboard� na území CHKOJ, vylou�it výstavbu objekt� s netypickou architekturou 
(bungalovy, roubené stavby cizího p�vodu – kanadské, ruské apod., prvky americké archi-
tektury, stavby s antickými prvky apod.) – spln�no.

10. V podmínkách pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití, na území CHKOJ, u zasta-
vitelných ploch rekrea�ních a rodinných dom� dodržet minimální zastav�nou plochu 80 m2 

– po projednání návrhu územního plánu s dot�enými orgány byla tato podmínka upra-
vena na min. vým�ru pozemk� pro výstavbu rodinného domu nebo objektu rodinné re-
kreace na území CHKOJ 1500 m2. 

11. Respektovat požadavky platného ÚP ve smyslu umis�ování staveb v Horní Lipové – Pod 
Ramzovou (na území CHKOJ) a to pouze na starých zborech, podmín�n� i mimo zbory se 
zachováním rozvoln�né zástavby a p�ísného dodržení p�vodní architektonické struktury – 
veškeré plochy vymezené pro novou výstavbu v Horní Lipové byly projednány a odsou-
hlaseny dot�enými orgány, zachování rozvoln�né zástavby je zajišt�no stanovením nízké-
ho koeficientu zastav�ní pozemk�. 

12. Podmínky rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování (§§18 a 19 stavebního zákona) – spln�no, viz kap. H.2. 

13. U požadavk� pro výstavbu RD (pož. �. 10,15, 17, 21, 22, 27, 32,c, 33a, 35, 37, 38, 44, 46, 
49) stanovit výškový limit, který bude korespondovat se zástavbou v bezprost�edním okolí 
jednotlivých lokalit. U lokalit v okrajových �ástech obce nep�ipustit využití pro výstavbu 
bytových dom� nebo vysokopodlažních objekt� ob�anské vybavenosti – spln�no, pro veš-
kerou novou výstavbu jsou stanoveny výškové limity respektující okolní zástavbu; maxi-
mální výšková hladina p�ípadn� realizovaných bytových dom� mimo stávající lokality je 
2 NP, rovn�ž výstavba za�ízení ob�anského vybavení v okrajových �ástech obce je ome-
zena na 1 – 2 NP (dle lokalizace). 

14. Zapracovat kladn� vyhodnocené požadavky dle níže uvedeného seznamu p�ipomínek 

Seznam p�ipomínek, podn�t� ob�an�, obce, uplatn�ných p�i ve�ejném projednání zadání ÚP 
(viz podané p�ipomínky) a jejich vyhodnocení): 

Bráblík Pavel, Mgr., Lipová-lázn�                                                                                                                        

1/v tabulce požadavek �. 7 opravit p.�. na 2127 a opravit žadatele                     
Vyhov�no požadavku �. 7, požadavek je ve vnit�ním láze�ském území, ponechat pouze plo-
chu OV s podmínkami dle statutu láze�ského místa Lipová. 

2/požadavek �. 25a -do využití plochy doplnit bydlení                                    
Vyhov�no, doplnit požadavek,  

3/ požadavek �. 25d do využití plochy doplnit bydlení          Vyhov�-
no, požadavek není ve vnit�ním láze�ském území, k tomu uplatnil �IL nesouhlas v �ásti za-
sahující p.�. 2127, ale tato parcela není sou�ástí požadavku 25d. 

4/oprava umíst�ní hranice vnit�ního láze�ského území dle stávajícího ÚP                        
Nevyhov�no, zm�nu hranic vnit�ního láze�ského území nelze �ešit územním plánem, ale 
samostatným �ízením.  
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5/rozší�it stávající plochu OV �. 9 o bydlení (o využití)                                 
Vyhov�no, doplnit požadavek, �ešit ve smyslu souladu se statutem láze�ského místa Lipo-
vá-lázn� �l. I. odst. 10.  

Viz vyhodnocení P�ílohy �. 1. 

Sedlá� Jan, Lipová-lázn�,  

Na p.�. 517/1 a 879 k.ú. Dolní Lipová navrhnout plochu pro fotovoltaickou elektrárnu.  

Nevyhov�no, požadavek je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Ol. kraje ve zn�ní Ak-
tualizace �. 1 (bod �. 74.7 a 77). p.�. 879 se p�ekrývá s požadavkem v tabulce �. 6, který z�-
stane v �ešení ÚP;  

Bere se na v�domí. 

Kafková Jana, Ing., Lipová-lázn�,  

1/na p.�. 1335/1 a 3 a p. �. 1336 v k.ú. Dolní Lipová byla v p�vodním ÚP ur�ena jako 
plocha obytné zástavby-obytné domy. V návrhu zadání je zakreslena jako pl. obytné zá-
stavby-rodinné domy, d�razn� žádám o nápravu této chyby.                                      
Vyhov�no, p�esná specifikace ploch a jejich využití bude uvedena až p�i �ešení ÚP. 

2/zakreslení dálkového kabelu �eského telekomu neodpovídá skute�nosti v míst� k.ú. 
Dolní Lipová p.�. 2048, 2049/1, 2050/1, 2050/5 a další, (ve stávajícím ÚP to bylo správ-
n�)  

Vyhov�no, bude prov��eno a upraveno dle ÚAP (poskytnuté územn� analytické podklady 
od správc� sítí). 

3/v prostoru k.ú. Dolní Lipová p.�. 2048, 2049/1 atd, není správn� zakreslen vodovod pit-
né vody a ani hranice sou�asn� zastav�ného území (dokonce zasahuje do lokálního bio-
centra USES)                                                                    
Vyhov�no, bude p�i �ešení prov��eno. 

4/nov� zakreslený plynovod neodpovídá skute�nosti.                                                                 
Vyhov�no, bude p�i �ešení prov��eno. 

5/barevné zakreslení parcel 471, 472, 465, 466, 473/1, 469/1, 464 462/1, 468, 461, 455 
v k.ú. Dolní Lipová neodpovídá p�vodnímu (stávajícímu) ÚP.                             
Vyhov�no, bude prov��eno. Výkres, který byl vystaven, je Problémový výkres, zobrazuje 
sou�asný stav území dle Katastru nemovitostí (KN) a n�které známé zám�ry, není to 
územní plán. Barevné zakreslení, tj. návrhy využití ploch budou sou�ástí �ešení další etapy 
ÚP. 

Vymezení stávajících ploch v grafické �ásti územního plánu je provedeno podle skute�-
ného stavu zjišt�ného v terénu a z katastru nemovitostí, zákres sítí technické infrastruk-
tury je p�ebírán z Územn� analytických podklad� ORP Jeseník. 

Ambrož Radek, Jeseník 

1/požadavek 24a rozší�it území dle p�ílohy �. 1, z d�vodu omezení stávajícího návrhu –
ochranné pásmo a BP VTL;                                                                             
Vyhov�no, plocha bude opravena dle zákresu. 
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2/nov� za�lenit požadavek dle p�ílohy �. 2, na p.�. 2326/9 k.ú. Dolní Lipová, pro výstavbu 
objekt� pro ubytování-agroturistiku, ustájení hospodá�ských zví�at (koní) a zázemí pro tu-
to �innost.                                                                                            
Vyhov�no, bude zapracováno do následné etapy �ešení ÚP 

Viz vyhodnocení P�ílohy �. 1. 

Rydrych Pavel, Ing., Ostrava-Poruba 

Námitky proti návrhu ÚP Lipová – lázn�. 1/Výstavba lyža�ského areálu na poz. p.�. 
1729/1. 2/Rozší�ení stávajícího lyža�ského areálu Láze�ský vrch, výstavba lyža�ského 
vleku nebo lanovky-požadavek �. 25b, podávám námitky dle ust. § 52 odst. 2 a 3 staveb-
ního zákona. 

Od�vodn�ní námitky viz. podané p�ipomínky. 

Nevyhov�no. 1/Na poz. p.�. 1729/1 je vyzna�en nový zám�r pod �. 24c, 2/zám�r 25b na 
rozší�ení plochy stávajícího lyža�ského areálu, oba zám�ry budou prov��eny v dalším 
zpracování a budou podléhat hodnocení SEA.  

Námitky nejsou v této etap� akceptovány, ale dle § 52 stavebního zákona se podávají 
v etap� �ízení o návrhu ÚP, v�etn� náležitostí dle § 52 odst. 3. V zadání ÚP, dle § 47 odst. 
2, se uplat�ují pouze p�ipomínky. 

Bere se na v�domí. 

Weissová Kate�ina, Ing., Domašov 484, B�lá p/P 

za�adit p.�. 756 (Horní Lipová) díl 1 do ÚP jako plocha polyfunk�ní-obytná nebo rekrea�-
ní zástavba, dle podkladu.                                                             
Nevyhov�no, není v souladu s odst. d) bod �. 2 a 12 tohoto zadání ÚP, zasahuje zde 
ochranné pásmo dráhy. Jde o plochu v�tšího rozsahu ve volné krajin�, nenavazující na za-
stav�nou �ást obce, není v souladu s cíli a úkoly územního plánování.  

Bere se na v�domí. 

Obec Lipová-lázn�

1. Rodinný d�m �. p. 242, který se nachází na parc. �. 471 a dále pozemky parc. �. 465; 
466 a 472 v katastrálním území Dolní Lipová za�adit do území obytného 

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

2. Pozemky parc. �. 573, 574/1 až 574/11, 575 a 611/1 v katastrálním území Dolní Lipová 
ponechat v území obytném (v návrhu zadání za�azeny do ploch ve�ejné zelen�) 

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

3. Pozemek parc. �. 749/1 v katastrálním území Dolní Lipová – jeho severní �ást znovu 
za�adit do ploch území obytného (v návrhu zadání byla p�e�azena do ploch zem�d�lské 
p�dy) 

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

4. Pozemek parc. �. 775 v katastrálním území Dolní Lipová znovu za�adit do ploch území 
obytného (v návrhu zadání byla p�e�azena do ploch zem�d�lské p�dy) 

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 
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5. Pozemky parc. �. 912/1 a 912/2 v katastrálním území Dolní Lipová za�adit do ploch 
území obytného 

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

6. Pozemky parc. �. 1792 a 1793 v katastrálním území Dolní Lipová ponechat v území 
zem�d�lské p�dy, pop�ípad� za�adit do ploch vzrostlé zelen�, parc. �. 1788 ponechat 
v území zem�d�lské p�dy. V této stávající lokalit� limitovat využití p�ípustné následovn�: 
na pozemcích parc. �. 1789, 1790 a 1790 v katastrálním území Dolní Lipová m�že být 
nejvýše jeden rekrea�ní objekt, který bude mít max. zastav�nou plochu 200 m2 , dv� nad-
zemní podlaží + podkroví a nejvýše 30 l�žek. (požadavky �.  

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno, tabulka 20a, 20b; 

7. Vy�adit z území obytného �ásti pozemk� parc. �. 240; 241; 244; 252/1 a 252/5 v katast-
rálním území Horní Lipová, která zasahují do VKP Louky pod Kop�ivníkem  

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

8. Upravit ve výkrese plochy vzrostlé zelen� dle p�iloženého zákresu a dle aktuálních or-
tofotomap. 

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

9. Za�adit parc. �. 2331/11; 2331/26; 2331/27; 2331/28; 2331/30; 2331/31; 2331/32 a 
2331/33 v katastrálním území Dolní Lipová do ploch pro umíst�ní reten�ní nádrže dle zá-
kresu 

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

10. Zakreslit návrh lesních cest dle p�iloženého zákresu  

Vyhodnocení: Bude p p�i zpracování rov��eno opraveno; 

11. Upravit trasu návrhu ú�elové komunikace k vodojemu Sn�žná strá� na parc. �. 
2083/16 v katastrálním území Dolní Lipová a upravit trasu komunikace na parc. �. 2126 a 
2127  

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

12. Upravit trasu návrhu místní komunikace v lokalit� Sn�žná strá� – na parc. �. 2083/8 a 
dále parc. �. 2081/4, kontaktn� s parc. �. 2081/14 až 2081/17 v katastrálním území Dolní 
Lipová. Pr�b�h návrhu MK na parc. �. 2080; 2077/2 a 1468 v katastrálním území Dolní 
Lipová upravit dle p�iloženého zákresu.  

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

13. Zrušit p�eškrtnutí ú�elové komunikace parc. �. 1404/59 a 1404/60 v katastrálním úze-
mí Dolní Lipová.  

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

14. Zakreslit ú�elovou komunikaci k vodojemu Anenské údolí na parc. �. 2108/4 v katast-
rálním území Dolní Lipová. 

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

15. Za�adit východní �ást parc. �. 873 v katastrálním území Dolní Lipová do území obyt-
ného (kontaktn� s parc. �. 872). 

Vyhodnocení: Bude prov��eno, opraveno, jen po ochranné pásmo dráhy; 
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16. Za�adit parc. �. 1499 a 1460 v katastrálním území Dolní Lipová do území obytného (v 
nyní platném ÚPN jsou sou�ástí území obytného) 

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno, �ešeno; 

17. Doplnit odkazy na Muzeum Johanna Schrotha (d�m �. p. 476 na parc. �. 682 v katast-
rálním území Dolní Lipová) a Muzeum Slezského Semmeringu (bývalé stav�dlo na ná-
draží v Horní Lipové na parc. �. st. 456 v katastrálním území Horní Lipová) 

Vyhodnocení: Bude p�i zpracování prov��eno opraveno; 

18. Opravit požadavky obce a ob�an� uvedené v návrhu zadání dle údaj�, které zpracova-
teli návrhu zadání poskytla Obec Lipová-lázn�. Zn�ní t�chto požadavk� je následující, 
viz. podklad. 

Vyhodnocení: tabulka, která je p�ílohou k zadání byla opravena; 

Veškeré požadavky byly prov��eny, stávající plochy byly upraveny dle skute�ného stavu 
(dle evidence nemovitostí), trasy komunikací byly upraveny dle ortofotomap, trasy sítí 
technické infrastruktury byly p�evzaty z Územn� analytických podklad� ORP Jeseník. 

e) Požadavky na �ešení ve�ejné infrastruktury  

1. Dopravní infrastruktura  

1. Navrhnout koridor pro p�eložku silnice I/60 dle ZUR a stabilizovat její polohu v území 
v�etn� prov��ení územních dopad� na okolní plochy. V místech zástavby navrhnout 
zmenšení plochy koridoru. 

Spln�no, pro vedení p�eložky silnice I/60 je vymezena plocha dopravní infrastruktury – 
silni�ní, a to jako koridor o ší�ce 100m; zúžení plochy koridoru bylo zamítnuto p�ísluš-
nými dot�enými orgány p�i projednání návrhu územního plánu.  

2. Prov��it a p�ípadn� p�evzít do územního plánu významn�jší dopravní zám�ry obsažené v 
platném Územním plánu obce Lipová-lázn�: 

-   sm�rové korekce trasy silnice II/369 na pr�tahu Lipovou-lázn�mi – nejsou v územním 
plánu dále sledovány 

- p�estavba k�ižovatky silnice II/369 a III/3692 – spln�no, je navržena p�estavba této k�i-
žovatky na okružní 

-   p�estavba k�ižovatky silnice I/60 a II/369 – není konkrétn� navržena, je možná ve vy-
mezených plochách dopravní infrastruktury – silni�ní DS. 

3. Prov��it a p�ípadn� zapracovat do územního plánu ostatní dopravní zám�ry (parkovací a 
odstavné plochy, garáže, místní a ú�elové komunikace apod.) obsažené v platném Územ-
ním plánu obce Lipová-lázn� – veškeré zám�ry byly prov��eny a zám�ry, které jsou stále 
aktuální byly do územního plánu p�evzaty. 

4. Navrhnout rozší�ení a úpravy stávající sít� silnic a místních komunikací, které uspokojí 
pot�eby navrhovaného územního rozvoje obce a stanovit podmínky pro jejich realizaci s 
dodržením ustanovení �SN 736101 Projektování silnic a dálnic, �SN 73 6110 Projektová-
ní místních komunikací, �SN 73 6102 Projektování k�ižovatek na silni�ních komunikacích 
a vyhl. �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní vyhl. �. 
269/2009 Sb. – spln�no.  
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5. Na základ� aktualizovaných demografických údaj� provést bilanci odstavných ploch pro 
obyvatele bytových dom�, v p�ípad� pot�eby navrhnout nové plochy pro stupe� automobi-
lizace 1 : 2,5 – bilance byly provedeny se záv�rem, že není nutno vymezovat nové samo-
statné odstavné plochy pro parkování obyvatel rodinných dom�; jejich realizace je mož-
ná v plochách s rozdílným zp�sobem využití v souladu s podmínkami pro jejich využití.  

6. Navrhnout podmínky pro realizaci nových parkovacích ploch – spln�no, podmínky pro 
realizaci nových parkovacích ploch pro jednotlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití 
jsou stanoveny. 

7. Navrhnout podmínky pro realizaci komunikací pro chodce podél silni�ních pr�tah� nebo 
místních komunikací a realizaci samostatných stezek pro chodce – spln�no, podmínky jsou 
stanoveny. 

8. Respektovat stávající cyklistické trasy a jejich pr�b�h zakreslit do grafické �ásti územního 
plánu. Stanovit podmínky pro vymezení nových cyklistických tras a samostatných cyklis-
tických stezek. 

Spln�no, stávající cyklistické trasy jsou zakresleny, podmínky pro realizaci nových tras 
jsou stanoveny; zárove� jsou navrženy konkrétní nové trasy. 

9. Zapracovat do územního plánu návrh stezky pro in – line bruslení dle projektové dokumen-
tace „In – line stezky Jesenicko“, Dopravní projektování, spol.s.r.o., 2008 – spln�no 
s úpravami; �ásti trasy vedené lesními porosty byly po projednání kv�li nesouhlasu do-
t�ených orgán� upraveny, p�íp. vypušt�ny. 

10. Zachovat systém hromadné dopravy osob v území a prov��it návrhy platného územního 
plánu na jeho rozší�ení – �ešení systému hromadné dopravy není p�edm�tem územního 
plánu; umíst�ní stávajících zastávek autobusové dopravy z�stává beze zm�ny. 

11. Návrhové plochy pro bydlení �. 2, 24d, 45, zasahující do ochranného pásma silnice 1/60 
upravit tak, aby do OP nezasahovaly. Tyto plochy stanovit jako podmín�n� p�ípustné 
s podmínkou prov��ení negativních vliv� z dopravy – požadavek �. 2 nebyl do územního 
plánu zapracován, plocha pro obytnou výstavbu, navržená na základ� požadavk� �. 24d 
a 45 (plocha �. Z81), je vymezena tak, že do ochranného pásma silnice I/60 nezasahuje.  

12. Návrhová plocha �. 27 je situována do ochranného pásma silnice 1/60 (taktéž koridoru), 
tuto plochu nutno vypustit z �ešení ÚP – požadavek �. 27 nebyl do územního plánu za-
pracován. 

13. Do ochranného pásma dráhy nenavrhovat plochy bydlení – pro plochy bydlení navržené 
v ochranném pásmu dráhy je stanovena podmínka, že realizace staveb pro bydlení je 
p�ípustná pouze p�i prokázání nep�ekro�ení  maximální p�ípustné hladiny hluku. 

14. V nov� vymezených rozvojových �i p�estavbových lokalitách v blízkosti dráhy (60 m od 
osy koleje) bude výstavba objekt�, pro n�ž jsou stanoveny hygienické a hlukové limity, 
podmín�n� p�ípustná (projednání s Drážním ú�adem, SŽDC s.o.-Stavební správou, -
Správou dopravní cesty Olomouc) – spln�no, tato podmínka je v územním plánu stano-
vena 

2. Technická infrastruktura 

2.1 Vodní hospodá�ství  

1. Zachovat zp�sob zásobování �ešeného území pitnou vodou ze stávajících zdroj� pitné vody 
– spln�no. 
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2. Navrhnout rozší�ení vodovodní sít� pro vymezené zastavitelné plochy – spln�no. 

3. Provést posouzení tlakových pom�r� vody v navrhované síti, dle pot�eby vodovod rozd�lit 
na tlaková pásma – spln�no.  

4. Navrhnout rozší�ení stávající splaškové kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu pro navrhovanou 
vymezené zastavitelné plochy – spln�no. 

5. Likvidaci odpadních vod objekt� mimo dosah stávající i navrhované kanalizace ponechat 
stávajícím zp�sobem – akumulací v bezodtokových jímkách, resp. v malých domovních 
�OV s odtokem vy�išt�né vody do vhodného recipientu – spln�no.

6. Vodní toky sm�rov� neupravovat a nenavrhovat k zatrubn�ní – spln�no. 

7. Nenavrhovat k zástavb� provozní pásma pro údržbu významného vodního toku Sta�í�
v ší�ce nejvýše 8 m od b�ehové trasy, u ostatních vodních tok� v ší�ce nejvýše 6 m od b�e-
hové brany – tato podmínka je v územním plánu stanovena. 

8. Dbát na ochranu vodních pom�r�, erozní odolnost a reten�ní schopnost krajiny, zastavitel-
né plochy a plochy lyža�ských areál� navrhnout tak, aby nebyly negativn� ovlivn�ny odto-
kové pom�ry a kvalita povrchových vod – spln�no. 

9. Ov��it zám�r vyhlášení CHOPAV Ramzovské nasunutí dle ÚAP ORP Jeseník. Respekto-
vat Ramzovské nasunutí dle Aktualizace ZUR �.1 – ov��eno, CHOPAV Ramzovské nasu-
nutí dosud vyhlášena nebyla.  

10. Nenavrhovat odvodn�ní stávajících podmá�ených území (na území CHKO) v krajin� – 
v územním plánu není navrženo žádné odvodn�ní. 

11. P�i �ešení zásobování vodou zohlednit i zásobování vodou k hasebním ú�el�m v souladu 
s p�íslušnými technickými a právními p�edpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty po-
žární vodou ze stávajících odb�rných míst, ani z požárních vodovod�, vytvo�it podmínky 
pro výstavbu a údržbu jiných zdroj� požární vody (požární nádrže, studny, odb�rná místa z 
vodních ploch) – navržené vodovody budou sloužit i jako vodovody požární; budování po-
žárních nádrží, studen, odb�rných míst, apod. je možné v souladu s podmínkami pro vyu-
žití ploch s rozdílným zp�sobem využití. 

2.2 Energetika, spoje 

1. V návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravd�podobný vývoj elektrického p�í-
konu  s p�ihlédnutím k rozší�ení elektrického vytáp�ní pro 5% byt� a �ást objekt� druhého 
bydlení – v územním plánu se po�ítá s elektrickým vytáp�ním pro 10 % byt� a �ást re-
krea�ních objekt�. 

2. Na základ� bilance elektrického p�íkonu navrhnout koncepci rozvoje sít� VN – 22 kV a 
ur�it rozmíst�ní nových trafostanic – spln�no. 

3. V návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravd�podobný vývoj špi�kové pot�eby 
plynu s p�ihlédnutím k rozší�ení využití plynu k vytáp�ní pro 90% byt� a �ást objekt�
druhého bydlení, navrhnout plynofikaci nových lokalit zástavby rozší�ením st�edotlakého 
rozvodu plynu – v podstat� spln�no; p�edpokládá se využití plynu pro vytáp�ní pro 85 % 
byt� a �ást objekt� druhého bydlení, rozší�ení st�edotlakého plynovodu je navrženo. 

4. Problematiku zásobování teplem v nové zástavb� �ešit lokálním vytáp�ním rodinných 
dom� a objekt� rodinné rekreace a samostatnými kotelnami pro objekty bytových a láze�-
ských dom�, ob�anské vybavenosti a podnikatelské sféry – spln�no. 
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5. V palivo – energetické bilanci tepelných zdroj� preferovat využití zemního plynu 
s dopl�kovou funkcí biomasy (d�evní hmoty), solární a elektrické energie – spln�no.

6. Inženýrské sít� pro zastavitelné plochy bydlení a ob�anské vybavenosti navrhovat zásadn�
zemními vedeními. 

V územním plánu jsou navrženy �ty�i úseky vedení VN – p�ípojky k navrženým trafosta-
nicím; z nich p�ípojky k trafostanicím TR – N1 a TR – N3 jsou navrženy jako vzdušné. 
Tyto trasy procházejí nezastav�ným územím, jsou pom�rn� dlouhé a jejich vedení zem-
ním kabelem by bylo neekonomické. 

7. Respektovat „P�echodná ustanovení“ v § 98 odst. 2 a 3 zák. 458/200 0 Sb., a z n�ho vy-
plývající povinnosti dodržování ochranných a bezpe�nostních pásem-stanovit velikost 
prostoru vymezujícího ochranná pásma v elektroenergetice a bezpe�nostní pásma plyno-
vých za�ízení – spln�no. 

2.3 Nakládání s odpady  

1. �ást areálu bývalé zem�d�lské farmy v Dolní Lipové navrhnout k využití pro sb�rný dv�r 
– spln�no.

2. Nové plochy pro skládky odpad� nenavrhovat – spln�no. 

3. Ob�anské vybavení  

1. Prov��it a zapracovat do územního plánu zám�ry rozvoje za�ízení ob�anského vybavení   
obsažené v platném územním plánu – zám�ry byly prov��eny a dosud platné byly p�evza-
ty do územního plánu. 

2. Prov��it a p�ípadn� zapracovat do územního plánu nové zám�ry rozvoje ob�anského vy-
bavení dle P�ílohy �. 1 – viz vyhodnocení P�ílohy �. 1. 

4. Láze
ství 

1. Respektovat podmínky dané statutem láze�ského místa Lipová-lázn� – spln�no. 

2. Prov��it platnost zám�ru na rozší�ení zázemí lázní o tzv. zdravotn� – rekrea�ní areál. (�ást 
A a �ást B dle stávajícího ÚP) – tato plocha je vymezena jako zastavitelná plocha ob�an-
ského vybavení – láze�ství OL �. Z59 a je ur�ena pro stavby a za�ízení související 
s provozem lázní. 

3. Nesouhlas se zám�ry nových zastavitelných ploch pro rodinné domy ve vnit�ním území 
láze�ského místa, jejichž zp�sob a využití je v rozporu s �l. I. odst. 10 statutu láze�ského 
místa Lipová-lázn�, pl. �. 5, 30, 36, dále viz tabulka-vyhodnocení – požadavky �. 5 a 30 
nebyly do územního plánu zapracovány, �ást plochy dle požadavku �. 36 je vymezena 
jako zastavitelná plocha ob�anského vybavení – láze�ství OL �. Z64 a je ur�ena pro 
stavby a za�ízení související s provozem lázní. 

5. Ve�ejná prostranství  

1. Respektovat stávající plochy ve�ejn� p�ístupné zelen�, zapracovat do územního plánu ná-
vrh nových ploch ve�ejných prostranství v souladu s § 7 vyhlášky �. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní vyhl. �. 269/2009 Sb. – spln�no. 



23

f)  Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

1. Respektovat nemovité kulturní památky zapsané v Úst�edním seznamu nemovitých kul-
turních památek �R: 

-   30537/8-993 památník ob�tem frývaldovské stávky v�etn� ochranného pásma 
-   18975/8-994 hospoda Na Rycht�, �.p. 11 
-   42257/2193  hrob Rudolfa Haukeho s pomníkem. 

Veškeré nemovité kulturní památky jsou respektovány. 

2. Respektovat památky místního významu:  
� roubená chalupa �.p. 122, parc. �. 202 st., k. ú. Horní Lipová 
� roubená chalupa �.p. 34, parc. �. 136 st., k. ú. Horní Lipová 
� roubená chalupa �.p. 116, parc. �. 183 st., k. ú. Horní Lipová 
� roubená chalupa �.p. 71, parc. �. 201 st., k. ú. Horní Lipová 
� roubená chalupa �.p. 143, parc. �. 189 st., k. ú. Horní Lipová 
� roubená chalupa s hospodá�ským objektem �.p. 188, parc. �. 274, k. ú. Horní Lipová 
� budova bývalého šoltézství �.p. 7, parc. �. 143/1, k. ú. Horní Lipová z p�elomu 18. a 19. 

století, klasicistní architektura, na fasád� kamenný znak Scholtysey z roku 1698 
� k�íže, kapli�ky, pomníky. 

Veškeré památky místního významu jsou respektovány.

3. P�i návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem �. 114/1992 Sb., o 
ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláškou �. 395/1992 Sb. – 
spln�no.   

4. Respektovat zásady ochrany Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky, v�etn� vymezení zón 
odstup�ované ochrany. Zapracovat do územního plánu zásady Plánu pé�e CHKO Jeseníky 
– na území CHKOJ preferovat nepravidelnou rozvoln�nou zástavbu, max. dv� nadzemní 
podlaží, symetrický sklon st�ech v rozmezí 37-45° a p�iznání štít� na kratší obdelníkové 
stran�, nevytvá�et tzv. satelitní zástavbu, komunikace �ešit v nepravidelných k�ivkách, aby 
území nevytvá�elo dojem m�stské zástavby a uli�ního uspo�ádání, navazovat na venkov-
skou zástavbu, objekty p�ízemní s jedním NP a využitým podkrovím, obdélníkového p�-
dorysu (p�ipouští se i tvar do písmene „T“ nebo „L“), p�i výstavb� využít regionálního p�í-
rodního materiálu-kámen, d�evo, b�idlice, pop�ípad� imitace t�chto materiál� v aplikaci na 
venkovním vzhledu stavby, apod.). Poznámka: uvedené podrobnosti (sklony st�ech, tvary 
a materiály staveb) jsou nad rámec územního plánu, proto je uvést pouze informativn�
v textu od�vodn�ní. 

Spln�no jen z�ásti, vesm�s jde o podrobnosti nep�íslušející územnímu plánu (ani Od�-
vodn�ní územního plánu). 

5. Respektovat zásady ochrany Pta�í oblasti Jeseníky – spln�no. 

6. Respektovat zásady ochrany evropsky významných lokalit Keprník, Lipová-lázn� – ma-
te�ská školka a Rychlebské hory – Sokolský h�bet – spln�no. 

7. Respektovat biotopy zvlášt� chrán�ných druh� rostlin – spln�no. 

8. Respektovat zásady ochrany Národní p�írodní rezervace Šerák – Keprník a její ochranné 
pásmo – spln�no. 

9. Respektovat zásady ochrany Národní p�írodní památky Jeskyn� Na Pomezí a její ochranné 
pásmo – spln�no. 

10. Respektovat navržená zvlášt� chrán�ná území: 
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- návrh p�írodní památky Rašeliništ� na Smrku 
- návrh p�írodní památky Louka na Miroslavi 
- návrh p�írodní rezervace Bobrovník. 

Spln�no; p�írodní památka Rašeliništ� na Smrku již byla vyhlášena. 

11. Respektovat p�echodn� chrán�né plochy: 
- Louka na Miroslavi 
- Louka pod Smr�níkem 
- Bledule Lipová 
- Sn�ženky Horní Lipová 

Spln�no. 

12. Respektovat památné stromy a jejich ochranná pásma:

a) k. ú. Dolní Lipová 
- Frývaldovská lípa (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos), parc. �. 1530/13 
- Jasan nad kostelem (jasan ztepilý - Fraxinus excelsior), parc. �. 60/1 
- Lípa na Bobrovníku (lípa srd�itá - Tilia cordata), parc. �. 1984 
- Ma	al na zahrad� u Mejsnar� (pod To�em) (jírovec ma	al - Aesculus hippocasta-

num), parc. �. 434
- Smrk u obrázku na Miroslavi (smrk ztepilý - Picea abies), parc. �. 1783/3 

 b) k. ú. Horní Lipová 
- Fo�t�v smrk v Dlouhé dolin� (smrk ztepilý - Picea abies), parc.�. 1459/1 
- Lípa pod nádražím (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos), parc.�. 610/1 
- Lípa za viaduktem (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos), parc. �. 156. 

Spln�no. 

13. Zapracovat do územního plánu nadregionální a regionální prvky ÚSES dle Zásad územní-
ho rozvoje Olomouckého kraje (nadregionální biokoridory K 85 a K 86, regionální bioko-
ridor RK 828, regionální biocentra 476 Šerák – Keprník a Smrk). Vymezit v územním 
plánu lokální prvky ÚSES. Stanovit zásady pro zabezpe�ení plné biologické funk�nosti 
vymezených úsek� ÚSES v�etn� opat�ení pro lesní p�dní fond a nezbytné zm�ny druh�
pozemk� a zm�ny v jejich  využití – spln�no.    

-    doplnit �ísla biocenter a biokoridor�, dát do souladu se ZÚR OK – spln�no  

-    aktualizovat trasy a funk�nost lokálních prvk� ÚSES, p�evzatých z platného ÚP – vy-
mezení lokálních prvk� ÚSES je upraveno dle metodických pokyn� a dle sou�asného 
stavu využití krajiny. 

14. Respektovat významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona �. 114/1992 
Sb., o ochran� p�írody a krajiny ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – lesy, rašeliništ�, vodní to-
ky, rybníky, jezera, údolní nivy. P�i návrhu zastavitelných ploch dbát na zachování vý-
znamných krajinných prvk�, kulturních dominant krajiny,  harmonické m��ítko a vztahy 
v krajin� – spln�no. 

15. Respektovat registrované významné krajinné prvky: 
-   Louky pod Kop�ivníkem 
-   Louka nad závodem 
-   Kaštan u Krištof�

Spln�no. 



25

16. Respektovat vzrostlou zele� na nelesní p�d�, zejména doprovodné porosty vodních tok� a 
komunikací – spln�no.    

17. Pro navržené plochy zastavitelného území stanovit limit – 50 m od okraje pozemk� ur�e-
ných k pln�ní funkcí lesa – v n�kterých p�ípadech jsou zastavitelné plochy vymezeny i ve 
vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa; všechny vymezené zastavitelné plochy byly 
kladn� projednány s dot�enými orgány.  

18. P�ípadné odn�tí nebo omezení pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa navrhnout 
v souladu s ust. § 14, odst. 1) zákon �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kte-
rých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pouze za podmínky, že navrhovaný zábor ne-
lze �ešit alternativou – umíst�ním navrhované plochy mimo pozemky ur�ené k pln�ní 
funkcí lesa – spln�no. 

19. Respektovat zásady a povinnosti, stanovené v § 4 a 5 odst. 1, dané zákonem �. 334/1992 
Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláškou 
MŽP �. 13/1994 Sb., kterou se upravují n�které podrobnosti ochrany ZPF.-  postup podle 
§ 3 a 4 provád�cí vyhlášky MŽP, Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a p�dy ze 
dne 12. 6. 1996 �j. OOLP/1067/96 k odnímání zem�d�lské p�dy pro nezem�d�lské ú�ely 
dle jejího za�azení do t�íd ochrany a zákonem �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopl-
n�ní n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – spln�no. 

20. P�i záboru p�dy zohlednit hydrologické a odtokové pom�ry v území – spln�no.

21. Jako zastavitelné plochy p�ednostn� navrhnout plochy uvnit� zastav�ného území, stavební 
proluky a plochy po odstran�ných stavbách. Pokud bude pro nezem�d�lské využití zabírá-
na zem�d�lská p�da mimo zastav�né území, je nutno respektovat území organizaci zem�-
d�lské výroby, nenarušit sí� zem�d�lských komunikací, zachovat  funk�nost meliorací a 
odnímat jen nejnutn�jší plochy. Pro nezastav�né území stanovit takové podmínky, které 
umožní na t�chto pozemcích vybudování polní cestní sít� a spole�ných za�ízení (vodohos-
podá�ských, protierozních, apod.). 

Spln�no. 

22. Nep�ipustit výstavbu v�trných elektráren a vysíla�� mobilních operátor� ve volné krajin�, 
zejména na zem�d�lských pozemcích a na pozemcích ur�ených k pln�ní funkcí lesa – spl-
n�no.  

23. P�i návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem �. 114/1992 Sb., o 
ochran� ovzduší a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; �ešit 
návaznost na plánování orgán� ochrany ovzduší – spln�no.    

24. Vyhodnotit soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav�ného území – spln�-
no, viz kapitolu H.2. 

g) Požadavky na ve�ejn� prosp�šné stavby, ve�ejn� prosp�šná opat�ení a asanace  

1. Vymezit v územním plánu ve�ejn� prosp�šné stavby (stavby pro ve�ejnou dopravní a tech-
nickou infrastrukturu), ve�ejn� prosp�šná opat�ení (opat�ení nestavební povahy, sloužící ke 
snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochran� p�írodního a kulturního bohatství) a 
asanace.  U ploch s p�edkupním právem nutno uvést:-druh VPS nebo opat�ení, -v �í pro-
sp�ch má být p�edkupní právo vloženo, -katastrální území a �ísla parcel všech dot�ených 
pozemk�

Spln�no. 
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h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p�edpis� (nap�íklad požadavky 
na ochranu ve�ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe�nosti státu, ochrany 
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p�ed povodn�mi a ji-
nými rizikovými p�írodními jevy)     

1. Ochrana ložisek nerostných surovin, geologie 

a) Respektovat a zajistit územní ochranu pro výhradní ložiska, chrán�ná ložisková území, 
dobývací prostory a nebilancovaná ložiska nerostných surovin: 

-   B3 3104300 Horní Lipová 
-   B3 3104101 Horní Lipová – Na Pomezí 
-   B3 3104200 Horní a Dolní Lipová 
-   CHLÚ 10430000 Horní Lipová 
-   CHLÚ  1044000 Horní Lipová I. 
-   CHLÚ 10410000 Horní Lipová II. 
-   CHLÚ 10420000 Dolní Lipová I. 
-   DP 60059 Horní Lipová 019 
-   DP 60221 Dolní Lipová I. 
-   N 5255200 Horní Lipová 2  

-   D 3059800 Horní Lipová SZ – doplnit v�etn� zákresu, �ešit st�et s RK 828 a biocen-
trem Lví hora. Viz. vyjád�ení �GS 

-   zrušené ložisko Z.3104400 Horní Lipová 2 (neuvád�t) 

Všechna výhradní ložiska, chrán�ná ložisková území, dobývací prostory a nebilanco-
vaná ložiska jsou v územním plánu uvedena a zakreslena; vymezení RK 828 a biocent-
ra Lví hora je ponecháno v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kra-
je. 

prognózní zdroje: 

Q 5051600 Branná - doplnit v�etn� 2 zákres� – dopln�no. 

Stanovené dobývací prostory vyzna�it jako plochy t�žby – spln�no. 

Doplnit významné geologické lokality:  

Dolní Lipová-Smr�ník (ID 826), Jeskyn� na Pomezí (ID 820), Mramorový vrch (ID 
2590), Ob�í skály (ID2585), Šerák-Keprník (ID 1693), charakteristika t�chto lokalit je 
dostupná v p�ehledu významných geologických lokalit na www.geology.cz. 

Geologicky významné lokality jsou dopln�ny krom� Jeskyn� na Pomezí, která leží na 
k.ú. Vápenná a na �ešené území nezasahuje. 

b) Respektovat evidovaná poddolovaná území:  
-   4143 Horní Lipová 
-   4171 Dolní Lipová 

Spln�no. 

c) Respektovat evidovaná sesuvná území:  
-   6992 – Horní Lipová 
-   6993 – Horní Lipová 
-   6994 – Horní Lipová. 

Spln�no. 
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2. Protipovod�ová ochrana:  
- respektovat a zapracovat záplavové území toku Sta�í�, stanovené rozhodnutím Krajského 

ú�adu Olomouckého kraje, odboru životního prost�edí a zem�d�lství, �.j. 
KUOK/16012/04/OŽPZ/339 a jeho aktivní zónu. stanovit podmínky v záplavovém území 
pro stávající zastav�né území, zastavitelné plochy do záplavového území nenavrhovat. 

Spln�no. 

3. Požadavky na obranu státu, viz podklad: 

-Respektovat a zapracovat požadavky zájmového území Ministerstva obrany pro nadzemní 
stavby do textové a grafické �ásti takto: 

-Zájmové území pro nadzemní stavby podle ustanovení § 175 odst.1 zákona �. 183/2006 
Sb. (viz. mapový podklad, CD-jev 82 – nadzemní) 

Zájmové území je dle charakteru roz�len�no následujícím zp�sobem: 
1) V zájmovém území p�i zobrazení atributu „VÝŠKA=50“ lze vydat územní rozhodnutí 

a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základ� stanoviska �R –Ministerstva 
obrany, VUSS Brno, 

2) V zájmovém území p�i zobrazení atributu „VÝŠKA=100“ lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit nadzemní výstavbu p�esahující 50 m n.t. jen na základ� stanoviska �R –
Ministerstva obrany, VUSS Brno, 

3) V zájmovém území p�i zobrazení atributu „VÝŠKA=250“ lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit nadzemní výstavbu p�esahující 200 m n.t. jen na základ� stanoviska �R –
Ministerstva obrany, VUSS Brno. 

Spln�no. 

4. Požadavky na ochranu ve�ejného zdraví: 

V souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. se souhlas váže na spln�ní t�chto podmínek: 

1) P�i vzniku nových ploch pro bydlení v návaznosti na p�ípadné úpravy dopravního sys-
tému v obci �i odstran�ní n�kterých dopravních závad m�že dojít v t�chto lokalitách ke 
zm�nám zát�že obytné zástavby hlukem z dopravy (uvažovaná p�eložka sil. 
I/60,sm�rové korekce sil.II/369, k�ižovatky II/369 a III/3692,I/60 a II/369 atd.).Této 
skute�nosti je t�eba v�novat v budoucnu p�i stavebním �ízení zvýšenou pozornost s p�i-
hlédnutím ke zpracování nových hlukových map a novým výpo�t�m v hlukových stu-
diích.Tuto zát�ž je nutno zohlednit a navrhnout ú�inná protihluková opat�ení. Zvýše-
nou pozornost je pot�eba v�novat rovn�ž druhu podnikatelské �innosti v této lokalit� ve 
vztahu ke zm�nám zát�že obytné zástavby možným produkovaným hlukem. (viz § 30 
zákona �. 258/2000 Sb. a §§ 10 a 11 na�ízení vlády �.148/2006 Sb.). 

Spln�no, obytná výstavba na plochách p�iléhajících ke stávajícím nebo navrženým sil-
ni�ním komunikacím je stanovena jako podmín�n� p�ípustná, za podmínky prokázání 
nep�ekro�ení hygienických limit�; výstavba za�ízení s negativními vlivy na obytnou zá-
stavbu se v plochách bydlení  ani v plochách smíšených obytných nep�ipouští. 

2) Je bezpodmíne�n� nutno zajistit zásobování pitnou vodou do lokalit pro novou zástav-
bu, zajistit a navrhnout p�ípadná nová ochranná pásma vod. zdroj� a respektovat stáva-
jící (§ 3 zákona �.258/2000 Sb. a § 4 vyhlášky �. 252/2004 Sb.). 

Pro navržené zastavitelné plochy se zárove� navrhuje rozší�ení vodovodní sít�; návrh  
ochranných pásem vodních zdroj� není p�edm�tem �ešení územního plánu, stávající 
ochranná pásma jsou respektována. 
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3) Hlu�né provozy vymístit mimo obytnou zónu, up�esnit zp�sob a druh podnikatelské 
�innosti v návaznosti na obytnou zástavbu (viz § 30 zákona �. 258/2000 Sb. a §§ 10 a 
11 na�ízení vlády �.148/2006 Sb.). 

V obytné zástavb� se stávající hlu�né provozy nevyskytují, výstavba za�ízení 
s negativními vlivy na obytnou zástavbu se v plochách bydlení  ani v plochách smíše-
ných obytných nep�ipouští. 

4) Navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem vysokého na-
p�tí, v�trných elektráren, lé�ebných zdroj�, ZPF, lesa, p�ípadných d�tských za�ízení, 
budov sloužících k t�lovýchovným a rekrea�ním ú�el�m, pr�myslové výroby, zem�-
d�lských závod�, školských za�ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým a 
potraviná�ským ú�el�m, h�bitova (viz zák.�.256/2001 Sb. o poh�ebnictví - § 17 odst.2), 
p�ípadn� pro t�žbu nerostných surovin, komunikací, železnice atd. 

Návrhy, které budou p�ípadn� kolidovat s ochrannými pásmy navrhnout jako podmí-
n�n� p�ípustné. 

Stávající ochranná pásma jsou respektována; požadavky na návrh výše uvedených 
ochranných pásem jsou zmate�né – vesm�s nejde o ochranná pásma, a pokud ano, ne-
lze je územním plánem navrhovat. 

i) Požadavky a pokyny pro �ešení hlavních st�et� zájm� a problém� v území  

1. Prov��it a p�ípadn� zapracovat do územního plánu konkrétní zám�ry a požadavky obce a  
ob�an�, uvedené v P�íloze �. 1 – P�ehled zám�r� a požadavk� k zapracování do územního 
plánu a vyzna�ené v P�íloze �. 2 – Problémový výkres – viz vyhodnocení k P�íloze �. 1.   

2. Jednozna�n� vymezit prvky územního systému ekologické stability – spln�no. 

3. Respektovat vyhodnocení požadavk� ob�an� dle tabulky P�ílohy �. 1 – viz vyhodnocení 
k P�íloze �. 1. 

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

1. �ešené území se nenachází na rozvojové ose ani v rozvojové oblasti – bere se na v�domí.

2. V grafické �ásti vymezit zastavitelné plochy, které budou tvo�it plochy vhodné k zastav�ní 
a plochy p�estavby. V textové �ásti uvést jejich charakteristiku – spln�no. 

3. Nenavrhovat nové plochy bydlení v odlou�ených lokalitách bez návaznosti na zastav�né 
území – spln�no.

4. Nenavrhovat nové chatové lokality – spln�no.  

k) Požadavky na vymezení ploch a koridor�, ve kterých bude uloženo prov��ení zm�n 
jejich využití území studií   

1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje �ešeného území bude vyžadovat, vymezit 
plochy a koridory, ve kterých bude uloženo prov��ení zm�n jejich využití území studií – 
spln�no, pro rozsáhlejší zastavitelné plochy je rozhodování o zm�nách v území podmín�-
no zpracováním územní studie.  
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2. Pro nové zastavitelné plochy pro bydlení a ob�anskou vybavenost (plochy nad 3 rodinné 
domy, bude li to ú�elné, stanovit zpracování územní studie se stanovením zásad pro využití 
území z hlediska ochrany krajinného rázu a podmínkami dle bodu f) 4. Návrhu zadání. 

Požadavek na zpracování územní studie je stanoven pouze u rozsáhlejších zastavitel-
ných ploch, kde je nutno podrobn�ji �ešit dopravní obsluhu, sít� technické infrastruktu-
ry a vymezení ploch ve�ejných prostranství. Pro plochy menší, kde je dopravní p�ístup 
zajišt�n ze stávajících komunikací nebo je p�ímo jednozna�n� navržen a kde se vzhle-
dem k rozloze vymezení ve�ejných prostranství nevyžaduje, není zpracování územní stu-
die ú�elné ani nutnét a jde o zbyte�né finan�ní zatížení obce. 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridor�, pro které budou podmínky pro rozhodo-
vání o zm�nách jejich využití stanoveny regula�ním plánem  

1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje �ešeného území bude vyžadovat, vymezit 
plochy a koridory, pro které budou podmínky pro rozhodování o zm�nách jejich využití 
stanoveny regula�ním plánem – navržená urbanistická koncepce nevyžaduje zpracování 
regula�ních plán�.   

m)  Požadavky na vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území  

1/ Správa CHKO Jeseníky uplatnila požadavek, aby pro územní plán prob�hl proces SEA. 

2/ Krajský ú�ad v tomto p�ípad� požaduje provést posouzení „územního plánu Lipová-lázn�“ 
z hlediska vliv� na životní prost�edí. Nedílnou sou�ástí �ešení „územního plánu Lipová-
lázn�“ v dalším stupni územn� plánovací dokumentace bude:  

Vyhodnocení vliv� územního plánu na životní prost�edí zpracované, na základ� § 19 odst.    
2 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), v roz-
sahu p�ílohy stavebního zákona, autorizovanou osobou dle § 10i odst. 4 zákona o posuzová-
ní vliv� na životní prost�edí.  

Vyhodnocení vliv� na životní prost�edí musí postihnout vlivy navrhovaných zm�n na slož-
ky životního prost�edí a na ve�ejné zdraví. Sou�ástí vyhodnocení bude i návrh p�ípadných 
opat�ení k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vliv� na životní prost�edí a ve-
�ejné zdraví.  

Vyhodnocení vliv� na životní prost�edí bude zpracováno zejména s ohledem na:  

-  Posouzení dopad� investi�ního zám�ru na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovliv-
n�ní hydrologických pom�r�.  

-  Vyhodnocení záboru ZPF a nár�stu dopravy.  

-  Stávající a budoucí zát�ž zájmového území hlukem a imisemi.  

-  V p�ípad� zpracování konceptu územního plánu - variantní �ešení zám�r�, ur�ení po�adí 
jednotlivých variant z hlediska vliv� na životní prost�edí, ve kterém jsou jednotlivé varian-
ty p�ípustné a za jakých podmínek jsou p�ípustné, v�etn� p�ípadných kompenza�ních opat-
�ení, která by mohla tyto negativní vlivy zmírnit nebo úpln� eliminovat.  

-  Bude vypracována kapitola Záv�ry a doporu�ení v�etn� návrhu stanoviska dot�eného orgá-
nu ke koncepci s uvedením výrok� k jednotlivým variantám, zda lze z hlediska negativních 
vliv� na životní prost�edí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhla-
sit, souhlasit s podmínkami v�etn� jejich up�esn�ní, anebo nesouhlasit.  
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Dokumentaci územního plánu, v�etn� vyhodnocení vliv� na životní prost�edí p�edá po�izo-
vatel (v listinné a elektronické podob�) krajskému ú�adu pro ú�ely vydání stanoviska k vy-
hodnocení vliv� na životní prost�edí. 

Zd�vodn�ní: Územním plánem budou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení, dopravní a 
technickou infrastrukturu (zejména p�eložka silnice I/60 Lipová-lázn� – Javorník), ob�an-
ské vybavení, láze�ství a ve�ejná prostranství, dále se jedná o plochy výstavby sportovišt�
a motokrosového areálu a výstavba a rozší�ení lyža�ských areál�. N�které z t�chto zám�r�
napl�ují rámec pro budoucí povolení zám�r� uvedených v p�íloze �. 1 zákona �. 100/2001 
Sb., jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle § 10i zákona. Krajský ú�ad p�ihlédl také 
ke skute�nosti, že Správa CHKO Jeseníky nevylou�ila významný vliv koncepce na lokality 
soustavy Natura 2000. 

V souvislosti s výše uvedeným, bude ale hodnocení zpracováno variantn� tak, že bude po-
suzovat nulovou variantu, tj. stávající stav bez zám�r� s návrhem nových zám�r�.  

3/ V rámci od�vodn�ní ÚP bude zpracováno vyhodnocení vliv� ÚP na udržitelný rozvoj 
území v rozsahu dle p�ílohy �. 5 k Vyhlášce 500/2006 Sb.  

Spln�no; jsou zpracovány samostatné elaboráty – Územní plán Lipová-lázn�, posouzení 
dle zák. �. 100/2001 Sb. (Aquatest, a.s., listopad 2012), Územní plán Lipová-lázn� – Na-
turové posouzení dle §45i z.�. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�-
ní (Aquatest, a.s., 2012) a Vyhodnocení vliv� Územního plánu Lipová-lázn� na udrži-
telný rozvoj území (Urbanistické st�edisko Ostrava, s.r.o., b�ezen 2014).  

n) Požadavek na zpracování konceptu, v�etn� požadavk� na zpracování variant 

Územní plán bude zpracován bez konceptu �ešení a bez zpracování variant, p�ímo jako návrh 
– spln�no.   

o) Požadavky na uspo�ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo�ádání obsahu 
jeho od�vodn�ní s ohledem na charakter území a problémy k �ešení v�etn� m��ítek 
výkres� a po�tu vyhotovení 

1. Územní plán bude zpracován v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a s jeho provád�cími vyhláškami (vy-
hláška �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumen-
taci  a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, vyhláška �. 501/2006 Sb., o obec-
ných požadavcích na využívání území, ve zn�ní vyhlášky �. 269/2009 Sb.). 

2. Elaborát územního plánu Lipová-lázn� bude mít dv� �ásti:  

•••• I. Návrh územního plánu  
•••• II. Od�vodn�ní územního plánu  

I. Návrh územního plánu bude obsahovat:  

I.A Textovou a tabulkovou �ást  
II.B Grafickou �ást  

 1. Výkres základního �len�ní území           1 : 5000 
 2. Hlavní výkres                  1 : 5000 
 3. Doprava                    1 : 5000 
 4. Vodní hospodá�ství                1 : 5000 
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 5. Energetika, spoje                 1 : 5000 
 6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací    1 : 5000  

II. Od�vodn�ní územního plánu bude obsahovat:  

I.A Textovou a tabulkovou �ást  
II.B Grafickou �ást  

 7. Koordina�ní výkres                1 : 5000 
 8. Výkres p�epokládaných zábor� p�dního fondu       1 : 5000  

9. Výkres širších vztah�              1 : 50 000 

3. Územní plán Lipová - lázn� bude p�edán v tišt�né form�,  

-ve fázi Návrh ve 2 vyhotoveních, -úprava Návrhu pro vydání ve 4 vyhotoveních a  

-ve dvou vyhotoveních na CD nosi�i: grafická �ást ve formátech shp a pdf, textová �ást ve 
formátech doc, xls a pdf. 

Grafická �ást bude odpovídat požadavk�m Metodiky digitálního zpracování územn� plá-
novací dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datový model-metodika MINIS digitální 
zpracování ÚPD. 

Spln�no.  

P�íloha �. 1 

P�ehled zám�r� a požadavk� k zapracování do územního plánu 

Zám�ry na provedení zm�n v území vyplývají:  

a) Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje: 
- p�eložka silnice I/60 Lipová-lázn� – Javorník (ve�ejn� prosp�šná stavba D 07) 
- vymezení nadregionálních biokoridor� K 85 a K 86 
- vymezení regionálních biocenter �. 476 Šerák – Keprník a Smrk 
- vymezení regionálního biokoridoru RK 828. 

Všechny tyto zám�ry jsou do územního plánu zapracovány. 

b) Ze schváleného Územního plánu obce Lipová-lázn� v�etn� Zm�ny �. 1: 
- návrh ploch pro obytnou výstavbu (lokality Dolní Lipová – U trati, Na Rovinách, Ko-

lonka, Sn�žná strá�, U MŠ; Horní Lipová – Ln�ný vrch, U k�ižovatky, Za MŠ, U trati, 
U nádraží, Pod Ramzovou, dostavby proluk) – s drobnými úpravami je p�evzato 

- návrh rozší�ení zázemí lázní (zdravotn� – rekrea�ní areál) – p�ebírá se jako plocha 
ob�anského vybavení – láze�ství  

- návrh rozší�ení láze�ského parku – p�ebírá se 
- návrh rozší�ení stávajících lyža�ských areál� (areál Na Miroslavi, areál Láze�ský vrch) 

– rozší�ení areálu Láze�ský vrch se p�ebírá, rozší�ení areálu na Miroslavi již bylo 
realizováno 

- návrh výstavby nových lyža�ských areál� v Horní Lipové (areál U Penzionu S, areál 
Pod Mramorovým vrchem, areál Ostružná) – areál v Ostružné se p�ebírá, ostatní dva 
zám�ry již nejsou platné 

- návrh rozší�ení penzion� Pod Sn�hulákem a Hotýlek U Kance – tyto zám�ry již byly 
realizovány 

- návrh ploch ob�anského vybavení bez konkrétní speficikace – tyto plochy vesm�s jsou 
sou�ástí zastav�ného území 
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- návrh rozší�ení areálu OMYA a.s., závodu II. Pomezí – nep�ebírá se, tento zám�r již 
není aktuální 

- návrh ploch drobné výroby v Bobrovníku a u závodu Moravolesk – nep�ebírají se, ty-
to zám�ry již nejsou aktuální 

- návrh ploch pro sport a t�lovýchovu v centrální �ásti Dolní Lipové – tyto zám�ry již 
byly realizovány 

- návrh vybudování nových park� na Bobrovníku a v Dolní Lipové pod železni�ní tratí 
– zám�r vybudování parku na Bobrovníku již není aktuální, park pod železni�ní tratí 
je stávající 

- návrh rozší�ení h�bitova – p�ebírá se 
- návrh p�eložky silnice I/60 – p�ebírá se 
- sm�rové korekce trasy silnice II/369 na pr�tahu Lipovou-lázn�mi – tyto zám�ry již 

nejsou aktuální 
- p�estavba k�ižovatky silnice II/369 a III/3692 – p�ebírá se 
- návrh nových místních komunikací, návrh nových parkovacích a odstavných ploch, 

návrh rozší�ení sítí technické infrastruktury – zám�ry byly prov��eny, ty dosud aktu-
ální jsou do územního plánu zapracovány. 

c) Z požadavk� obce, organizací a ob�an�

Poža
da-
vek 
�. 

Žadatel Lokalita Specifikace        
požadavku 

Poznámka Vyhodnocení požadavku          
do dalšího zpracování 

Vyhodnocení spln�ní              
požadavku 

1. 

Obec Lipová - lázn� Bobrovník, k. ú. 
Dolní Lipová, 
parc. �. 1993, 
1995, 1996/2 

výstavba RD OP vodovodního 
�adu 

CHKO bude hodnotit až 
v následné etap�                             
po posouzení SEA 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná             
rekrea�ní SR �. Z85 

2. 

Obec Lipová - lázn� Sn�žná strá� I.,      
k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
1443/1, 1444, 
2072, 2073, 
2074/1 

výstavba RD OP silnice I/60 
OP vodovodního 
�adu 

Nesouhlas CHKOJ 
MD-zasahuje do OP silnice 
I/60, ur�it jako podmín�n�
p�ípustná plocha s podm. 
prov��ení negativních vliv�
z dopravy 
Pro nesouhlas CHKOJ není 
za�azeno mezi zastavitelné 
plochy 

3. 

Obec Lipová - lázn� Sn�žná strá� II.,     
k. ú. Dolní            
Lipová, parc. �. 
2077/2, 2080, 
2081/4 

výstavba RD  Nesouhlas CHKOJ 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV             
�. Z67 – jen �ást požadované 
plochy

4. 

Obec Lipová - lázn� Sn�žná strá� III.,     
k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
2083/1, 2083/5, 
2083/9 

výstavba                    
rodinných dom�

OP vedení VN 22 
kV 
OP vodovodních 
�ad�

Nesouhlas CHKOJ 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV                
�. Z65 – jen �ást požadované 
plochy

5. 
Obec Lipová - lázn� Sn�žná strá� IV.,   

k. ú. Dolní            
výstavba                 
rodinných dom�

vnit�ní území 
láze�ského místa 

Zmenšení plochy o 1/3 z jižní 
�ásti – po OP  VTL plynovo-
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Lipová, parc. �. 
2087, 2089, 
2093/6, 2093/7 

 du 
Nesouhlas �IL,  
Nesouhlas CHKOJ 
Po projednání s dot�enými 
orgány z návrhu vypušt�no 

6. 

Obec Lipová - lázn� Nad fotbalovým 
h�išt�m, k. ú. 
Dolní Lipová, 
parc. �. 879 

výstavba               
zahrádká�ské chaty 

OP železni�ní 
trati 

Vymezeno jako zastavitelná 
plocha zelen� soukromé                 
a vyhrazené ZS �. Z55

7. 

Mgr. Pavel Bráblík 
  Lipová - lázn�

Pod Láze�ským 
vrchem, k. ú. 
Dolní Lipová, 
parc. �. 2127 

výstavba za�ízení 
ob�anského vyba-
vení + bydlení, tj-
láze�ské domy, 
láze�ské apartmá-
ny, bydlení za-
m�stnanc�, vše 
v souladu se statu-
tem lázní 

OP vedení VN 22 
kV a trafostanice 
vnit�ní území 
láze�ského místa 

Ponechat zám�r, ale využití 
dle statutu láze�ského místa  
Nesouhlas �IL 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha ob�anského vybavení 
– láze�ství OL  �. Z59

8. 

Obec Lipová - lázn� Bývalý kravín,       
k. ú. Dolní              
Lipová, parc. �. 
1718/1 až 1720 

využití pro sb�rný 
dv�r, výrobu a 
skladování a admi-
nistrativu 

OP vedení VN 
biokoridor 

Vymezeno jako plocha              
p�estavby – plocha výroby           
a skladování – drobná                 
a �emeslná výroba VD  �. P6

9. 

Obec Lipová - lázn� Sedlo Na Pome-
zí,   k. ú. Dolní 
Lipová, parc. �. 
2268 

výstavba sportoviš-
t� a motokrosové-
ho areálu 

OP a BP VTL 
plynovodu 
OP lesa 

Vymezeno jako zastavitelná 
plocha ob�anského vybavení 
– t�lovýchovná a sportovní 
za�ízení OS  �. Z92

10. 

 Obec Lipová - lázn� Lokalita U Á�ka, 
k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
768, 770/1, 
771/2, 820, 821, 
822, 823/1, 
823/2, 823/3 

výstavba RD a 
bytových dom� o 
max. t�ech podla-
žích 

Vymezeno jako plochy                
p�estavby  bydlení 
v rodinných domech –                    
venkovské BV �. P8 a P9

11. 

Obec Lipová - lázn� Vápenné údolí,      
k. ú. Horní            
Lipová, parc. �. 
570/3 

výstavba odstavné 
plochy, parkovišt�

OP dráhy Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV               
�. Z8

12. 

Obec Lipová - lázn� a/Kop�ivný,              
k. ú. Horní            
Lipová, parc. �. 
393/1 
b/Smr�ník p.�. 
2196/37; 2196/39 
2196/44; 2196/49 
2196/52 – sever-
ní �ásti 

výstavba rozhledny lesní pozemek 
D�vodem                   
za�azení lokality 
Smr�ník je                     
skute�nost, že 
pozemky na 
Kop�ivném jsou 
vedeny jako 
historický                
majetek církví              
a do vyjasn�ní 
majetkového 
vypo�ádání                
nebude možno 
stavbu rozhledny 
realizovat 

a) Po projednání 
s dot�enými orgány z návrhu 
vypušt�no                                      
b) Vymezeno jako                      
zastavitelná plocha                              
ob�anského vybavení                         
se specifickým využitím               
OX5 �. Z45  

13. 

Obec Lipová - lázn� Pod Ramzovou,     
k. ú. Horní             
Lipová, parc. �. 
1142 

výstavba RD OP a BP VTL 
plynovodu 
OP lesa 

Nesouhlas CHKOJ 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná             
rekrea�ní SR �. Z39

14. 
Obec Lipová - lázn� Rybník                          

Na Pomezí, k. ú. 
Dolní Lipová, 

výstavba ob�an-
ského vybavení                 
u rekrea�ního 

lesní pozemek, 
biocentrum 

Nesouhlas M�Ú ŽP-SSL 
M�Ú ŽP-OP požaduje              
biologické hodnocení 
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parc. �.  2276/58, 
2276/59, 
2276/64, 2296/1-
3, 2276/56                      
severní �ást 
40x40 m ze SV 
strany 

rybníka 
(zázemí                            
pro rybá�e)  

Vymezeno jako zastavitelná 
plocha ob�anského vybavení 
se specifickým využitím  OX1 
�. Z93

15. 

Obec Lipová - lázn� Nad Kolonkou,      
k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
2331/1-3, 
2331/7, 2331/9 

výstavba RD OP vedení VN 22 
kV, mimo             
zastav�né území

Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV               
�. Z71

16. 

Pavel Kutlák k. ú. Horní             
Lipová, parc. �. 
493/1 

stavba garáže  Vymezeno jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná             
rekrea�ní SR �. Z17 – jen 
�ást požadované plochy

17. 

Petr Dian k. ú. Horní           
Lipová, parc. �. 
385/6 

výstavba RD  Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV                 
�. Z20

18.a 

manželé  
Dianovi 

k. ú. Horní           
Lipová, parc. �. 
381/1 

stavba 2 garáží lesní pozemek Plochu vyzna�enou v grafice 
zmenšit pouze na dv� gará-
žová místa u silnice III/3692 
Nesouhlas M�Ú ŽP-OP-
negativní zásah do VKP 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná             
rekrea�ní SR �. Z94 – jen 
malá  �ást požadované                  
plochy

18.b 

manželé  
Dianovi 

k. ú. Horní              
Lipová, parc. �. 
362/1 – PK 386/1

výstavba RD OP dráhy, mimo 
zastav�né území 

Zmenšit na t�etinu vyzna�e-
nou plochu a vymezit 
v návaznosti na stávající 
rodinný d�m �.p. 92 
Nesouhlas M�Ú ŽP-OP. OP 
dráhy.  
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV                  
�. Z18 – jen �ást požadované 
plochy

18.c 

manželé  
Dianovi 

k. ú. Horní              
Lipová, parc. �. 
297/1 

výstavba RD OP dráhy,  
mimo zastav�né 
území 

Vypustit 
Nesouhlas M�Ú ŽP-OP Do 
OP dráhy nenavrhovat plochy 
bydlení 
V souladu s vyhodnocením 
požadavku  není za�azeno 
mezi zastavitelné plochy

19. 

Ji�í Ju�ík k. ú. Horní             
Lipová, parc. �. 
176, 1086/1, 
1087 

výstavba RD OP vedení VVN 
2x110 kV 
OP silnice II/369 

Nesouhlas CHKOJ 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha a plocha p�estavby 
smíšená obytná rekrea�ní 
SR �. Z36 a P5

20.a 

Ing. Leoš Ptá�ek 
Michal Peterka 

k. ú. Dolní Lipo-
vá, parc. �. 1788 

území rekrea�n�
obytné 

výskyt zvlášt�        
chrán�ných            
rostlin 
OP lesa 

CHKO bude hodnotit až 
v následné etap� po posouze-
ní SEA, -nesouhlas obce. 
Požadavek ponechat v �ešení 
do další etapy a k ve�ejnému 
projednání. 
Vymezeno jako zastavitelná 
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plocha staveb pro rodinnou 
rekreaci RI �. Z90 – jen �ást 
požadované plochy

20.b 

Ing. Leoš Ptá�ek 
Michal Peterka 

k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
1792, 1793 

území rekrea�n�
obytné 

výskyt zvlášt�       
chrán�ných             
rostlin 
OP lesa 

CHKO bude hodnotit až 
v následné etap� po posouze-
ní SEA,  -nesouhlas obce.  
Požadavek ponechat v �ešení 
do další etapy a k ve�ejnému 
projednání 
�ešit dle p�ipomínky obce:             
V této stávající lokalit�                   
limitovat využití p�ípustné 
následovn�: na pozemcích 
parc. �. 1789, 1790 a 1791                 
v katastrálním území Dolní 
Lipová m�že být nejvýše 
jeden rekrea�ní objekt, který 
bude mít max. zastav�nou 
plochu 200 m2, dv� nadzemní 
podlaží + podkroví a nejvýše 
30 l�žek 
Vymezeno jako plocha p�e-
stavby – plocha  staveb pro 
rodinnou rekreaci �. P12 

21. 

Leonhard Król k. ú. Horní                     
Lipová, parc. �. 
1459/26 – �ást, 
st. 475 

výstavba RD OP vedení VN 22 
kV, mimo zasta-
v�né území 
OP lesa 

V souladu se skute�ným 
stavem využití území                    
za�azeno mezi stávající                 
plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV; 
výstavba RD je možná 

22. 
manželé Gorolovi k. ú. Dolní            

Lipová, parc. �. 
531 

výstavba RD OP dráhy Vymezeno jako zastavitelná 
plocha staveb pro rodinnou 
rekreaci RI  �. Z49

23. 
Jan Ondryáš k. ú. Horní           

Lipová, parc. �. 
1168 

výstavba RD  Vymezeno jako zastavitelná 
plocha  smíšená obytná  
rekrea�ní SR �. Z40

24.a 

Radek Ambrož k. ú. Dolní            
Lipová, parc. �. 
1863/7 

výstavba RD           
a zázemí pro farmu

OP a BP VTL 
plynovodu 

CHKO bude hodnotit až 
v následné etap�                           
po posouzení SEA 
-plochu upravit dle zákresu 
žadatele 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha výroby a skladování – 
zem�d�lská výroba VZ                     
(s možností kombinace 
s bydlením)  �. Z88 – jen �ást 
požadované plochy

24.b 

Radek Ambrož k. ú. Dolní               
Lipová, parc. �. 
1852 - �ást 

výstavba RD           
a zázemí pro farmu

OP lesa 
nenavazuje na 
stávající zástavbu

Vypustit 
Nesouhlas CHKOJ 
Nesouhlas M�Ú ŽP-SSL 
V souladu s vyhodnocením 
požadavku  není za�azeno 
mezi zastavitelné plochy

24.c 

Radek Ambrož k. ú. Dolní               
Lipová, parc. �. 
1729/1 

výstavba                   
lyža�ského areálu 

OP vedení VVN 
2x110 kV 
lokální                 
biocentrum 
ÚSES 
výskyt zvlášt�        
chrán�ných                     

Nesouhlas CHKOJ 
Pro nesouhlas CHKOJ není 
vymezeno
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rostlin 

24.d 

Radek Ambrož k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
2048 

výstavba RD OP vodovodního 
�adu,                          
OP komunikace

CHKO bude hodnotit až 
v následné etap�                           
po posouzení SEA 
MD-zasahuje do OP silnice 
I/60, ur�it jako podmín�n�
p�ípustná plocha s podm. 
prov��ení negativních vliv�
z dopravy 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV                  
�. Z81

24.e 

Radek Ambrož k. ú. Horní               
Lipová, parc. �. 
1463/1 - �ást 

výstavba rekrea�ní 
chaty 

OP lesa 
výskyt zvlášt�        
chrán�ných               
rostlin 

Vypustit 
Nesouhlas M�Ú ŽP-OP 
Nesouhlas M�Ú ŽP-SSL 
V souladu s vyhodnocením 
požadavku  není za�azeno 
mezi zastavitelné plochy

25.a 

Mgr. Pavel Bráblík k. ú. Dolní               
Lipová, parc. �. 
2127, 2128/2, 
2129 

výstavba za�ízení 
ob�anského                
vybavení a bydlení 
pro majitele

OP vedení VN 22 
kV a trafostanice 
z�ásti stejná 
plocha jako                    
u požadavku �. 7 

�IL- využití pro OV up�esnit,
- není ve vnit�ním území 
láze�ského místa                 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV               
�. Z81

25.b 

Mgr. Pavel Bráblík k. ú. Dolní               
Lipová  
(dle grafického 
vymezení) 

rozší�ení lyža�ské-
ho areálu Láze�ský 
vrch, výstavba        
lyža�ského vleku 
nebo lanovky 

 CHKO bude hodnotit až 
v následné etap�                           
po posouzení SEA                 
Vymezeno jako plochy zm�n 
v krajin� – plochy rekreace 
na plochách p�írodního 
charakteru RN �. K4, K5, 
K6, K7, K8 a K9

25.c 

Mgr. Pavel Bráblík k. ú. Dolní               
Lipová, parc. �. 
2105 - �ást 

výstavba za�ízení 
ob�anského               
vybavení-láze�ské 
domy, apartmány, 
bydlení                
zam�stnanc�
láze�ský apartmán, 
v jižní �ásti volno-
�asové aktivity pro 
láze�ské hosty, vše 
v souladu se statu-
tem láze�ského 
místa

OP vodovodních 
�ad�
OP lesa 
OP vedení VN 22 
kV 
OP vedení VVN 
2x110 kV 
OP a BP VTL 
plynovodu 

Využití pro OV up�esnit- jen 
v souladu se statutem lázní 
(�IL) 
CHKO bude hodnotit až 
v následné etap�                               
po posouzení SEA 
Pouze velmi malá �ást                          
požadované plochy                    
vymezena jako zastavitelná 
plocha ob�anského vybavení 
–  láze�ství OL  �. Z62

25.d 

Mgr. Pavel Bráblík k. ú. Dolní              
Lipová, parc. �. 
1704, 1705, 
1706, 1707/2. 
Níže uvedené 
parcely pat�í pod 
jiný požadavek 
2127, 2128/2, 
2129,  

ob�anské               
vybavení, bydlení- 
západní �ást. 
Ob�anská                
vybavenost je zde 
již povolena                
stávajícím ÚPN 

OP vedení VN 22 
kV 
OP a BP VTL 
plynovodu 

CHKO bude hodnotit až 
v následné etap�                           
po posouzení SEA 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha ob�anského vybavení 
se specifickým využitím OX2  
�. Z57

26. 

Ing. Kate�ina Vrbová k. ú. Horní            
Lipová, parc. �. 
701/1, 701/2, 
747/1, 778, 751/1

obytná výstavba, 
výstavba objekt�
rodinné rekreace, 
výstavba za�ízení 

OP vedení VN 22 
kV 
výskyt zvlášt�
chrán�ných rost-

M�Ú ŽP-OP OP požaduje 
podmínku-biologické hodno-
cení 
Vymezeno jako zastavitelné 
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ob�anského vyba-
vení 

lin plochy smíšené obytné                
rekrea�ní SR �. Z15 a Z16 – 
jen �ást požadovaných ploch

27. 

Vlasta Veringerová k. ú. Dolní              
Lipová, parc. �. 
1104/1 

výstavba RD OP vodovodního 
�adu,                           
OP p�eložky 
silnice I/60 

Vypustit 
Nesouhlas MD, je situována 
tém�� celá v OP silnice I/60-
koridor. 
�ást požadované plochy je 
v souladu se skute�ným 
stavem využití pozemku 
za�azena do stávající plochy 
bydlení v rodinných domech 
– venkovské BV, �ást je                  
sou�ástí  zastavitelné plochy 
dopravní infrastruktury – 
silni�ní DS �. Z91vymezené                    
pro p�eložku silnice I/60 

28. 

Silvie Stern k. ú. Dolní                    
Lipová, parc. �. 
337 

výstavba RD požadavek                    
bezp�edm�tný, 
RD již realizován

Na RD vydáno ÚR a SP již 
v r. 1991, jedná se o sjednání 
nápravy nesprávného stavu 
V  souladu se skute�ným 
stavem využití pozemku 
za�azeno do stávající plochy 
bydlení v rodinných domech 
– venkovské BV

29.a 

Marie Blaníková k. ú. Dolní                 
Lipová, parc. �. 
1985/1 

výstavba RD OP vedení VVN 
2x110 kV 

Nesouhlas CHKOJ 
V  souladu se skute�ným 
stavem využití pozemku 
za�azeno do stávající plochy 
bydlení v rodinných domech 
– venkovské BV; výstavba 
RD je možná

29.b 

Marie Blaníková k. ú. Dolní              
Lipová, parc. �. 
2058/19 

výstavba RD  Nesouhlas CHKOJ 
Pro nesouhlas CHKOJ není 
za�azeno mezi zastavitelné 
plochy

30. 

Jaroslav Blaník k. ú. Dolní              
Lipová, parc. �. 
2093/5-7 

výstavba RD vnit�ní území 
láze�ského místa 
plocha z�ásti 
shodná 
s požadavkem           
�. 5 

Zmenšit o cca 1/3 z jižní �ásti
Nesouhlas �IL 
CHKO bude hodnotit až 
v následné etap� po posouze-
ní SEA, redukovat pouze do 
proluky v zastavitelném 
území 
Po projednání s dot�enými 
orgány z návrhu vypušt�no

31. 

David Belko k. ú. Dolní               
Lipová, parc. �.  
174/1 

výstavba RD  V  souladu se skute�ným 
stavem využití pozemku 
za�azeno do stávající plochy 
bydlení v rodinných domech 
– venkovské BV; výstavba 
RD je možná

32.a 

Petr Dian k. ú. Horní              
Lipová, parc. �. 
197/3 

výstavba RD OP dráhy 
OP lesa 
výskyt zvlášt�        
chrán�ných            
rostlin 

M�Ú ŽP-OP požaduje pod-
mínku-biologické hodnocení. 
M�Ú ŽP-SSL-podmínka 
hranice plochy min. 30 m od 
okraje lesa 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha  smíšená obytná  
rekrea�ní SR �. Z43 – jen 
malá �ást požadované plochy
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32.b 

Petr Dian k. ú. Horní             
Lipová, parc. �. 
764/1 

výstavba RD OP dráhy 
pozemek                 
nenavazuje na 
stávající zástavbu

Vypustit, není v souladu 
s odst. d) bod �. 2 a 12 tohoto 
zadání ÚP. Nelze vymezovat 
osamocené a nenavazující 
plochy na zastav�né území 
obce. 
Nesouhlas M�Ú ŽP-OP 
V souladu s vyhodnocením 
požadavku  není za�azeno 
mezi zastavitelné plochy

32.c 
Petr Dian k. ú. Horní             

Lipová, parc. �. 
845/3 

výstavba RD OP vedení VN 22 
kV 

Za�azeno do stávající plochy 
smíšené obytné rekrea�ní 
SR; výstavba RD je možná 

33.a 

Milan Vasil�ík k. ú. Dolní           
Lipová, parc. �. 
842/25, 842/26 

výstavba RD OP vedení VN 22 
kV 

Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV �. 
Z53

33.b 

Milan Vasil�ík k. ú. Horní          
Lipová, parc. �. 
1031/24 

výstavba RD  Nesouhlas CHKOJ 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV �. 
Z29 – pouze �ást požadované 
plochy

34. 

Petr Konup�ík k. ú. Horní           
Lipová, parc. �. 
85, 527/4, 506/5, 
506/6, 92/1, 92/2, 
92/5, 515 

možnost využití 
pro bydlení               
a rekreaci 

OP dráhy 
jde o plochy 
areálu Penzionu 
Pod Smrkem 

Jde o plochu stávajícího 
areálu Penzionu                          
Pod Smrkem, za�azeno do 
stávající plochy staveb                 
pro hromadnou  rekreaci 
RH; využití pro rekreaci je 
v souladu se sou�asným 
stavem, bydlení je možné jen 
formou služebních byt�

35. 

Vladislav Hudec k. ú. Dolní            
Lipová, parc. �. 
1040/1-4, 
1040/6, 1040/8 

výstavba RD OP vedení VN 22 
kV 

Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV                             
�. Z70

36. 

František Vršan k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
2089, 2090

výstavba RD 
�ást p.�. 2089 je      
ve stávajícím ÚPN 
územím obytným, 
jedná se pouze o  
drobné rozší�ení 
území obytného 
jižním sm�rem 

vnit�ní území 
láze�ského místa 
výskyt zvlášt�       
chrán�ných              
rostlin – p.�. 
2090 
plocha z�ásti 
shodná 
s požadavkem           
�. 5 

Ponechat, ale zmenšit �ást 
p.�. 2089 o cca 1/3 z jižní 
strany, parc. �. 2090 vypustit 
Nesouhlas �IL 
CHKO bude hodnotit až 
v následné etap� po posouze-
ní SEA, redukovat pouze             
do proluky v zastavitelném 
území 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha ob�anského vybavení 
– láze�ství OL  �. Z64 – jen 
�ást požadované  plochy 
(proluka mezi  stávající                 
zástavbou)

37. 
Brigita Denglerová k. ú. Horní              

Lipová, parc. �. 
1184 

výstavba RD OP silnice II/369 Vymezeno jako plocha               
p�estavby –  plocha  smíšená 
obytná  rekrea�ní SR �. P1

38. 

Ing. Josef Sekula k. ú. Horní             
Lipová, parc. �. 
855/3, 855/6 

výstavba RD OP vedení VN 22 
kV 
lokální                
biokoridor ÚSES 

M�Ú ŽP-OP redukovat                 
plochu na polovinu 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV                   
�. Z21 – jen �ást požadované 
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plochy

39. 

Ing. Jan Kroupa k. ú. Horní             
Lipová, parc. �. 
1009/8, 1009/9 

rozší�ení             
stávajícího RD 

V  souladu se skute�ným 
stavem využití pozemku 
za�azeno do stávající plochy 
bydlení v rodinných domech 
– venkovské BV; rozší�ení 
RD je možné

40. 

Pavel Kucha� k. ú. Dolní               
Lipová, parc. �. 
1696, 1697 

výstavba RD  V  souladu se skute�ným 
stavem využití pozemku 
za�azeno do stávající plochy 
bydlení v rodinných domech 
– venkovské BV; výstavba 
RD je možná

41. 

Petr Prokšenka k. ú. Horní             
Lipová, parc. �. 
1031/5 

výstavba RD  Nesouhlas CHKOJ 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV                 
�. Z29 – jen �ást požadované 
plochy

42. 

Robin a Daniel             
Papšíkovi 

k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
2058/22 

výstavba RD OP lesa 
nenavazuje na 
stávající zástavbu

Nesouhlas CHKOJ 
Pro nesouhlas CHKOJ není 
za�azeno mezi zastavitelné 
plochy

43. 

Petr Blaník k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
2059, 2060, 
2058/15 

výstavba              
rekrea�ních                   
objekt�

OP lesa 
nenavazuje na 
stávající zástavbu

Vypustit 
Nesouhlas CHKOJ 
V souladu s vyhodnocením 
požadavku  není za�azeno 
mezi zastavitelné plochy

44. 

manželé P�ehnalovi k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
2326/39 

výstavba RD OP lesa Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV               
�. Z78

45. 

Stanislav Šilc k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
2049/1, 2050/1 

výstavba RD OP vodovodního 
�adu 

CHKO bude hodnotit až 
v následné etap�                          
po posouzení SEA 
MD-zasahuje do OP silnice 
I/60, ur�it jako podmín�n�
p�ípustná plocha s podm. 
prov��ení negativních vliv�
z dopravy 
Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV                   
�. Z81

46. 

Ing. Irena                
Tejchmanová 

k. ú. Dolní            
Lipová, parc. �. 
621/1, 622 

výstavba RD OP dráhy Vymezeno jako zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV �. 
Z50

47. 

Unistav, spol. s r.o. k. ú. Horní             
Lipová, parc. �. 
553/6 

výstavba RD nebo 
rekrea�ního                   
objektu 

OP lesa 
výskyt zvlášt�       
chrán�ných               
rostlin 

Nesouhlas M�Ú ŽP-OP 
M�Ú ŽP-SSL-podmínka 
hranice plochy min. 30 m              
od okraje lesa 
Pro nesouhlas  M�Ú ŽP  
není za�azeno mezi                 
zastavitelné plochy

48. 

MUDr. Leo Homola k. ú. Dolní               
Lipová, parc. �. 
79/1, 79/2 

výstavba RD požadavek                  
bezp�edm�tný, 
jde o plochu 
stávající zástavby

V  souladu se skute�ným 
stavem využití pozemku 
za�azeno do stávající plochy 
bydlení v rodinných domech 
– venkovské BV; výstavba 
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RD je možná

49. 

Ing. Lubomír Žmolík k. ú. Dolní            
Lipová, parc. �. 
894/2 

výstavba RD + 
ob�anského               
vybavení 

V  souladu se skute�ným 
stavem využití pozemku 
za�azeno do stávající plochy 
smíšené obytné láze�ské SL

50. 

Petr Bauer k. ú. Dolní            
Lipová, parc. �. 
323 

výstavba RD OP a BP VTL 
plynovodu                     
(výstavba ne-
možná) 

Vypustit 
Nesouhlas CHKOJ 
V souladu s vyhodnocením 
požadavku  není za�azeno 
mezi zastavitelné plochy

51. 

Ing. František                   
Shromáždil 

k. ú. Dolní             
Lipová, parc. �. 
1718/16, 1712 

výstavba RD + 
ob�anského              
vybavení 

OP vedení VN 22 
kV 
OP a BP VTL 
plynovodu 
lokální biokori-
dor ÚSES 

Vymezeno jako plocha                 
p�estavby – plocha                         
ob�anského vybavení –                   
komer�ní za�ízení OK �. P7 

C.2 Údaje o spln�ní Pokyn� pro úpravu Územního plánu Lipová-lázn� po spole�ném 
jednání o návrhu územního plánu 

     Pokyny pro úpravu Územního plánu Lipová-lázn� po spole�ném jednání o návrhu územní-
ho plánu jsou spln�ny takto: 

1) KUOK-Odbor životního prost�edí a zem�d�lství, �.j.:KUOK 35703/2013 z 11.4.2013 
Ochrana zem�d�lského p�dního fondu:  
Zapracovat návrh etapizace 
Z5 Etapa II. – výstavba RD výstavba možná až po vydání ÚR na min. 60 % plochy Z7 a Z8 
Z88 Etapa I. – zem�d�lský areál Ekofarmy Bobrovník 
Z13 Etapa II. – výstavba RD výstavba možná až po vydání ÚR na min. 50 % plochy Z11 
Z14 Etapa I. – výstavba obslužné komunikace 
Z15 Etapa II. – výstavba RD výstavba možná až po vydání ÚR na min. 70 % plochy Z16 
Z16 Etapa I. – výstavba RD 
Z29 Etapa I. – výstavba RD 
Z30 Etapa I. – výstavba obslužné komunikace 
Z31 Etapa II. – výstavba RD výstavba možná až po vydání ÚR na min. 70 % plochy Z29 
Z65 Etapa I. – výstavba RD, je plocha PV 
Z66 Etapa I – výstavba RD (již vydáno ÚR a SP na n�které objekty RD, bude upraveno na 
stav-zastav�né území) 
Z67 Etapa I. – výstavba RD 
Z71 Etapa I. – výstavba RD 
Z72 Etapa I. – výstavba obslužné komunikace (v sou�asnosti je zde ú�elová komunikace) 
Z73 Etapa I. – výstavba RD 
Z74 Etapa II. – výstavba RDvýstavba možná až po vydání ÚR na min. 70 % plochy Z73 
Z75 Etapa II. – výstavba  RD výstavba možná až po vydání ÚR na min. 50 % plochy Z71 a 
Z73 
Z77 Etapa I – výstavba RD (již vydáno ÚR a SP na n�které objekty RD, bude upraveno na 
stav-zastav�né území) 
Z78 Etapa II. – výstavba RD výstavba možná až po vydání ÚR na min. 60 % plochy Z77 
Z86 Etapa I. – výstavba RD 
Ve výše uvedeném nebyly v plném rozsahu zohledn�ny p�ipomínky orgánu ochrany ZPF, 
proto žádá do�ešit etapizaci u zastavitelných ploch Z65, Z66, Z67 a dále u zastavitelných 
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ploch Z85, Z86 a Z87 - tuto požadujeme �ešit vždy pro všechny související plochy komplex-
n�. 
Pozn. - Z87, Z85 Etapa II. – plochy SR. 

Spln�no, etapizace výstavby je stanovena dle výše uvedených požadavk�. 

U plochy Z88 zm�nit velikost vymezení plochy VZ na menší rozsah a upravit podmínky vyu-
žití p�ípadn� funkci plochy, tak aby bylo umožn�no bydlení v RD (viz zákres Ambrož v ori-
ginálech).  

Spln�no. 

Lesní hospodá�ství:  
-odsouhlasené plochy dle bodu 1-12 respektovány – bere se na v�domí  
-neodsouhlasené plochy se záborem PUPFLu dle bodu 1 – 3 upravit takto: 
1/ Z37 – vyhov�t, vybudování in-line stezky nebude ve vý�tu záboru PUPFL (vypustit), bude 
probíhat po stávajících ú�elových-lesních cestách – spln�no  
2/ Z83 – �ešení upravit tak, aby in-line stezka prošla okrajem lesa, nevybíhala do plochy lesa a 
nedocházelo k nevhodnému d�lení lesa – spln�no   
3/ Z45-plochu pro rozhlednu na Smr�níku OX5 upravit tak, že se zmenší její rozsah (orien-
ta�n� dle zákresu v p�íloze dopisu) a omezit koeficient zastav�ní – plocha je výrazn� zmenše-
na dle poskytnutého zákresu; vzhledem ke ke zmenšení plochy je koeficient zastav�ní po-
zemku ponechán v p�vodní hodnot� – 0,10  
4/ doplnit, ke K1-sjezdovky pod Klínem - plochy jsou vymezeny pro zp�sob využití RN – 
rekreace na plochách p�írodního charakteru, že ve stávajícím územním plánu Ostružná jsou 
vymezeny navazující �ásti ploch – je dopln�no.

Ochrana ovzduší: v od�vodn�ní opravit citaci platného zákona na nový zákon �. 201/2012 
Sb., o ochran� ovzduší. 

Opraveno. 

2) KUOK-Odbor strategického rozvoje kraje, �.j.:KUOK 32325/2013 z 3.4.2013 
Dle upozorn�ní – bod 1 provést opravu od�vodn�ní v rámci opravy dokumentace dle novely 
stavebního zákona a jeho provád�cích vyhlášek, ú�inných od 1.1.2013 (vypsat nadmístní vý-
znam). 

Spln�no, územní plán je uveden do souladu se stavebním zákonem a jeho provád�cími vy-
hláškami v platném zn�ní.  

3) Správa Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky, �.j.:389/JS/2013 z 10.4.2013 
Odst. C.2.  
- Plochy Z 26, 96 bylo dohodnuto ponechat, snížit koeficient zástavby na max 0,2 m2 – 

spln�no   
- Plochy Z 29, Z31 – vyhov�t, snížit koeficient zastav�nosti, tím nedojde k zahušt�ní zá-

stavby – úpravou dle již provedené parcelace pozemk� došlo ke sjednocení vymezené za-
stavitelné plochy pod ozna�ením Z29 (plocha �. Z31 tím vypadla); koeficient zastav�ní 
pozemku je stanoven na 0,30. 

- V odst. F3 g. zvážit rozsah úpravy minimální velikosti plochy pro stavbu v CHKO z 800 
m2 na 1.500 m2. Do kapitoly F3 doplnit závaznou podmínku ve smyslu, že na celém úz. 
CHKOJ bude uplat�ován rozvoln�ný charakter zástavby bez uli�ního charakteru – oba 
dva požadavky jsou spln�ny. 
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- Plocha Z32 – upravit plochu dle aktuálního stavu v KN, dle orto foto je na p.�. 1025/6 
k.ú. Horní Lipová již realizován rodinný d�m – spln�no, byla provedena aktualizace sou-
�asného stavu využití území, �ímž ze zastavitelných ploch vypadly již zastav�né plochy �. 
Z32 a Z34. 

- doplnit obecn� v podmínkách na plošné a prostorové uspo�ádání v rámci struktury zá-
stavby, aby zástavba byla situována  nap�. v �ástech pozemk� p�iléhajících blíže ke ko-
munikaci – spln�no. 

- Plochy Z 34, 35, 36, 38, 39 – plochy budou ponechány, byly následn� dohodnuty (Z36 je 
omezena stávajícími limity ochranného pásma VVN tém�� na polovinu-ponechat ve stáva-
jícím rozsahu) snížit koeficient zastav�ní na 0.15 m2 – spln�no, koeficient pro uvedené 
plochy byl snížen na 0,15; plocha �. Z34 byla vypušt�na ze zastavitelných ploch, dle ak-
tualizace sou�asného stavu využití území je sou�ástí zastav�ného území. 

- Plocha Z 40 – ponechat, její velikost plochy neumožní umíst�ní více objekt� – bere se na 
v�domí.  

- Plocha Z63 – vypustit z �ešení (viz podmínka ve stanovisku KUOK k SEA) – spln�no, 
plocha je vypušt�na. 

- Plochy Z64, Z95 a levá �ást Z67 – vyhov�t, vypustit a upravit dle zákresu CHKOJ-
ozna�eno k�ížkem-originály, pravá �ást plochy Z67 se upraví p�im��en� dle zákresu 
z 6.11.2013 v p�íloze dopisu – spln�no, plochy jsou upraveny.  

- Plocha Z 66 – vyhov�t, snížit koeficient zastav�nosti, zpracování studie zástavby bylo 
navrženo pro p�vodní rozsah plochy Z 67, nyní upravit �ešení v�etn� Z66. Na Z66 probíhá 
již výstavba na p. �. 2081/10, ta bude již stávající zastav�né území – spln�no, vymezení 
ploch je upraveno dle dohody, koeficient zastav�ní pozemku je snížen na 0,30. 

- Plocha Z 67 – rozsah plochy upravit dle orienta�ního zákresu z 6.11.2013, upravit stáva-
jící �ešení lokality – spln�no. 

- Plocha Z 81 – v obecných podmínkách bude dopln�n charakter zástavby, vylu�ující uli�ní 
zp�sob zástavby – spln�no. 

- Plocha Z 88, plocha VZ bude zmenšena a p�ehodnoceno její využití, viz p�íloha, poža-
davky Ambrož – spln�no, vymezení plochy a podmínky pro její využití jsou upraveny. 

- Plocha Z89 bude zmenšena-upravena dle zákresu p�ílohy �. 2 CHKOJ v originálech – 
spln�no, vymezení plochy je upraveno. 

- Plochy p�estavby P 2, 3, 4, 5 – akceptovat (snížením koeficientu zastav�nosti u ploch Z 
34, 35, 38 a 39 považuje Správa p�vodní p�ipomínku k t�mto plochám za dostate�n� vy-
po�ádanou) – bere se na v�domí. 

- Plochu P 10 – pro bydlení v bytových domech BH zm�nit využití na BV z d�vodu zacho-
vání stávající výškové hladiny zástavby, tj. max 2NP a obytné podkroví – spln�no. 

- L 35 - NP - ÚSES- lokální biocentrum upravit – za�lenit okolní vodní plochy jako sou�ást 
plochy L35 – spln�no. 

- D.2.2 – plochy OX 2 doplnit do prostor.uspo�ádání dodržet výškovou hladinu zástavby 
(1. NP+ podkroví) – spln�no.

- F.3. - vyhov�t, doplní se v kap. F3, že na území CHKOJ se nep�ipouští stavby s cizí archi-
tekturou jako jsou kanadská, americká, st�edomo�ská, ruská, antická apod. – spln�no.  

- doplnit obecnou podmínku: na území CHKOJ vylou�ena výstavba �adových garáží – spl-
n�no. 

- Plochy – OX – u plochy OX 2 (Z57) – vyhov�t požadavku a omezit výškovou hladinu 
zástavby na 1. NP+ podkroví-zachování stávající okolní výškové hladiny – spln�no. 

- Plochy SR – nevyhov�no požadavku – bere se na v�domí. 
- Plochy VZ – zem�d�lská výroba – vyhov�t a doplnit v podmínkách prostorového uspo�á-

dání a ochrany krajinného rázu na území CHKOJ doplnit respektování výškové hladiny 
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okolní zástavby a snížit navržený koeficient zástavby – spln�no, požadovaná podmínka je 
dopln�na, koeficient zastav�ní pozemku je snížen na 0,50. 

4) Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 – �eský inspektorát lázní a z�ídel (dále jen �IL) 
1. Vyhov�t, zastavitelné plochy: - Z64 se vypustí z �ešení ÚP, - koncová �ást (od Z64) plochy 
Z67 BV se vypustí, �ást která se nachází mezi zastav�ným územím ponechat a zm�nit navrže-
né využití na využití OL v souladu se statutem lázní – spln�no. 
3. Vyhov�t, plochu Z61 - s navrženým využitím SL upravit na využití OL – spln�no. 

5) Ministerstvo dopravy 
K Silni�ní doprav�-vyhov�t, u ploch Z69 a P10, zasahujících do OP silnice 1/60, doplnit 
funkci bydlení jako podmín�n� p�ípustnou. Podmínka: v dalším stupni dokumentace bude 
prokázáno nep�ekro�ení maximální p�ípustné hladiny hluku v chrán�ných vnit�ních i venkov-
ních prostorech staveb a venkovních prostorech – spln�no. 
K Železni�ní doprav�-vyhov�t, doplnit pro nov� vymezené zastavitelné a p�estavbové plochy 
v OP dráhy (Z2, Z8, Z12, Z13, Z17, Z18, Z20, Z22, Z43, Z49, Z50, Z54, Z75, Z79) za�adit 
objekty a za�ízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do využití podmín�n�
p�ípustného. Podmínka: v dalším stupni projektové p�ípravy bude prokázáno nep�ekro�ení 
maximální p�ípustné hladiny hluku v chrán�ných vnit�ních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech – spln�no. 

6) M�stský ú�ad Jeseník, odbor životního prost�edí-ochrana p�írody 
Doplnit v od�vodn�ní:  
U lokality Z 93 nutno po�ítat s možným omezením p�i realizaci z d�vodu výskytu zvlášt�
chrán�ných druh� živo�ich�, aktuální stav jejich výskytu a možnost jejich dot�ení uvažova-
ným zám�rem bude zjiš�ován v rámci biologického hodnocení lokality v souladu s § 67 odst. 
1 zákona, které bude investorovi uloženo v rámci stavebního �ízení. 
U lokalit �. Z 15, 16, 17, 19 a 21 – rovn�ž z d�vodu p�edpokládaného výskytu zvlášt� chrán�-
ných druh� – v tomto p�ípad� rostlin, je nutné po�ítat s možným omezením p�i realizaci, a to 
vždy na základ� aktuáln� provedeného biologického hodnocení, jehož zpracování bude inves-
torovi uloženo v rámci stavebního �ízení. 

Spln�no, požadovaný text je u uvedených ploch dopln�n, s výjimkou plochy �. Z19, která 
byla po projednání z návrhu vypušt�na.  

7) M�stský ú�ad Jeseník, odbor životního prost�edí, státní správa les�
U plochy Z93 nebylo respektováno vyjád�ení orgánu státní správy les� k návrhu zadání 
územního plánu obce. Stanovit podmínku, aby využití této plochy funk�n� souviselo výhrad-
n� s existencí stávajícího rybníka (nezbytné zázemí pro pé�i o vodní plochu a související eko-
systém) – spln�no.  

8) Ambrož Radek, Jeseník 
Na parcele. �. 1863/7 v k. ú. Dolní Lipová, plochu VZ ozna�enou Z 88 zmenšit velikost – vy-
�lenit plochu o p�ibližné vým��e 2000 m2, kde by bylo možno umístit rodinný d�m a sou�asn�
hospoda�it, viz zákres. Z 88 je navržena jako plocha výroby a skladování – zem�d�lská výro-
ba a neumož�uje funkci rodinného bydlení (jen byt v rámci hospodá�ského objektu), upravit, 
p�ípadn� zm�nit zp�sob využití. 

Spln�no, vymezení plochy je upraveno a jako p�ípustné využití je stanoveno i bydlení 
v rodinných domech.  
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9) Sekula Josef, Jeseník 
Rozší�it plochu pro bydlení BV Z21 na pozemku parc. �. 855/1 a 855/3 dle zákresu 
v originálech-ob�ané.  

Spln�no, vymezení plochy je upraveno.  

10) Pavlidisová/Pavlidis, Lipová-lázn�
Vyhov�t – vypustit a upravit text k podmínkám umis�ování staveb na plochách bydlení 
v rodinných domech (BV) i na plochách smíšených obytných rekrea�ních (SR) (který neod-
povídá vyhlášce), konkrétn� podmínka v nep�ípustném využití: -stavby �erpacích stanic po-
honných hmot, my�ek aut, autobazar�, autoservis� a pneuservis� nad zastav�nou plochu 150 
m2 a nad 5 zam�stnanc� – spln�no. 

11) Lesy �R, lesní správa Javorník 
V od�vodn�ní územního plánu Lipová-lázn� opravit: 
- str. 67 – opravit správný název Lesní správa Javorník (název Javorník ve Slezsku má pou-

ze železni�ní stanice) – ve správ� má v katastrálním území Horní Lipová 2.514 ha lesních 
pozemk�, v katastrálním území Dolní Lipová 83 ha – opraveno. 

- str. 115 - vy�adit z p�edpokládaného trvalého záboru níže uvedené plochy: 
- Z4 - pozemek s právem hospoda�it L�R, s.p. z�stane i nadále lesním pozemkem 
- Z33 - pozemek p.�. 1459/26 v k.ú. Horní Lipová, jedná se již o ostatní plochu 
- Z37 - pozemek s právem hospoda�it L�R, s.p. z�stane i nadále lesním pozemkem 
- Z41 - pozemek s právem hospoda�it L�R, s.p. z�stane i nadále lesním pozemkem 
- Z42 - pozemek s právem hospoda�it L�R, s.p. z�stane i nadále lesním pozemkem 
- Z44 - pozemek s právem hospoda�it L�R, s.p. z�stane i nadále lesním pozemkem 
- Z89 - pozemky p.�. 1783/8,1783,14,1783/15 v k.ú. Dolní Lipová, jedná se již o ostatní 

plochu 
- doplnit na str. 117 do textu druhého odstavce plochy Z21, Z43, Z90, P12, které se rovn�ž 

nachází do 50 m od okraje lesa. 
2. Grafická �ást 
- lesní pozemky p.�. 602/3, 843/2,1193/3 v k.ú. Horní Lipová jsou chybn� ozna�eny jako 

plocha „NS", správn� pat�í plocha „NL" 
- vy�adit z návrhu ÚP plochu Z19, protože se celá tato plocha nachází do 50 m od okraje 

lesa rostoucího na pozemku p.�. 843/2 v k.ú. Horní Lipová. 
pozn. -u ploch pro in-line stezku doplnit možnost její realizace po stávajících lesních cestách a 
p�ípadn� do podmínek využití ploch NL, NS, NZ apod. 

Všechny tyto požadavky jsou spln�ny. 

12) �eská geologická služba (CGS), Správa oblastních geolog�
Text. V kapitole E by m�ly být dopln�ny informace o poddolovaných plochách, nebo� jejich 
využití je omezené, hrozí v nich nebezpe�í propad� a jsou limitem území. (pozn. zvažte dopl-
n�ní rad�ji do od�vodn�ní 4.1.4.) – v Od�vodn�ní jsou tyto informace obsaženy; v Územním 
plánu (závazné �ásti) se tyto informace neuvád�jí.  
Od�vodn�ní. V p�ehledu citovaných zákon� a vyhlášek chybí vyhláška MZP �. 363/1992 Sb., 
o zjiš�ování starých d�lních d�l a vedení jejich registru, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, citova-
ná v kap. 4.6 Limity území a dále zákon �. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, podle n�hož je uvedena informace o ložisku stavebního kamene D 
3059800 Horní Lipová SZ a evidovaný prognózní zdroj vápenc� Q 5051600 Branná – dopl-
n�no. 
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Kapitolu 4.1.3, první v�tu, doporu�uje CGS opravit takto: „V �ešeném území se nacházejí 
následující výhradní a evidovaná ložiska, chrán�ná ložisková území, dobývací prostory a pro-
gnózní zdroje nerostných surovin." – opraveno. 
Kapitolu 4.6, �ást týkající se výhradních ložisek, je zapot�ebí upravit na „výhradní ložiska, 
chrán�ná ložisková území a dobývací prostory dle zákonu �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, …" a ložisko N 52552 00 
Horní Lipová 2 vynechat. Nebilancovaná ložiska nejsou limitem území, ale uvád�jí se v 
územních plánech v souladu s ustanovením § 13 zákona �. 62/1988 Sb., o geologických pra-
cích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – opraveno. 
Ložisko D 3059800 je ve st�etu s regionálním koridorem RK 828 a biocentrem Lví hora (R6). 
CGS doporu�uje odklonit trasu biokoridoru a plochy biocentra mimo plochu evidovaného 
ložiska a to bu	 jižní variantou od RBC Dlouhá dolina (R4) po pravé stran� údolí nebo sever-
n�ji od evidovaného ložiska. 
Pozn. p�i �ešení vycházet ze souladu se ZUR OK, kap. A.4.3. a A.5.2., p�ípadnou zm�nu po-
lohy ÚSES uvést v kap. vý�et záležitostí nadmístního významu, v návrhu na aktualizaci ZUR 
OK (která se p�ipravuje). 
Vymezení RK 828 ani biocentra Lví hora (R6) není upraveno, oba regionální prvky ÚSES 
z�stávají vymezeny dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

SEA (pozn. opravu provést nap�. dodatkem k SEA) 
V kapitole 2.2. Základní charakteristiky stavu životního prost�edí v dot�eném úderní v �ásti 
Geologické pom�ry je nevhodn� používána starší terminologie (nap�. starom�stská série nebo 
krystalinikum) – dodatek k SEA není zpracován; zpracovává se pouze v p�ípad�, že dochází 
k podstatné zm�n� navržené koncepce, která by mohla mít vliv na životní prost�edí; v tomto 
p�ípad� tomu tak není, jde jen o nep�esnost v popisu geologické stavby území. 

13) �SD �R Brno (jako MD) 
Vyhov�t – plochy Z69 (plocha bydlení v rodinných domech – venkovské) a plochy P10 (plo-
cha bydlení v obytných domech), zasahující do ochranného pásma silnice upravit dle poža-
davku jako podmín�n� p�ípustné s podmínkou – s podmínkou prov��ení negativních vliv� z 
dopravy s tím, aby byly v rámci projektové p�ípravy odsouhlaseny hygienikem a posouzeny z 
hlediska vliv� z provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období min. 30 
let tj. aby nebyly p�ekro�eny hygienické limity, vyplývající z Na�ízení vlády �. 272/2011Sb., 
v platném zn�ní – spln�no. 
V koridoru navržené p�eložky silnice I/60 nevymezovat nov� rozvojové nebo p�estavbové 
plochy, které umož�ují umíst�ní objekt� a za�ízení, podléhající ochran� p�ed nadlimitním 
hlukem z provozu silni�ní dopravy (nap�. plochy pro bydlení, sport, rekreaci, školské a zdra-
votnické za�ízení apod.) -nap�. plocha P11 - plocha bydlení v rodinných domech - venkovské. 
Požadujeme dodržet ší�ku koridoru pro p�eložku i v místech, kde do n�j zasahují stabilizované 
plochy pro bydlení (v severozápadní �ásti obce). Pozn. pro stabilizované plochy v koridoru 
stanovit podmínky využití do doby realizace silnice 1/60. 
Spln�no, ší�ka koridoru je upravena, nejsou v n�m vymezeny žádné zastavitelné plochy ani 
plochy p�estavby a pro stávající zástavbu jsou stanoveny podmínky umož�ující využívání 
území do doby realizace p�eložky bez omezení. 
V p�ípad� p�estavby plochy P11 na plochu k bydlení, požadujeme zpracovat studii z hlediska 
vliv� z budoucího provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období min. 
30let tj. aby nebyly p�ekro�eny hygienické limity, vyplývající z Na�ízení vlády �. 
272/2011Sb., v platném zn�ní. Pozn. viz požadavek na redukci plochy P11 od KUOK-ÚP z 
25.11.2013 – spln�no, pro plochu p�estavby P11 je stanovena podmínka zpracování studie, 
která posoudí vlivy budoucí dopravy. 
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14) Správa železni�ní dopravní cesty 
Zohlednit v dokumentaci: Z hlediska p�ipravovaných zám�r� sledujeme v �ešeném území 
zkapacitn�ní a elektrizaci trat� Bludov -Hanušovice - Jeseník, která má územní vlivy v rámci 
t�lesa dráhy nebo v jejím ochranném pásmu (viz TES Zkapacitn�ní trati Bludov - Hanušovice 
- Jeseník a Hanušovice - Lichkov, SUDOP BRNO, spol. s r.o., 11/2006) – dopln�no. 
Respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách – ochranné pásmo 
dráhy je respektováno. 
Zohlednit v dokumentaci: V nov� vymezených rozvojových �i p�estavbových lokalitách v 
ochranném pásmu dráhy (Z2, Z8, Z12, Z13, Z17, Z18, Z20, Z22, Z43, Z49, Z50, Z54, Z75, 
Z79) požadujeme za�adit objekty a za�ízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové li-
mity, do funk�ního využití podmíne�n� p�ípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni 
projektové p�ípravy bude prokázáno nep�ekro�ení maximální p�ípustné hladiny hluku v chrá-
n�ných vnit�ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
Spln�no, pro uvedené plochy je požadovaná podmínka dopln�na. 

Oprava návrhu ÚP dle stanoviska krajského ú�adu k SEA, �.j. KUOK 106696/2013 
z 9.12.2013 
Stanovisko je vázáno na dodržení následujících podmínek, tj. jejich zohledn�ní a zapracování 
v �ešení ÚP: 
1. Vylou�ení plochy OL Z63 z návrhu územního plánu (OL - plocha ob�anského vybavení – 
láze�ství) – spln�no, plocha �. Z63 je z územního plánu vypušt�na. 
2. U plochy Z 91 provést chiropterologický pr�zkum v území navržené p�eložky silnice I/60 a 
vyhodnotit vliv na populace netopýra velkého a vrápence malého – nespln�no, chiropterolo-
gický pr�zkum není sou�ástí územního plánu; plocha �. Z91 je vymezena pro výstavbu p�e-
ložky silnice I/60, což je zám�r nadmístního významu, p�ebíraný ze Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje. 
3. U plochy Z 44 zajistit pr�zkum p�írodních stanoviš� (flóra, fauna) v souvislosti s návrhem 
rozhledny na vrchu Kop�ivný (plocha Z44 /OX5/) a vyhodnocení vliv� na TPS 9110 (bu�iny 
asociace Luzulo - Fagetum) – po projednání návrhu územního plánu s dot�enými orgány 
byla plocha �. Z44 z územního plánu vypušt�na. 
4. V p�ípad� požadavku na odklon�ní trasy regionálního biokoridoru RK 828 a p�emíst�ní 
biocentra Lví hora (R6) mimo plochu evidovaného ložiska nerostných surovin požadujeme 
prov��ení nové trasy autorizovaným architektem ÚSES. Bude-li zm�na trasy reálná z hlediska 
funk�nosti skladebných prvk� ÚSES, je možné novou trasu projednat a schválit v rámci aktu-
alizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje – vymezení RBK 828 ani RBC Lví hora 
není vzhledem k Vymezení v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje zm�n�no. 
5. Je nutné respektovat popis navrhovaných opat�ení pro p�edcházení, snížení nebo kompen-
zaci všech zajišt�ných nebo p�edpokládaných závažných záporných vliv� na životní prost�edí 
uvedené v kapitole 7. Dokumentace „Územní plán Lipová - lázn� – posouzení dle zák. �. 
100/2001 Sb. – z uvedené dokumentace nevyplývají pro územní plán žádné úpravy.
6. Je nutné respektovat požadavky uvedené ve stanovisku Krajského ú�adu Olomouckého 
kraje, Odboru životního prost�edí a zem�d�lství �.j. KUOK 35703/2013 ze dne 11. 4. 2013 – 
požadavky jsou respektovány. 
7. V rámci �ízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé zám�ry po-
soudit v rámci procesu posuzování vliv� zám�ru na životní prost�edí (EIA) dle zákona o po-
suzování vliv� na životní prost�edí, pokud tyto zám�ry budou napl�ovat n�která z ustanovení 
§ 4 uvedeného zákona – netýká se �ešení územního plánu. 
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Oprava návrhu ÚP dle stanoviska krajského ú�adu, �.j. KUOK–ÚP100121/2013 
z 25.11.2013 
Dle níže uvedených požadavk� odstranit nedostatky: 
1. Plocha p�estavby P11 pro bydlení (BV) je v kolizi se zúženým koridorem pro p�eložku sil-
nice I/60 (VPS D07), což je v rozporu s �l. A.1. odst. 4.5. (bod 4.5.3.) a odst. 4.7. (bod 4.7.2.) 
ZÚR OK. KUOK 100121/2013 Koridory nadmístního významu se na úseku dopravní a tech-
nické infrastruktury vymezují k zabezpe�ení hospodá�ského rozvoje – pro zajišt�ní dobré ob-
služnosti všech �ástí území kraje.  
Plocha p�estavby �. P11 je upravena tak, aby nezasahovala do vymezené plochy dopravní 
infrastruktury – silni�ní DS �. Z91, ur�ené pro výstavbu p�eložky silnice I/60. 
2. V ÚP není navržena elektrizace trati �. 292 Bludov – Hanušovice – Jeseník dle �l. A.4. bo-
du 29.2. ZÚR OK – dopln�no. 
3. Návrhové plochy (rozší�ení) povrchové t�žby v lomech Na Smr�níku K10 (18,84 ha) a 
Mramorovém vrchu K2, K3 (0,24 + 0.59 ha) nejsou zd�vodn�ny ve smyslu �l. A.1. odst. 
5.4.7. ZÚR OK. Pro území mimo vymezené oblasti s vysokou koncentrací provád�né a p�i-
pravované (o�ekávané) t�žby nerostných surovin ST1 – ST6 jsou stanoveny zásady v kap. 
A.5.2. odst. 75. ZÚR OK – od�vodn�ní vymezení t�chto ploch je dopln�no. 
Upozorn�ní: 
1. Výkres širších vztah� neobsahuje jevy náležející do podrobnosti ÚP - doplnit – je dopln�-
no. 
2. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití za-
stav�ného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona) – zohlednit ve zd�vodn�ní – je dopln�no. 

Oprava návrhu ÚP dle nové legislativy 
Dokumentaci územního plánu p�epracovat dle novelizovaného stavebního zákona, ú�inného 
od 1.1.2013, v�etn� jeho provád�cích vyhlášek; 
Zpracování „posouzení vliv� na udržitelný rozvoj území“ vy�lenit již jako samostatnou p�ílo-
hu. 
Aktualizovat k.ú. Horní Lipová dle aktuálního digitálního mapového podkladu. 
Spln�no, územní plán je upraven dle stavebního zákona a jeho provád�cích vyhlášek 
v platném zn�ní; k.ú. Horní Lipová je p�edigitalizováno do nových mapových podklad�. 
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D. VÝ�ET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU �EŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S OD�VODN�NÍM POT�EBY JEJICH 
VYMEZENÍ 

     Zám�ry nadmístního významu, které nejsou obsaženy v Zásadách územního rozvoje Olo-
mouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1, zahrnují návrh rozší�ení Skiareálu Pod Klínem, 
návrh likvidace odpadních vod, návrh cyklotras a in-line stezky a vymezení lokálních �ástí 
ÚSES. 

Návrh rozší�ení Skiareálu Pod Klínem 

     Na k.ú. Horní Lipová jsou vymezeny plochy navržených sjezdovek pro rozší�ení Skiareálu 
Pod Klínem; Skiareál leží na území obce Ostružná a jeho horní �ást sahá až k hranici obce 
Lipová-lázn�, rozší�ení na území obce Ostružná tedy není možné.  

Likvidace odpadních vod

 Likvidace odpadních vod z obce Lipová-lázn� je zajišt�na ve stávající �OV v �eské Vsi, 
na kterou jsou odpadní vody p�ivád�ny prost�ednictvím kanaliza�ní sít� Jeseníku; v územním 
plánu je navrženo rozší�ení stávající stokové sít� napojené na kanalizaci Jeseníku o další �ady 
v celkové délce cca 7 km. 

Na Ramzové je navržena splašková gravita�ní kanalizace DN 300 v celkové délce cca 0,1 
km pro odkanalizování stávající a navržené zástavby, která z v�tší �ásti leží na území obce 
Ostružná, se zakon�ením na �OV v Ostružné.  

Návrh cyklotras a in-line stezky 

     V územním plánu je navrženo n�kolik cyklotras, které sm��ují z území obce Lipová-lázn�
do území okolních obcí – trasa N01 vedená z Pomezí do obce Vápenná (navazuje na zna�e-
nou cyklotrasu �. 6042), trasa N02 vedená od areálu lázní jižním sm�rem na území obce B�lá 
pod Prad�dem (s návazností na trasy �. 6208 a 6209), trasa N05 vedená z turistického rozcestí 
Pod Strmým k Ob�ím skalám, která prochází územím obce B�lá pod Prad�dem, trasa N08 
vedená z Horní Lipové do Pet�íkova (obec Ostružná) a trasa N12 vedená z horní Lipové do 
Vápenné. Dále je v územním plánu navržena trasa in-line stezky Jesenicko, vedená územím 
Dolní Lipové od Jeseníku; v Horní Lipové se napojuje na navrženou cyklotrasu �. N04.   

Územní systém ekologické stability 

    Zatímco nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou do územního plánu p�ebírány ze Zá-
sad územního rozvoje Olomouckého kraje, prvky lokální již ZÚR OK �ešeny nejsou. Jejich 
návaznosti na území sousedních obcí jsou p�ebírány ze zpracovaných územních plán�. 
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E.  KOMPLEXNÍ ZD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ V�ETN� VYBRANÉ 
VARIANTY  

E.1   Východiska navrženého �ešení – p�írodní, sociodemografické, kulturní a urbanis-
tické hodnoty území, limity využití území 

a) P�írodní podmínky  

• Geomorfologická a geologická charakteristika  

Tvary reliéfu významn� ovliv�ují možnosti využití území a jeho zástavby, nap�. náklady 
na budování technické infrastruktury a náklady na její údržbu, zejména v zim�. Práv� zna�ná 
nadmo�ská výška zastav�né �ásti �ešeného území (470 – 1350 m.n.m. ) je p�í�inou ztížené 
dopravní dostupnosti zejména mimo zastav�né území obce. Nejvyššími body �ešeného území 
jsou vrcholy Šerák 1351 m n.m,  Mra�ná hora 1272 m n.m. a Smrk 1125 m n.m., který je nej-
vyšší horou Rychlebských hor.  

Vlastní zastav�né území obce je mírn� �lenité, zástavba se rozkládá podél pom�rn� široké-
ho údolí toku Sta�í�e (ve sníženin� s vrstvami sediment�, úpatními haldami na skalním podlo-
ží tvo�eném zejména b�idlicemi, drobami a k�emenci, paleozoickými zvrásn�nými hornina-
mi). Výrazn� �lenitý reliéf širšího okolí zatraktiv�uje podmínky pro bydlení a rekreaci. Geo-
logické podmínky výrazn�ji neovliv�ují využití �ešeného území.  

�ešené území se z hlediska geomorfologického �len�ní nachází v následujících geomorfo-
logických jednotkách:  

provincie: �eská vyso�ina 
   subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava 
                   oblast: Jesenická oblast 
                                 celek:  Hrubý Jeseník  
                                          podcelek: Keprnická hornatina 
                                                   okrsek: Šerácká vrchovina (jih �ešeného území) 
                                          podcelek: Hornolipovská hornatina 
                                                   okrsek: Pet�íkovská hornatina (sever �ešeného území) 
                                 celek: Zlatohorská vrchovina 
                                          podcelek: B�lská pahorkatina   
                                                  okrsek: Jesenická kotlina (vlastní sídelní útvar). 

Území uvedených geomorfologických celk� budují velmi složité komplexy krystalinika, 
tvo�ené úzkými pruhy hornin, protažené ve sm�ru SV – JZ. P�evládají zde horniny kyselé, 
v�tšinou chudé živinami (ruly, svory, fylity a mén� i granitoidy). Charakteristické jsou také 
ostr�vkovité výskyty mineráln� bohatších substrát� (grafitické fylity, krystalické vápence; v 
Rychlebských horách také amfibolity – ty také v okolí Jeseníku – a serpentinity). Pokryvy 
tvo�í horské svahoviny, �asto hrub� balvanité. Rašeliny jsou plošn� mén� významné a nachá-
zejí se p�edevším na oblých h�betech.  

V krystalických vápencích jsou vyvinuty krasové jevy; nejlepší podmínky pro vznik pod-
zemních krasových jev� byly v oblasti Na Pomezí, kde se vytvo�ily celé soustavy jeskyní. Jde 
o krasovou oblast tvo�enou vrstvami krystalických  vápenc� st�edn� až svrchn� devonského 
stá�í. V oblasti se vyskytuje n�kolik jeskyní, z nichž nejrozsáhlejší je jeskyn� Na Pomezí, kte-
rá je z �ásti  zp�ístupn�na pro ve�ejnost (nachází se již na k. ú. Vápenná). Komplikovaný sys-
tém puklinových chodeb je dosud znám v délce asi 1000 m, z toho je ve�ejnosti zp�ístupn�no 
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460 m. Jde o nejrozsáhlejší jeskynní systém v �eské republice, vyvinutý v krystalických vá-
pencích. V jeskyni je vyvinuta bohatá krápníková výzdoba (stalaktity, stalagmity, nátekové 
formy). Vedle podzemních prostor jsou zde také vyvinuty výrazné povrchové krasové jevy – 
škrapy, závrty, paleoponory, aktivní ponor a výv�r. Krasové  jevy jsou vyvinuty také v Horní 
Lipové, ale v daleko menší mí�e. Nejznám�jší je malá jeskyn� zvaná Ko�aková u silnice sm�-
rem na Ramzovou, situovaná v opušt�ném lomu. V údolí Ramzovského potoka je ješt� n�ko-
lik krasových útvar� – nejnápadn�jší jsou ponory samotného Ramzovského potoka. Ponory 
jsou známy i na horním roku Sta�í�e a na jeho pravostranném p�ítoku – Vápenném potoce.     

Reliéf oblasti má charakter �lenité hornatiny, tvo�ené vícemén� odd�lenými horskými sku-
pinami, s hlubokými sedly a kotlinovitými sníženinami (nejvýrazn�jší je jesenická kotlina). 
Vystupuje zde plošn� nejv�tší skupina vysokých poho�í (nad 1200 m n. m.) v rámci Sudet. 
Horské h�bety jsou masivní a oblé, s hlubokými mlad� za�íznutými údolími, �asto s menšími 
vodopády. Na holích i svazích vystupují izolované skalní útvary z odolných hornin. Na reliéf 
Jeseník� m�lo zna�ný vliv zaledn�ní a mrazové zv�trávání ve �tvrtohorách. V �ešeném území 
jsou nápadné i um�lé trasy – zejména haldy a valy z kamení, vybíraného z polí – tzv. kame-
nice.  

Z hlediska tektonického stojí za zmínku hydrogeologicky významné Ramzovské nasunutí
a komplikovaná zlomová sí�.   

Rychlebské hory: Zaujímají severozápadní a západní �ást �ešeného území. Jde o horské 
pásmo rozkládající se po obou stranách státní hranice s Polskem. Tém�� celé území zde pat�í 
do podcelku Hornolipovská hornatina, s výškovou �lenitostí 300 – 500 m, pouze východn�
od sedla Na Pomezí (578,5 m n.m.) sem zasahuje Sokolský h�bet, který je zde p�edstavován 
horou Strážný (727,8 m n.m.). Nejvyšší vrchol horstva Smrk (1125,4 m n.m.) leží na nejzá-
padn�jší �ásti Hornolipovského katastru blízko bodu, ve kterém se dotýká státní hranice. Ten-
to bod (1109 m n.m.)  byl až do padesátých let na mapách ozna�ován práv� jako Smrk (Ficht-
lich) a za nejvyšší vrchol Rychlebských hor byl ozna�ován Brousek (Wetzsteinkamm). Odsud  
vybíhá n�kolik rozsoch. K jihovýchodu sm�rem k Ramzovskému sedlu p�es horu Klín (983,2 
m n.m.) tento h�bet tvo�í hranici mezi dv�mi úmo�ími a také hranici mezi Moravou a Slez-
skem. K severovýchodu se stá�í další rozsocha, která vrcholí Studeným (1041,8 m n.m.) a 
z n�j se stá�í k východu  na Lví horu (1040,1 m n.m.). Dále pokra�uje Kop�ivnou (987,3 m 
n.m.), ze které se stá�í k jihovýchodu, kde v sedle pod Kop�ivným  kon�í. Ze Smrku vybíhá 
také h�bet východní, pokra�ující Lu�ním vrchem (995,7 m n.m.) a Jesenným (805,2 m n.m.). 
Mohutným vrcholem nad údolí  Sta�í�e je Kop�ivný (823,2 m n.m.) nad Horní Lipovou a také 
Smr�ník (798,8 m n.m.), na jehož vrcholu se nachází zdaleka viditelná skalní dominanta slo-
žená z devonského kvarcitu a krystalických vápenc�.   

Hrubý Jeseník: Navazuje na Rychlebské hory jihovýchodn� od linie táhnoucí se od Bran-
né po Píse�nou. Hrubý Jeseník výrazn� vystupuje nad okolní reliéf, nejv�tších výšek dosahuje 
ve své st�ední – prad�dsko-keprnické oblasti (Prad�d 1491 m n.m., Vysoká hole 1464 m n. 
m., Keprník 1423 m n. m.), nacházející se jihovýchodn� od �ešeného území. Výškové rozdíly 
jsou na krátkou vzdálenost velké. Horský ráz Hrubého Jeseníku dokreslují p�edevším hluboce 
za�ezaná údolí (�asto i p�es 300 m), vysoké, p�ímo�a�e probíhající svahy, široká a zna�n� hlu-
boká sedla a velké spády vodních tok�. Hrani�í s Rychlebskými horami údolím Ramzovského 
potoka a od soutoku pak �ekou Sta�í�. Podcelek tohoto mohutného horstva se nazývá 
Keprnická hornatina, která je druhým nejvyšším podcelkem celého Hrubého Jeseníku. Její 
st�ední nadmo�ská výška �iní 895,5 m n.m., výšková �lenitost 500 – 700 m a pr�m�rný sklon 
svah� 15037´´, který je nejvyšší v �eské vyso�in�. Od Ramzovského sedla se h�eben prudce 
zvedá k jihu a pod horou zvanou �ernava (leží již na katastru Ostružné) se stá�í k východu a 
ješt� prud�eji stoupá p�es Mra�nou horu  (1252,8 m n.m.) až po Šerák (1350,8 m n.m.), který 
je nejvyšším bodem celého území obce. Tento mohutný kopec je dvanáctou nejvyšší horou 
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Jeseník� a také i celé Moravy. Na jeho vrcholu vystupuje šedá keprnická rula a na svazích 
svor s velkými krystaly staurolitu. Temeno vrcholu je porostlé rozvoln�ným smrkovým lesem 
s porostem um�le vysazené borovice kle�e. Odsud se h�eben stá�í jižním sm�rem ke Keprníku 
a opouští území obce.  Na severním svahu Šeráku �ní zdaleka viditelné Ob�í skály (1081,5 m 
n.m.). Je to mohutná, tém�� kilometr dlouhá, 10-16 m vysoká skalní hradba a mrazové sruby 
ve svoru. Vyskytuje se zde množství velkých krystal� staurolitu s andalusitem a silimantem 
v sekre�ních �o�kách. Charakteristické je zv�trávání svoru se zajímavými drobnými tvary – 
žlábky, skalními h�iby, skalním oknem a pokli�kami. Severovýchodní rozsocha vedoucí ze 
Šeráku tvo�í h�eben, na který navazuje vrch  Sn�hulák (861,8 m n.m.), a který pokra�uje p�es 
Miroslav (838,4 m n.m.), Javo�ík (771,2 m n.m.) a kon�í nad osadou Bobrovník.   

Zlatohorská vrchovina: p�edstavuje severní podh��í Hrubého Jeseníku. Tato �ást podh��í 
je tvo�ena vrchovinou a dále až pahorkatinou s nižším reliéfem, která p�echází do Oderské 
nížiny.  Na �ešené území zasahuje její podcelek B�lská pahorkatina – zvln�ný terén v okolí 
dolního toku Sta�í�e a st�edního a dolního toku B�lé.  

      

 V �ešeném území se nacházejí �ty�i významné geologické lokality: 

- Dolní Lipová – Smr�ník (ID 826) – kryoplana�ní plošina s výchozy krystalických vá-
penc� tvo�ících skalní sruby

- Mramorový vrch (ID 2590) – tektonicky zbytn�lá plocha krystalických vápenc� t�žená 
historicky �adou lom� a l�mk� na kámen a jako surovina pro pálení vápna

- Ob�í skály (ID 2585) – spektakulární skalní srub dlouhý p�es 1 km, výšky 5-15 m, tvo�e-
ný dvojslidnými stavrolitovými svory; sou�ást území národní p�írodní rezervace Šerák –
Keprník

- Šerák – Keprník (ID 1693) – morfologicky výrazné výchozy svor�, tvo�ících hradbu 10 
– 15 m vysokou a p�ibližn� 500 m dlouhou;  sou�ást území národní p�írodní rezervace Še-
rák – Keprník.

            

• Klimatické podmínky 

�ešené území (jeho zastav�ná �ást) leží v chladné klimatické oblastí CH 7, ve vyšších 
polohách na okrajích obce p�echází do klimatických oblastí CH6 a CH4. Léto je zde po-
m�rn� krátké, zima chladná, s velkým množstvím sn�hu a dlouhá, výrazn� v závislosti na 
nadmo�ské výšce. Ro�ní úhrn srážek �áste�n� je nadpr�m�rný. Klimatické podmínky výrazn�
ovliv�ují využitelnost zna�né �ásti území k rekreaci, s výrazným rozdílem mezi jižními a se-
verními svahy.  

Vybrané klimatické charakteristiky klimatických oblastí  

CH 7 CH 6 CH 4 
Po�et letních dn�: 10 –30 10 –30 0 –20 
Po�et mrazivých dn�: 140 – 160 140 – 160 160 – 180 
Pr�m�rná teplota v lednu: -3 až -4°C -4 až -5°C -6 až -7°C 
Pr�m�rná teplota v �ervenci: 15 – 16°C 14 – 15°C 12 – 14°C 
Srážkový úhrn ve vegeta�ním období: 500 – 600 mm 600 – 700 mm 600 – 700 mm 
Srážkový úhrn v zimním období: 350 – 400 mm 400 – 500 mm 400 – 500 mm 
Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou: 100 – 120 120 – 140 140 – 160 
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Relativní �etnost sm�ru v�tr� v %

sm�r S SV V JV J JZ Z SZ klid 
�etnost v % 9,8 7,1 13,3 4,2 5,9 4,6 22,2 10,3 22,6 

V �ešeném území výrazn� p�evládá západní proud�ní v�tr�.

• Nerostné suroviny 

V �ešeném území se nacházejí následující výhradní a evidovaná ložiska, chrán�ná ložis-
ková území a dobývací prostory a prognózní zdroje nerostných surovin:  

�íslo Název Organizace Zp�sob 
t�žby 

Surovina 

CHLÚ 10430000 Horní Lipová Slezský kámen, 
a.s. Jeseník 

vápenec 

CHLÚ 10410000  Horní Lipová II. OMYA CZ s.r.o.  vápenec 
CHLÚ 10420000 Dolní Lipová I. OMYA CZ s.r.o.  vápenec 
CHLÚ 10440000 Horní Lipová I. Slezský kámen, 

a.s. Jeseník 
d�ív�jší  

povrchová 
kámen pro hrubou  

a ušlechtilou                     
kamenickou výrobu   

B3 104101 Horní Lipová –  
Na Pomezí 

OMYA CZ s.r.o. d�ív�jší  
povrchová 

vápenec 

B3 104200 Horní a Dolní 
Lipová 

OMYA CZ s.r.o. sou�asná  
povrchová  

kámen pro hrubou  
a ušlechtilou                   

kamenickou výrobu   
B3 104300 Horní Lipová  Slezský kámen, 

a.s. Jeseník 
sou�asná  

povrchová  
kámen pro hrubou  

a ušlechtilou                   
kamenickou výrobu   

DP 60221 Dolní Lipová I. OMYA CZ s.r.o. sou�asná  
povrchová 

vápenec 

DP 60059 Horní Lipová 019 Slezský kámen, 
a.s. Jeseník 

sou�asná  
povrchová 

mramor pro kamenické 
zpracování 

N 5255200 Horní Lipová 2 neuvedena d�ív�jší  
povrchová 

kámen pro hrubou  
a ušlechtilou                        

kamenickou výrobu   
D 3059800 Horní Lipová SZ neuvedena dosud                   

net�ženo 
stavební kámen 

Q 5051600 Branná neuvedena dosud                     
net�ženo 

vápenec 

Vysv�tlivky: 
B     výhradní bilancované ložisko 
N         ostatní nebilancované ložisko 
D     nevýhradní evidované ložisko 
CHLÚ   chrán�né ložiskové území 
DP     dobývací prostor  
Q     prognózní zdroj 
Organizace      název organizace vlastnící t�žební oprávn�ní, p�ípadn� název organizace pov��ené 

ochranou a evidencí ložiska  
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• Poddolovaná území 

V �ešeném území se nacházejí dv� poddolovaná území,  která jsou poz�statkem hornické 
�innosti v minulosti: 

Klí� Název Stá�í Surovina Rozsah 
4171 Dolní Lipová do 19. stol. m�d�ná ruda –  

polymetalické rudy 
ojedin�lá 

4143 Horní Lipová do 19. stol. m�d�ná ruda ojedin�lá 

• Sesuvná území 

V �ešeném území se nacházejí následující sesuvná území: 

Klí� Lokalita Klasifikace Stupe� aktivity 
6992 Horní Lipová proud aktivní 
6993 Horní Lipová proud potenciální 
6994 Horní Lipová sesuv aktivní 

b) P�írodní hodnoty  

 Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje spadá obec Lipová-lázn� do kulturní 
krajinné oblasti Jesenická kotlina a do krajinných celk� Jesenické údolí (severní, vý-
chodní a jihovýchodní �ást obce) a skupina Jesenického masivu (západní a jihozápadní �ást 
obce).  

Kulturní krajinná oblast Jesenická kotlina je tvo�ena širokým, otev�eným údolím, 
v úbo�ích horských masiv� jsou roz�íznutá údolí. Jádro a dno oblasti tvo�í lesopolní vrcholn�
a pozdn� st�edov�ká koloniza�ní krajina vrchovin. Dno údolí je obklopeno lesní krajinou vy-
sokých svah� a skalnatých h�bet�, a bylo osídleno až v novov�ku. 

    Krajinný celek Jesenické údolí je tvo�en hlubokými podhorskými údolími s lesopolní až 
lesní krajinou; je d�ležité zde podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách dna údolí, zá-
stavba m�že vystupovat i do mírn�jších úbo�í (nikoliv však do horní t�etiny svahu). 

    Krajinný celek skupina Jesenického masivu je tvo�en horskou až vysokohorskou, p�e-
vážn� lesní krajinou, kterou je nutno co nejvíce p�ibližovat p�írodnímu charakteru, 
s marginálním podílem zem�d�lství (pastevectví) a s rozvojem rekrea�ních funkcí, sm�rova-
ných ovšem do úpatních a úbo�ních poloh, mimo h�ebeny hor. V�tší rozvoj trvalého osídlení 
není žádoucí. 

Památné stromy  

V �ešeném území se nacházejí tyto památné stromy: 

Dolní Lipová 
-     Frývaldovská lípa (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos), parc. �. 1530/13, vyhl. 24.8.1982 
- Jasan nad kostelem (jasan ztepilý - Fraxinus excelsior), parc. �. 4290, vyhl. 24.8.1982 
- Lípa na Bobrovníku (lípa srd�itá - Tilia cordata), parc. �. 1984, vyhlášen 24.8.1982 
- Ma	al na zahrad� u Mejsnar� - pod To�em (jírovec ma	al - Aesculus hippocastanum), 

parc. �. 511, vyhlášen 24.8.1982 
- Smrk u obrázku na Miroslavi (smrk ztepilý - Picea abies), parc. �. 1783/3, vyhlášen 

29.9.2004 
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Horní Lipová 
- Fo�t�v smrk v Dlouhé dolin� (smrk ztepilý - Picea abies), parc.�. 1459/1, vyhlášen 

21.10.2004 
- Lípa pod nádražím (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos), parc.�. 610/1, vyhlášen 24.8.1982 
-     Lípa za viaduktem (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos), parc. �. 156/1, vyhlášen 

24.8.1982. 

Významné krajinné prvky  

V rámci obecné ochrany p�írody a krajiny dle zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody 
a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky –
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné �ásti krajiny, které utvá�ejí její typický 
vzhled nebo p�ispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecn�
lesy, rašeliništ�, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné �ásti krajiny, které p�í-
slušný orgán ochrany p�írody zaregistrují podle §6 zákona.  

Významné krajinné prvky musí být chrán�ny p�ed poškozením a ni�ením. Využívají se 
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabi-
liza�ní funkce. K zásah�m, které by mohly vést k poškození nebo zni�ení významného kra-
jinného prvku nebo ohrožení �i oslabení jeho ekologicko-stabiliza�ní funkce, si musí ten, kdo 
takové zásahy zamýšlí, opat�it závazné stanovisko orgánu ochrany p�írody. Mezi takové zása-
hy pat�í zejména umis�ování staveb, pozemkové úpravy, zm�ny kultur pozemk�, odvod�ová-
ní pozemk�, úpravy vodních tok� a nádrží a t�žba nerost�. 

     V �ešeném území se nacházejí registrované významné krajinné prvky:

- VKP Louky pod Kop�ivníkem 
- VKP Louka nad závodem 
- VKP Kaštan u Krištof�. 

Zvlášt� chrán�ná území p�írody 

V �ešeném území se nacházejí t�i kategorie (ve stavu vyhlášení �i návrhu) maloplošných
zvlášt� chrán�ných území (ZCHÚ) a jedno velkoplošné ZCHÚ – chrán�ná krajinná ob-
last Jeseníky (kategorizace podle zákona �. 114/92 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�).  

Chrán�ná krajinná oblast Jeseníky 

• Rozloha: 74000,00 ha 
• Vyhlášeno: výnosem MK �SR �. j. 9886/1969  
• Charakteristika: CHKO Jeseníky zahrnuje Hrubý Jeseník a p�ilehlé �ásti 

Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny. Reliéf odpovídá �lenité hornatin� s hluboce 
za�íznutými údolími a táhlými zaoblenými h�bety. Geologicky je území tvo�eno 
p�evážn� kyselými horninami s nízkým obsahem živin (ruly, svory, fylity). Hlavním 
zástupcem p�d jsou kambizemní podzoly, v nejvyšších polohách p�evládají humuso-
železité podzoly místy zamok�ené a zrašelin�lé. Území je z 80 % pokryto lesy, 
p�evážn� druhotnými smr�inami nebo bu�inami s mozaikovit� zachovalými zbytky 
p�írodních les�. Nejcenn�jší území chrán�né krajinné oblasti jsou chrán�na ve 4 
národních p�írodních rezervacích (Prad�d, Šerák – Keprník, Rejvíz a Rašeliništ�
Sk�ítek), 18 p�írodních rezervacích a 6 p�írodních památkách. Jejím posláním je p�edat 
krajinu a p�írodní d�dictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím. 
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Hospodá�ské využívání Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky je diferencováno podle zón 
odstup�ované ochrany p�írody tak, aby se zlepšoval její p�írodní stav a byly zachová-
ny a vytvá�eny optimální ekologické funkce území. Zonace CHKO Jeseníky byla 
schválena MŽP �R dne 27.6.1994 pod �j.: OOP/2818/94.  

Národní p�írodní rezervace Šerák-Keprník 

• Rozloha: 800,1 ha 
• Vyhlášeno: Výnosem ministerstva školství a národní osv�ty ze dne 31. prosince 1933, 
�j. 143.547-V, o ochran� p�írodních památek 

• Charakteristika: Vrcholová partie Jeseník� – smilkové hole, pralesovité horské smr-
�iny a horské bu�iny. Rozlehlá NPR se subalpínskými holemi chránící rovn�ž vý-
znamné porosty horských klimaxových smr�in pralesovitého charakteru s p�ím�sí kle-
nu, je�ábu, um�le vysazené borovice kle�e a limby – tzv. Branenská genová kultura, 
nejvýše položený porost v bývalém Rakousku-Uhersku z�ízený um�lým zales�ová-
ním. N�kolik pom�rn� rozsáhlých vrchovištních rašeliniš�. Nepropustné podloží 
keprnické ruly, nízká pr�m�rná teplota (2 – 2,5° C), která omezuje odpar srážek a vy-
soký srážkový úhrn – 1100 – 1200 mm za rok ve vysoké nadmo�ské výšce vytvo�ilo 
podmínky pro ukládání odum�elých zbytk� bažinatých rostlin. Rašeliništ� jsou cen-
ným dokladem výskytu dávných druh� rostlin, protože prost�edí umož�uje ukládat 
zbytky pylu z t�chto rostlin po n�kolik tisíc let. Na vrcholu Keprníku (1422,8 m n.m.) 
se nacházejí nep�íliš rozlehlé alpinské hole s význa�nou kv�tenou. Nejstarší rezervace 
na Morav�, vyhlášená již roku 1903. Na katastrální území Horní Lipová zasahuje její 
nejsevern�jší �ást – severní svah hory Šerák (1350,8 m n.m.) a Mra�né hory (1252,8 m 
n.m.), horní �ást údolí Vražedného potoka až k místu “Pod Ob�ími skalami” v�etn�
vrcholu Ob�ích skal (1081,5 m n.m.). 

Národní p�írodní památka Jeskyn� Na Pomezí 

• Rozloha: 13,73 ha 
• Vyhlášeno: Usnesením ze dne 25. 5. 1965 o vyhlášení chrán�ného p�írodního výtvoru 

Jeskyn� Na Pomezí, nahrazeno vyhláškou ze dne 2. 6. 2010, kterou se zrušují n�které 
právní p�edpisy vydané okresními ú�ady a ministerstvy 

• Charakteristika: Krasové území budované krystalickými vápenci s bohat�
rozvinutými podzemními i povrchovými fenomény. Zvlášt� významná soustava 
jeskyní, která má z geomorfologického hlediska mimo�ádnou hodnotu pro bohatou 
krápníkovou výzdobu, svérázné mikroklimatické pom�ry a dále tím, že prostupuje 
d�ležitou geologickou jednotkou krystalických vápenc�. 

P�írodní památka Louka na Miroslavi 

• Rozloha: 0,846 ha  
• Vyhlášeno: Na�ízením Správy CHKO Jeseníky �. 1/2012 ze dne 14. 3. 2012, o 

vyhlášení P�írodní památky Louka Na Miroslavi 
• Charakteristika: Velmi významná lokalita výskytu zvlášt� chrán�ných druh� rostlin. 

Jde o louku kolem potoka, který je bezejmenným pravostranným p�ítokem vodního 
toku Miroslav. P�edm�tem ochrany je mimo�ádn� bohatá populace me�íku 
st�echolistého (Gladiolus imbricatus). Dále zde byl zjišt�n výskyt ohroženého druhu 
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), ohrožený prstnatec májový (Dactylorhiza

majalis) a rovn�ž ohrožený prstnatec Fuchs�v (Dactylorhiza fuchsii). Z dalších 
významných druh� zde roste bradá�ek vej�itý (Listera ovata), kuklík poto�ní (Geum 
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rivale), p�esli�ka bahenní (Equisetum palustre), pchá� bahenní (Cirsium palustre)

apod. 

P�írodní památka Rašeliništ� na Smrku 

• Rozloha: 7,47 ha  
• Vyhlášeno: Na�ízením Olomouckého kraje �. 9/2013, kterým se vyhlašuje p�írodní 

památka Rašeliništ� na Smrku a stanovují bližší ochranné podmínky p�írodní 
památky ze dne 28. 11. 2013 

• Charakteristika: Vrchol hory Smrk (1125,4 m n.m.) s menším rašeliništ�m 
s významnou kv�tenou: bradá�ek srd�itý (Listera cordata), který je dle vyhl. �. 
395/1992 Sb. veden jako kriticky ohrožený druh a v této kategorii (C 1) je veden i 
v �erveném seznamu cévnatých rostlin �eské republiky.  Z dalších zvlášt�  
chrán�ných druh� zde byl zjišt�n výskyt siln� ohrožené ost�ice bažinné (Carex 
limosa), ohrožené klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), ohroženého prstnatce 
Fuschova (Dactylorhiza fuchsii). Mezi významné druhy zde rostoucí pat�í ost�ice 
chudokv�tá (Carex pauciflora),  metli�ka k�ivolaká (Avenella flexuosa), metlice 
trstnatá (Deschampsia cespitosa), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), sítina 
rozkladitá (Juncus effusus) a mnohé další. Jde o jediné vrchovištní rašeliništ� v poho�í 
Rychlebských hor, a to p�ímo na nejvyšším vrcholu tohoto horstva. 

Dále se v �ešeném území nachází navržené maloplošné zvlášt� chrán�né území:  

• Návrh p�írodní rezervace Bobrovník 

Mok�adní spole�enstva rákosin, olšin, luk se solitérními ke�i a t�n�mi pro obojživelníky. 
Lokalita d�ležitá pro hnízd�ní a odpo�inek p�i tazích pták� (hýl rudý, ch�ástal polní, k�epelka 
polní). Rostou zde významné rostlinné druhy: kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), bledule 
jarní (Leucojum vernum), �esnek medv�dí (Allium ursium), violka bahenní (Viola palustris), 
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kruštík širolistý pravý (Epipactis heleborine subsp. 
Heleborine), me�ík st�echovitý (Gladiolus imbricatus) a bradá�ek vej�itý (Listera ovata). 
Celá tato plocha je za�azena do I. zóny CHKO Jeseníky a je významným reprezentativním a 
unikátním biocentrem. 

P�echodn� chrán�né plochy 

V �ešeném území se nacházejí následující p�echodn� chrán�né plochy:  

•••• Bledule Lipová – k. ú. Dolní Lipová, vým�ra 1,8039 ha. Jedná se komplex olšin, rákosin, 
podmá�ených luk s vitální populací bledule jarní (Leucojum vernum) a �eb�í�ku (Achillea 

ptarmica).  

• Sn�ženky Horní Lipová- nacházejí se na pozemcích parc.�. 242/2, 243 a �ásti pozemku 
parc. �. 234, cca 100 m pod budovou mate�ské školy v Horní Lipové. Jde o nivu Jesenné-
ho potoka v zastav�né �ásti Horní Lipové.  Byl zde zaznamenán významný výskyt ohro-
ženého druhu – sn�ženka podsn�žník (Galanthus nivalis); dále se zde vyskytují bledule 
jarní (Leucojum vernum), k�ivatec žlutý (Gagea luthea), �esnek medv�dí (Allium ursium)

a dev�tsil (Petasites hybridus). 

• Louka pod Smr�níkem – lokalita se nachází v blízkosti chaty Smr�ník, na pozemcích 
parc. �. 2203/1, 2203/2, 2206/1, 2206/2,  2206/3, 2206/4, 2206/5, 2206/6, 2206/7 a 2206/8  
v katastrálním území Dolní Lipová. V lokalit� byl zjišt�n výskyt ohrožených druh�  prst-
natec Fusch�v (Dactylorhiza fuchsii), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a p�tiprstka 
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žežulník (Gymnadenia conopsea). Všechny výše uvedené druhy vstava�ovitých  jsou dle 
vyhl. MŽP �. 395/1992 Sb., vedeny jako ohrožené druhy a v této kategorii (C 3) jsou ve-
deny i v �erveném seznamu cévnatých rostlin �eské republiky (pouze prstnatec Fuchs�v 
je veden v kategorii C 4a). Mezi vstava�ovité, rostoucí na tomto území, pat�í i bradá�ek 
vej�itý (Listera ovata), který se zde vyskytoval v po�tu cca 30 jedinc� (nepat�í mezi zvláš-
t� chrán�né druhy rostlin). Mimo tyto vstava�ovité zde bylo nalezeno n�kolik jedinc� dru-
hu  me�ík st�echolistý (Gladiolus imbricatus), který spadá do kategorie siln� ohrožených 
druh�. P�edm�tná lokalita se rozkládá ve výši od 660 do 720 m n.m.  

Soustava Natura 2000 

Na �ešeném území se vyskytují �y�i lokality soustavy Natura 2000: 

• Evropsky významná lokalita Keprník

• Kód lokality: CZ0714075 
• Rozloha lokality:  2542,9958 ha 
• Vyhlášeno: Na�ízením vlády �.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se 

stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, zm�n�no Na�ízením vlády ze 
dne 26. �íjna 2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, 
ve zn�ní na�ízení vlády �. 301/2007 Sb. 

• Charakteristika: Aktivní vrchovišt�, rašelinný les, acidofilní smr�iny, alpínská 
a boreální v�esovišt�, silikátové alpínské a boreální trávníky, vlhkomilná 
vysokobylinná lemová spole�enstva nížin a hoského až alpínského stupn�, 
chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svah�, lokalita st�evlíka hrbolatého. 

• Evropsky významná lokalita Lipová-lázn� – mate�ská školka 

• Kód lokality: CZ0713735 
• Rozloha lokality: 0,0389 ha 
• Vyhlášeno: Na�ízením vlády �.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se 

stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, zm�n�no Na�ízením vlády ze 
dne 26. �íjna 2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, 
ve zn�ní na�ízení vlády �. 301/2007 Sb. 

• Charakteristika: lokalita vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). 

• Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský h�bet 

• Kód lokality: CZ0714086 
• Rozloha lokality: 8045,7786 ha 
• Vyhlášeno: Na�ízením vlády �.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se 

stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, zm�n�no Na�ízením vlády ze 
dne 26. �íjna 2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, 
ve zn�ní na�ízení vlády �. 301/2007 Sb. 

• Charakteristika: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené 
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, aktivní vrchovišt�, jeskyn�
nep�ístupné ve�ejnosti, lokalita netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého 
(Rhinolophus hipposideros).
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• Pta�í oblast Jeseníky 

• Kód lokality: CZ0711017 
• Rozloha lokality: 52204,5600 ha 
• Vyhlášeno: Na�ízení vlády �.599/2004 Sb., ze dne 27. 10. 2004, kterým se vymezuje 

Pta�í oblast Jeseníky 
• Charakteristika: Území pta�í oblasti z�ásti sleduje hranice CHKO Jeseníky, celkov�

je však její rozloha nižší než rozloha CHKO Jeseníky. P�edm�tem ochrany pta�í 
oblasti jsou populace: je�ábka lesního (Bonasa bonasia) a ch�ástala polního (Crex 

crex) a jejich biotopy. Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystém� významných 
pro tyto druhy pták� v jejich p�irozeném areálu rozší�ení a zajišt�ní podmínek pro 
zachování populací t�chto druh� ve stavu p�íznivém u hlediska ochrany.  

c) Životní prost�edí  

Zne�išt�ní ovzduší  

Zne�išt�ní ovzduší je zpravidla nejvýrazn�jším problémem obcí a jednotlivých sídel 
z hlediska ochrany životního prost�edí. Zna�ný vliv na kvalitu ovzduší v obcích mají obvykle 
velké zdroje zne�išt�ní v širším regionu, které jsou však v p�ípad� �ešeného území relativn�
vzdálené (zejména energetické podniky v Olomouci, P�erov�, Šumperku a na Ostravsku).  

V �ešeném území má negativní vliv na �istotu ovzduší p�edevším doprava a místní, malé a 
st�ední zdroje zne�išt�ní. Situaci p�ízniv� ovliv�uje plynofikace obce, obecn� nep�ízniv� však 
p�sobí zejména nestabilní cenová (dota�ní) politika v oblasti paliv. P�i použití d�eva a uhlí 
pro vytáp�ní dochází ke zvýšení emisí �ástic, polyaromatických uhlovodík� a t�žkých kov�. 
Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpe�ných 
dioxin�. Možnosti omezení negativních vliv� dopravy jsou na úrovni obcí pom�rn� omezené 
a �asto finan�n� náro�né (údržba zpevn�ných ploch, zkvalitn�ní a p�eložky komunikací 
apod.).  

V pr�b�hu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací 
škodlivin v p�ízemních vrstvách atmosféry i emisí vypoušt�ných ze stacionárních zdroj�. Na 
celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdroj� zne�iš�ování se vedle postupných hos-
podá�ských zm�n výrazn� projevila �ada opat�ení ke snížení emisí realizovaných provozova-
teli zdroj� a postupná zm�na palivové základny u všech kategorií stacionárních zdroj�. Obec-
ný vývoj v posledních letech však z hlediska vývoje kvality ovzduší není p�íliš p�íznivý a je 
nejednozna�ný. 

V roce 2009 byla zpracována Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší (PZKO) 
na úrovni zóny Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.o.) a Aktualizace rozptylové studie 
Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP s.r.o., Olomouc). Globálním 
cílem PZKO je zajistit na celém území Olomouckého kraje kvalitu ovzduší spl�ující zákonem 
stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a p�isp�t k dodržení závazk�, které 
�eská republika p�ijala v oblasti omezování emisí zne�iš�ujících látek do ovzduší (národní 
emisní stropy). Pom�rn� novým dokumentem je Hodnocení imisní situace v Olomouckém 
kraji pro pot�eby Krajského regula�ního �ádu (�HMÚ Ostrava, 2010). 

Podle Sd�lení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší (OZKO) nepat�í �ešené území k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, nedo-
chází zde k p�ekro�ení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí.  V úvahu je nutno brát skute�-
nost, že na hodnocení v jednotlivých letech mají významný vliv i klimatické podmínky, pro 
jednotlivé lokality pak zejména možnosti jejich odv�trání, �etnost výskytu inverzí apod. 
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S ohledem na rekrea�ní a láze�skou funkci �ešeného území je nezbytné využít existujících 
možností k udržení a i zlepšení kvality ovzduší, zejména p�im��en� posuzovat povolování 
umíst�ní dalších zdroj� zne�išt�ní ovzduší v �ešeném území, dále prosazovat optimální �ešení 
v oblasti dopravy (zkvalitn�ní a p�im��ená údržba komunikací a zpevn�ných ploch, výsadba 
ochranné zelen�) a novou bytovou výstavbu navrhovat mimo málo prov�trávané inverzní sní-
ženiny podél vodních tok� a intenzivn� využívaných komunikací.

�istota vod 

     �ešeným územím protékají toky Sta�í�, Ramzovský potok, Vražedný potok a Vápenný 
potok. Na území obce Lipová-lázn� se m��í jakost vod na Sta�í�i v profilu ústí. 

     Hodnocení jakosti vody v �í�ních profilech se provádí podle �SN 75 7221 z �íjna 1998 - 
“Klasifikace jakosti povrchových vod“. Principem klasifikace je srovnání charakteristické 
hodnoty ukazatel� jakosti vody se soustavou normativ�, které odpovídají hodnocení z obec-
ného ekologického hlediska. 

    Za�azení jakosti vody podle jednotlivého ukazatele do t�ídy jakosti vody se uskute��uje 
srovnáním vypo�tené charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jemu odpovídající sousta-
vou mezních hodnot. 

 Míra zne�išt�ní povrchové vody se ur�uje podle p�ti t�íd jakosti vody: 

I. t�ída – nezne�išt�ná voda 
II. t�ída – mírn� zne�išt�ná voda 
III. t�ída – zne�išt�ná voda 
IV. t�ída – siln� zne�išt�ná voda 
V. t�ída – velmi siln� zne�išt�ná voda 

     Kvalita povrchových vod v �í�ním systému �ešeného území je pravideln� hodnocena pod-
nikem Povodí Odry, s.p. Hodnocení jakosti vody v profilu Sta�í� – ústí za rok 2009-2010 
(podle Zprávy o jakosti vody v tocích za rok 2010, Povodí Odry, Ostrava 2011)  je následují-
cí: 
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     Kvalita vody v toku Sta�í� byla sledována v profilu ústí do �eky B�lá. Voda je kvalifiková-
na výslednou II. t�ídou jakosti jako mírn� zne�išt�ná, ale jen kv�li nepatrn� vyššímu obsahu 
organických látek podle BSK5 a celkovému fosforu, p�i�emž jejich koncentrace leží na mezní 
hodnot� pro I. t�ídu, a kv�li saprobnímu indexu makrozoobentosu. Voda ve vodním toku ne-
vykazuje žádné zne�išt�ní dusíkem (I. t�.) a podle ostatních fyzikáln� chemických ukazatel�
je voda klasifikovaná I. t�ídou jako �istá. Stejn� tak I. t�ídou je voda hodnocená i podle biolo-
gických ukazatel�. 
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Radonové riziko 

Orienta�ní zat�íd�ní v�tších území do kategorie radonového indexu lze provést na základ�
údaj� z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjad�uje radonové riziko klasi-
fikováno t�emi základními kategoriemi (nízké, st�ední a vysoké riziko) a jednou p�echodnou 
kategorií (nízké až st�ední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). 

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, že na �ešeném území  p�evládá kategorie 
st�edního radonového indexu, která se prolíná s p�echodovou a nízkou kategorií rado-
nového indexu. St�ední kategorie zcela dominuje v lesní krajin�. 

d) Demografie    

Sociodemografické podmínky  

Soudržnost spole�enství obyvatel území, jako jeden ze t�í hlavních p�edpoklad� (pilí��) 
udržitelného rozvoje území, odráží p�edevším sociodemografické podmínky území. Obyva-
telstvo, bydlení a zam�stnanost (podmínky pro hospodá�ský rozvoj území) tvo�í vzájemn�
propojený systém osídlení. Tento systém se postupn� vyvíjí, zna�nou setrva�nost má demo-
grafický vývoj a zejména vlastní systém bydlení.  

     Zam�stnanost (p�edevším v regionálním pohledu) má prvo�adý význam pro prosperitu 
v�tšiny sídel, v�etn� �ešeného území. Zjišt�ní t�chto podmínek slouží pro up�esn�ní koncepce 
rozvoje území obce (prognózy vývoje po�tu obyvatel a bilance vývoje bytového fondu). Pro-
gnóza slouží jako podklad pro p�im��ený návrh ploch pro bydlení a technické infrastruktury 
obce. 

U �ešeného území se projevuje na jeho demografickém a sídelním vývoji p�edevším: 

• Pom�rn� výhodná dopravní, ale i p�ím�stská poloha u m�sta Jeseník.  

• Láze
ská funkce obce a atraktivní rekrea�ní zázemí, p�i stále rostoucích obecných 
preferencích bydlení v rekrea�ním a kvalitním životním prost�edí. 

• Vysoká úrove
 nezam�stnanosti v širším regionu a hospodá�ské problémy širšího regio-
nu, zejména Javornicka jako omezující faktor. 

Pro vývoj po�tu obyvatel v minulosti (po r. 1869, prvním moderním s�ítání obyvatel) je 
charakteristický dlouhodobý r�st, který výrazn� omezily d�sledky druhé sv�tové války. Krát-
ký povále�ný r�st po�tu obyvatel prakticky ustal v padesátých letech, k  poklesu po�tu obyva-
tel dále došlo po r. 1961, p�edevším v d�sledku migrace mladých rodin do blízkých m�st za 
státem dotovaným bydlením.  Mírný r�st po�tu obyvatel obce po r. 1980 pokra�oval až do 
roku 2005. Vývoj po�tu obyvatel od roku 1869 v jednotlivých sídlech �ešeného území je patr-
ný z následující tabulky. 

Dlouhodobý vývoj po�tu obyvatel  (zdroj: �SÚ, *podle sd�lení obce) 

skute�nost prognóza
rok/�ást obce 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2012 2025 
obec celkem 3539 4326 4844 2569 2706 2389 2408 2497 2542 2449* 2500 
Bobrovník 102 98 72 23 28 27 15 15 18   
Horní  
Lipová 

1228 1374 1374 582 591 404 348 334 
346 

  

Lipová-lázn� 2209 2854 3398 1964 2087 1958 2045 2148 2178   
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Vývoj v�kové struktury obyvatel a srovnání s �R  
(zdroj: �SÚ, p�edb�žné výsledky s�ítání 2011) 

v�ková skupina – s�ítání 26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 
obyvatel 2409 2542 2497 
0 – 14 let  
(p�edproduktivní) 338 479 568 
15 – 64 let (produktivní) 1714 1786 1639 
65+ let (poproduktivní) 357 277 290 

podíl – �ešené území 
0 – 14 let  
(p�edproduktivní) 14,0 % 18,8 % 22,7 % 
65+ let  
(poproduktivní) 14,8 % 10,9 % 11,6 % 

srovnání – podíl �R 
0 – 14 let  
(p�edproduktivní) 14,5 % 16,2 % 21,0 % 
65+ let (poproduktivní) 15,9 % 13,8 % 12,7 % 

Po�et trvale bydlících obyvatel byl na za�átku roku r. 2011 2467 (podle pr�b�žné eviden-
ce �SÚ). Po�et obyvatel v posledních letech mírn� klesá, podle sd�lení obce bylo v r. 2012 
v obci 2449 obyvatel, z toho je však 103 obyvatel evidováno na ohlašovn� obyvatel (nemají 
trvalé bydlišt�; v�tšina t�chto obyvatel však ve skute�nosti bydlí v bytech). Vývoj po�tu oby-
vatel vykazuje v jednotlivých letech pom�rn� zna�né výkyvy, svou roli v jednotlivých letech 
zde hraje i výstavba byt� s podporou obce. 

Vývoj po�tu obyvatel po r. 2001 v �ešeném území (zdroj: �SÚ) 

rok Stav 1.1. Narození Zem�elí 
P�ist�ho-

vaní 
Vyst�ho-

vaní 
P�irozená 

m�na 
Saldo 

migrace 
Zm�na 
celkem 

2001 2 540 28 21 79 62 7 17 24 
2002 2 564 21 27 75 70 -6 5 -1 
2003 2 563 22 18 80 57 4 23 27 
2004 2 590 23 23 76 65 - 11 11 
2005 2 601 18 22 85 88 -4 -3 -7 
2006 2 594 13 24 73 75 -11 -2 -13 
2007 2 581 20 17 64 102 3 -38 -35 
2008 2 546 26 22 52 83 4 -31 -27 
2009 2 519 28 27 43 60 1 -17 -16 
2010 2 503 16 25 42 69 -9 -27 -36 
2011 2 467 

Pr�m�r 22 23 67 73 -1 -6 -7 
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    Celkov� je vývoj po�tu obyvatel po r. 1991 p�ízniv�jší než v p�edcházejícím desetiletí, �ás-
te�n� se projevují p�ednosti p�ím�stské polohy, láze�ského a rekrea�ního potenciálu �ešeného 
území. P�ím�stské obce p�edstavují v sou�asnosti nejrychleji rostoucí skupinu sídel v �R, 
naopak m�sta vykazují poklesy po�tu obyvatel. Významným faktorem je r�st náklad� na byd-
lení v bytových domech, omezující možnosti migrace mladých rodin z obce a vyvolávající i 
opa�ný proces – p�ist�hování mladých rodin z m�st do okolí. 

    V�ková struktura obyvatel �ešeného území byla v minulosti p�íznivá. Podíl p�edproduk-
tivní v�kové skupiny (0 – 14 let) byl  18,8 % (22,7 % v r. 1991), p�i srovnatelném pr�m�ru 
okresu Jeseník – 17,7 % (22,5 % v r. 1991). Podíl obyvatel v poproduktivním v�ku byl v r. 
2001 v �ešeném území 14,9 %, zatímco pr�m�r okresu Jeseník byl nep�ízniv�jší – 15,9 %. 
Po�et d�tí 0 – 14 let v �ešeném území poklesl ze 479 v r. 2001 na 355 na za�átku roku 2010. 
V dlouhodobém výhledu podíl obyvatel nad 60 let dále mírn� poroste a podíl d�tí bude stag-
novat �i klesat, tzn. že p�i eventuálním mírném r�stu po�tu obyvatel do r. 2025 bude absolutní 
po�et d�tí klesat. 

V�ková struktura obyvatel (�SÚ, s�ítání 2001) 

územní jednotka celkem v�ková skupina v�ková skupina nezjišt�no pr�m�rný 
v�k 0-14 podíl 0-14 nad 60 podíl 60+

  �R 10230060 1654862 16,2 % 1883783 18,4 % 3483 39 
 okres Jeseník  42413 7496 17,7 % 6759 15,9 % 5 37 
 obec celkem  2542 479 18,8 % 379 14,9 % 0 37 
  Bobrovník 18 2 11,1 % 8 44,4 % 0 51 
  Horní Lipová 346 66 19,1 % 65 18,8 % 0 38 
  Lipová-lázn� 2178 411 18,9 % 306 14,0 % 0 36 
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V�ková struktura obyvatel (�SÚ,  1.1.2010)

celkem 0-14 let 15-59 let 60-64 let 65+let 
Lipová-lázn� 2 503 355 1 604 202 342 
podíl v % 100 % 14,2 % 64,1 % 8,1 % 13,7 % 
srovnatelný 
podíl �R 100 % 14,2 % 63,7 % 6,9 % 15,2 % 

Stárnutí obyvatel – nep�íznivý vývoj v�kové struktury se dlouhodob� promítá do poklesu 
pot�eb školských za�ízení a naopak r�stu poptávky po sociáln� zdravotních za�ízeních 
(zejména do oblasti komunitního plánování).  Je však nutno p�ipomenout, že rozsah poptávky 
zejména po sociálních službách je citlivý na nastavení sociálního systému a sociální soudrž-
nost obyvatel území. Rekrea�ní funkce obce výrazn� ovliv�uje po�et p�ítomných obyvatel, 
v rekrea�ní sezón� po�et p�ítomných obyvatel vzr�stá až o cca 50 %. 

Vzhledem k vývoji po�tu obyvatel v posledních letech, rozvojovým podmínkám Lipové-
lázní (rozvoji bydlení, rekreace) a obecným tendencím v rozvoji osídlení je možno p�edpoklá-
dat další stagnaci až mírný nár�st po�tu obyvatel, na cca 2500 obyvatel do roku 2025; 
limitujícím faktorem je zejména dostatek disponibilních stavebních pozemk� pro bydlení a 
hospodá�ské podmínky regionu.  

Hospodá�ské podmínky 

    Jak již bylo uvedeno, pro rozvoj �ešeného území má velký význam nabídka pracovních 
míst a úrove� nezam�stnanosti v celém dojíž	kovém regionu. Údaje z roku 1991 uvád�ly 
1317 ekonomicky aktivních obyvatel v obci, p�i�emž za prací vyjížd�lo mimo obec 615 osob. 
V r. 2001 bylo vykázáno 1325 ekonomicky aktivních osob, p�i�emž za prací vyjížd�lo 619 
osob (47 %). Podle p�edb�žných výsledk� s�ítání z r. 2011 po�et ekonomicky aktivních 
obyvatel poklesl na 1185.  

Po�et pracovních míst v �ešeném území stagnuje, v sou�asnosti je zde asi 600 pracov-
ních míst, a to p�edevším ve službách a obchodu, omezen� ve výrob� a zem�d�lství. Obyva-
telé obce vyjížd�jí za prací p�edevším do blízkého Jeseníku. 

Vývoj ekonomické aktivity (zdroj: �SÚ, p�edb�žné výsledky s�ítání 2011)

skupina obyvatel – s�ítání 26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 
ekonomicky aktivní 1185 1325 1317 
nezam�stnaní 185 136 52 
míra nezam�stnanosti 15,6 % 10,3 % 3,9 % 
  srovnání – míra nezam�stnanosti – pr�m�r �R 
míra nezam�stnanosti 9,8 % 9,3 % 2,3 % 

Posouzení plošné p�im��enosti stávajících podnikatelských-pr�myslových areál� je v sou-
�asnosti velmi omezené, jakákoliv m��ítka obzvlášt� pro malé obce chybí. V první �ad� by 
bylo vhodné provést toto posouzení v rámci ÚAP ORP (region� pohybu za prací), protože 
nejde o zjednodušené posouzení z hlediska, že každá obec by m�la mít minimální vyjíž	ku 
obyvatel za prací a dostatek pracovních míst (jak to �asto vyplývá z analýz ÚAP). Pro sídelní 
strukturu region� je optimálním stavem d�lba funkcí, tj. že každá obec by „m�la mít“ takový 
po�et pracovních míst a podnikatelských ploch, který odpovídá jejímu potenciálu (zejména 
dopravní dostupnosti, centralit� v regionu, nabídce vhodných ploch a místních zdroj�, kvalifi-
kaci pracovní síly, výrobním tradicím, apod.).  
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   Základní podmínky fungování podnikatelských nemovitostí vedou v �R k obecnému záv�ru 
o p�etrvávajícím extenzivním využívání ploch (chyb�jící zdan�ní stavebních pozemk� odvo-
zené z poskytovaných užitk� obcemi a hodnoty nemovitostí, externalit), což vede �asto 
k nadm�rným požadavk�m výstavby nových podnikatelských areál�, zejména na „zelených“ 
plochách.  V p�ípad� �ešeného území je další expanze ploch pro podnikání limitována 
zejména pot�ebami ochrany rekrea�ního, láze
ského a obytného potenciálu území, na 
druhé stran� však dopravní p�edpoklady území a širší zdroje pracovní síly (nezam�stnanost) 
jsou silným racionálním protiargumentem. 

    Na za�átku roku 2011 bylo v �ešeném území 191 nezam�stnaných, míra nezam�stnanosti 
byla cca 14 – 15 %, výrazn� vyšší než pr�m�r �R (kolem 9 až 10 % ve srovnatelném obdo-
bí). Okres Jeseník pat�í z hlediska dlouhodobé úrovn� nezam�stnanosti k výrazn� postiženým 
okres�m, nadpr�m�rn� p�i srovnání celé �eské republiky. P�íznivým faktorem pro obec Lipo-
vá-lázn� je návaznost na m�sto Jeseník s pom�rn�  r�znorodou strukturou pracovních p�íleži-
tostí. Z celkového pohledu je pot�eba vnímat omezené možnosti zam�stnanosti obyvatel 
jako jeden z rozhodujících faktor� pro rozvoj �ešeného území, omezující r�st po�tu tr-
vale bydlících obyvatel.

Bydlení  

    V �ešeném území bylo na za�átku roku 2011 cca 820 obydlených byt�, v r. 2001 (podle 
výsledk� s�ítání) zde bylo 843 trvale obydlených byt�, z toho 577 v rodinných domech. Po�et 
neobydlených byt� v r. 1991 byl 49, individuálních rekrea�ních objekt� 143. Podle sd�lení 
obecního ú�adu je v sou�asnosti cca 110 plátc� odpad� – individuálních rekrea�ních objekt�. 
Ke druhému bydlení, zahrnujícímu v sob� i rekrea�ní bydlení v �ásti individuálních rekrea�-
ních objekt�, je využívána zna�ná �ást formáln� neobydlených byt� podobn� jako v jiných 
obcích (byty nejsou vyjmuty z bytového fondu, p�itom nejsou vedeny jako trvale obydlené). 
Rozsah druhého bydlení je odhadován v sou�asnosti na cca 210 jednotek, p�i�emž je nutno 
vnímat problémy klasifikace druhého bydlení zejména s ohledem na charakter n�kterých za-
hradká�ských chat a i jinak obyvatelných objekt�. 

Bytový fond (zdroj: �SÚ, p�edb�žné výsledky s�ítání 2011)

s�ítání – rozhodné datum 26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 
 obydlené byty celkem 820 843 834 

z toho právní d�-
vod užívaní bytu 

ve vlastním dom� 451 421 
v osobním  
vlastnictví 

85 16 

nájemní 192 264 
družstevní 18 33 44 

zalidn�nost byt� 2,94 3,02 2,99 
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Bytový fond (�SÚ, s�ítání 2001)

 byty  
celkem 

trvale obydlené neobydlené byty pr�m�rné 
stá�í celkem  v bytových 

domech 
v rodinných 

domech 
 celkem nezp�sobilé 

k bydlení 
  �R 4366293 3827678 2160730 1632131 538615 53196 47 
 okres Jeseník  16164 14530 6906 7338 1634 181 50 
  obec celkem  950 843 245 577 107 9 50 
  Bobrovník 4 3 0 2 1 0 32 
  Horní Lipová 165 119 16 102 46 2 51 
  Lipová-lázn� 781 721 229 473 60 7 50 

R�st bytové výstavby nastal v �ešeném území po r. 2000, �áste�n� i ve form� obecní vý-
stavby a s podporou obce (v�etn� domu s pe�ovatelskou službou, nov�ji pak nap�. bytový 
d�m pro sociální bydlení dokon�ený v r. 2010). Rozsah bytové výstavby v jednotlivých letech 
zna�n� kolísá, což je patrné i z následující tabulky. 

Bytová výstavba v �ešeném území po r. 2000 (zdroj: �SÚ) 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
dokon�ené byty 5 5 5 9 10 2 8 5 30 2 15 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o vývoji po�tu dom�, v�etn� neobydlených do-
m�, v jednotlivých cenzech po r. 1991. Nár�st po�tu obydlených rodinných dom� je i p�es 
zna�nou bytovou výstavbu nízký, prudce však rostl podíl neobydlených rodinných dom�. 
Pouze jediný d�m byl deklarován jako nezp�sobilý k bydlení. I když nejsou k dispozici defi-
nitivní výsledky s�ítání 2011, je možné reáln� p�edpokládat pokra�ující expanzi druhého byd-
lení v �ešeném území. To se samoz�ejm� projevuje ve velmi vysokém úbytku obydlených 
byt�. Situace je však složit�jší i s ohledem na skute�nost, že stále v�tší po�et obyvatel má 
formální bydlení na ohlašovn� obyvatel.  

Domovní fond (zdroj: �SÚ, p�edb�žné výsledky s�ítání 2011)

26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991 
domy celkem 644 593 555 
z toho obydlené 532 527 518 

z toho 
 rodinné domy 469 461 447 
 bytové domy 50 46 60 

neobydlené domy celkem 112 66 37 
z toho rodinné domy 98 61 35 

Pro �ešené území do r. 2025 uvažujeme: 

1) S odpadem cca  2 – 4 byt� ro�n� ve všech formách, p�edevším p�em�nou �ásti rodinných 
dom� na druhé bydlení a pro jiné využití. Demolice budou  tvo�it  pouze malou �ást odpa-
du byt�, tzn. že je možno uvažovat  s pom�rn� nízkou intenzitou odpadu trvale obydlených 
byt� – asi  0,4 – 0,3 % ro�n� z celkového výchozího po�tu byt� (tj. s životností byt� – jako 
hrubých staveb p�ekra�ující 150 let, p�i�emž tato hrubá stavba tvo�í mén� než 50 % celé 
hodnoty stavby a sou�asn� zna�ná �ást instalací a vybavení domu – bytu se m�ní v mno-
hem kratší period�, nap�. po 20 – 40 letech). 

2) S pot�ebou 4 – 6 byt� ro�n� pro zlepšení úrovn� bydlení do roku 2025, p�edevším pro 
pokrytí nárok� vznikajících v d�sledku poklesu pr�m�rné velikosti domácnosti, což bude 
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p�edstavovat nejv�tší �ást z celkové „pot�eby“ nových byt�. Tato p�edevším demograficky 
odvozená pot�eba však do r. 2020 nebude pln� uspokojena, limitujícím prvkem je kou-
p�schopná poptávka. Je možné o�ekávat i mírný r�st soužití cenzových domácností. Souži-
tí cenzových domácností nelze ve vesnickém území považovat za jednozna�n� negativní 
jev, ur�ení jeho p�irozené míry je problematické. Soužití cenzových domácností snižuje 
nároky na sociáln� zdravotní služby a je do jisté míry i p�irozenou reakcí na snižování 
pr�m�rné velikosti cenzových domácností (r�st podílu jedno�lenných domácností d�chod-
c� a samostatn� žijících osob). Kone�ný po�et bilancovaných nov� získaných byt� je nutno 
redukovat i s ohledem na odhad koup�schopné poptávky v regionu. 

3) S pot�ebou cca 20 – 30 byt� pro p�ír�stek po�tu obyvatel, p�edevším pro obyvatele, 
kte�í se p�ist�hují do obce. 

V �ešeném území je reálné získání celkem cca 6 – 10 nových byt� ro�n�, tj. celkem cca 
120 byt� do r. 2025. Asi u 1/5 byt� je možné jejich získání uvažovat bez nároku na nové plo-
chy vymezené územním plánem jako zastavitelné formou nástaveb, p�ístaveb, zm�n využití 
budov, výstavbou v zahradách, v prolukách v zastav�ném území, apod. Sou�asn� však pro 
p�im��ené fungování trhu s pozemky doporu�ujeme ur�itou p�evahu nabídky pozemk�
nad o�ekávanou poptávkou, obvykle cca o 20 – 30 %, protože �ást pozemk� z nabídky z 
majetkoprávních �i jiných neodhadnutelných d�vod� zpravidla není nabídnuta k prodeji a 
zástavb�. S ohledem na atraktivní polohu obce nelze vylou�it zájem o novou výstavbu byt� i 
ze širšího okolí, komer�ními investory.  

Bilance po�tu obyvatel a byt� v �ešeném území  

�ást obce obyvatel trvale obydlených byt� úbytek byt�
 rok 2012 2025 2012 2025 do r. 2025 
 obec celkem 2440 2500 830 910 40 
  Horní Lipová 350 370 120 140 10 
  Lipová-lázn� 2090 2130 710 770 30 

�ást obce 

nových byt� do r. 2025 druhé bydlení 
v bytových domech 

(BD) 
v rodinných domech 

(RD) 
obytných jednotek 

r. 2012 r. 2025 
 obec celkem - 120 (100) 200 220 
  Horní Lipová - 30 (25) 140 150 
  Lipová-lázn� 10 80 (75) 60 70 

V �ásti Lipová-lázn� jsou zapo�teny údaje za �ást Bobrovník. V závorce je uveden o�eká-
vaný po�et byt� na zastavitelných plochách a plochách p�estavby vymezených územním plá-
nem. Nár�st druhého bydlení se realizuje zejména formou „úbytku = �ásti odpadu“ obydle-
ných byt�.  
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e) Kulturní a historické hodnoty území  

(�erpáno z pr�zkum� a rozbor� k ÚPN, Ing. arch. Tempír, 1996 a z webových stránek ob-
ce) 

Historie obce 

Dnešní obec Lipová-lázn� tvo�í p�vodn� samostatné obce Dolní Lipová a Horní Lipová 
s osadou Ramzová. Ke slou�ení obou obcí došlo teprve roku 1960. Osada Ramzová byla 
v roce 1960 p�i�len�na k Ostružné.    

Dolní Lipová (n�mecky Nieder Lindenwiesse) 

První písemná zmínka o obci se uvádí v seznamu p�íjm� vratislavského biskupství z roku 
1290, kdy byla obec nazývána Lynda. Osídlení vzniklo jako „obranné hradisko slovanské“  
pro horské p�echody p�es �ervenou horu a Ramzovou. Druhá písemná zmínka pochází z roku 
1372 a je obsažena v tzv. Regestech zemských desek niského knížectví – zde je uvád�na jako 
Lynda prope Freyenwalde. Obec náležela k Frývaldovskému panství, pozd�ji byla majetkem 
fojta Jana Cieslara;  znovu byla osídlena v 16. století.  Od poloviny 16. století p�ešlo Frýval-
dovské panství pod správu Vratislavského biskupství, které podporovalo kácení les� a usazo-
vání d�evorubc� a zem�d�lc�. Koncem 16. století dochází k osídlování pravého b�ehu potoka 
Sta�í�e mezi Bobrovníkem a Horní Lipovou. V 17. století dochází k rozkv�tu �emesel a otví-
rají se dva kamenolomy. V této dob� se dotkly obce také neblaze proslulé inkvizi�ní procesy 
s �arod�jnicemi, které si zde vyžádaly 9 ob�tí. Koncem 18. století zde byly provád�ny pokusy 
o dolování rud.  

D�ležitým zlomem v historii obce je tereziánská a josefínská doba. Za slezských válek 
v letech 1740 – 1763 byla obec postižena pr�chody vojsk. Za Josefa II. v roce 1786 byl vy-
sv�cen kostel sv. Václava s farou, h�bitovem a školou, dochází k rozvoji t�žby a zpracování 
žuly a mramoru. K rozvoji obce v 19. století  významn� p�isp�lo láze�ství, založené zde lido-
vým lé�itelem Johannem Schrothem (1798 – 1856), rodákem z �eské Vsi. Povolení ke z�ízení 
lé�ebného ústavu bylo ud�leno v roce 1840 a o 2 roky pozd�ji byla postavena první láze�ská 
budova, která poskytovala i ubytování a stravování. Lé�ba byla založena na vodolé�b� a p�ís-
né reduk�ní diet�. Po smrti J. Schrotha  se správy lázní ujal jeho syn Emanuel.  

P�íznivým stimulem pro rozvoj obce byla také výstavba železni�ní dráhy v roce 1881, kte-
rá umožnila rozvoj tovární výroby. Již d�íve existující sklárna byla dopln�na v roce 1905  o 
slévárnu želez a barevných kov�; p�ed 1. sv�tovou válkou byla v prostorách sklárny založena 
armaturka. Výstavba dráhy ovlivnila p�ízniv� i rozvoj kamenického pr�myslu v návaznosti na 
t�žbu mramoru a žuly.  

Z období hospodá�ské krize je t�eba se zmínit o tzv. Frývaldovské stávce, která prob�hla 
25. 11. 1931. St�etnutí �etník� a stávkujících kameník� i nezam�stnaných skon�ilo smrtí osmi 
demonstrant�.   

Významný vzestup zaznamenaly v 1. polovin� 20. století Schrothovy lázn�, kde byly po-
staveny  další objekty a po�et host� stále stoupal; byli mezi nimi návšt�vníci z celé Evropy, 
ale i ze zámo�í. S rozvojem lázní souvisel i rozvoj urbanistický – p�vodní podhorská zástavba 
ulicového typu dostává m�stské rysy, staví se hotely a penziony.  

Zásadní zlom v rozvoji obce pak znamenal konec 2. sv�tové války a vysídlení n�meckého 
obyvatelstva, kterého zde byla v�tšina; následuje dlouhé období  problematického  vývoje, 
kdy obec chátrala a její význam se snižoval.    

V roce 1960 došlo ke slou�ení obcí Dolní a Horní Lipová; nová obce dostala název Lipo-
vá-lázn�.  
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Horní Lipová (n�mecky Oberlindewiesse) 

 Po t�icetileté válce  se Dolní Lipová rozr�stá i sm�rem jihozápadním (podél potoka Sta-
�í� a Ramzovského potoka) a vytvá�í se základ osídlení dnešní Horní Lipové. Usazovali se 
zde hlavn� bezzemci a malí rolníci. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1689. V této 
dob� se uvádí jako Oberlindewiesse.  Od roku 1751 pat�í obec Scholtysci Friemannovi Ad 
Ottovi, knížecímu komornímu radovi, který dostává povolení k pálení lihovin. V poslední 
�tvrtin� 18. století dochází k další dosídlovací vln�, vesnice se dále protáhla do horských údo-
lí a vznikla osada Ramzová. R�st obce vyvolal i založení školy v roce 1785. 

 Na po�átku 19. století  pat�í obec m�stu Frýwaldovu. V údolí Vražedného potoka, 
v míst� zvaném Mordová rokle pod Ramzovou byla založena r. 1804 vratislavským biskupem 
Hohenlohe – Bartensteinem sklárna, vyráb�jící jako jediná tabulové lité sklo v celém Slezsku; 
po r. 1884 byla p�eložena do Dolní Lipové. Byla zde i potašovna. Hlavními zdroji obživy byly 
vedle práce v lese a va�ení potaše i zpracování kamene a další �emeslné aktivity, v�etn� zpra-
cování d�eva. Po roce 1848 byla Horní Lipová za�len�na do soudního a politického okresu 
Frývaldov. R�st obce pokra�uje celé 19. století a nejvyššího po�tu obyvatel v celé své historii 
dosahuje Horní Lipová na konci století, tedy po zprovozn�ní železni�ní trati v roce 1888,  kdy 
nabývaly na stále v�tším významu lomy na mramor. Horní Lipová se spolu se Supíkovicemi 
stala nejd�ležit�jším místem t�žby slezského mramoru, i když jeho zpracování bylo v�tšinou 
lokalizováno v jiných obcích na Jesenicku. V roce 1890 bylo v Horní Lipové již 7 mramoro-
vých lom� a zpracovatelských firem. Obyvatelstvo bylo p�evážn� n�mecké národnosti. Dy-
namický rozvoj obce vyvolal pot�ebu nové školy, která byla postavena v roce 1874 a vznik 
spolkového života. V roce 1892 byl založen hasi�ský sbor, pozd�ji po roce 1900 d�lnický 
t�locvi�ný spolek a spolek pojiš�ovny dobytka. Po 1. sv�tové válce za�al po�et obyvatel po-
stupn� klesat, p�estože zde byla i nadále nabídka práce v 7 lomech a kamenictvích, na pile i na 
dráze. Dvacátá léta p�inášejí do Horní Lipové i nové zdroje obživy z ubytování host� a rozvoj 
rekrea�ní funkce (zejména v osad� Ramzová).  

Povále�ná situace je obdobná jako v Dolní Lipové. Vysídlení n�meckého obyvatelstva 
znamenalo totální vylidn�ní obce a noví usedlíci p�icházeli velice pomalu. Na konci padesá-
tých letech má obec necelých 600 obyvatel a od té doby se po�et obyvatel trvale snižoval.  
Obec se potom v dalších desetiletích postupn� p�em��ovala stále více na rekrea�ní prostor.  
Další impuls pro rozvoj turistického ruchu p�inesla výstavba seda�kové lanovky, dlouhé 3200 
m. Její první úsek z Ramzové na �ernavu byl dokon�en v roce 1977 a dále na Šerák v roce 
1981.    

V 60.tých letech vznikla spojením Dolní a Horní Lipové obce Lipová-lázn�. V sou�asné 
dob� je obec významným láze�ským a rekrea�ním st�ediskem.  

Osada Ramzová  

Osada Ramzová je poprvé zmi�ována roku 1786, kdy zde byli usazeni státní správou 
první osadníci. Sv�j název dostala podle osobního jména Rams, jednoho z ú�edník� této sprá-
vy. K další parcelaci došlo roku 1791, kdy byla vým�ra polností rozd�lena mezi 23 nových  
zájemc�, kte�í p�icházeli z moravské strany. V té dob� zde byly dva mlýny a noví osadníci 
byli osvobozeni od roboty.  

 T�ebaže Ramzová vznikla v geograficky nep�íznivé poloze, došlo po�átkem 19. století 
k jejímu dalšímu rozmachu.  V roce 1911 zde byla založena škola.  Jedinou pozoruhodn�jší 
stavební památkou Ramzové je kaple sv. Rocha vystav�ná v novogotickém slohu 
v p�edminulém století (na k. ú. Ostružná). 
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 V roce 1960 byla Ramzová p�i�len�na k nedaleké Ostružné. V sou�asnosti je centrem 
zimní i letní turistiky.  Krom� n�kolika velkých i menších rekrea�ních za�ízení se zde nachází 
i seda�ková lanovka na Šerák a n�kolik lyža�ských vlek�.   

Nemovité kulturní památky  

V Úst�edním seznamu nemovitých kulturních památek �R jsou evidovány následující ob-
jekty :  

�. 18975/8-994  hospoda Na rycht�, �.p. 11
Dolní Lipová, u k�ižovatky silnic I/60 a II/369,  parc. �. 987/1 st.  
Klasicistní architektura se štítem z doby kolem roku 1800. Stavba  lido-
vého baroka, uplat�ující se výrazn� v urbanisticky exponované poloze.  

�. 42257/8-2193  hrob Rudolfa Haukeho s pomníkem  
Dolní Lipová, h�bitov, parc. �. 663 
 Hrob ob�ti st�elby do d�lnictva p�i stávce roku 1931. 

�. 30537/8-993  památník ob�tem frývaldovské stávky  
Dolní Lipová, u k�ižovatky silnic I/60 a II/369, parc. �. 1530 
 Památník ob�tem stávky podle návrhu olomouckého socha�e Rudolfa 
Doležala z r. 1958 byl odhalen dne 21. 5. 1961. 
 Kolem památníku bylo dne 26. 11. 1979 odborem kultury ONV 
v Šumperku vydáno pod �.j. 1060/404/79-Pr rozhodnutí o vyhlášení 
ochranného pásma kulturní památky I. kategorie. 

V jižní �ásti Horní Lipové v údolí Ramzovského potoka se zachovala p�vodní rozptýlená
zástavba – d�ev�ná architektura p�evážn� z 19. století, výrazn� nenarušená nevhodnými do-
stavbami. Objekty jsou vesm�s d�ev�né roubené, obdélníkového p�dorysu, okapov� oriento-
vané, p�ízemní, v�tšinou hladce omítnuté, n�které bedn�né nebo s nezakrytými trámy, opat�e-
nými vápeným nát�rem; štíty jsou vesm�s svislé bedn�né, st�echy eternitové, sedlového tvaru, 
n�kdy s malou polovalbou.  

Dále se v �ešeném území nacházejí památky místního významu: 

- roubená chalupa �.p. 122, parc. �. 202 st., k. ú. Horní Lipová  
- roubená chalupa �.p. 34, parc. �. 136 st., k. ú. Horní Lipová  
- roubená chalupa �.p. 116, parc. �. 183 st., k. ú. Horní Lipová  
- roubená chalupa �.p. 71, parc. �. 201 st., k. ú. Horní Lipová  
- roubená chalupa �.p. 143, parc. �. 189 st., k. ú. Horní Lipová  
- roubená chalupa s hospodá�ským objektem �.p. 188, parc. �. 274, k. ú. Horní Lipová  
- budova bývalého šoltézství �.p. 7, parc. �. 143/1, k. ú. Horní Lipová z p�elomu 18. a 19. 

století, klasicistní architektura, na fasád� kamenný znak Scholtysey z roku 1698 
- kostel sv. Václava  
- pomník ob�tem 1. a 2. sv�tové války v Dolní Lipové  
- pomník ob�tem 1. a 2. sv�tové války v Horní Lipové   
- pomník zakladatele lázní Johanna Schrotha v areálu lázní  
- pomník Emanuela Schrotha v areálu lázní  
- hrobka rodiny Schroth na h�bitov�  
- k�íže, kapli�ky, boží muka.  

Zastav�ná �ást Dolní Lipové je územím s archeologickými nálezy. 
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f) Limity využití území 

Limity využití území omezují zm�ny v území z d�vod� ochrany ve�ejných zájm�; vyplý-
vají z právních p�edpis� nebo jsou stanoveny na základ� zvláštních právních p�edpis�, p�íp. 
vyplývají z vlastností území. 

Limity využití území obce Lipová-lázn� jsou: 

a) limity využití území, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje: 

- p�eložka silnice I/60 Lipová-lázn� – Javorník – ve�ejn� prosp�šná stavba D 07 

- vymezení nadregionálního biokoridoru K 85  

- vymezení regionálních biocenter �. 476 Šerák – Keprník a RBC Smrk 

- vymezení regionálního biokoridoru RBK 828 

b) limity využití území, vyplývající z právních p�edpis� a správních rozhodnutí:  

- zvlášt� chrán�ná území a jejich ochranná pásma dle ustanovení § 14 zákona �. 
114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:

- Chrán�ná krajinná oblast Jeseníky, vyhlášená výnosem MK �SR pod �.j. 
9886/1969 

-  Pta�í oblast Jeseníky, vymezená na�ízením vlády �. 599/2004 Sb. 

- Evropsky významná lokalita Keprník, vymezená na�ízením vlády �. 132/2005 
Sb., ve zn�ní na�ízení vlády �. 301/2007 Sb.

- Evropsky významná lokalita Lipová-lázn� – mate�ská škola, vymezená na�í-
zením vlády �. 132/2005 Sb., ve zn�ní na�ízení vlády �. 301/2007 Sb.

- Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský h�bet, vymezená na-
�ízením vlády �. 132/2005 Sb., ve zn�ní na�ízení vlády �. 301/2007 Sb. 

- Národní p�írodní rezervace Šerák – Keprník, vyhlášená Výnosem ministerstva 
školství a národní osv�ty ze dne 31. prosince 1933, �j. 143.547-V, o ochran� p�í-
rodních památek, v�etn� ochranného pásma 50 m od hranice NPR 

- Národní p�írodní památka Jeskyn� Na Pomezí v�etn� ochranného pásma, 
vyhlášená Usnesením ze dne 25. 5. 1965 o vyhlášení chrán�ného p�írodního vý-
tvoru Jeskyn� Na Pomezí, nahrazeno vyhláškou ze dne 2. 6. 2010, kterou se zru-
šují n�které právní p�edpisy vydané okresními ú�ady a ministerstvy 

- P�írodní památka Louka Na Miroslavi, vyhlášená Na�ízením Správy CHKO 
Jeseníky �. 1/2012 ze dne 14. 3. 2012, o vyhlášení P�írodní památky Louka Na 
Miroslavi, v�etn� ochranného pásma 40 m od obvodu PP 

- P�írodní památka Rašeliništ� na Smrku, vyhlášené Na�ízením Olomouckého 
kraje �. 9/2013 ze dne 28. 11. 2013, kterým se vyhlašuje p�írodní památka Rašeli-
ništ� na Smrku a stanovují bližší ochranné podmínkyp�írodní památky, v�etn�
ochranného pásma 50 m od obvodu PP 

- p�echodn� chrán�né plochy dle zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a kraji-
ny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:
- Bledule Lipová 
- Sn�ženky Horní Lipová 
- Louka Na Miroslavi 
- Louka pod Smr�níkem 
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- památné stromy v�etn� ochranných pásem dle ustanovení § 46 zákona �. 
114/1992 Sb.,  o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:
- Frývaldovská lípa (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos), parc. �. 1530/13, k. ú. 

Dolní Lipová
- Jasan nad kostelem (jasan ztepilý - Fraxinus excelsior), parc. �. 60/1, k. ú. Dolní 

Lipová 
- Lípa na Bobrovníku (lípa srd�itá - Tilia cordata), parc. �. 1984, k. ú. Dolní Li-

pová
- Ma	al na zahrad� u Mejsnar� (pod To�em) (jírovec ma	al - Aesculus hippo-

castanum), parc. �. 434, k. ú. Dolní Lipová 
- Smrk u obrázku na Miroslavi (smrk ztepilý - Picea abies), parc. �. 1783/3, k. ú. 

Dolní Lipová 
- Fo�t�v smrk v Dlouhé dolin� (smrk ztepilý - Picea abies), parc.�. 1459/1, k. ú. 

Horní Lipová 
- Lípa pod nádražím (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos), parc.�. 610/1, k. ú. Hor-

ní Lipová 
- Lípa za viaduktem (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos), parc. �. 156/1, k. ú. Hor-

ní Lipová 

- registrované významné krajinné prvky dle ustanovení § 6 zákona �. 114/1992 Sb., 
o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:
- VKP Louky pod Kop�ivníkem 
- VKP Louka nad závodem 
- VKP Kaštan u Krištof�

- významné krajinné prvky dle ustanovení § 6 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran�
p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – lesy, rašeliništ�, vodní toky, rybní-
ky, jezera, údolní nivy

- vzdálenost 50 m od okraje lesa dle zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a o 
dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon)

- nemovité kulturní památky dle zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� :  
-   30537/8-993 památník ob�tem frývaldovské stávky v�etn� ochranného pás-

ma 
-   18975/8-994 hospoda Na Rycht�, �.p. 11 
-   42257/2193 hrob Rudolfa Haukeho s pomníkem 

- ochranné pásmo h�bitova 100 m od hranice pozemku dle zákona �. 256/2001 Sb., o 
poh�ebnictví a o zm�n� n�kterých zákon�

-  výhradní ložiska, chrán�ná ložisková území a dobývací prostory, dle zákona �. 
44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon): 
-   B3 104300 Horní Lipová 
-   B3 104101 Horní Lipová – Na Pomezí 
-   B3 104200 Horní a Dolní Lipová 
-   CHLÚ 10430000 Horní Lipová 
-   CHLÚ 1044000 Horní Lipová I. 
-   CHLÚ 10410000 Horní Lipová II. 
-   CHLÚ 10420000 Dolní Lipová I. 
-   DP 60059 Horní Lipová 019 
-   DP 60221 Dolní Lipová I. 



72

- poddolovaná území, dle zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohat-
ství (horní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky MŽP �. 363/1992 Sb., o 
zjiš�ování starých d�lních d�l a jejich registru:  
- 4143 Horní Lipová  
- 4171 Dolní Lipová 

- sesuvná území: 
- 6992 Horní Lipová 
- 6993 Horní Lipová 
- 6994 Horní Lipová 

- ochranná pásma silnice I/60 50 m a silnic II/369, III/3691, III/3692 a III/45319 15 
m od osy komunikace v nezastav�ném území dle zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�   

- ochranná pásma železni�ních tratí 60 m od osy krajní koleje, nejmén� však 30 m od 
hranic obvodu dráhy, 30 m od osy vle�ky dle zákona �. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma vodovodních a kanaliza�ních �ad� 1,5 m/2,5 m (do DN 500 v�et-
n�/nad DN 500) od vn�jšího líce potrubí dle zákona �. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích  pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�

- Chrán�ná oblast p�irozené akumulace vod Jeseníky (CHOPAV), vyhlášená na�í-
zením vlády �SR �. 40/1978 Sb. dle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�-
kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma vodních zdroj� dle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n�
n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

- ochranná pásma vodního zdroje Na Pomezí I. a II. stupn� stanovená rozhod-
nutím ONV Šumperk  dne 5. 8. 1982, �.j. voda 1986/R-236/82-No-235; rozsah 
ochranného pásma II. stupn� byl upraven rozhodnutím OÚ Jeseník ze dne 
3.12.2002, �.j. 4079/2002/RŽP/R-253/Vo-231/2 

- ochranná pásma vodního zdroje Jeseník – M�sto I. stupn� stanovená rozhod-
nutím ONV Šumperk, �.j.Voda N-1817/R 294/79-Hm 

- záplavové území toku Sta�í�, stanovené rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje �.j. 
KUOK/16012/04/OŽPZ/339 ze dne 6.4.2005 a jeho aktivní zóna

- vnit�ní a vn�jší láze
ské území láze
ského místa Lipová-lázn�, stanovené rozhod-
nutím Sm KNV ze dne 28. 9. 1973 

- ochranná pásma vedení VVN 110 kV 12 (15) m od krajního vodi�e, dle zákona �. 
458/2000 Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu státní správy v energetických od-
v�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpi-
s�

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – bez izolace 7 (10) m od krajního vodi�e (údaj 
v závorce platí pro vedení realizovaná p�ed 1. 1. 1995), dle zákona �. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n�
n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – pro vodi�e s izolací základní/pro kabelové 
vodi�e – 2/1 m od krajního vodi�e, dle zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podni-
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kání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon�
(energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (údaj 
v závorce platí pro za�ízení realizovaná p�ed  1. 1. 1995), dle zákona  �. 458/2000 Sb.,  
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�-
n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma zd�ných/vestav�ných trafostanic VN/NN  2 /1m od objektu, dle 
zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma VTL plynovod� 4 m od povrchu potrubí, dle zákona �. 458/2000 
Sb., o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o 
zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma STL plynovod� 1 m od povrchu potrubí, dle zákona �. 458/2000 
Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o 
zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- bezpe�nostní pásma VTL plynovod� do tlaku 40 bar� v�etn� 30/20/10 m od po-
vrchu potrubí (nad 300 DN do DN 500 v�etn�/nad DN 100 do DN 300 v�etn�/ do DN 
100 v�etn�), dle zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (platí pro plynovody vybudované po r. 2009) 

- bezpe�nostní pásma VTL plynovod� 40/20/15 m od povrchu potrubí (pro DN nad 
150/ DN do 150/DN do100) dle zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energe-
tický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (platí pro plynovody vybudované do r. 
2009) 

- ochranná pásma vysokotlakých regula�ních stanic plynu  4 m od za�ízení dle zá-
kona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�  

- bezpe�nostní pásma vysokotlakých regula�ních stanic plynu 10 m od hranice oplo-
cení dle zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma podzemních telekomunika�ních vedení 1,5 m od krajního vedení, 
dle zákona �. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zm�n� dalších zákon�

- radioreléové spoje dle zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
zm�n� n�kterých souvisejících zákon�

- zájmové území Ministerstva obrany �R dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona �. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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E.2 Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení v�etn� vybrané varianty 

E.2.1 Základní urbanistická koncepce 

Obec Lipová-lázn� leží v hornaté oblasti Hrubého Jeseníku (jižní �ást obce) a Rychleb-
ských hor (severní a severozápadní �ást obce); nejvyšší hora Rychlebských  hor – Smrk 
(1125 m n.m.) – leží na k. ú. Horní Lipová p�i hranici s Polskou republikou; nejvyšším vrcho-
lem Hrubého Jeseníku na území obce je Šerák (1351 m n.m.). 

Správní území obce tvo�í dv� katastrální území – Dolní Lipová a Horní Lipová a má p�t 
místních �ástí – Dolní Lipová, Horní Lipová, Bobrovník, Ramzová a Pomezí.   

Celková rozloha �ešeného území je 4436,36 ha, z toho 3345,2 ha, tj. 75,4 % zaujímají 
lesy; pokrývají p�evážnou �ást (2538,8, tj. 88,2 %) k. ú. Horní Lipové. Zem�d�lské pozemky 
zaujímají rozlohu 789,1 ha, tj. pouze 17,8 % území obce; v k. ú. Horní Lipová je to pouze 
239,9 ha, tj. 8,3 % vým�ry k. ú.  Orné p�dy je v �ešeném území pouze 130,1 ha, tj. 2,9 % 
z celkové vým�ry, v k. ú. Horní Lipová pouze 20,4 ha, tj. 0,7 % vým�ry k. ú.  

Jak tyto údaje napovídají, zem�d�lská výroba není v �ešeném území p�íliš významná; p�e-
vládajícími funkcemi obce jsou bydlení, láze
ství, rekreace, t�žba a zpracování nerost-
ných surovin,  nemén� významná je funkce krajinn� ekologická a funkce vodohospodá�-
ská – �ešené území je sou�ástí Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky a Chrán�né oblasti 
p�irozené akumulace vod Jeseníky.  

P�evážná v�tšina zástavby obce vytvá�í souvislý pás ve sm�ru východ – západ v údolní ni-
v� toku Sta�í�; rozkládá se po obou jeho b�ezích a podél páte�ních komunikací, kterými jsou 
v jednotlivých �ástech obce silnice I/60, II/369, III/3692 a III/45319. 

Východní okraj zástavby Dolní Lipové plynule p�echází v zástavbu m�sta Jeseníku,  na zá-
pad� se v Horní Lipové zástavba rozv�tvuje od údolí nivy Sta�í�e podél dalších tok� – podél 
Ramzovského potoka sm�rem k jihu až pod Ramzovské sedlo (podél silnice II/369), 
v západní �ásti Horní Lipové pak podél Vápenného potoka (Vápenné údolí), bezejmenného 
toku (Rybí údolí) a Sta�í�e (Dlouhá dolina). Zástavba Horní Lipové má již p�evážn� rekre-
a�ní charakter – p�evládají zde rekrea�ní chalupy a chaty, podniková rekrea�ní za�ízení a 
penziony.  

Ramzovské sedlo, ležící na hranici obcí Lipová – lázn� (k. ú. Horní Lipová) a Ostružná (k. 
ú. Ostružná), je významným lyža�ským a rekrea�ním st�ediskem. Osada Ramzová (p�e-
vážn� na k. ú. Ostružná) je jednou z nejvýše položených osad v Jeseníkách, Ramzovským 
sedlem (760 m n.m.) prochází hranice hlavního evropského rozvodí a historická hranice Mo-
ravy a Slezska.   

Místní �ást Bobrovník ve východní �ásti k. ú. Dolní Lipová p�i hranici s m�stem Jeseník  
má p�evážn� rekrea�ní charakter – je zde autocamping s chatovou osadou, n�kolik ubytova-
cích a stravovacích za�ízení a dv� lokality rekrea�ních chat.  

V sedle Na Pomezí, na hranici s obcí Vápenná, je situován závod II. OMYA Vápenná, a.s., 
zabývající se t�žbou a zpracováním vápence.  

P�evážná v�tšina obytné zástavby, ob�anské vybavenosti, výrobních za�ízení a také 
láze
ský areál jsou soust�ed�ny v Dolní Lipové.  

Obytná zástavba obce, soust�ed�ná zejména v Dolní Lipové, má r�znorodý charakter a 
tvo�í ji starší obytná zástavba, moderní vilové �tvrti i vícepodlažní bytové domy  r�zného stá-
�í, podlažnosti a technologie – od p�edvále�ných bytových dom� p�es cihlové domy povále�-
ného období a panelové domy 70. a 80. let až po zcela novou výstavbu.  
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Nejvýznamn�jším za�ízením ob�anské vybavenosti  je areál Lázní Dolní Lipová, umís-
t�ný v centrální �ásti Dolní Lipové, s láze�skými domy a rozsáhlým parkem. V blízkosti lázní 
je situována také celá �ada hotel� a penzion� a prodejen. Rovn�ž p�evážná v�tšina dalších 
za�ízení ob�anské vybavenosti je situována v centrální �ásti Dolní Lipové – obecní ú�ad, 
Národní d�m,  d�m s pe�ovatelskou službou, hasi�ská zbrojnice, zdravotní st�edisko, lékárna, 
mate�ská škola, prodejny, za�ízení obchodu a služeb a další. V západní �ásti Dolní Lipové pak 
jsou dva rozsáhlé areály škol – základní škola a odborné u�ilišt� a praktická škola, kostel sv. 
Václava s farou, h�bitov a muzeum Johanna Schrotha. V této �ásti obce je také umíst�na že-
lezni�ní stanice. Za�ízení ob�anské vybavenosti v Horní Lipové mají vesm�s souvislost 
s rekrea�ním charakterem této �ásti obce – jsou to p�evážn� ubytovací za�ízení (penziony, 
podniková rekrea�ní za�ízení) a stravovací za�ízení, dále je zde pošta. V budov� bývalého 
stav�dla na nádraží v Horní Lipové je muzeum Slezského Semmeringu. Drobné provozovny 
služeb jsou roztroušeny v celém území obce a jsou vesm�s provozovány v obytných domech.  

Sportovních areál� je v obci n�kolik, k nejvýznamn�jším pat�í již výše zmín�ný lyža�ský 
areál Bonera Ramzová, který leží z�ásti na k. ú. Horní Lipová a z�ásti na k.ú. Ostružná, dále 
pak lyža�ský areál Ski centrum Miroslav se t�emi lyža�skými vleky a seda�kovou lanovkou a  
lyža�ský areál Láze�ský vrch s t�emi vleky. Další lyža�ský vlek je v Horní Lipové u penzionu 
Na kovárn�. P�ímo v centrální �ásti obce je situován sportovní areál SK Lipová – lázn� (fot-
balové h�išt�) a TK Lipová – lázn� (tenisové kurty) a malé h�išt�,  v areálu odborného u�ilišt�
další sportovní areál, v areálu lázní volejbalové h�išt� a ve východní �ásti Dolní Lipové malé 
h�išt�. Další sportovní za�ízení jsou v areálu n�kterých ubytovacích za�ízení.  

V obci je n�kolik ploch ve�ejné zelen� – park�; z nich nejvýznamn�jší je láze�ský park, 
dále pak park u památníku ob�tem frývaldovské stávky, park u pomníku padlým a u Národní-
ho domu.          

Rekrea�ní zástavba je soust�ed�na p�edevším v Horní Lipové a na Bobrovníku, ale i  
v Dolní Lipové je �ada objekt� p�vodní zástavby využívána pro rekreaci – jako tzv. druhé 
bydlení. Rekrea�ní zástavbu v Horní Lipové tvo�í p�evážn� rekrea�ní chalupy, rekrea�ní chaty 
jsou soust�ed�ny až na jejím západním konci; rekrea�ní zástavbu na Bobrovníku tvo�í p�eváž-
n� rekrea�ní chaty. 

Nejd�ležit�jším výrobním odv�tvím v obci je t�žba a zpracování vápence. Nejvýznamn�j-
ším výrobním areálem  v obci je závod na zpracování vápence firmy OMYA, a.s. Vápenná 
Na Pomezí a vápencové lomy pod Smr�níkem. Další lom, provozovaný  firmou Slezský ká-
men a.s., Jeseník, je na Mramorovém vrchu. Dalším významným areálem je areál na západ-
ním okraji Dolní Lipové (d�íve Moravolesk a.s., nyní r�zné firmy). N�kolik menších areál�
drobné a �emeslné výroby je roztroušeno mezi obytnou zástavbou. Zem�d�lská výroba je 
zastoupena pouze dv�ma  farmami samostatn� hospoda�ících rolník�. Lesní správa Jeseník a 
Lesní správa Javorník mají v Horní Lipové spole�nou správní budovu.  

Dopravní kostru území tvo�í silnice I/60, která je páte�ní komunikací pro st�ední �ást 
Dolní Lipové, silnice II/369, která je páte�ní komunikací pro západní �ást Dolní Lipové a vý-
chodní a jižní �ást Horní Lipové, silnice III/3692, která je páte�ní pro západní �ást Horní Li-
pové  a silnice III/45319, která je páte�ní pro východní �ást Dolní Lipové. Obcí procházejí 
dv� železni�ní trati – tra� �. 292 Krnov – Šumperk, na které se nacházejí dv� železni�ní sta-
nice (Lipová-lázn� a Horní Lipová) a železni�ní zastávka (Lipová-lázn� – zastávka) a tra� �. 
295 Lipová-lázn� – Javorník ve Slezsku, na které je umíst�na pouze jediná zastávka (Lipová-
lázn� – jeskyn�). Na území Horní Lipové je tra� �. 292 vedena v horském terénu �etnými ser-
pentinami, takže bývá nazývána Slezský Semmering.  

Zastav�né území je vymezeno k 1. 3. 2014. 
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Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvo�ení podmínek pro budoucí rozvoj 
�ešeného území a vytvo�ení p�edpoklad� k zabezpe�ení udržitelného rozvoje v území. Hlavní 
zásadou navrženého �ešení byly požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a 
p�írodních hodnot �ešeného území. 

Z hlediska budoucího rozvoje obce Lipová-lázn� jsou hlavními prioritami dostate�ná na-
bídka ploch pro novou obytnou výstavbu, podpora podnikání a zvyšování po�tu pracovních 
míst, rozvoj láze�ských a rekrea�ních funkcí obce, rozvoj dopravní a technické infrastruktury, 
zlepšení kvality životního a obytného prost�edí a ochrana sídelní a krajinné zelen�. 

Obec Lipovou-lázn� je nutno vnímat jako stabilizované sídlo SO ORP Jeseník,
s p�evažujícím podílem obytné, rekrea�ní a láze�ské funkce. Rozvojové možnosti obce jsou 
podmín�ny zachováním atraktivity bydlení a rekreace a využitím rekrea�ního potenciálu �eše-
ného území i širšího regionu. Základním problémem �ešeného území je nerovnovážný stav 
hospodá�ského pilí�e �ešeného území; posílení hospodá�ských podmínek je t�eba �ešit p�e-
devším s ohledem na kvalitu bydlení, rekreace a láze�ství a infrastrukturní podmínky území 
(dopravní obslužnost lokalit) a na podmínky ochrany p�írody a krajiny.

Na základ� komplexního zhodnocení rozvojových p�edpoklad� (podmínek životního pro-
st�edí, hospodá�ských podmínek a podmínek soudržnosti obyvatel území) je p�edpokládán 
mírný nár�st po�tu obyvatel ve st�edn�dobém �asovém horizontu na cca 2500 obyvatel v r. 
2025, p�i odpovídajícím rozvoji obytných, rekrea�ních a obslužných funkcí �ešeného území; 
pot�ebu nové bytové výstavby (pro trvalé bydlení) b�hem tohoto období odhadujeme asi 
na 120 byt�.

Základní bilance vývoje po�tu obyvatel a byt� slouží p�edevším jako podklad pro koncepci 
rozvoje ve�ejné infrastruktury a pro návrh územního rozvoje jednotlivých funk�ních ploch, 
zejména ploch pro bydlení, rekreaci a cestovní ruch.

Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj a charakter �ešené-
ho území a stávající urbanistickou strukturu rozvíjí do nových ploch; navrženo je také nové 
využití znehodnocených nebo nevhodn� využívaných ploch. Z d�vodu kontinuity rozvoje 
�ešeného území jsou do územního plánu p�ebírány v podstat� všechny rozvojové plochy, ob-
sažené v platném územním plánu, pokud jejich využití není limitováno omezeními, se kterými 
platný územní plán nepo�ítal. 

Návrh se soust�edil p�edevším na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, na 
vymezení nových ploch pro rozvoj ob�anského vybavení, láze�ství, rekreace a cestovního 
ruchu, pro nová ve�ejná prostranství a na �ešení dopravy (zejména p�eložka silnice I/60 a 
dopln�ní komunikací v lokalitách s navrženou výstavbou). Sou�ástí návrhu je dopln�ní 
komunikací v lokalitách s navrženou výstavbou, návrh rozvoje sítí a za�ízení technické 
infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stability.

  

Návrh koncepce rozvoje �ešeného území vychází z následujících zásad: 

� jsou respektovány architektonické, urbanistické a p�írodní hodnoty �ešeného území 
� je vymezen dostate�ný rozsah zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu v�etn�

p�íslušných ve�ejných prostranství 
� jsou navrženy plochy pro rozvoj ob�anského vybavení, zejména za�ízení pro posílení re-

krea�ní funkce území  
� jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování
� je navržen rozvoj dopravní a technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy. 
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V�tšina navržených zastavitelných ploch a ploch p�estavby je soust�ed�na do Dolní 
Lipové – jde zejména o plochy pro bydlení (plochy bydlení v rodinných domech – venkov-
ské BV, plochy smíšené obytné láze�ské SL), plochy ob�anského vybavení (plochy ob�an-
ského vybavení – komer�ní za�ízení OK, plochy ob�anského vybavení – láze�ství OL, plochy 
ob�anského vybavení se specifickým využitím OX), plochy dopravní infrastruktury – sil-
ni�ní DS pro p�eložku silnice I/60, plochy ve�ejných prostranství PV a plochy ve�ejných 
prostranství – zele
 ZV. 

V Horní Lipové a na Bobrovníku jsou navrženy zejména plochy smíšené obytné rekrea�-
ní SR. 

Nejv�tší rozsah navržených rozvojových ploch p�edstavují tedy plochy bydlení 
v rodinných domech – venkovské BV, které mají v podstat� charakter vilových �tvrtí a na-
vazují na stávající zástavbu. Rozsáhlejší plochy jsou vymezeny v Horní Lipové v lokalitách 
Horní Lipová V. (plocha �. Z21), U K�ižovatky (plocha �. Z28) a Pod Ln�ným vrchem (plo-
cha �. Z29), v Dolní Lipové v lokalitách U Závodu (plocha �. Z46), U Okál� (plocha �. Z50), 
Pod Láze�ským vrchem (plocha �. Z58), Sn�žná strá� (plochy �. Z66, Z67 a Z98),  Kolonka 
(plochy �. Z71, Z73 a Z74), Na Rovinách (plochy �. Z75, Z77 a Z78) a Dolní Lipová III. 
(plocha �. Z81). Další drobné plochy jsou navrženy jako dostavby proluk. Ve východní �ásti 
Dolní Lipové jsou pro tuto funkci vymezeny dv� plocha p�estavby – plochy bývalých výrob-
ních areál� (plochy �. P10 a P11). P�i realizaci výstavby na ploše �. Z21 je nutno po�ítat 
s možným omezením z d�vodu výskytu zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich�; aktuální stav 
jejich výskytu a možnost jejich dot�ení uvažovanou výstavbou bude zjiš�ován v rámci biolo-
gického hodnocení lokality v souladu s § 67 odst. 1 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody 
a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

V centrální �ásti Dolní Lipové, ve vnit�ním láze�ském území, je vymezena zastavitelná 
plocha smíšená obytná láze
ská SL (plocha �. Z56). 

V Horní Lipové a na Bobrovníku p�evládá návrh ploch smíšených obytných rekrea�ních 
SR, ur�ených pro obytnou i rekrea�ní výstavbu. Nejrozsáhlejší zastavitelné plochy jsou navr-
ženy v Horní Lipové v lokalitách U Nádraží (plochy �. Z11, Z12 a Z13), Horní Lipová (plo-
chy �. Z15 a Z16) a Pod Ramzovou (plochy �. Z35, Z36, Z38, Z39, P3, P4 a P5), v Dolní Li-
pové v lokalit� Bobrovník (plochy �. Z85, Z86 a Z87). Další drobné plochy jsou navrženy 
jako dostavby proluk. P�i realizaci výstavby na plochách �. Z15, Z16 a Z17 je nutno po�ítat 
s možným omezením z d�vodu výskytu zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich�; aktuální stav 
jejich výskytu a možnost jejich dot�ení uvažovanou výstavbou bude zjiš�ován v rámci biolo-
gického hodnocení lokality v souladu s § 67 odst. 1 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody 
a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Stávající plochy ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury OV z�stávají beze zm�ny, 
zastavitelná plocha je vymezena na Ramzové (plocha �. Z97); je ur�ena pro výstavbu Muzea 
Horské služby a turistiky v Jeseníkách. Pro rozvoj ob�anského vybavení komer�ního typu je 
vymezena jedna plocha ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení OK, a to plocha p�e-
stavby v lokalit� Farma (plocha �. P7) pro blíže nespecifikovaná za�ízení. Pro rozvoj ob�an-
ského vybavení láze�ského charakteru jsou vymezeny �ty�i zastavitelné plochy ob�anského 
vybavení – láze
ství OL v lokalitách Pod Láze�ským vrchem, U Lázní a Sn�žná strá� (plo-
chy �. Z59, Z61, Z62 a Z64). V lokalit� Na Pomezí je vymezena zastavitelná plocha plocha 
ob�anského vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení OS, navržená pro výstavbu 
sportovišt� a motokrosového areálu (plocha �. Z92). 
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Pom�rn� zna�ný rozsah p�edstavují plochy ob�anského vybavení se specifickým využi-
tím OX. Jsou navrženy p�edevším pro rozvoj lyža�ských areál� ve Ski centru Miroslav a ve 
Skiareálu Láze�ský vrch pro vybudování provozního a obslužného zázemí (plochy �. Z57 a  
Z89). Ve Skiareálu Láze�ský vrch je dále navrženo rozší�ení a prodloužení sjezdovek (plochy 
�. K4, K5, K6, K7, K8, K9) a výstavba nových vlek�. Na západní okraj �ešeného území zasa-
huje z obce Ostružná návrh rozší�ení Ski areálu Pod Klínem (plocha �. K1). Na Smr�níku je 
navržena plocha pro vybudování rozhledny (plocha �. Z45), v Dolní Lipové v lokalit� U 
Rybníka je navržena plocha ur�ená pro vybudování zázemí pro pé�i o p�ilehlou vodní 
plochu a související ekosystém (plocha �. Z93); p�ípustné využití této plochy je výhradn�
pro tuto funkci. P�i realizaci výstavby je nutno po�ítat s možným omezením z d�vodu výskytu 
zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich�; aktuální stav jejich výskytu a možnost jejich dot�ení 
uvažovanou výstavbou bude zjiš�ován v rámci biologického hodnocení lokality v souladu s § 
67 odst. 1 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Pro rozvoj výroby a skladování jsou vymezeny dv� plochy – v lokalit� Farma plocha vý-
roby a skladování – drobná a �emeslná výroba VD (plocha p�estavby – plocha �. P6) a  
v lokalit� Bobrovník zastavitelná plocha výroby a skladování – zem�d�lská výroba ZV 
(plocha �. Z88). Na Mramorovém vrchu a na Pomezí jsou navrženy plochy pro rozší�ení t�žby 
– plochy t�žby nerost� TN (plochy �. K2, K3, K10). 

 Nejvýznamn�jším zám�rem dopravním v �ešeném území je návrh p�eložky silnice I/60
mimo centrum obce; pro koridor p�eložky je vymezena zastavitelná plocha dopravní infa-
struktury – silni�ní DS (plocha �. Z91). Pro p�estavbu k�ižovatky silnic II/369 a III/3692
v Horní Lipové na okružní je vymezena plocha p�estavby (plocha �. P13). Dále je vymezena 
zastavitelná plocha navazující na parkovišt� a �erpací stanici pohonných hmot v západní �ásti 
Dolní Lipové (plocha �. Z48) – bez konkrétní specifikace.  

Zastavitelné plochy ve�ejných prostranství PV jsou navrženy zejména pro vybudování 
nových komunikací pro zajišt�ní dopravní obsluhy ploch navržených pro výstavbu 
v lokalitách Pod Nádražím, U K�ižovatky, Pod Ln�ným vrchem, Pod Láze�ským vrchem, 
Sn�žná strá�, Kolonka a Na Rovinách (plochy �. Z14, Z27, Z30, Z60, Z65, Z72 a Z76), dále 
pak pro vybudování in-line stezky (plochy �. Z47, Z83 a Z84).  

Zastavitelné plochy ve�ejných prostranství – zele
 ZV jsou navrženy pro rozší�ení lá-
ze�ského parku (plocha �. Z68) a v lokalit� Na Soutoku (plocha �. Z25). 

V lokalit� U trati je navržena plocha zelen� soukromé a vyhrazené ZS, navazující na stá-
vající zahrady (plocha �. Z55), pro rozší�ení h�bitova je vymezena plocha ob�anského vyba-
vení – h�bitovy OH (plocha �. Z51). Ve východní �ásti Dolní Lipové je kolem silnice I/60 
vymezena plocha zelen� ochranné a izola�ní ZO pro ochranu obytné zástavby p�ed negativ-
ními vlivy z dopravy (plocha �. Z82). 

Koncepce návrhu dopravního �ešení, �ešení technické infrastruktury a vymezení 
územního systému ekologické stability jsou podrobn� popsány v následujících kapitolách. 

Územní plán Lipová-lázn� není zpracován ve variantách. 



79

E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným zp�sobem využití  

 Pro pot�ebu rozhodování o využití ploch je celé �ešené území roz�len�no na plochy 
s rozdílným zp�sobem využití. Pro každý typ ploch s rozdílným zp�sobem využití jsou 
územním plánem stanoveny: 

• podmínky pro využití ploch s ur�ením: 

- hlavního využití (p�evažujícího ú�elu využití) 
- p�ípustného využití (využití, které lze v ploše obecn� p�ipustit s podmínkou, že nebude 

negativn� ovliv�ovat hlavní využití) 
- podmín�n� p�ípustného využití (využití, které je podmín�no spln�ním ur�itých podmí-

nek)  
- nep�ípustného využití (využití, které se v dané ploše nep�ipouští) 

• podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu. 

Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny tak, aby budoucí (dnes neznámé) zám�ry 
na zm�ny v území mohly být realizovány bez nutnosti po�izovat zm�nu územního plánu; 
podmínkou je samoz�ejm� požadavek, aby tyto zám�ry rozvoj obce negativn� neovlivnily. 
Proto je p�evážná �ást zastav�ného území a zastavitelných ploch vymezena s pom�rn� zna�-
nou variabilitou využití. Vysloven� monofunk�ní charakter mají pouze ty plochy, u nichž jsou 
funkce a využití jednozna�n� ur�eny a nep�edpokládá se, že dojde k jejich zm�n�, jako nap�. 
n�které plochy ob�anského vybavení (škola, kostel, h�bitov, sportovní areály, apod.), plochy 
dopravní a technické infrastruktury, plochy ve�ejných prostranství, apod. 

Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rá-
zu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou sou�ástí textové �ásti I.A. Tyto 
podmínky je nutno respektovat p�i rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objekt�, za�ízení, 
areál� a �inností na jednotlivých pozemcích. Dále je nutno p�i rozhodování o využití ploch 
respektovat limity využití území, kterými m�že být využití ploch omezeno. 

V �ešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným zp�sobem využitím (dle 
vyhl. �. 501/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�):  

plochy bydlení (§4):  

- plochy bydlení v bytových domech            BH 

- plochy bydlení v rodinných domech – venkovské        BV   

plochy rekreace (§5):  

- plochy staveb pro rodinnou rekreaci            RI 

- plochy staveb pro hromadnou rekreaci            RH 

- plochy zahrádkových osad               RZ 

- plochy rekreace na plochách p�írodního charakteru       RN 

plochy ob�anského vybavení  (§6):       

- plochy ob�anského vybavení – ve�ejná infrastruktura       OV 

- plochy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení         OK 

- plochy ob�anského vybavení – láze�ství           OL 

- plochy ob�anského vybavení –  t�lovýchovná a sportovní za�ízení  OS 
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- plochy ob�anského vybavení – h�bitovy           OH 

- plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím      OX 

plochy ve�ejných prostranství (§7):      

- plochy ve�ejných prostranství          PV 

- plochy ve�ejných prostranství – zele�        ZV 

plochy smíšené obytné (§8):         

- plochy smíšené obytné láze�ské          SL 

- plochy smíšené obytné rekrea�ní         SR 

plochy dopravní infrastruktury (§9):       

- plochy dopravní infrastruktury – silni�ní       DS

- plochy dopravní infrastruktury – železni�ní      DZ

plochy technické infrastruktury (§10)        TI 

 plochy výroby a skladování (§11):        

- plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba    VZ 

- plochy výroby a skladování – t�žký pr�mysl     VT 

- plochy výroby a skladování – lehký pr�mysl     VL 

- plochy výroby a skladování – drobná a �emeslná výroba  VD 

- plochy výroby a skladování se specifickým využitím   VX 

plochy vodní a vodohospodá�ské (§13)        VV 

plochy zem�d�lské (§14)             NZ 

plochy lesní (§15)               NL 

plochy p�írodní (§16)              NP  

plochy smíšené nezastav�ného území (§17)      NS 

plochy t�žby nerost� (§18)            NT

plochy zelen�: 

- plochy zelen� soukromé a vyhrazené         ZS 

- plochy zelen� ochranné a izola�ní         ZO 

Charakteristika jednotlivých typ� ploch  

Plochy bydlení v bytových domech  BH 

     Zahrnují plochy stávající vícepodlažní bytové zástavby v�etn� ploch zelen�, d�tských 
h�iš�, komunikací, parkovacích, odstavných a manipula�ních ploch, chodník� a p�ších stezek.  
Plochy jsou ur�eny p�edevším pro bydlení, možná je kombinace s ob�anským vybavením, 
nap�. využití n�kterých bytových i nebytových prostor pro obchod, služby, kulturní za�ízení 
(klubovny), apod., proto jsou jako p�ípustné využití stanoveny také stavby ob�anského vyba-
vení v�etn� za�ízení sportovních a t�lovýchovných. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven 
na 0,30, maximální podlažnost u nových staveb na 3 NP a podkroví nebo 4 NP bez podkroví. 
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Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV 

 Zahrnují p�evážnou �ást stávající a navržené nízkopodlažní obytné zástavby v Dolní Lipo-
vé. Jde o plochy s p�evažující funkcí obytnou, kterou m�že dopl�ovat funkce obslužná (ob-
�anské vybavení), rekrea�ní, plochy ve�ejné zelen�, p�ípadn� i drobná sportovní za�ízení (d�t-
ská h�išt�); p�ípustná je také výstavba za�ízení drobné nerušící výroby a nerušících výrobních 
služeb. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven pro stavby v zastav�ném území na max. 
0,40, pro zastavitelné plochy a plochy p�estavby na max. 0,20 – 0,40 dle konkrétní lokality, 
p�i�emž nižší hodnoty jsou stanoveny pro lokality ležící na území CHKO Jeseníky. Maximál-
ní podlažnost je stanovena vzhledem k charakteru stávající zástavby na 2 NP a podkroví. 

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 

Jsou v �ešeném území vymezeny pouze ojedin�le – zahrnují stávající plochy rodinné rekre-
ace zejména v Horní Lipové a na Ramzové a dv� navržené plochy na Miroslavi. P�ipoušt�jí se 
zde pouze stavby dopl�kové ke stávajícímu objektu (oplocení, altány, pergoly, apod.), p�íp. 
nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastav�ní pozemku je stano-
ven na max. 0,10, maximální podlažnost 1 NP a podkroví. 

Plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 

Zahrnují plochy stávajících plošn� rozsáhlejších areál� ubytovacích za�ízení rekrea�ního 
charakteru (horské chaty, rekrea�ní st�ediska, penziony, apod.). Jsou ur�eny p�edevším pro 
stavby pro ubytování a stravování, a to v�etn� ploch sportovních za�ízení, ve�ejných prostran-
ství a souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastav�ní pozemku 
je stanoven na max. 0,30, maximální podlažnost 3 NP a podkroví. 

Plochy zahrádkových osad  RZ 

Zahrnují stávající zahrádkové osady; nové plochy se nenavrhují. P�ipouští se zde pouze 
výstavba zahrádká�ských chat, oplocení, stavby skleník�, altán�, pergol, apod. a souvisejících 
staveb dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven na max. 
0,10, maximální podlažnost 1 NP a podkroví. 

Plochy rekreace na plochách p�írodního charakteru RN 

      Zahrnují plochy stávajících i navržených lyža�ských sjezdovek. Jsou ur�eny pro sportovní 
aktivity, jejichž provozováním není podstatn� narušen p�írodní charakter území. P�ipoušt�jí se 
zde stavby lyža�ských vlek�, lanovek, sjezdovek a snowpark�, stavby sítí a za�ízení technické 
infrastruktury v�etn� systém� um�lého zasn�žování a ve�ejného osv�tlení. Stavby p�ších, 
cyklistických a ú�elových komunikací a terénné úpravy jsou p�ípustné pouze mimo plochy 
lu�ních biocenter a za podmínky, že nedojde k zásahu do biotop� zvlášt� chrán�ných druh�
rostlin a živo�ich�.  

Plochy ob�anského vybavení – ve�ejná infrastruktura  OV 

Zahrnují stávající pozemky staveb a za�ízení ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury, 
jejichž funkce a charakter neumož�uje kombinaci s jinými funkcemi (kostel, areály škol, d�m 
s pe�ovatelskou službou, apod.) a navrženou plochu pro vybudování muzea na Ramzové. 
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Sou�ástí t�chto ploch jsou plochy ve�ejných prostranství, plochy ve�ejné zelen�, komunikace, 
parkovací, odstavné a manipula�ní plochy, chodníky apod. Koeficient zastav�ní pozemku je 
stanoven na max. 0,50, maximální podlažnost 3 NP a podkroví. 

Plochy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení OK 

Zahrnují stávající a navržené pozemky staveb a za�ízení ob�anského vybavení komer�ního 
typu v�tšího rozsahu, ur�ených zejména pro obchod a služby, pro ubytování a stravování, 
jejichž charakter, p�íp. umíst�ní zpravidla neumož�uje kombinaci s jinými funkcemi. Sou�ástí 
t�chto ploch jsou plochy ve�ejných prostranství, plochy ve�ejné zelen�, komunikace, parkova-
cí, odstavné a manipula�ní plochy, chodníky apod. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven 
na 0,50, aby byl zajišt�n dostate�ný podíl ve�ejn� p�ístupné zelen�, maximální podlažnost je 
stanovena na 3 NP a podkroví.

Plochy ob�anského vybavení – láze
ství OL

     Zahrnují stávající plochy areálu Lázní Dolní Lipová a �ty�i navržené plochy ve vnit�ním 
láze�ském území. Jsou primárn� ur�eny pro stavby a za�ízení související s provozem lázní, 
v�etn� za�ízení pro ubytování, stravování, sport, ploch ve�ejných prostranství a ve�ejn� p�í-
stupné zelen� (parky) a v�etn� související dopravní a technické infrastruktury. Koeficient za-
stav�ní pozemku je stanoven na 0,50, aby byl zajišt�n dostate�ný podíl ve�ejn� p�ístupné ze-
len�, maximální podlažnost je stanovena na 3 NP a podkroví.

Plochy ob�anského vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení OS  

     Zahrnují stávající a navržené plochy za�ízení sportovních a t�lovýchovných areál� pro 
organizovanou i neorganizovanou sportovní a rekrea�ní �innost v�etn� provozního zázemí, 
ploch ve�ejné zelen�, ploch ve�ejných prostranství apod. Koeficient zastav�ní pozemku je 
stanoven na max. 0,70, aby byl zajišt�n ur�itý rozsah ploch zelen� (zpravidla jde o zele� vy-
hrazenou, tzn. s omezeným p�ístupem); maximální podlažnost je stanovena na 1 NP a pod-
kroví. 

Plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH 

     Zahrnují plochu stávajícího h�bitova a plochu navrženou pro jeho rozší�ení. P�ipouští se 
zde pouze výstavba za�ízení bezprost�edn� souvisejících s funkcí a provozem h�bitova. Koefi-
cient zastav�ní pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter 
t�chto ploch to nevyžaduje. 

Plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím OX 

     Zahrnují stávající a navržené plochy specifických za�ízení ob�anského vybavení. Jsou dále 
�len�ny na navrženou plochu ur�enou pro vybudování zázemí pro pé�i o p�ilehlou vodní plo-
chu a související ekosystém (OX1), plochy provozního zázemí pro Ski areál Láze�ský vrch 
(OX2), plochy provozního zázemí pro Ski centrum Miroslav (OX3), plochy p�estupní stanice 
lanové dráhy na �ernav� (OX4) a plochy navržené pro výstavbu rozhledny na Smr�níku 
(OX5). P�ipoušt�jí se zde pouze stavby a za�ízení související s danou funkcí v�etn� staveb a 
za�ízení dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven pro 
plochu OX1 na max. 0,20, pro plochy OX2 a OX3 na max. 0,40 a pro plochu OX5 na max. 
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0,10; pro plochu OX4 stanoven není. Maximální podlažnost pro plochy OX1, OX2 a OX3 je 
stanovena na 1 NP a podkroví, pro plochy OX4 a OX5 není stanovena. 

Plochy ve�ejných prostranství  PV 

 Zahrnují plochy stávajících i navržených místních komunikací, ve�ejn� p�ístupných ú�elo-
vých komunikací, p�ších prostranství a samostatných p�ších a cyklistických komunikací a in-
line stezek. P�ipoušt�jí se zde zejména stavby související s dopravní funkcí plochy. Koeficient 
zastav�ní pozemku není stanoven, funkce a charakter t�chto ploch p�edpokládá zastav�ní (ne-
bo zpevn�ní) ploch v celém rozsahu. 

Plochy ve�ejných prostranství – zele
 ZV 

Zahrnují stávající i navržené samostatné plochy ve�ejn� p�ístupné zelen� (parky, parkov�
upravená zele�). P�ipoušt�jí se zde drobné stavby a za�ízení pro ú�ely kulturní a církevní, 
relaxa�ní, rekrea�ní a sportovní za�ízení, apod. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven na 
max. 0,10, protože hlavní funkcí t�chto ploch je ve�ejn� p�ístupná okrasná zele�; maximální 
výšková hladina vzhledem k charakteru plochy není stanovena. 

Plochy smíšené obytné láze
ské SL 

     Zahrnují p�evážnou �ást stávající i navržené zástavby ve vnit�ním láze�ském území. P�i-
poušt�jí se zde zejména stavby podporující láze�ský charakter území. Koeficient zastav�ní 
pozemku je stanoven na max. 0,60, maximální podlažnost je stanovena na 3 NP a podkroví. 

Plochy smíšené obytné rekrea�ní SR 

      Zahrnují stávající a navrženou zástavbu v západní �ásti Horní Lipové a pod Ramzovou.  
Jde o plochy, kde je funkce obytná a rekrea�ní v rovnováze, nebo rekrea�ní funkce p�evládá; 
m�že ji dopl�ovat funkce obslužná (ob�anské vybavení), plochy ve�ejné zelen�, p�ípadn� i 
drobná sportovní za�ízení (d�tská h�išt�). Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven pro stav-
by v zastav�ném území na max. 0,30, pro zastavitelné plochy na max. 0,15 – 0,30 dle kon-
krétní lokality, p�i�emž nižší hodnoty jsou stanoveny pro lokality ležící v lokalit� Pod Ram-
zovou. Maximální podlažnost je stanovena vzhledem k charakteru stávající zástavby na 1 NP 
a podkroví. 

Plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS 

 Zahrnují pozemky stávajících silnic, stávající plochy �erpací stanice pohonných hmot a 
stávajících �adových garáží, plochy navržené p�eložky silnice I/60, plochy navržené okružní 
k�ižovatky v Horní Lipové a navrženou zastavitelnou plochu navazující na �erpací stanici 
pohonných hmot. P�ipoušt�jí se zde pouze takové stavby a za�ízení, které neomezí hlavní vy-
užití ploch a nejsou v rozporu se silni�ním provozem. Koeficient zastav�ní pozemku není 
stanoven, funkce a charakter t�chto ploch p�edpokládá zastav�ní (nebo zpevn�ní) ploch 
v celém rozsahu. 
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Plochy dopravy železni�ní DZ 

 Zahrnují stávající pozemky, stavby a za�ízení železni�ní dopravy. Na t�chto plochách se 
p�ipoušt�jí pouze stavby související s železni�ní dopravou, související stavby dopravní a 
technické infrastruktury, p�ípadn� n�která za�ízení ob�anského vybavení. Koeficient zastav�ní 
pozemku není stanoven, funkce a charakter t�chto ploch p�edpokládá zastav�ní (nebo zpevn�-
ní) ploch v celém rozsahu. 

Plochy technické infrastruktury  TI 

Zahrnují plochy stávajících za�ízení technické infrastruktury v�etn� souvisejících staveb a 
za�ízení. Jde o plochy monofunk�ní, ur�ené pro konkrétní využití. Koeficient zastav�ní po-
zemku není stanoven, funkce a charakter t�chto ploch je natolik specifický, že toto stanovení 
není nutné. 

Plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba VZ 

    Zahrnují stávající plochy areál� zem�d�lské výroby a navrženou plochu na Bobrovníku. 
Hlavní využití t�chto ploch p�edstavují stavby a za�ízení zem�d�lských provoz� pro živo�iš-
nou a rostlinnou výrobu, p�ipoušt�jí se zde také stavby pro nezem�d�lskou výrobu a sklado-
vání, p�ípadn� i stavby pro obchod, ubytování, stravování, sport a t�lovýchovu (nap�. farmá�-
ské prodejny, využití pro agroturistiku, využití pro technické sporty, apod.), v p�ípad� navrže-
né zastavitelné plochy na Bobrovníku je p�ípustná kombinace s bydlením. Koeficient zastav�-
ní pozemku je stanoven na max. 0,50, aby byl zajišt�n dostate�ný rozsah ploch zelen�
(ochranná zele� po obvodu areálu, apod.); maximální výšková hladina nové zástavby nesmí 
p�ekro�it výškovou hladinu stávající okolní zástavby. 

Plochy výroby a skladování – t�žký pr�mysl VT 

Zahrnují stávající areál spole�nosti OMYA, a.s. na Pomezí a jsou ur�eny p�edevším pro 
stavby a za�ízení pro provoz tohoto areálu. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven na max. 
0,70, aby byl zajišt�n ur�itý rozsah ploch zelen� (ochranná zele� po obvodu areálu, apod.). 

Plochy výroby a skladování – lehký pr�mysl VL 

     Zahrnují stávající areály pr�myslové výroby v západní �ásti Dolní Lipové. Jde o plochy 
v podstat� monofunk�ní, ur�ené prioritn� pro výrobní za�ízení, s možností využití i pro jiné, 
dopl�kové funkce. Hlavní využití t�chto ploch p�edstavuje pr�myslová výroba (s výjimkou 
t�žkého pr�myslu) a skladování, dále pak výrobní a opravárenské služby neslu�itelné 
s bydlením, tj. provozy, u nichž lze p�edpokládat ur�ité negativní vlivy na okolí (nap�. auto-
servisy, pneuservisy), �erpací stanice pohonných hmot, technické služby obce v�etn� za�ízení 
pro nakládání s odpady, drobná a �emeslná výroba, apod. P�ipouští se také využití pro ob�an-
ské vybavení komer�ního typu (nap�. pro obchod a služby – firemní prodejny, apod.), spor-
tovní za�ízení (m�že jít nap�. o sportovní za�ízení pro zam�stnance), stavby pro komer�ní vý-
robu energie z obnovitelných zdroj�, apod. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven na max. 
0,70, aby byl zajišt�n ur�itý rozsah ploch zelen� (ochranná zele� po obvodu areálu, apod.); 
maximální výšková hladina se vzhledem k charakteru staveb nestanovuje. 
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Plochy výroby a skladování – drobná a �emeslná výroba VD 

 Zahrnují stávající a navržené areály staveb a za�ízení pro drobnou a �emeslnou výrobu, 
výrobní a technické služby a pro skladování, p�ipouští se zde dále stavby ob�anského vybave-
ní komer�ního typu pro obchod a služby, apod. Jde o za�ízení umíst�ná mezi obytnou zástav-
bou, a proto je nutné, aby provozovaná �innost nevyvolávala negativní vlivy p�esahující 
vlastní areál. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajišt�n ur�itý 
rozsah ploch zelen� (ochranná zele� po obvodu areálu, apod.); maximální výšková hladina se 
vzhledem k charakteru staveb nestanovuje. 

Plochy výroby a skladování se specifickým využitím VX 

Zahrnují stávající manipula�ní plochu (skládku posypového materiálu) u silnice I/60 pod 
sedlem Na Pomezí. P�ipoušt�jí se zde pouze stavby a za�ízení související s provozem této 
skládky. 

Plochy vodní a vodohospodá�ské VV 

    Zahrnují stávající a navržené vodní plochy a vodní toky. P�ipouští se zde pouze stavby 
související s vybudováním vodních nádrží, technické vodohospodá�ské stavby, úpravy pro 
zlepšení reten�ních schopností krajiny, stavby most� a lávek, stavby malých vodních elektrá-
ren, apod. Koeficient zastav�ní pozemku není stanoven, jde o vodní plochy s b�ehovou zelení. 

Plochy zem�d�lské NZ 

 Zahrnují plochy zem�d�lského p�dního fondu v�etn� drobných ploch náletové zelen� na 
nelesní p�d�, ploch ostatních, ploch ú�elových komunikací apod. Sou�ástí t�chto ploch jsou 
také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Jsou ur�eny p�edevším pro 
zem�d�lskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a ovcí) a p�ipoušt�jí se na 
nich v zásad� pouze takové stavby, které jsou v souladu s touto jejich prvo�adou funkcí, dále 
pak stavby pro ochranu p�írody a krajiny, pro dopravní a technickou infrastrukturu a n�které 
vybrané stavby pro ú�ely rekreace a cestovního ruchu. Ve vymezených plochách lokálních 
biokoridor� ÚSES je realizace staveb a za�ízení výrazn� omezena.  

Plochy lesní  NL 

     Zahrnují pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa; jejich sou�ástí jsou i lokální prvky územní-
ho systému ekologické stability. Na t�chto plochách lze realizovat p�edevším takové stavby, 
které jsou v souladu s jejich prvo�adou funkcí, tj. stavby pro lesní hospodá�ství a myslivost; 
dále se p�ipoušt�jí stavby pro ochranu p�írody a krajiny, pro dopravní a technickou infrastruk-
turu a n�které vybrané stavby pro ú�ely rekreace a cestovního ruchu. Ve vymezených plo-
chách lokálních biokoridor� ÚSES je realizace staveb a za�ízení výrazn� omezena.  

Plochy p�írodní  NP 

 Zahrnují plochy regionálního a nadregionálního významu územního systému ekologické 
stability, plochy lokálních biocenter, plochy vyhlášených i navržených maloplošných zvlášt�
chrán�ných území a p�echodn� chrán�ných ploch. P�edstavují t�žišt� zájmu ochrany p�írody a 
území a základní p�edpoklad jeho ekologické stability. Na t�chto plochách je realizace ja-
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kýchkoliv staveb a za�ízení výrazn� omezena, nezbytné st�ety komunikací a sítí technické 
infrastruktury s plochami p�írodními je nutno minimalizovat. Podmín�n� p�ípustné jsou  stav-
by p�ších, cyklistických a ú�elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p�írod�, a to  
pouze mimo plochy maloplošných zvlášt� chrán�ných území a lu�ních biocenter a za pod-
mínky, že nedojde k zásahu do biotop� zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�, stejn�
tak stavby sítí technické infrastruktury, jejichž umíst�ní nebo trasování mimo plochy p�írodní 
by bylo ne�ešitelné nebo ekonomicky nereálné jsou p�ípustné pouze za podmínky, že nedojde 
k zásahu do biotop� zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�. 

Plochy smíšené nezastav�ného území NS 

Zahrnují pozemky p�irozených a p�írod� blízkých ekosystém� (náletovou zele�), zejména 
zele� podél vodních tok� a zele� historických krajinných struktur – tzv. kamenic. Sou�ástí 
t�chto ploch jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Na t�chto 
plochách lze realizovat pouze takové stavby, které neohrozí jejich ekostabiliza�ní funkci.

Plochy t�žby nerost� NT 

     Zahrnují stávající a navržené plochy povrchové t�žby nerostných surovin. P�ipouští se zde 
pouze realizace takových staveb a za�ízení, které bezprost�edn� souvisejí s t�žbou, zpracová-
ním kamene a provozem lom�. 

Plochy zelen� soukromé a vyhrazené ZS 

Zahrnují plochy stávajících zahrad, které nejsou sou�ástí ploch bydlení. P�ipouští se zde 
pouze stavby oplocení a stavby p�íst�ešk� pro ukládání ná�adí a zem�d�lských výp�stk�. 
Hlavní funkcí t�chto ploch je okrasná nebo produk�ní zele�.  

Plochy zelen� ochranné a izola�ní ZO 

Zahrnují plochu navržené ochranné zelen� podél silnice I/60 ve východní �ásti Dolní Lipo-
vé. P�ipouští se zde také realizace staveb a za�ízení dopravní a technické infrastruktury. 

E.2.3 Bydlení

V �ešeném území p�edpokládáme do r. 2025 realizaci celkem cca 120 byt�. Rozsah a ka-
pacita navržených zastavitelných ploch v územním plánu by však m�la být o cca 20 – 30 % 
vyšší než je p�epokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu fun-
gování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch p�evyšovala potencionální 
poptávku. Tím se vytvá�í p�evis nabídky, sloužící regulaci cen pozemk�.  

Kapacita navržených ploch pro bydlení je následující: 

a) plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV 
- lokalita Horní Lipová V. (Z21)        cca 5 RD 
- lokalita U K�ižovatky (Z28)         cca 15 RD 
- lokalita Pod Ln�ným vrchem (Z29)       cca 12 RD 
- lokalita U Závodu (Z46)          cca 5 RD 
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- lokalita U Okál� (Z50)           cca 5 RD 
- lokalita Sn�žná strá� (Z66, Z67, Z98)      cca 15 RD 
- lokalita Kolonka (Z71, Z73, Z74)       cca 12 RD 
- lokalita Na Rovinách (Z75, Z77, Z78)      cca 12 RD
- lokalita Dolní Lipová III. (Z81)        cca 10 RD 
- dostavby proluk (Z8, Z18, Z22, Z23, Z24, Z26,             

 Z33, Z49, Z52, Z53, Z69, Z70, Z79, Z80, P8, P9)  cca 20 RD 
- lokalita Dolní Lipová IV. a Nad Silnicí (P10, P11) cca 10 byt� v objektech typu RD 
celkem                 cca 110 RD + 10 byt�

b) plocha smíšená obytná láze
ská SL 
- lokalita St�ed III. (Z56)           cca 2 byty 
celkem                 cca 2 byty 

c) plochy smíšené obytné rekrea�ní SR 
- lokalita Vápenné údolí I. (Z5)        cca 3 objekty
- lokalita U Nádraží (Z11, Z12, Z13)       cca 7 objekt�
- lokalita Horní Lipová (Z15, Z16)       cca 9 objekt�
- lokalita Pod Ramzovou (Z35, Z38, Z39, P3, P4)  cca 6 objekt�
- lokalita Bobrovník (Z85, Z86, Z87)      cca 10 objekt�
- dostavby proluk (Z1, Z2, Z3, Z6, Z7, Z9, Z10,                

Z36, Z40, Z43, P1, P2)           cca 12 objekt�
celkem                 cca 47 objekt�

U zastavitelných ploch smíšených obytných rekrea�ních však p�edpokládáme, že �ást bude 
využita pro stavby rekrea�ního charakteru; pro výstavbu byt� uvažujeme tedy s kapacitou 
pouze cca 25 RD. 

Celková kapacita navržených zastavitelných ploch ur�ených pro bydlení je tedy: 
- cca 2 byty v plochách smíšených obytných láze�ských
- cca 135 rodinných dom� a 10 byt� v plochách bydlení v rodinných domech – venkov-

ských, tj. cca 145 byt�,  

celkem tedy asi 150 byt�, což odpovídá požadované kapacit� ploch s p�evisem nabídky cca 
25 %.

E.2.4 Ob�anské vybavení 

Rozsah stávajících za�ízení ob�anské vybavenosti v obci je zna�ný;  nejvýznamn�jší z nich 
je areál Lázní Dolní Lipová. V návaznosti na láze�skou a rekrea�ní funkci obce je zde také 
celá �ada ubytovacích  a stravovacích za�ízení, bohatá je i škála služeb. Také sportovních 
areál� je v obci n�kolik – jsou to zejména lyža�ské areály na Miroslavi, na Láze
ském 
vrchu a na Ramzovském sedle (areál leží z�ásti na k. ú. Horní Lipová, z�ásti na k. ú. Ost-
ružná), dále pak sportovní areál SK a TK Lipová-lázn�. Nadmístní význam má také Od-
borné u�ilišt� a Praktická škola.  

a) Za�ízení ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury 

• Za�ízení školství  

V obci je Základní a mate�ská škola Johanna Schrotha (ZŠ s kapacitou 11 t�íd a 400 
míst, MŠ se t�emi t�ídami a  kapacitou cca 75 míst), Odborné u�ilišt� a Praktická škola 
v Dolní Lipové s internátem a pobo�ka Základní um�lecké školy v Jeseníku.   



88

• Za�ízení zdravotnická  

V obci je lékárna a zdravotní st�edisko; ordinují zde 2 léka�i – praktický léka� pro do-
sp�lé a stomatolog. Za specializovanými léka�i a do nemocnice dojížd�jí obyvatelé obce do 
Jeseníku. 

• Za�ízení sociální pé�e  

V obci je d�m s pe�ovatelskou službou s 22 byty. 

• Za�ízení kulturní a církevní  

V Dolní Lipové je Národní d�m s kapacitou cca 350 míst (sál a p�ísálí), tane�ní sály jsou 
dále v láze�ské kavárn� Sluní�ko, v láze�ském dom� Moravanka a v hotelu Lípa.  

Knihovna je v budov� Obecního ú�adu. V nov� zrekonstruovaném objektu pod  nádražím 
v Dolní Lipové se nachází multifunk�ní st�edisko – Muzeum Johanna Schrotha,
s expozicí zam��enou na láze�ství v obci a na p�edvále�nou a povále�nou historii obce, in-
forma�ní centrum a ob�adní sí
.  Na nádraží v Horní Lipové je Muzeum Slezského 
Semmeringu, v�nované zejména historii železni�ní trati v úseku Dolní Lipová – Ramzová – 
Branná. Z církevních za�ízení je v obci kostel sv. Václava  a fara. 

• Za�ízení obecní samosprávy, ve�ejn� prosp�šné služby   

Obecní ú�ad je umíst�n v rekonstruovaném objektu v centru Dolní Lipové, spole�n�
s knihovnou. Pošty jsou v Dolní Lipové na k�ižovatce silnic I/60  a II/369 a v Horní Lipové 
na k�ižovatce silnice II/369 a III/3692. Požární zbrojnice je v centru Dolní Lipové.  

Zastavitelná plocha ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury je navržena na Ramzové 
pro výstavbu Muzea Horské služby a turistiky v Jeseníkách (plocha �. Z97). 

b) Za�ízení sportovní a t�lovýchovná 

Na území obce se nachází celá �ada sportovních areál� a za�ízení. Jsou to p�edevším t�i ly-
ža�ské areály – areál Ski centrum Miroslav se t�emi lyža�skými vleky a seda�kovou lanov-
kou, areál Láze
ský vrch se t�emi vleky a lyža�ský areál na Ramzovském sedle – Bonera 
Ramzová (z�ásti na k. ú. Horní Lipová, z�ásti na k. ú. Ostružná); jeden krátký lyža�ský vlek
je v Horní Lipové, za penzionem Na Kovárn�.

Z dalších sportovních za�ízení je v Dolní Lipové areál SK Lipová-lázn� (fotbalové h�iš-
t�) a TK Lipová-lázn� (tenisové kurty). Další tenisové kurty jsou v areálu Penzionu Pod 
Smrkem a Penzionu Slatina – obojí v Horní Lipové. V areálu Penzionu Sigma a Penzionu 
Slatina jsou menší bazény, v areálu penzionu Sigma také minigolf, v areálu lázní volejbalové 
h�išt�.   

Ve východní �ásti Dolní Lipové je h�išt� pro malou kopanou.  

Pro výstavbu nových sportovních a t�lovýchovných za�ízení je vymezena jedna zasta-
vitelná plocha (plocha �. Z92), a to v lokalit� Na Pomezí pro vybudování sportovišt� a mo-
tokrosového areálu. 

Dále jsou navrženy plochy pro rozvoj lyža�ských areál�: 

� ve Skiareálu Pod Klínem pro prodloužení stávajících sjezdovek a vlek� situovaných na 
území obce Ostružná (plocha �. K1) 
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� ve Ski areálu Láze�ský vrch pro rozší�ení a prodloužení stávajících sjezdovek (plochy �. 
K4, K5, K6, K7, K8, K9). 

c) Za�ízení ob�anského vybavení komer�ního typu  

Za�ízení komer�ního typu – za�ízení ubytovacích, stravovacích, za�ízení služeb – je v obci 
celá �ada;  z v�tší �ásti jsou situována v centrální �ásti Dolní Lipové.  

Nejv�tší rozsah t�chto za�ízení p�edstavují za�ízení ubytovací – hotely, penziony, rekre-
a�ní st�ediska, poskytující i ubytování pro ve�ejnost. T�mto za�ízením je podrobn� v�nována 
kapitola �. E.2.7 Rekreace, cestovní ruch. K dalším po�etným za�ízením pat�í za�ízení stra-
vovací – restaurace, apod. a prodejny – potravin, kv�tin, textilu, drobného zboží apod. Po-
m�rn� �etné jsou také provozovny služeb – krej�ovství, kade�nictví, autoopravna, �alounic-
tví, záme�nictví, klempí�ství, apod. Stávající za�ízení jsou vesm�s zahrnuta do jiných funk�-
ních ploch, zejména do ploch bydlení nebo v p�ípad� rekrea�ních ubytovacích za�ízení do 
ploch staveb pro hromadnou rekreaci. 

Pro rozvoj za�ízení ob�anského vybavení komer�ního typu je vymezena plocha p�e-
stavby v areálu bývalého zem�d�lského st�ediska v lokalit� Farma (plocha �. P7). 

 Tato za�ízení však mohou být realizována v jiných funk�ních plochách, v souladu 
s podmínkami pro jejich využití. 

d) Za�ízení ob�anského vybavení – láze
ská 

     Tato za�ízení zahrnují areál Lázní Dolní Lipová. Pro rozvoj láze
ských za�ízení jsou vy-
mezeny �ty�i zastavitelné plochy: 

� v lokalit� Pod Láze�ským vrchem (plocha �. Z59) 

� v lokalit� U Lázní (plochy �. Z61, Z62) 

� v lokalit� Sn�žná strá� (plocha �. Z64). 

e) Za�ízení ob�anského vybavení se specifickým využitím

Do této kategorie jsou za�azena n�která za�ízení, která jsou ur�ena pro specifické využití, 
zpravidla neslu�itelná s jinou funkcí.  

Jako stávající plochy jsou vymezeny plochy zázemí Ski centra Miroslav a plochy p�estupní 
stanice lanové dráhy na �ernav�. 

Zastavitelné plochy jsou navrženy: 

� v Dolní Lipové v lokalit� U Rybníka pro vybudování zázemí pro pé�i o p�ilehlou vodní 
plochu a související ekosystém (plocha �. Z93) 

� ve Ski areálu Láze�ský vrch pro vybudování provozního a obslužného zázemí (plocha �. 
Z57) 

� v lyža�ském areálu Ski centrum Miroslav pro vybudování provozního a obslužného záze-
mí (plocha �. Z89) 

� pro výstavbu rozhledny na Smr�níku (plocha �. Z45). 
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E.2.5 Láze
ství 

Obec Lipová-lázn� je láze
ským místem ve smyslu § 2 zákona �. 164/2001 Sb., o p�írod-
ních lé�ivých zdrojích, zdrojích p�írodních minerálních vod, p�írodních lé�ebných lázních a 
láze�ských místech a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (láze�ský zákon). P�i veškeré 
�innosti na území obce je nutno respektovat podmínky dané Statutem láze�ského místa Lipo-
vá-lázn�, schváleným Usnesením pléna Sm KNV v Ostrav� s nabytím ú�innosti dnem 
1. 10. 1973.   

Lázn� Dolní Lipová pat�í mezi významné lázn� nadregionálního významu. Byly založeny 
v roce 1829 Johannem Schrothem, objevitelem originální p�írodní o�istné lé�ebné metody. 
Statut láze�ského místa jim byl p�id�len Víde�ským dvorním dekretem v roce 1840.  

Láze�ský areál je situován v centrální �ásti Dolní Lipové na pravém b�ehu Sta�í�e. 
V areálu se nacházejí láze�ské domy Moravanka, Terezínka, Luise, Slezský d�m, Marta (�edi-
telství), Petruška, Hella a J. Schroth, obklopené láze�ským parkem, který voln� p�echází 
v parkov� upravenou krajinu – Anenské údolí; další t�i láze�ské domy – Nový domov, Marie 
a Šerák – jsou umíst�ny mimo areál.  

Lázn� Dolní Lipová jsou klimatické lázn� s celoro�ním provozem. Jejich láze�ský charak-
ter je dán podhorským, dráždivým klimatem Hrubého Jeseníku. P�evládající západní v�trné 
proud�ní z oblasti bez v�tšího pr�myslu snižuje prašnost oblasti až na 30% celorepublikového 
pr�m�ru. Lázn� jsou komplexním lé�ebným ústavem, zam��eným na lé�bu obezity, kožních 
nemocí, onemocn�ní žláz s vnit�ní sekrecí, metabolických poruch a na lé�bu pohybového apa-
rátu. 

Pro vnit�ní láze�ské území se Statutem láze�ského místa Lipová-lázn� stanovují následují-
cí omezení:  

• Ve vnit�ním láze�ském území mohou býtstav�na, z�izována a provozována jen taková 
za�ízení, která p�ímo slouží láze�skému provozu. Jsou to zejména láze�ské ústavy, uby-
tovací za�ízení pro zam�stnance lázní, parky, lesoparky apod. Jiná za�ízení, provozovny 
a obchodní jednotky se umis�ují mimo vnit�ní láze�ské území, v místech láze�ským 
host�m snadno dostupných. 

Pro rozvoj láze�ství jsou navrženy �ty�i zastavitelné plochy – v lokalit� Pod Láze�ským 
vrchem (plocha �. Z59), v lokalit� U Lázní (plochy �. Z61, Z62) a v lokalit� Sn�žná strá�
(plocha �. Z64). 

E.2.6 Výroba   

• Zem�d�lská výroba  

Struktura zem�d�lského p�dního fondu  

 vým�ra   (ha) podíl na vým��e 
v katastrálním            

území   (%) 

podíl na vým��e  
zem�d�lských pozemk�

(%) 
Horní Lipová 
Vým�ra kat.území 2880 100 - 
zem�d�lské pozemky 240 8 100 
orná p�da 20 1 8 
TTP  207 7 86 
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Dolní Lipová 
vým�ra kat.území 1558 100 - 
zem�d�lské pozemky 550 35 100 
orná p�da 110 7 20 
TTP  395 25 72 

Z pedologického hlediska je �ešené území za�azeno do oblasti hn�dozemní. P�dy jsou 
pís�itohlinité až hlinitopís�ité, st�edn� hluboké, �asto skeletovité, ojedin�le m�lké. 

      �ešené území je za�azeno do zem�d�lské p�írodní oblasti vrchovinné. Terénní pom�ry 
jsou mén� p�íznivé, terén je siln� �lenitý, místy zna�n� svažitý, se zhoršenou až nízkou me-
chaniza�ní p�ístupností. Vzhledem k nep�íznivým vláhovým, terénním a p�dním podmínkám 
pat�í �ešené území k oblastem s nejnižší intenzitou zem�d�lské výroby. Je to oblast mén� až 
st�edn� vhodná pro b�žnou zem�d�lskou výrobu s podstatným omezením až vylou�ením ná-
ro�n�jších druh� plodin.  

  Z hlediska zem�d�lské výroby je �ešené území za�azeno do zem�d�lské výrobní oblasti 
H2 Horská 2 – horší – p�evažuje horský výrobní typ s v�tší svažitostí. Tato oblast je vhodná 
pro p�stování brambor, n�kterých obilovin, pícniná�ství a p�stování technických plodin, 
v živo�išné výrob� vhodná pro pastevní chov skotu a ovcí. 

Organizace zem�d�lské výroby 

     Kolem areál� živo�išné výroby jsou navržena ochranná pásma, do nichž by nem�ly být 
umis�ovány stavby vyžadující hygienickou ochranu (školská a d�tská za�ízení, budovy slou-
žící k obytným, potraviná�ským, t�lovýchovným a rekrea�ním ú�el�m apod.). Pro návrh 
ochranných pásem jsme použili Metodický návod pro posuzování chov� zví�at z hlediska 
ochrany zdravých životních podmínek (Ing. M. Klepal,  Brno). Výpo�ty jsou orienta�ní a 
slouží jen pro pot�eby územního plánu.  

      P�evládající sm�r v�tr� je západní, korekce dle �etnosti v�tru se omezuje 30 % v kladném 
i záporném smyslu.  

Relativní �etnost sm�ru v�tr� v %:  
S SV V JV J JZ Z SZ klid sou�et 

9,8 7,1 13,3 4,2 5,9 4,6 22,2 10,3 22,6 100 

1/8 calmu  = 2,825 
sm�r podíl podíl + 1/8 x 8 + korekce aktuální 
v�tru  calmu    sm�r 

S 9,8 12,625 101 + 1 + 1 J 
SV 7,1 9,825 78,6 - 21,4 - 21 JZ 
V 13,3 16,125 129,0 + 29,0 + 29 Z 
JV 4,2 7,025 56,2 - 43,8 - 30 SZ 
J 5,9 8,725 69,8 - 30,2 - 30 S 

JZ 4,6 7,425 59,4 - 40,6 - 30 SV 
Z 22,2 25,025 200,2 + 100,2 + 30 V 

SZ 10,3 13,125 105 + 5,0 + 5 JV 

Vysv�tlivky: 
En = emisní �íslo 
K = korekce v % 
EKn = emisní �íslo korigované 
rOP = polom�r ochranného pásma  
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Zem�d�lské družstvo Jeseník – Bukovice 

Družstvo obhospoda�uje celkem 1190 ha zem�d�lských pozemk�, z toho v �ešeném území 
je 450 ha.  Družstvo nemá v �ešeném území žádné výrobní ani správní za�ízení, jen rostlinnou 
výrobu. 

Soukrom� hospoda�ící rolníci  

Biofarma Lipová lázn� – farma Horní Lipová – celkem obhospoda�uje 30 ha zem�d�l-
ských pozemk� – p�evážn� pastviny. Chov hospodá�ských zví�at je – 20 ks ovcí, 10 ks skotu a 
6 koní. Mimo stáj je v areálu farmy seník. V územním plánu z�stává farma beze zm�ny.  

kategorie zví�at skute�ný 
po�et ks 

pr�m�rná 
váha  kg 

po�et standar- 
dizovaných ks 

emisní 
konstanta 

emisní 
�íslo 

kon� 6 500 5 0,003 0,015 
skot 10 350 7 0,005 0,035 
ovce 20 50 20 0,0015 0,03 

En  celkem = 0,08 

výpo�et je uveden v aktuálním sm�ru 
 S SV V JV J JZ Z SZ 
K - 30 - 30 + 30 + 5 + 1 - 21 + 29 - 30 
EKn 0,168 0,168 0,312 0,252 0,2424 0,1896 0,3096 0,168
rOP 45,2 45,2 64,34 56,96 55,72 48,44 64,06 45,2 

rOP  = 45 až 64 m. V ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany. 

Ekofarma Bobrovník – Radek Ambrož – celkem obhospoda�uje 32 ha zem�d�lských po-
zemk�. Na pozemku p�i rodinném dom� má umíst�nu stáj pro 200 ks ovcí. Jde o pastevní 
chov a ovce jsou ve stáji umíst�ny jen v zim�. Ustájení je stelivové, v�trání stájí je okny a 
dve�mi. Odvoz hnoje je zajišt�n jednorázov� na ja�e mimo rekrea�ní zónu. 

kategorie zví�at skute�ný 
po�et ks 

pr�m�rná 
váha  kg 

po�et standar- 
dizovaných ks 

emisní 
konstanta 

emisní 
�íslo 

ovce 200 50 200 0,0015 0,30 

výpo�et je uveden v aktuálním sm�ru 
 S SV V JV J JZ Z SZ 
K - 30 - 30 + 30 + 5 + 1 - 21 + 29 - 30 
EKn 0,21 0,21 0,39 0,315 3,03 0,237 0,387 0,21 
rOP 51,34 51,34 73,07 64,69 63,28 55,01 72,75 51,34

rOP =  51 m až 73 m 
Ochranné pásmo nezasahuje žádný objekt hygienické ochrany. 

Oba stávající areály z�stávají v územním plánu beze zm�ny. Bývalá farma v Dolní Lipo-
vé pod Láze�ským vrchem je navržena k p�estavb�, s využitím z�ásti pro drobnou a �emesl-
nou výrobu (plocha �. P6), z�ásti pro ob�anské vybavení komer�ního typu (plocha �. P7). 
Bývalý zem�d�lský objekt pod sedlem Na Pomezí je navržen k p�estavb� na obytný objekt 
(plocha �. P11). 

Pro rozvoj zem�d�lské výroby v kombinaci s bydlením je navržena zastavitelná plocha 
na Bobrovníku (plocha �. Z88). 
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• Lesní hospodá�ství  

     Lesy jsou v �ešeném území zastoupeny jak velkými lesními komplexy, tak menšími lesíky 
v polích. Jde o výrazn� lesnatou krajinu, kde vým�ra lesních pozemk� zna�n� p�evyšuje ze-
m�d�lské pozemky. 

       Lesy v �ešeném území jsou za�azeny z�ásti do lesní oblasti �. 28 – P�edho�í Hrubého 
Jeseníku (severn� od potoka Sta�í�), z�ásti do lesní oblasti �. 27 – Hrubý Jeseník.

Lesnatost 

Katastrální území vým�ra katastrálního 
území  (ha) 

vým�ra lesních             
pozemk�   (ha) 

podíl na vým��e 
�ešeného území   

(%) 
Dolní Lipová 1558 809 52 
Horní Lipová 2880 2540 88 
�ešené území celkem 4438 3349 75 

Kategorizace: 

Lesy hospodá�ské – jde o lesy podle § 9 zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n�
a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon) – lesy, které nejsou za�azeny v kategorii les�
ochranných nebo les� zvláštního ur�ení. 
kategorie �. 10 – lesy hospodá�ské – v�tšina lesních porost� v �ešeném území. 

Lesy zvláštního ur�ení

kategorie 32 b) – lesy láze
ské – do této kategorie je za�azena �ást lesního celku 
v severovýchodní �ásti katastrálního území Dolní Lipová (hora Strážný a jižní svah Studni�-
ního) a v jižní �ásti k. ú. Dolní Lipové (Anenské údolí). Celková plocha t�chto porost�  ve 
vlastnictví Obce Lipová-lázn� je 178,68 ha. 

kategorie 31 a) – lesy v ochranných pásmech hygienické ochrany vodních zdroj� I. stup-
n� – lesy této kategorie zasahují ve t�ech p�ípadech p�es katastrální hranici Dolní Lipová 
z k.ú. �eská Ves. 

kategorie 31 c) – Národní p�írodní rezervace Šerák – Keprník.  

kategorie 21 b) – vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže polože-
né lesy a lesy na exponovaných h�ebenech – jde o p�ekryv plochy NPR Šerák – Keprník. 

V�ková a druhová skladba – jde o r�znov�ké porosty od 1 do 150 let.  

      Lesní porosty ve správ� obce  Lipová-lázn� – smrk 77,0 %, s vyšším zastoupením buku 
6,8 %, b�ízy 3,4 %, mod�ínu 2,8 %, klenu 2,3 %, a jasanu 2,0 %. P�ím�s do 2 % tvo�í jedle, 
borovice, douglaska, dub, lípa, topol a olše.  

      Lesní porosty ve správ� Les� �R – zastoupení smrku je 80 až 90 %. Vyšší p�ím�s od 1 do 
10 % p�edstavují buk, mod�ín, olše, b�íza, javor klen, borovice a jedle. P�ím�s do 1 % jsou 
dub, habr, jasan, topol a vrba. 

      Lesní pozemky v �ešeném území náleží �áste�n� do vlastnictví Obce Lipová-lázn� –  
celkem 576,12  ha.  Pro obec Lipová-lázn� je  zpracován samostatný lesní hospodá�ský plán – 
LHP – s platností od 1.1.2012 do 31.12.2021. Správu t�chto les� zajiš�uje vlastní lesní správa. 

      Na zbývajících lesních pozemcích  mají právo hospoda�it Lesy �eské republiky Hradec 
Králové s.p. – LS Jeseník a LS Javorník. 
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Lesní správa Jeseník – ve správ� má v katastrálním území Dolní Lipové 144 ha lesních po-
zemk�, v Horní Lipové je to jen 5 ha. Pro Lesní hospodá�ský celek Jeseník je zpracován LHP 
s platností od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016. 

Lesní správa Javorník – ve správ� má v katastrálním území Horní Lipové 2514 ha lesních 
pozemk�, v Dolní Lipové je to 83 ha. Pro Lesní hospodá�ský celek Javorník je zpracován 
LHP s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017. 

V Horní Lipové mají ob� lesní správy spole�nou správní budovu (kancelá�e) – Revír 
„Smrk“ a Revír „Šerák“.    

      �ást lesních pozemk� v �ešeném území je ve vlastnictví soukromých vlastník� (jen men-
ší vým�ry).  Pro lesní pozemky v soukromém vlastnictví jsou zpracovány Osnovy pro hospo-
da�ení na lesních pozemcích s platností od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016. 

Za�ízení lesního hospodá�ství se v územním plánu nenavrhují. Dopad navrženého �ešení 
na pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa je popsán v samostatné kapitole G. 

• Pr�myslová výroba, výrobní služby, t�žba nerost�   

V obci je n�kolik pr�myslových areál�, dlouholetou tradici má také t�žba nerostných suro-
vin. 

Nejv�tším závodem v obci je OMYA, a.s. Vápenná, závod II. – Pomezí. Závod je zam�-
�en na t�žbu a zpracování krystalického vápence (mramoru);  t�žba probíhá v nedalekém lomu 
pod Smr�níkem. V rámci stanoveného dobývacího prostoru je vymezena plocha pro rozší-
�ení t�žby (plocha �. K10). 

Další firmou, která provozuje t�žbu v �ešeném území, je Slezský kámen, a.s., Jeseník. 
Firma dobývá p�írodní kámen v Horní Lipové na Mramorovém vrchu; dobývání a haldování 
výkliz� probíhá z�ásti na pozemcích firmy, z�ásti na pozemcích pronajatých od Les� �R s.p., 
vyt�žený materiál není na míst� zpracováván. V areálu je provozní budova (kancelá�, sociální 
za�ízení, kompresorovna, dílna).  V rámci stanoveného dobývacího prostoru jsou vymezeny 
plochy pro rozší�ení t�žby (plochy �. K2, K3). 

Plochy pro rozší�ení povrchové t�žby jsou vymezeny v rámci stanovených dobývacích 
prostor�, kdy podle stanoviska odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a 
�eského bá�ského ú�adu je rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ve smyslu § 27 odst. 
6 zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon), rozhodnutím 
o využití území a s odvoláním na ustanovení § 80 odst. 2 písm. b) stavebního zákona rozhod-
nutím o zm�n� využití území. 

V západní �ásti Dolní Lipové se nachází výrobní areál bývalého závodu MORAVOLESK; 
dnes zde sídlí r�zné firmy. Areál je v územním plánu ponechán beze zm�ny, stejn� jako další 
provozovny drobné výroby a �emesel. Pro rozvoj výroby a skladování – drobné a �emeslné 
výroby je vymezena jediná nová plocha, a to plocha p�estavby v areálu bývalé farmy 
v Dolní Lipové (plocha �. P6). 

Objekt bývalého truhlá�ství ve východní �ásti Dolní Lipové je navržen k p�estavb� na byd-
lení (plocha �. P10). 
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E.2.7 Rekreace, cestovní ruch  

�ešené území je velmi intenzivn� rekrea�n� využíváno, dle Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje leží ve vymezeném rekrea�ním krajinném celku (RKC) Jeseník – 
Lipová, který p�edstavuje území podhorského až horského charakteru a nabízí široké mož-
nosti letní a zimní turistiky a zimních sport�.

Nejvýznamn�jší lokalitou z hlediska rekrace a cestovního ruchu Ramzovské sedlo, st�edis-
ko zimních sport� a východisko turistických tras do Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. 
Hlavními atraktivitami �ešeného území jsou p�edevším lyža�ské areály (Bonera Ramzová, Ski 
centrum Miroslav, Láze�ský vrch), p�ší, cykloturistické a lyža�ské b�žecké trasy, p�írodní 
hodnoty (NPR Šerák – Keprník, NPP Jeskyn� Na Pomezí a všeobecn� území CHKO Jesení-
ky) a kulturní hodnoty (zejména areál lázní, dochovaná p�vodní lidová architektura v Horní 
Lipové). �ešené území je využíváno zejména pro zimní sporty, láze�ství, pobytovou rodinnou 
rekreaci a poznávací cestovní ruch.   

P�írodní podmínky �ešeného území jsou velmi p�íznivé, zejména jedine�ností krajiná�-
ských a estetických hodnot, charakterem územních prvk� a jejich rozmanitostí. Nejvyšší kra-
jiná�skou hodnotu má ta �ást, která je sou�ástí CHKO Jeseníky. Zbývající �ást území lze cha-
rakterizovat jako harmonickou krajinu se st�ídajícími se p�írodními a civiliza�ními faktory.  

V �ešeném území jsou t�i významné lyža�ské areály:  

• Areál Ramzovské sedlo (Bonera Ramzová) situovaný na hranici mezi Horní Lipovou a 
Ostružnou, je jedním z nejvýznamn�jších st�edisek zimních sport� v oblasti Jeseník�. 
Krom� t�í seda�kových lanovek – Ramzová – �ernava, �ernava – Šerák a lanovka Neu-
bauer  je zde 6 dalších lyža�ských vlek� a dráha pro horské minikáry a sn�žné �luny. Dále 
je zde velké parkovišt�, stanice Horské služby a �ada ubytovacích a stravovacích za�ízení. 
Na území obce Lipová – lázn� (k. ú. Horní Lipová) leží �ásti úsek� seda�kových lanovek 
Ramzová – �ernava a �ernava – Šerák a �ást sjezdovky.  Areál z�stává v územním plánu 
beze zm�ny. 

• Areál Ski centrum Miroslav je situován ve východní �ásti Dolní Lipové, pod vrcholem 
Sn�hulák. V areálu jsou lyža�ské sjezdovky se t�emi vleky a seda�kovou lanovkou, sjez-
dovky jsou um�le zasn�žovány. Sou�ástí areálu je chata Miroslav. V lét� je areál d�jišt�m 
r�zných spole�enských akcí. Stávající sjezdovky, lanovka i lyža�ské vleky z�stávají 
v územním plánu beze zm�ny, navrhuje se plocha pro rozší�ení provozního a obsluž-
ného zázemí (plocha �. Z89). 

• Areál Láze
ský vrch je situován ve st�ední �ásti Dolní Lipové, na okraji Anenského údo-
lí. Jsou zde sjezdovky se t�emi lyža�skými vleky. V územním plánu se navrhuje rozvoj 
areálu – prodloužení a rozší�ení sjezdovek (plochy �. K4, K5, K6, K7, K8, K9) a vý-
stavba nových vlek�, které nahradí stávající nevyhovující za�ízení. V dolní �ásti areálu je 
navržena plocha pro vybudování provozního a obslužného zázemí v�etn� parkovišt�
(plocha �. Z57). 

• V Horní Lipové je dále lyža�ský vlek u penziónu Na Kovárn�; v územním pánu z�stává 
beze zm�ny.  

• Ze sousední obce Ostružná zasahuje na �ešené území návrh rozší�ení Skiareálu Pod 
Klínem (plocha �. K1). 
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Další  významnou rekrea�ní lokalitou je Bobrovník, ve východní �ásti obce, na hranici s k. 
ú. Jeseník. Je zde chatová osada Bobrovník (sou�ást Autocampingu Bobrovník), Penzion Re-
staurace Bobrovník, Koliba na Bobrovníku a �ada soukromých rekrea�ních chat. 

V územním plánu je navržena plocha ur�ená pro výstavbu rozhledny na Smr�níku
(plocha �. Z45). 

V obci je deklarováno cca 110 objekt� užívaných k rekreaci. Ke druhému bydlení, širo-
ce definovanému, které zahrnuje všechny jeho formy, je však využívána zna�ná �ást trvale 
neobydlených byt�, nejen ty, které slouží k rekreaci; mnohé z nich p�itom nejsou vyjmuty 
z bytového fondu. Rozsah druhého bydlení je tedy odhadován celkov� na cca 200 jednotek, 
do r. 2025 p�edpokládáme nár�st na cca 220 jednotek, a to jednak formou nové výstavby (na 
plochách staveb pro rodinnou rekreaci a plochách smíšených obytných rekrea�ních), jednak 
formou p�evod� objekt� obytných na rekrea�ní (rekrea�ní chalupy). 

V �ešeném území je také �ada ubytovacích za�ízení; velmi hrubý odhad celkové l�žkové 
kapacity všech ubytovacích za�ízení v �ešeném území je cca 1500 l�žek. V územním plánu je 
vymezeno n�kolik zastavitelných ploch, na nichž se p�edpokládá výstavba ubytovacích 
za�ízení – jsou to p�edevším plochy ob�anského vybavení – láze�ství v lokalitách pod Láze�-
ským vrchem, U Lázní a Sn�žná strá� (plochy �. Z59, Z61, Z62, Z64) a plochy ob�anského 
vybavení se specifickým využitím ve Ski centru Miroslav a v lyža�ském areálu Láze�ský vrch  
(plochy �. Z57, Z89), dále plocha obytná smíšená láze�ská (plocha �. Z56). P�ípadný p�ír�s-
tek ubytovacích kapacit lze t�žko odhadnout, mohl by se pohybovat kolem 200 l�žek. 

�ešeným územím prochází 14 zna�ených turistických tras, dv� nau�né stezky, p�t cyk-
loturistických tras a zna�ené lyža�ské b�žecké trasy. V územním plánu jsou navrženy nové 
cyklistické trasy a in-line stezka (viz kap. E.2.9 Doprava). Doporu�ujeme také vyzna�it novou 
turistickou trasu k navržené rozhledn� na Smr�níku. 

E.2.8 Systém sídelní zelen�

Nejvýznamn�jším druhem zelen� v �ešeném území jsou lesní masivy, které pokrývají 88 
% jeho rozlohy, dále pak doprovodná zele
 vodních tok� – Sta�í�e a jeho p�ítok�. 

Zele� v zastav�né �ásti obce tvo�í p�evážn� soukromé zahrady u obytné zástavby a rekre-
a�ních objekt�. Významnou plochou ve�ejn� p�ístupné zelen� v Lipové-lázních je p�edevším 
láze
ský park a park u památníku ob�tem frývaldovské stávky. Další drobné plochy ve-
�ejn� p�ístupné zelen� jsou u objekt� ob�anského vybavení.

V územním plánu je vyzna�eno p�t druh� ploch systému sídelní zelen�, a to:  

a) plochy ve�ejných prostranství – zele� ZV 
b) plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH 
c) plochy zahrádkových osad RZ 
d) plochy zelen� soukromé a vyhrazené ZS 
e) plochy zelen� ochranné a izola�ní ZO. 

a) Stávající plochy ve�ejných prostranství – zele
 jsou respektovány a navrhují se dv� plo-
chy nové:  

- v Dolní Lipové pro rozší�ení láze�ského parku (plocha �. Z68) 

- v Horní Lipové p�i soutoku Sta�í�e a Ramzovského potoka (plocha �. Z25). 
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b) Plochy ob�anského vybavení – h�bitovy zahrnují plochu stávajícího h�bitova a plochu 
navrženou pro jeho rozší�ení (plocha �. Z51). 

c) Plochy zahrádkových osad z�stávají beze zm�ny, nové se nenavrhují. 

d) Plochy zelen� soukromé a vyhrazené zahrnují stávající lokalitu zahrad u sportovního 
areálu v Dolní Lipové. Nová plocha je navržena v návaznosti na tyto stávající zahrady 
(plocha �. Z55). 

e) Plochy zelen� ochranné a izola�ní jsou navrženy ve východní �ásti Dolní Lipové k odclo-
n�ní navržené obytné výstavby od silnice I/60 (plocha �. Z82). 

E.2.9 Dopravní infrastruktura 

• Pozemní komunikace a významn�jší obslužná dopravní za�ízení 

Výchozí stav dopravy na pozemních komunikacích 

Základní dopravní kostru �ešeného území, kterou lze také definovat jako komunika�ní 
systém vyššího dopravního významu, p�edstavují v sou�asné dob� silnice I/60 (Jeseník – 
Javorník – Polsko), II/369 (Záb�eh – Lipová-lázn�), III/3691 (Dolní Lipová – p�íjezdná 
k železni�ní stanici), III/3692 (Horní Lipová – p�íjezdná) a silnice III/45319 (Dolní Lipová – 
Jeseník). Význam silnice I/60 lze ozna�it za nadregionální, silnice zp�ístup�uje oblast Javor-
nicka z jižní �ásti Olomouckého kraje a také zajiš�uje p�eshrani�ní vazbou na Polsko (p�es 
hrani�ní p�echod Javorník, Bílý Potok – Paczków). Významnou komunikací nadregionálního 
charakteru je rovn�ž silnice II/369, kterou v rámci Olomouckého kraje lze (zejména v zimních 
m�sících) ozna�it jako alternativu k tahu I/44 (Mohelnice – Bludov – Rapotín – �ervenohor-
ské sedlo – Jeseník – Mikulovice – Polsko). Ostatní silnice v �ešeném území mají lokální vý-
znam. 

Dopravní zatížení základní komunika�ní sít� v Lipové-lázních je rozloženo pom�rn� rov-
nom�rn�. Nejvyšší zatížení p�evádí silnice I/60, a to zejména ze sm�ru od Jeseníku (od silnice 
I/44). Jde o cca 3,9 tis. motorových vozidel/24 hodin na p�íjezdu od Jeseníku (údaj za oba 
sm�ry dohromady) a až 5,6 tis. voz/24h v centru obce. Intenzity dopravy na silnici II/369 do-
sahují hodnot až 4,1 tis. voz/24h. Údaje o intenzitách dopravy na ostatních silni�ních komuni-
kacích a síti místních komunikacích nejsou k dispozici. Z technického hlediska jsou silni�ní 
komunikace (s výjimkou krátkého koncového jednopruhového úseku silnice III/3692) reali-
zovány ve dvoupruhových kategoriích. Nevyhovující parametry vykazuje zejména úsek silni-
ce I/60 mezi Lipovou-lázn�mi a Vápennou (p�es sedlo Na Pomezí), a to jednak z hlediska 
ší�kového uspo�ádání, tak i z hlediska sm�rového a výškového. 
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Obr.: Výsledky s�ítání dopravy na silni�ní síti v �ešeném území (rok 2010) 

Tab.: Výsledky s�ítání dopravy na silni�ní síti v �ešeném území (�SD �R) 

Stan. 
�. 

Sil. �. Úsek mezi: Rok

motocykly, 
osobní 

vozidla a 
dodávky 
(M+O)

t�žká motorová 
vozidla – 
nákladní 

automobily a 
soupravy (TV)

voz./24 hod. 
sou�et všech 
mot. vozidel 

a p�ív�s�
(SV)

rozdíl v % 
proti 

p�edchozímu 
období 

7-3436 I/60 
Vápenná – 

Lipová – lázn�

2000 1872 464 2336 - 
2005

6
2230 497 2727 +16,7 

2010 2065 486 2551 -6,5 

7-0940 I/60 
Lipová – lázn�, 

centrum 

2000 4063 823 4886 - 
2005

6
4930 1172 6102 +24,9 

2010 4727 875 5602 -8,2 

7-0945 I/60 
Lipová – lázn� – 

Jeseník, I/44 

2000 2287 655 2942 - 
2005

6
2816 1013 3829 -30,1 

2010 3169 734 3903 +1,9 

7-3296 II/369 
Ostružná – 

Lipová – lázn�

2000 1053 655 1708 - 
2005

6
1953 386 2339 +36,9 

2010 3420 592 4012 +71,5 

7-3300 II369 
Lipová – lázn�, 

pr�tah 

2000 1053 655 1708 - 
2005

6
1953 386 2339 +36,9 

2010 3420 592 4012 +71,5 

7-0937 III/45319
Lipová – lázn� – 

Jeseník 

2000 2377 397 2774  
2005

6
5247 793 6030 +117,4 

2010 2548 434 2982 -50,5 
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Na silni�ní komunikace v �ešeném území navazuje sí� místních a ú�elových komunikací, 
které zajiš�ují obsluhu zástavby, polních a lesních pozemk� a výrobních areál�, pokud tyto 
nejsou p�ímo obslouženy ze silni�ních pr�tah�. 

Sí� místních komunikací v Lipové-lázních je charakteristická živelným uspo�ádáním 
odpovídajícímu morfologickému �len�ní �ešeného území (zástavba je situována v údolí, 
kterým protéká �í�ka Sta�í�). Jednotlivé komunikace jsou vedeny bu	 paraleln� s hlavními 
pr�tahy (silni�ními komunikacemi), nebo jde o uslepené komunikace obsluhující odlehlejší 
zástavbu. Z hlediska technického jde o jednopruhové i dvoupruhové úseky s nehomogenní 
ší�kou vozovky (nejednozna�nou kategorií). Místní komunikace mají p�edevším obslužný 
charakter, dle �SN 73 6110 odpovídajícím z hlediska urbanisticko – dopravního funk�ní 
skupin� C (místní komunikace III. t�ídy). Vyšší dopravní význam mají místní komunikace 
v centru obce, a to zejména v lokalitách s hust�jší zástavbou rodinnými nebo bytovými domy. 
Význam místních komunikací v ostatních lokalitách, kde jde zejména o jednopruhové 
komunikace bez pot�ebného vybavení (výhybny, obratišt�), je nižší. 

Ú�elové komunikace, ve form� polních a lesních cest, dopln�né p�íjezdovými 
komunikacemi k rozptýleným lokalitám zástavby (jde vesm�s o ve�ejn� p�ístupné ú�elové 
komunikace), slouží p�edevším ke zp�ístupn�ní jednotlivých objekt�, polních a lesních 
pozemk� nebo výrobních areál� a navazují na místní nebo silni�ní komunikace. V p�ípad�
lesních a polních cest jde o jednopruhové komunikace s r�znou povrchovou úpravou. Po 
n�kterých lesních cestách jsou vedeny cyklistické a turistické zna�ené trasy.  

Infrastrukturu silni�ní dopravy v �ešeném území dále dopl�ují obslužná dopravní za�íze-
ní. Všeobecn� se k nim �adí autobusové zastávky, �erpací stanice pohonných hmot, parkovišt�  
a p�ípadn� odpo�ívky. V Lipové-lázních se nachází v sou�asnosti celkem 12 autobusových 
zastávek (viz Hromadná doprava osob) a rozptýlené parkovací plochy v centru a na sídlištích 
(viz Odstavování, parkování a garážování vozidel). U silnice II/369 se nachází �erpací stanice 
pohonných hmot (k.ú. Dolní Lipová). 

Základní koncepce �ešení dopravy na pozemních komunikacích 

Dopravní �ešení Územního plánu Lipová-lázn� koncep�n� vychází p�edevším 
z nad�azených rozvojových dokument� – z Politiky územního rozvoje �R (PÚR �R 2008), z 
Dopravní politiky �eské republiky pro léta 2005 – 2013 a ze Zásad územního rozvoje Olo-
mouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 (ZÚR OK).  

Problematickým prvkem v území je trasa silnice I/60, a to zejména v úseku mezi Lipo-
vou-lázn�mi a Vápennou, která svými parametry (sm�rové oblouky, výškové sklony a ší�kové 
a prostorové uspo�ádání) neodpovídá standard�m a normovým hodnotám pro silnice I. t�ídy. 
Z tohoto d�vodu je navrženo p�edm�tný úsek p�eložit do nové polohy. Nová trasa je vedena 
katastrálním územím Dolní Lipové, a to z k�ižovatky stávající silnice I/60 a silnice III/45319 
severním sm�rem k sedlu na Pomezí. Mimoúrov�ov� k�íží železni�ní trat� �. 292 (tunel délky 
cca 200 m) a �. 295 u železni�ní zastávky Lipová-lázn�, jeskyn� (podjezdem). Z hlediska 
technického se bude jednat o dvoupruhovou sm�rov� nerozd�lenou komunikaci. Toto �ešení 
je v souladu se ZÚR OK, kde je pro p�eložku silnice rámcov� stanoven koridor v ší�ce 200 m 
od osy navržené trasy a návrh je za�azen mezi ve�ejn� prosp�šné stavby pod ozna�ením D07 
(I/60 Lipová – Lázn� – Javorník, p�eložky a obchvat). Územní plán Lipová-lázn� polohu na-
vržené p�eložky zp�es�uje a pro jeho realizaci vymezuje zastavitelnou plochu dopravní infra-
struktury – silni�ní �. Z91 jako koridor o ší�ce 100 m (50 m od osy komunikace na ob� stra-
ny), a to v celém pr�tahu územím obce Lipová-lázn�; zahrnuje i v�tve budoucích k�ižovatek 
se stávající trasou I/60 – technické �ešení k�ižovatek není v územním plánu �ešeno, stejn� jako 
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technické �ešení p�eložky (návrh most�). V této vymezené zastavitelné ploše jsou možné sm�-
rové odchylky  trasy p�eložky, úpravy a p�eložky ostatní komunika�ní sít� i úpravy a p�eložky 
tras sítí technické infrastruktury. P�i realizaci p�eložky je nutno zachovat dopravní p�ístup 
k zem�d�lským a lesním pozemk�m, tzn. k�ížení nebo napojení  ú�elových komunikací.  

Ostatní silni�ní komunikace jsou v území považovány za stabilizované, navržena je pou-
ze úprava k�ižovatky silnice II/369 a III/3692 v katastru Horní Lipové – na k�ižovatku 
okružní; pro tuto úpravu je vymezena plocha p�estavby �. P13. Úpravy ší�kového uspo�ádání 
komunikací, prostor� k�ižovatek apod. nejsou územním plánem �ešeny; jejich realizace se 
však p�edpokládá v rámci vymezených ploch dopravní infrastruktury silni�ní. 

Dopravní systém nižšího významu (místní a ú�elové nebo ve�ejn� p�ístupné komunika-
ce), z jehož tras je obsluhována v�tšina �ešeného území, má dostate�né parametry  
a jeho podstatnou �ást lze považovat za stabilizovanou. Nové úseky komunikací jsou navr-
ženy pouze ve vztahu k navrhovaným dopravním stavbám a novým významn�jším plošným 
zám�r�m, jejichž dopravní obsluha je obtížn� �ešitelná ze stávajících komunikací.  

V územním plánu jsou navrženy následující nové komunikace: 

V k.ú. Dolní Lipová: 
-  obvodová komunikace v lokalit� Na Rovinách pro dopravní obsluhu zastavitelných 

ploch �. Z75 a Z77; pro tuto komunikaci je vymezena zastavitelná plocha �. Z76 
-  p�ístupové komunikace v lokalit� Kolonka pro dopravní obsluhu zastavitelných 

ploch �. Z71, Z73 a Z74; pro tyto komunikace je vymezena zastavitelná plocha �. 
Z72 

- p�ístupové komunikace v lokalit� Sn�žná strá� pro dopravní obsluhu zastavitelných 
ploch �. Z66, Z67 a Z98; pro tyto komunikace je vymezena zastavitelná plocha �. 
Z65 

- obslužná komunikace v lokalit� Pod Láze�ským vrchem pro dopravní obsluhu za-
stavitelných ploch �. Z61 a Z62 a pro p�íjezd do areálu lázní; pro tuto komunikaci je 
vymezena zastavitelná plocha �. Z60 

- p�ístupové komunikace v lokalit� Pod Láze�ským vrchem pro dopravní obsluhu ly-
ža�ského areálu a zastavitelných ploch �. Z57, Z58 a Z59; 

-    ú�elová komunikace spojující lesní cesty na Miroslavi a zajiš�ující p�ístup ke stáva-
jícímu objektu; 

-    ú�elová komunikace od lesní cesty pod Miroslaví k Láze�skému vrchu. 

V k.ú. Horní Lipová: 
-  p�ístupová komunikace v lokalit� Pod Ln�ným vrchem pro dopravní obsluhu zasta-

vitelné plochy �.  Z29; pro tuto komunikaci je vymezena zastavitelná plocha �. Z30 
-  p�ístupová komunikace v lokalit� U K�ižovatky pro dopravní obsluhu zastavitelné 

plochy �. Z28 se zapojením do silnice III/3692; pro tuto komunikaci je vymezena 
zastavitelná plocha �. Z27 

-  p�ístupová komunikace v lokalit� Pod Nádražím pro dopravní obsluhu zastavitel-
ných ploch �. Z13, Z15 a Z16; pro tuto komunikaci je vymezena zastavitelná plocha 
�. Z14. 

Dopravní obsluha ostatních zastavitelných ploch nebo zastav�ných území bude �ešena ze 
stávajícího komunika�ního systému (u rozsáhlejších ploch, kde není územním plánem �ešen 
vnit�ní systém dopravní obsluhy, bude obslužnost prokázána jiným zp�sobem, nap�. územní 
studií, zajišt�ním v�cných b�emen apod.). Ralizovat nové místní nebo ve�ejn� p�ístupné ú�e-
lové komunikace a zlepšovat technické parametry stávající komunika�ní sít� lze v zastav�ném 
území, zastavitelných plochách a plochách p�estavby bez omezení, v nezastav�ném území 
s ur�itými omezujícími podmínkami, stanovenými pro jednotlivé plochy s rozdílným zp�so-
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bem využití. V p�ípad� úprav technických parametr� komunikací jde zejména o jejich lokální 
úpravy (nap�. díl�í úpravy k�ižovatek spo�ívající v uvoln�ní rozhledových polí nebo ve zlep-
šení pr�jezdnosti úpravou polom�r� obrub k�ižovatek, ší�kové homogenizace jednotlivých 
úsek�, dopln�ní výhyben a obratiš�, úpravy komunika�ních prostor� pro vymezení parkova-
cích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodník� nebo stezek pro cyklisty 
nebo úpravy za�ízení ve�ejné hromadné dopravy), které vzhledem k omezené rozlišovací 
schopnosti územního plánu nelze zobrazit v grafické �ásti. P�i realizaci výše uvedených úprav 
a nových místních nebo ve�ejn� p�ístupných ú�elových komunikací, je nutno respektovat p�í-
slušné dopravní právní p�edpisy a oborové normy, podmínky ochrany kulturních památek a 
chrán�ných území nebo vedení sítí technické infrastruktury.  

Na ú�elovým komunikacích, zejména v úsecích, po kterých jsou vedeny cykloturistické 
trasy, je nutno provést úpravy krytu (zpevn�ním) a úpravy propustk�, realizovat informa�ní 
zna�ení a úpravy dopravního zna�ení. U ostatních ú�elových komunikací se p�edpokládá pou-
ze nutná údržba a úpravy jejich vybavení (propustky, mosty apod). 

Dopravní prognóza intenzit silni�ní dopravy 

Pro výchozí zatížení silni�ní sít� z r. 2010 je územním plánem provedena orienta�ní pro-
gnóza k r. 2025 (st�edn�dobý �asový horizont) a k r. 2035 (dlouhodobý �asový horizont) za-
ložená na výpo�tových postupech TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komuni-
kacích.  

Tab.: Výhledové dopravní zatížení na silni�ní síti bez vlivu realizace silni�ních p�eložek 

Stan. 
�. 

Sil. �. Úsek mezi: Rok

motocykly, 
osobní 

vozidla a 
dodávky 
(M+O)

t�žká motorová 
vozidla – 
nákladní 

automobily a 
soupravy (TV)

voz./24 hod. 
sou�et všech 
mot. vozidel 

a p�ív�s�
(SV)

rozdíl v % 
proti 

p�edchozímu 
období 

7-3436 I/60 
Vápenná – 

Lipová – Lázn�

2010 2065 486 2551 - 

2025 2705 515 3220 +26,2 

2035 3098 535 3632 +12,8 

7-0940 I/60 
Lipová – Lázn�, 

centrum 

2010 4727 875 5602 - 

2025 6192 928 7120 +27,1 

2035 7091 963 8053 +13,1 

7-0945 I/60 
Lipová – Lázn� – 

Jeseník, I/44 

2010 3169 734 3903 - 

2025 4151 778 4929 +26,3 

2035 4754 807 5561 +12,8 

7-3296 II/369 
Ostružná – 

Lipová – Lázn�

2010 3420 592 4012 - 

2025 4378 616 4993 +24,5 

2035 4993 633 5627 +12,7 

7-3300 II369 
Lipová – Lázn�, 

pr�tah 

2010 3420 592 4012 - 

2025 4378 616 4994 +24,5 

2035 4993 633 5627 +12,7 

7-0937 III/45319
Lipová – Lázn� – 

Jeseník 

2010 2548 434 2982  

2025 3261 451 3712 +24,5 

2035 3720 464 4184 +12,7 
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Z provedené prognózy a rozboru dosavadního vývoje dopravního zatížení je z�ejmé, že ob-
last Lipové-lázní (Jesenicka obecn�) dlouhodob� vykazuje pom�rn� nízké hodnoty doprav-
ního zatížení, což je dáno zejména geograficky odlehlou polohou celého regionu. R�st inten-
zit mezi roky 2000 – 2010 je patrný p�edevším na silnici II/369. Silnice I/60 vykazuje mírnou 
stagnaci, avšak tento pokles zatížení m�že být zp�soben krom� hospodá�ské recese i zm�nou 
metodiky s�ítání dopravy. Provedená prognóza ale pro následující období uvažuje 
s postupným a plynulým nár�stem stupn� automobilizace a zvyšováním dopravního výkonu, 
což se projeví zvýšením intenzit dopravy. Dosažení limitních intenzit provozu (kapacity ko-
munikací nebo dosažení limitních úrovní kvality dopravy), které by vyvolaly nutnost ší�ko-
vých úprav komunika�ní sít�, nebo p�eložek komunikací nad rámec vymezený územním plá-
nem, se ve st�edn�dobém (rok 2025) ani dlouhodobém �asovém horizontu (rok 2035) neo�e-
kává (viz následující tabulku). 

Tab.: Orienta�ní rozp�tí úrov
ových intenzit k p�edb�žnému stanovení návrhové kate-
gorie silnic, rychlostních silnic a místních sb�rných komunikací  

Typ komunikace 
Návrhová              
kategorie 

Rozp�tí úrov�ových intenzit                          
pro požadovaný stupe� úrovn� kvality 

dopravy (voz./24hod.) 

Požadovaný                   
stupe� úrovn�

kvality dopravy 

silnice I. t�ídy 
S 11,5 11500 17000 C-D 
S 9,5 7500 13500 C-D 

silnice II. t�ídy 
S 9,5 9500 14500 D 
S 7,5 6000 10000 D 

silnice III. t�ídy 
S 7,5 8000 13000 E 
S 6,5 1000 4000 E 

místní sb�rná                  
komunikace 

MS2 25000 35000 D 

Takto provedená orienta�ní prognóza, založená pouze na r�stových koeficientech však po-
skytuje pouze zkreslené údaje (neuvažuje nap�. s p�ípadnou zm�nou dopravních vazeb apod.) 
a poskytuje pouze hrubou p�edstavu o dopravních tocích v �ešeném území. Pro podrobn�jší 
analýzu se proto doporu�uje zpracovat podrobn�jší dopravní model.  

• Dráha a významn�jší obslužná za�ízení dráhy 

�ešeným územím jsou vedeny dv� jednokolejné železni�ní trat� s motorovou trakcí. 
Jde o celostátní tra� �. 292 (Krnov – Šumperk) a regionální tra� �. 295 (Lipová-lázn� – 
Javorník ve Slezsku). Jejich trasy jsou dlouhodob� stabilizovány ve stávajících polohách. 
V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 je pro tra� �. 292 
stanoven požadavek územn� hájit návrh na elektrizaci trati; tento požadavek je v Územním 
plánu Lipová-lázn� respektován, elektrizace bude realizována ve stávajících plochách do-
pravní infrastruktury – železni�ní DZ.  

Ob� trati jsou využívány p�edevším v pracovních dnech pro zajišt�ní dopravní obslužnosti, 
�áste�n� pak i pro nákladní dopravu (z provozního areálu vápencového lomu). Dovolená 
tra�ová t�ída zatížení obou tratí je C4 (20 t na nápravu). Vle�ková tra� je vedena do provoz-
ního areálu OMYA, a.s. na Pomezí, a to ze železni�ní zastávky Lipová-lázn�, jeskyn�. 

Drážní infrastrukturu dopl�ují dv� stávající lanové dráhy – ve Ski centru Miroslav a ve 
Ski areálu Ramzovské sedlo – lanová dráha vedená z Ramzové p�es �er�avu na Šerák. Nové 
lanové dráhy se nenavrhují. 
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• Provoz chodc� a cyklist�

Infrastruktura p�ší a cyklistické dopravy je v Lipové-lázních zastoupena komunikacemi 
s vylou�eným provozem motorové dopravy (nap�. stezky pro chodce nebo stezky pro cyklisty, 
a to zejména v láze�ském areálu a jeho okolí) a chodníky podél komunikací. Pro b�žný pro-
voz cyklisté v �ešeném území jinak využívají p�edevším stávající sí� silnic a místních komu-
nikací. Na silni�ních komunikacích nejsou intenzity provozu vysoké, dle s�ítání dopravy pro-
vedeného �SD �R v r. 2010 je nejzatížen�jší oblastí z hlediska cyklistické dopravy st�ed obce 
– viz tab. Intenzity cyklistického provozu na vybraných profilech (�SD �R, rok 2010) a obr. 
Výsledky s�ítání dopravy cyklist� na silni�ní síti v �ešeném území (rok 2010). Na síti míst-
ních nebo ú�elových komunikací nebylo s�ítání cyklist� provád�no. Samostatné komunikace 
pro cyklisty p�edstavuje v sou�asné dob� pouze stezka pro cyklisty u silnice I/60 v lokalit�
Bobrovník. Rekrea�nímu provozu slouží zna�ené cykloturistické trasy, které jsou vedeny po 
stávajících komunikacích (viz Tab.: P�ehled zna�ených cykloturistických tras na území Lipo-
vé-lázní).  

Bezkolizní provoz chodc� je v centrální �ásti �ešeného území zajišt�n prost�ednictvím hus-
té sít� stezek a chodník� podél komunikací. V okrajových �ástech chodci využívají prosto-
ry místních nebo silni�ních komunikací, avšak vzhledem k nízkým intenzitám dopravy je ten-
to stav považován za vyhovující.  

Tab.: Intenzity cyklistického provozu na vybraných profilech (�SD �R, rok 2010) 

Stan. 
�. Sil. �. Úsek mezi: Rok 

Intenzita cyklistické 
dopravy v r. 2010 

(cyklist�/den) 
7-

3436
I/60 Vápenná – Lipová – lázn� 2010 56 

7-
0940

I/60 Lipová – lázn�, centrum 2010 188 
7-

0945
I/60 Lipová – lázn� – Jeseník, I/44 2010 64 

7-
3296

II/369 Ostružná – Lipová – lázn� 2010 314 
7-

3300
II369 Lipová – lázn�, pr�tah 2010 314 

7-
0937

III/4531
9

Lipová – lázn� – Jeseník 2010 152 
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Obr.: Výsledky s�ítání dopravy cyklist� na silni�ní síti v �ešeném území (rok 2010) 

Tab.: P�ehled zna�ených cykloturistických tras na území Lipové-lázní 

ev. 
�íslo 

pr�b�h trasy pozn.: 

53 Hanušovice – Jeseník – Píse�ná 

cyklotrasa II. t�ídy vedená                  
po silnici II/439 a po místních 
komunikacích v obci a dále                     
po silnici I/60 do Jeseníku 

6042 Jeseník – Žulová – Bernatice 

vedena severní �ástí �ešeného 
území od Vápenné po silnici 
I/60 k sedlu Na Pomezí a dále 
východním sm�rem na Jeseník 
po lesních cestách  

6044 Bílá Voda CZ/PL – Javorník – Hrani�ky – Horní Lipová 

vedena západní �ástí �ešeného 
území po lesních cestách                     
(z Horní Lipové pod masiv 
Smrku) 

6208 
Adolfovice – Pod Javo�íkem – Ob�í Skály – Ramzová – 
Horní Lipová – Lu�ní vrch 

vedena z Lu�ního vrchu 
v Horní Lipové (od trasy 6044), 
p�es obec ve sm�ru k Ramzové 
a pod masivem Šeráku                       
do Adolfovic 

6209 
Horní Lipová – Pod Javo�íkem – Adolfovice – U Vodárny – 
Pod Velkým Bradlem 

vedena z Horní Lipové,               
p�es Miroslav do Adolfovic 
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Rekrea�nímu p�šímu provozu slouží turisticky zna�ené trasy a nau�né stezky. Nejvý-
znamn�jší turistickou trasou je �erven� zna�ená trasa �. 0604, která je v širších vazbách sou-
�ástí evropské dálkové trasy E3 – Atlantik – Ardeny – Eisenach – Dukla. Na území Jesenicka 
je vedena od Králického Sn�žníku hlavním h�ebenem Hrubého Jeseníku.  

Tab.: Turisticky zna�ené trasy v �ešeném území 

ev. 
�íslo 

pr�b�h trasy barva pozn.: 

0604 

Králický Sn�žník – Kladská brána – Kun�ická hora – Papr-
sek – Pet�íkov – Ramzová – �ernava – Šerák – Keprník – 
Trojmezí – V�esová  studánka – �ervenohorské sedlo – 
Švýcárna – Prad�d, rozc. – U Barborky – Ov�árna – Vysoká 
hole – Jelení studánka 

�ervená

vedena jihozápadní 
�ástí �ešeného                
území, sou�ást E3 

0632 
Lipová, lázn�, ŽST – Lipová, lázn�, BUS – Lipová, památ-
ník, BUS – AC Dolní Lipová – Bobrovník, rest. �ervená

Vedena východní 
�ástí Dolní Lipové 
po MK 

2202 

Lipová, lázn�, žst. – Lipová, kostel, BUS – Lipová, tov., 
BUS – Pod Sn�hulákem – Pod Ob�íma skalama – Ob�í skál, 
rozc. – Šerák – Pod Keprníkem – Pod To�níkem – Filipovi-
ce, chata, BUS 

modrá 

prochází k.ú. Dolní            
i Horní Lipové, �ást 
trasy lyža�sky             
sjízdná 

2203 
�ernava, lanovka – Nad Dobrou vodou – Nad p�chotním 
srubem – Ostružná, obec – Ostružná, rozc.u ŽST – Pet�íkov, 
okraj 

modrá 
prochází okrajem 
�ešeného území, 
lyža�sky sjízdná 

2206 Pomezí, jeskyn� – Lipová-lázn� – Javo�ík modrá 
vedena k.ú. Dolní 
Lipová 

2208 
Horní Lipová, žst. – Jesenný potok – Nýznerovské vodopády 
– Žulová – Boží Hora – Plavný potok modrá 

vedena západní �ástí 
k.ú. Horní Lipová 

4802 
Ramzová,ŽST – Vražedný potok – Pod Ob�íma skalama – 
Ob�í skály zelená 

�ást trasy lyža�sky 
sjízdná 

4804 
�ertovy kameny – �eská Ves – Lázn� Jeseník – Pomezí – 
Sedlo Smr�ník – Lipová-lázn� – Miroslav zelená 

vedena k.ú. Dolní 
Lipová, �ást trasy 
lyža�sky sjízdná 

4876 Horní Lipová – Pod Kop�ivným – Slepá cesta – Vápenná zelená 
vedena k.ú. Horní 
Lipová 

7804 
Mra�ná, lanovka – Šerák – Miroslav – Bobrovník – Jeseník 
– �ertovy kameny – Prameny Javorné  – Rejvíz – Kazatelny 
– Pásmo Orlíka – Sedlo Videlský k�íž – Švýcárna 

žlutá 

vedena východní 
�ástí Dolní Lipové          
a �áste�n� k.ú. Horní 
Lipové 

7805 
Lázn� Jeseník – U Pomezí – Chata Smr�ník – Pod Kop�iv-
ným – Lví hora – Smrk, hrani�ník – Kovadlina – B�idli�ný – 
Špi�ák 

žlutá 

vedena severní �ástí 
k.ú. Dolní i Horní 
Lipové,  lyža�sky 
sjízdná 

9614 Ramzová,ŽST – V�trolam – Klín – Smrk – hrani�ník �ervená

místní trasa (vedená 
podél západní                 
hranice k.ú. Horní 
Lipové) 

9629 Pomezní okruh Lázní Jeseník modrá místní  trasa 
9636 Chata Smr�ník – Sedlo Smr�ník modrá místní trasa 
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Tab.: Nau�né stezky v �ešeném území 

ozna�ení stezky pr�b�h trasy 

NS Latzelova stezka krasem Rychlebských hor 
Vápenná – Polka – Lesní �tvr� – Ztracené 
údolí – sedlo pod Kop�ivným – Horní Lipová 

NS S Koprní�kem na výlet Keprnickými horami 
Trasa z �ervenohorského sedla na Ramzovou 
p�es Keprník a Šerák 

Aktivní stezka 
Vedená v blízkosti sanatoria Moravanka                 
v lázních Dolní Lipová 

NS Johanna Schrotha 

Trasa vedená od Muzea Johanna Schrotha             
v Dolní Lipové p�es sedlo Na Pomezí, kolem 
lom� na Smr�níku a úbo�í Kop�ivného                       
až k prameni císa�e Josefa II. v Horní Lipové. 

Turistické trasy a nau�né stezky nejsou vzhledem k jejich provozn� – technickému charak-
teru (jsou vedeny nap�. i po lesních p�šinách) a m��ítku zakresleny v grafické �ásti. 

Základní koncepce �ešení provozu chodc� a cyklist�

Návrh nové infrastruktury pro cyklisty se soust�e	uje p�edevším na dopln�ní stávajících 
tras a stezek pro cyklisty nebo stezek umož�ujících spole�ný pohyb chodc� a cyklist� a p�e-
devším stanovení podmínek pro realizaci tras nových nebo zám�r� umož�ujících segregaci 
cyklistické dopravy do samostatných pruh� nebo pás�. 

Navrženy jsou jednak trasy pro cyklisty vedené ve stopách stávajících komunikací, které je 
nutno stavebn� upravit tak, aby odpovídaly pot�ebám cyklistické dopravy, tak i samostatné 
komunikace pro cyklisty ve form� stezek pro cyklisty.  

P�ehled navržených cyklistických tras v �ešeném území, vedených po stávajících po-
zemních komunikacích: 

- Trasa od jeskyní Na Pomezí vedená západním sm�rem po stávajících komunikacích 
do Vápenné (s pracovním ozna�ením N01). Cílem návrhu je zlepšit p�ístup-
nost turisticky atraktivní oblasti v okolí jeskyní Na Pomezí. Trasa navazuje na zna-
�enou cyklotrasu �. 6042. 

- Trasa od láze�ského areálu vedená jižním sm�rem k sedlu Javo�ík (mezi vrcholy 
Sn�hulák a Javo�ík) s návazností na trasy �. 6208 a �. 6209 (s pracovním ozna�ením 
N02). Cílem návrhu je doplnit chyb�jící propojení Lipové-lázní s turisticky atraktivní 
jižní �ásti �ešeného území.  

- Trasy z Dolní Lipové vedené kolem Ski centra Miroslav jižním sm�rem s návazností 
na trasu �. 6209 (s pracovním ozna�ením N03). Cílem návrhu je vytvo�ení cyklistic-
kého okruhu pod vrcholem Sn�hulák a zlepšit návaznosti na již vymezené trasy. 

- Propojení trasy �. 53 a navrženého cyklookruhu pod vrcholem Sn�hulák (s pracov-
ním ozna�ením N04). Cílem návrhu je zlepšit návaznosti mezi již vymezenými a na-
vrženými trasami. 

- Odbo�ka z trasy �. 6028 z turistického rozcestí Pod Strmým k Ob�ím skalám (s pra-
covním ozna�ením N05). Cílem návrhu je zlepšit p�ístupnost turisticky atraktivní ob-
lasti v okolí Ob�ích skal. 

- Paralelní trasa s trasou �. 53 v Horní Lipové (s pracovním ozna�ením N06), vedená 
po lesních cestách. Cílem návrhu je vytvo�it podmínky pro vedení alternativní trasy 
k trase vedené po silni�ní komunikaci (silnici II/369). 
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- Trasa Ramzová – Horní Lipová (s pracovním ozna�ením N07), vedená od stanice la-
novky k silnici II/369 a dále p�ibližn� podél železni�ní trati do Horní Lipové, k pra-
menu císa�e Josefa II. Cílem návrhu je vytvo�it podmínky pro vedení alternativní tra-
sy k trase vedené po silni�ních komunikacích. 

- Trasa Pet�íkov – Horní Lipová s pracovním ozna�ením N08. Cílem návrhu je vytvo-
�it podmínky pro vedení alternativní trasy k trase vedené po silni�ní komunikaci (sil-
nici II/369). 

- Propojení trasy �. 6044 v Horní Lipové nad údolím Vápenného potoka s navrženou 
trasou N07 (s pracovním ozna�ením N09). Cílem návrhu je zlepšit návaznosti mezi 
již vymezenými a navrženými trasami. 

- Propojení tras �. 53 a �. 6044 v Horní Lipové (s pracovním ozna�ením N10) p�es 
Lu�ní vrch, Oblý vrch a rozcestí Pod Kop�ivným. Cílem návrhu je zlepšit návaznosti 
na již vymezené trasy.  

- Trasa v Horní Lipové ze sedla Pod Kop�ivným (s pracovním ozna�ením N11) 
s návazností na navrženou trasu mezi jeskyn�mi Na Pomezí a Vápennou. 

- Trasa v Horní Lipové z rozcestí Pod Oblým vrchem do Vápenné (s pracovním ozna-
�ením N12) 

     Dále je v územním plánu vymezena navržená in-line stezka Jesenicko, vedená nap�í�
územím Dolní Lipové v p�ibližném soub�hu se silnicí II/369 a I/60, která bude sloužit i cyk-
listickému provozu; v Horní Lipové trasa navazuje na navrženou cyklistickou trasu N04. Pro 
vedení in-line stezky jsou v územním plán vymezeny samostatné plochy ve�ejných prostran-
ství PV �. Z47, Z83 a Z84, z�ásti je trasa vedena po stávajících nebo navržených komunika-
cích. 

Územní plán Lipová-lázn� �eší p�edevším významné koncep�ní návrhy v území, ostatní 
mén� významné zám�ry podporující rozvoj infrastruktury cyklistické dopravy (stezky pro 
cyklisty, pruhy nebo pásy pro cyklisty v prostorech komunikací) je možno realizovat p�i do-
držení stejných zásad jako pro upravování technických parametr� komunikací (viz textovou 
�ást I.A Územního plánu Lipová-lázn�). 

Na úseku p�ší dopravy územní plán obecn� navrhuje pro bezkolizní pohyb chodc� prefe-
rovat odd�lení dopravy chodc� od dopravy vozidlové a prosazovat opat�ení pro zvýšení bez-
pe�nosti tohoto druhu dopravy. Nové chodníky podél komunikací nebo stezky pro chodce 
tedy budou realizovány dle místní pot�eby, a to i v úsecích s nízkým provozem, pokud to 
místní podmínky vyžadují (nap�. nep�ehledné úseky nebo úseky se zvýšeným pohybem chod-
c�). Realizace t�chto návrh� se p�ipouští v jednotlivých plochách s rozdílným zp�sobem vyu-
žití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

Nové turistické trasy, nau�né stezky a lyža�ské b�žecké trasy lze s ohledem na jejich cha-
rakter (turistické nebo b�žecké trasy jsou vymezovány p�edevším ve stopách stávajících ko-
munikací bez nutnosti provád�t stavební úpravy) realizovat tém�� ve všech funk�ních plo-
chách bez omezení, s výjimkou ploch p�írodních NP a lu�ních biocenter, kde je jejich realiza-
ce omezena. 

K navržené rozhledn� na Smr�níku by bylo vhodné vyzna�it turistickou trasu – od-
bo�ku z nau�né stezky Johanna Schrotha. 
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• Statická doprava – parkování a odstavování vozidel 

Odstavování a garážování osobních automobil� obyvatel rodinných dom� se p�edpokládá 
na vlastních pozemcích. Pro odstavování vozidel obyvatel bytových dom� jsou využívána 
parkovišt� v blízkosti bytových dom� nebo hromadné boxové garáže (v docházkové vzdále-
nosti do cca 450 m od lokalit bytových dom�). Pro parkování osobních automobil� návšt�v-
ník� za�ízení ob�anské vybavenosti se v Lipové-lázních využívají p�edevším parkovací plo-
chy na terénu. 

 Odstavování, garážování a parkování nákladních automobil� a speciálních vozidel je rea-
lizováno p�edevším ve výrobních a podnikatelských areálech. 

Pro ur�ování pot�eb statické dopravy je rozhodujícím parametrem dosažitelný stupe� au-
tomobilizace. Stupe� automobilizace je Územním plánem Lipová-lázn� stanoven v hodnot�
1:2,5. Jeho dosažení lze v podmínkách obce p�edpokládat k záv�ru st�edn�dobého �asového 
horizontu (rok 2025). Tento p�edpoklad je založen na odhadu Sdružení automobilového pr�-
myslu o údaji stávajícího stupn� automobilizace v oblasti Jesenicka (1 : 2,9). 

Podrobnost územního plánu však neumož�uje detailní rozlišení pot�eb jednotlivých objek-
t� bytových dom�, ob�anské vybavenosti, sportoviš� nebo jiných za�ízení, �ešeny jsou tedy 
pouze významn�jší plošné zám�ry. 

Konkrétn� jsou v územním plánu navrženy dv� nové parkovací plochy: 

- Parkovací plocha podél navržené obslužné komunikace u láze�ského areálu (plocha 
�. Z60). Cílem návrhu je zlepšit možnosti parkování návšt�vník� ob�anské vybave-
nosti a obyvatel na zp�sobilých plochách. 

- Parkovací plocha u kostela (stávající plocha PV). Cílem návrhu je zvýšit nabídku 
parkovacích kapacit v lokalit� pro návšt�vníky kostela nebo h�bitova. 

Ostatní parkovací a odstavné kapacity malého rozsahu lze realizovat dle pot�eby bez p�es-
ného vymezení v grafické �ásti územního plánu. Jednotlivé plochy budou �ešeny podrobn�jší 
projektovou dokumentací v jednotlivých funk�ních plochách dle územn�-technických podmí-
nek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití. 
Nezbytným p�edpokladem pro jejich realizaci je dodržení p�íslušných p�edpis� a ustanovení 
(zajišt�ní pr�jezdnosti vozidel, dodržení bezpe�nostních odstup�, zajišt�ní odvodn�ní a 
ochrana sítí technické infrastruktury). 

• Ve�ejná doprava a za�ízení ve�ejné dopravy 

Základ ve�ejné dopravy v �ešeném území tvo�í p�edevším autobusová hromadná dopra-
va osob, dopln�ná hromadnou dopravou osob po železnici.  

Infrastrukturu autobusové ve�ejné dopravy v �ešeném území tvo�í celkem 13 autobusových 
zastávek. Pokrytí �ešeného území autobusovou ve�ejnou dopravou je v grafické �ásti znázor-
n�no obalovou k�ivkou dostupnosti na autobusové zastávky, která byla stanovena na 400 m.  

Hromadné doprav� osob po železnici slouží železni�ní stanice Lipová-lázn� a Horní Lipo-
vá a železni�ní zastávky Lipová-lázn� – zastávka na celostátní trati �. 292 a železni�ní zastáv-
ka Lipová-lázn�, jeskyn� na trati �. 295. Provoz osobní dopravy na t�chto tratí je v rámci 
Olomouckého kraje za�azen do integrovaného dopravního systému (IDSOK). 

Infrastrukturu ve�ejné dopravy považovat za dostate�nou, polohy autobusových a želez-
ni�ních stanic nebo zastávek jsou v území vícemén� stabilizovány. Zhoršenou obsluhu vyka-
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zují n�které odlehlé lokality, a to zejména v Horní Lipové, kde dostupnost na zastávky žele-
zi�ní nebo autobusové dopravy dosahuje až 600 m. Optimalizace linek nebo návrh nových 
zastávek však není p�ímo p�edm�tem dopravního �ešení územního plánu. Návrh poloh nových 
zastávek (jak autobusových, tak i železni�ních) musí být �ešen samostatnou dokumentací v 
souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití.  

• Ochranná dopravní pásma, ochrana p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 

V �ešeném území je nutno respektovat: 

silni�ní ochranná pásma: 
- k ochran� silnic I., II. a III. t�íd bude mimo souvisle zastav�né území respektováno sil-

ni�ní ochranné pásmo podle zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�-
ní pozd�jších p�edpis�, které je vymezeno prostorem ohrani�eným svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti: 
-  50 m od osy vozovky pro silnice I. t�ídy; 
- 15 m od osy vozovky pro silnice II. a III. t�ídy; 

rozhledová pole k�ižovatek: 
- na k�ižovatkách budou respektována rozhledová pole stanovená alespo� v minimálních 

hodnotách dle �SN 73 6102; 

ochranná pásma dráhy: 
- k ochran� železni�ních tratí �. 292 a �. 295 bude respektováno ochranné pásmo dráhy 

podle zákona �. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, které tvo�í 
prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 
ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejmén� však ve vzdálenosti 30 m od hranic 
obvodu dráhy; 

  - k ochran� vle�ek mimo uzav�ené areály provozoven bude respektováno ochranné pásmo 
dráhy podle zákona �. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, v ší�ce 30 
m od osy krajní koleje; 

  -  k ochran� lanové dráhy bude respektováno ochranné pásmo lanové dráhy podle zákona 
�.266/1994 Sb., o dráhách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, které tvo�í prostor po obou 
stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdálenosti 10 
m od osy nosného nebo dopravního lana; 

podmínky pro ochranu p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací: 
- negativní ú�inky hluku jsou v �ešeném území kvantifikovány z p�edpokládaného provo-

zu b�žné silni�ní dopravy pro venkovní prostor, a to v zastav�ném území. Výpo�ty hlu-
kových imisí jsou provedeny pouze v okolí silnice I/60, a to v úseku procházejícím cen-
trem obce (nejzatížen�jší komunikace v zastav�ném území) pro známé intenzity dopravy 
vycházející z celostátního s�ítání dopravy z roku 2010 a pro r. 2025 a 2035 dle „Novely 
metodiky pro výpo�et hluku silni�ní dopravy“. Vzhledem k nehomogenním podmínkám 
v okolí pr�tahu, je uvažováno s odrazivým i pohltivým terénem (viz Novela metodiky 
pro výpo�et hluku silni�ní dopravy).  
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Tab.: Hluk ve venkovním prostoru pro území podél silnice I/60 

Typ terénu 
Výpo�tový 

rok 

LAeq (p�íp.) 
dB (A) 
den/noc 

s korekcemi dle na�. vlády �. 148/2006 Sb. 

15 m 20 m 30 m 40 m 50 m 

Odrazivý 

2010 
60,3 / 
53,5 

59,1 / 
52,3 

57,3 / 
50,6 

56,0 / 
49,3 

55,0 / 
48,3 

60/50 2025 
60,9 / 
53,8 

59,7 / 
52,6 

57,9 / 
50,8 

56,6 / 
49,5 

55,6 / 
48,5  

2035 
61,2 / 
54,0 

60,0 / 
52,8 

58,2 / 
51,0 

56,9 / 
49,7 

55,9 / 
48,7 

Pohltivý 

2010 
59,3 / 
52,6 

57,4 / 
50,6 

54,5 / 
47,8 

52,4 / 
45,6 

50,7 / 
44,0 

60/50 2025 
59,9 / 
52,8 

58,0 / 
50,9 

55,1 / 
48,0 

53,0 / 
45,9 

51,3 / 
44,2 

2035 
60,2 / 
53,0 

58,3 / 
51,1 

55,4 / 
48,2 

53,3 / 
46,1 

51,6 / 
44,4 

(pozn.: pro pohltivý terén uvažováno s výškou posuzovaného bodu 3,5 m, ve výpo�tu nejsou 
uplatn�ny další korekce, sklon vozovky mezi cca 2 – 3 %, tu�n� jsou vymezena pásma ve 
kterých je p�ípustná hladina hluku p�ekra�ována) 

Vypo�tená intenzita hluku na pr�tahu silnice I/60 podává p�edb�žnou hrubou p�edstavu o 
jeho p�sobení v okolí komunikace. Z provedených výpo�t� vyplývá, že k p�ekra�ování nyní 
platných hygienických limit� dochází p�edevším v blízkosti komunikace (do cca 30 – 35 m). 

Protihlukovou ochranu budov vyžadujících ochranu z hlediska hygienického (p�sobení 
hluku) a situovaných v zastav�ném území, v zastavitelných plochách a v plochách p�estavby v 
bezprost�ední blízkosti silnic a železni�ních tratí doporu�ujeme podmínit doložením spln�ní 
hygienických hlukových limit� p�i situování ve vzdálenosti bližší: 

- než 50 m od osy silnice I/60 
- než 30 m od osy silnice II/369 
-  než 15 m od silnic III. t�ídy 
- než 60 m od osy krají koleje železni�ních tratí. 

     V silni�ních ochranných pásmech a v ochranných pásmech dráhy je realizace staveb pro 
bydlení a rekreaci nebo pro ob�anské vybavení pro vzd�lávání a výchovu,  pro sociální služby 
a pro zdravotní služby p�ípustná pouze p�i prokázání nep�ekro�ení maximální p�ípustné hladi-
ny hluku v chrán�ných vnit�ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

E.2.10 Vodní hospodá�ství

• Zásobování pitnou vodou 

Obec Lipová-lázn� má vybudovaný ve�ejný vodovod, jehož provoz zajiš�uje JVS spol., 
s.r.o. Zdrojem pitné vody pro vodovod v obci je prameništ� Na Pomezí. Jde o prameništ�
podzemní vody na k. ú. Vápenná. Vydatnost zdroje Na Pomezí je 12 l/s. V prostoru prameniš-
t� je vybudována akumulace 200 m3 (524,30 – 520,90 m n. m.) a �erpací stanice, která �er-
pá vodu výtla�ným �adem DN 150 do vodojemu Na Pomezí 400 m3 (581,00 – 576,4 m 
n. m.). Z vodojemu je voda gravita�n� p�ivád�na do p�erušovací komory 20 m3 (551,00 –
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 548,80 m n. m.). Z p�erušovací komory voda te�e gravita�n� do spot�ebišt� Dolní Lipová a 
do vodojemu Lipová 400 m3 (547,80 – 543,80 m n. m.). Z vodojemu Lipová je voda dopra-
vována do spot�ebišt� Dolní Lipová a do p�erušovací komory Sn�žná strá
 20 m3 (min. 
hladina 531,00 m n. m.), ze které je zásobena �adem DN 80 lokalita Bobrovník. Vodovod v 
Horní Lipové navazuje na koncovou v�tev stávajícího vodovodu v Dolní Lipové, který je na-
pojen p�es �erpací stanice. �erpací stanice �erpá vodu do rozvodné sít� k. ú. Horní Lipová a 
do vodojemu Horní Lipová 2 x 50 m3 (599,60 – 596,86 m n. m.). Z vodojemu je voda gravi-
ta�n� dopravována do rozvodné sít� Horní Lipové. 

Vodojem Lipová 400 m3 je napojen �adem DN 150 na ve�ejný vodovod v Jeseníku. Propo-
jovací �ad je v sou�asné dob� kv�li špatnému technickému stavu mimo provoz, vodovod v 
obci tedy není propojen se skupinovým vodovodem Jeseník. Rozvodná sí� v obci je provede-
na z litiny, oceli, azbestocementu, PVC a lPe v profilech DN 80 – DN 200 délky 28,2 km. V 
sou�asné dob� je na vodovod napojeno 75 % obyvatel. 

Vodovodní sí� obce je rozd�lena do p�ti tlakových pásem: 

I. tlakové pásmo je pod vlivem PK 20 m3 (551,0-548,8), PK zásobí �ást k. ú. Dolní Lipo-
vá a vodojem Lipová 400 m3. II. tlakové pásmo je pod vlivem vodojemu Lipová 400 m3

(547,8-543,8) a zásobí �ást k. ú. Dolní Lipová, PK Sn�žná strá� 20 m3 a p�es �S vodojem 
Horní Lipová 2 x 50 m3. III. tlakové pásmo je pod vlivem PK Sn�žná strá� 20 m3 (min. hla-
dina 531,00 m n. m.) a zásobí místní �ást Bobrovník. IV. tlakové pásmo je pod vlivem �S 
Horní Lipová a je z n�j zásobeno jen n�kolik dom�. V. tlakové pásmo je pod vlivem vodo-
jemu Horní Lipová 2 x 50 m3 (599,60 – 596,86 m n. m.) a je z n�j zásobeno tém�� celé k. ú. 
Horní Lipová. 

Dále se v �ešeném území nachází hydrologický vrt HV 103 a vrt �HMÚ VO 156.

Vrt HV 103 byl navrtán v rámci hydrologických pr�zkum� v roce 1988 ve východní �ásti 
k. ú. Horní Lipová. P�i �erpací zkoušce m�l vydatnost 10 l/ p�i ustálené hladin� deprese – 4,65 
m. Voda vyhov�la požadavk�m na pitnou vodu bez jakýchkoliv úprav, proto je tento vrt navr-
žen za možný náhradní zdroj pro ve�ejný vodovod. Ochranná pásma vrt nemá stanovena. 

Vrt �HMÚ VO 156 se nachází v st�ední �ásti k. ú. Dolní Lipová na parc �. 842/25. Je na-
vrženo jeho p�emíst�ní na parc. �. 842/37 a navrženo ochranné pásmo o polom�ru 250 m. 

Do �ešeného území zasahují ochranná pásma vodních zdroj� Na Pomezí a Jeseník – 
M�sto.  

Vodní zdroj Na Pomezí situovaný v k. ú. Vápenná má vyhlášeno ochranné pásmo I. a II. 
stupn�, které bylo stanoveno ONV Šumperk  dne 5. 8. 1982, �.j. voda 1986/R-236/82-No-235. 
Rozsah ochranného pásma II. stupn� je upraven rozhodnutím OÚ Jeseník ze dne 3.12.2002, 
�.j. 4079/2002/RŽP/R-253/Vo-231/2. 

Vodní zdroj Jeseník – M�sto situovaný na k.ú. Dolní Lipová, Jeseník a �eská Ves má 
vyhlášeno ochranné pásmo I. stupn� rozhodnutím ONV Šumperk Voda N-1817/R 294/79-
Hm. 

Láze
ské místo Lipová-lázn� má stanoveno vnit�ní a vn�jší láze�ské území dle usnesení 
SmKNV ze dne 28. 9. 1973. 
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Výpo�et pot�eby vody k r. 2025 je orienta�n� proveden podle Sm�rnice �. 9 z roku 1973. 

bytový fond – trvale bydlí-
cích 

2 500 obyv x 120 l/os/den = 300 000 l/os/den = 300,00 m3/den 

vybavenost základní 2 500 obyv  x  30 l/os/den =   75 000 l/os/den =   75,00 m3/den 
obyvatelstvo
Qp = 300,00 + 75,00 
Qp = 375,00 m3/den = 4,34 l/s 

Qm = Qp x kd     kd = 1,4 
Qm = 525 m3/den = 6,08 l/s 

zem�d�lství
10 skotu, 6 koní, 220 ovcí  

Qp = 10 x 20 + 6 x 40 + 220 x 8 l/ks/den 
Qp = 2 200 l/ks/den = 2,20 m3/den

Qm = 10 x 35 + 6 x 60 + 220 x 10 l/ks/den 
Qm = 2 910 l/ks/den = 2,91 m3/den

celkové

 Qp = Qp obyvatel + Qp zem�d�lství      
 Qm = Qm obyvatel + Qm zem�d�lství

� Qp = 377,20 m3/den = 4,37 l/s     � Qm = 527,91 m3/den = 6,11 l/s 

Územní plán p�edpokládá pot�ebu vody ve výši Qm = 527,91 m3/den, tj. 6,11 l/s. Dosta-
te�ná akumulace je zajišt�na v zemních vodojemech Na Pomezí 400 m3, Lipová 400 m3, 
Sn�žná strá� 20 m3 a Horní Lipová 2 x 50 m3. 

Dle Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací území Olomouckého kraje je stávající systém zá-
sobování pitnou vodou i do budoucna vyhovující, navržena je pouze rekonstrukce propojova-
cího �adu DN 150 do Jeseníku za ú�elem p�ípadného posílení SV Jeseník o vodu ze zdroje Na 
Pomezí. Vodovod Lipová-lázn� je závislý na dodávce vody ze zdroje Na Pomezí, který je 
výhledov� uvažován i pro pot�eby SV Jeseník. V p�ípad� omezení dodávky vody ze zdroje Na 
Pomezí je možné pomocí výhledov� zrekonstruovaného propojovacího �adu dopravovat vodu 
z Jeseníka do vodojemu Lipová, bude ovšem nutno vystrojit nikdy nepoužívanou �erpací sta-
nici Lipovská, která se nachází na území m�sta Jeseník. 

Územní plán navrhuje stávající vodovodní sí� v celkové délce cca 32 km rozší�it o další 
vodovodní �ady DN 50 až DN 100 v délce cca 6 km pro zásobování navržených zastavitel-
ných ploch. Navržené �ady DN 80 – DN 100 budou rovn�ž plnit funkci vodovodu požárního. 
Samostatné v�tve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrant� do 200 m, mohou mít 
profil DN 50. Zastavitelné plochy a plochy p�estavby, které jsou mimo dosah vodovodních 
�ad� pitné vody, budou zásobeny pitnou vodou individuáln� (ze studní). 

Pro zásobení pitnou vodou ze studní je pot�eba vypracovat hydrogeologický pr�zkum, kte-
rý prov��í kvalitu vody a vydatnost vodního zdroje a posoudí, zda p�i vybudování studen ne-
dojde ke zm�n� hydrogeologických podmínek nebo k negativnímu ovlivn�ní stávajících stu-
den. 

Pro nejvýše položenou zástavbu v k. ú. Horní Lipová bude pot�eba navrženou vodovodní 
sí� napojit na stávající vodovod p�es ATS. Vybudování ATS je nezbytné z d�vodu zajišt�ní 
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tlaku vody v souladu s požadavky zákona �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a provád�cí vy-
hlášky �. 428/2001 Sb. Dále je navrženo v k. ú. Horní Lipová p�eložit �ad DN 80, tak aby ne-
byla omezena výstavba v zastavitelné ploše Z24. 

P�i realizaci p�eložky silnice I/60 je pot�eba dbát, aby nedošlo k poškození vodojemu Na 
Pomezí 400 m3 (581,00 – 576,4 m n. m.).  V souvislostí s p�eložkou silnice I/60 bude pravd�-
podobn� nutno realizovat p�eložky vodovodních �ad� DN 90 (vedoucího z prameništ� Na 
Pomezí do vodojemu Na Pomezí 400 m3), DN 160 (vedoucího z vodojemu Na Pomezí 400 m3

do PK 20 m3) a DN 225 (vedoucího z PK 20 m3 do obce Lipová-lázn�); konkrétní trasy p�elo-
žek nejsou územním plánem navrženy, budou �ešeny projektovou dokumentací p�eložky. 

Ve výkrese �. 4. Technická infrastruktura – vodní hospodá�ství jsou vyzna�eny orienta�ní 
trasy navrhovaných vodovodních �ad� a jejich dimenze; poloha a dimenze �ad� budou up�es-
n�ny podrobn�jší projektovou dokumentací po zam��ení terénu a s ohledem na protipožární 
zabezpe�enost jednotlivých objekt�. 

Navrhovaná výstavba ve�ejného vodovodu v obci Lipová-lázn� je v souladu s Plánem roz-
voje vodovod� a kanalizací území Olomouckého kraje a se Zásadami územního rozvoje Olo-
mouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1. 

Ochranná pásma vodovodních �ád� jsou stanovena dle zákona �. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, a to kolem vodovodních �ad� do DN 500 v�etn� 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vn�j-
šího líce potrubí a u vodovodních �ad� DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce v�tší než 2,5 
m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti výše uvedené zvyšují o 1,0 m od vn�jšího líce 
potrubí. 

• Odkanalizování a likvidace odpadních vod  

V obci je vybudována oddílná stoková sí�, která je napojena na stokovou sí� Jeseníku. 
Splaškové vody jsou likvidovány v �OV v �eské Vsi, která má kapacitu 93 000 EO. Celková 
délka stávající kanalizace DN 300 je cca 22,5 km. Kanalizaci provozuje JVS spol., s.r.o. 

Územní plán navrhuje v obci Lipová-lázn� stávající stokovou sí� rozší�it o další stoky 
splaškové kanalizace v celkové délce cca 7 km pro zajišt�ní likvidace odpadních vod 
z navržených zastavitelných ploch. V místní �ásti pod Ramzovou je navržena splašková gravi-
ta�ní kanalizace DN 300 v celkové délce cca 0,1 km se zakon�ením na �OV v k. ú. Ostružná.  

Do doby, než bude provedena výstavba splaškové kanalizace, bude likvidace odpadních 
vod zajišt�na individuáln� pomocí žump s vyvážením odpadu nebo domovních �OV s vyús-
t�ním do vhodného recipientu, stejn� jako pro objekty mimo dosah stávající a navržené kana-
lizace. 

Ve výkrese �. 4. Technická infrastruktura – vodní hospodá�ství jsou vyzna�eny trasy navr-
hovaných kanaliza�ních stok. Jejich poloha bude up�esn�na podrobn�jší projektovou doku-
mentací. 

Deš�ové vody ze zahrad a dvor� se doporu�uje vhodnými terénními úpravami (miskovitý 
tvar zahrad, reten�ní nádrže, rybníky, vsakovací za�ízení) v maximální mí�e zadržet v území a 
dále využívat jako vody užitkové (zalévání zahrad, p�íp. WC) a tím omezit jejich rychlý odtok 
z území. P�ebyte�né srážkové vody je navrženo odvád�t povrchov� m�lkými zatravn�nými 
p�íkopy p�íp. trativody do recipientu, deš�ové vody z rozsáhlejších zastavitelných ploch od-
vád�t deš�ovou kanalizací do vhodného recipientu. 



114

Navržená výstavba ve�ejné splaškové kanalizace v obci Lipová-lázn� je v souladu s 
s Plánem rozvoje vodovod� a kanalizací území Olomouckého kraje a se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1. 

Pro kanaliza�ní stoky je stanoveno ochranné pásmo dle zákona �. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, a to kolem kanaliza�ních do DN 500 v�etn� 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vn�jšího 
líce potrubí a u kanaliza�ních stok DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce v�tší než 2,5 m 
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti výše uvedené zvyšují o 1,0 m od vn�jšího líce po-
trubí. 

• Vodní toky a plochy  

P�evážná �ást území spadá do �HP 2-04-04-082, �HP 2-04-04-084 a 2-04-04-0860 – po-
vodí Sta�í�e. Severní �ást území spadá do �HP 2-04-04-0350 – povodí Vidnavky, západní 
�ást do �HP 2-04-04-083 – povodí Vápenného potoka, jihovýchodní �ást území do �HP 2-
04-04-075 – povodí B�lé a jižní �ást do �HP 2-04-04-085 – povodí Ramzovského potoka. 

Sta�í� pramení ve východní �ásti k. ú. Horní Lipová na úpatí vrcholu Smrk a protéká st�e-
dem zastav�ného území Horní a Dolní Lipové. Pravob�ežními p�ítoky Sta�í�e jsou Vápenný a 
Ramzovský potok. Ramzovský potok pramení za jihozápadní hranicí k. ú. Horní Lipová a 
protéká jihozápadní p�evážn� nezastav�nou �ásti k. ú. Horní Lipová. Do Sta�í�e se vlévá ve 
východní �ásti k. ú. Horní Lipová. Pravob�ežním p�ítokem Ramzovského potoka je Vražedný 
potok, který pramení v jižní �ásti území na úpatí Šeráku. Vápenný potok pramení na úpatí 
Mrtvého kopce a vlévá se do Sta�í�e v západní zastav�né �ásti Horní Lipové. Na území obce 
Lipová-lázn� se do Sta�í�e, Vápenného, Ramzovského a Vražedného potoka vlévá n�kolik 
bezejmenných pravob�ežních a levob�ežních p�ítok�. 

Správcem Sta�í�e v �. km. 0,000 – 8,450 je Povodí Odry, s.p., správcem Vápenného poto-
ka, Ramzovského potoka, Vražedného potoka a jejich bezejmenných p�ítok� jsou Lesy �R, 
s.p. Bezejmenné p�ítoky Sta�í�e jsou ve správ� Les� �R, s.p. a �eských drah, s.p. 

Pro Sta�í� je stanoveno záplavové území a vymezena jeho aktivní zóna rozhodnutím 
KÚ Olomouckého kraje �j. KUOK/16012/04/OŽPZ/339 ze dne 6.4.2005. Aktivní zóna je na 
�ešeném území vymezena vesm�s v koryt� vodního toku, záplavové území až na výjimky 
nezasahuje do zastav�ného území a neomezuje rozvoj obce. 

Vody Sta�í�e, Ramzového a Vražedného potoka jsou dle na�ízení vlády �. 71/2003 Sb., o 
stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci druh� ryb a dalších vodních ži-
vo�ich� a o zjiš�ování hodnocení stavu jakosti t�chto vod, ve zn�ní  �. 169/2006 Sb. �azeny 
jako lososový typ vody �. 210 B�lá. Pro ostatní vodní toky na území obce Lipová-lázn� typ 
vody není stanoven. 

Sta�í� je na území obce Lipová-lázn� dle vyhlášky �.470/2001 Sb., kterou se stanoví se-
znam významných vodních tok� a zp�sob provád�ní �inností souvisejících se správou vod-
ních tok�, za�azen mezi vodohospodá�sky významné toky. 

V �ešeném území se nachází n�kolik drobných vodních ploch – rybník�, které mají ry-
bá�ský a krajinnotvorný význam. 

Povrchové vody v k. ú. Horní a Dolní Lipová spadají do vodních útvar� s pracovním �ís-
lem 110 (Vidnavka po soutok s tokem �erný potok) a 118 (Sta�í� po ústí do toku B�lá) a jsou 
dle Plánu oblasti povodí Odry potencionáln� rizikové, p�írodní vodní útvary.  
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Podzemní vody spadají do vodních útvar� 64311 (Krystalinikum severní �ásti Východních 
Sudet – JV �ást) a 64312 (Krystalinikum severní �ásti Východních Sudet – SZ �ást). 
Z hlediska kvantitativního a chemického je dle Plánu oblasti povodí Odry hodnocen jako ne-
vyhovující vodní útvar 64311 a jako nerizikový vodní útvar 64312. 

Jihovýchodní �ást obce Lipová-lázn� náleží do Chrán�né oblasti p�irozené akumulace 
vod Jeseníky dle na�ízení vlády �. 40/1978 Sb. ze dne 19.4.1978. St�ední �ást k. ú. Horní Li-
pová náleží do hydrologické struktury Ramzovské nasunutí. Dle Územn� analytických 
podklad� ORP Jeseník je navrženo tuto hydrologickou strukturu vyhlásit jako Chrán�nou ob-
last p�irozené akumulace vod. 

Podle zákona �. 273/2010 Sb., tj. úplného zn�ní zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o 
zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, jsou správci vodních tok� p�i výkonu 
správy oprávn�ni, pokud je to nezbytn� nutné, užívat pozemky sousedící s korytem vodního 
toku, a to u významných vodních tok� nejvýše v ší�ce do 8 m a u ostatních vodních tok� nej-
výše v ší�ce do 6 m od b�ehové hrany, za ú�elem údržby vodního toku. 

Protipovod
ová opat�ení 

Stávající zástavba v n�kterých lokalitách je ohrožována záplavami p�ívalových vod ze 
zem�d�lských pozemk�. Územní plán navrhuje z�ídit nad t�mito nemovitostmi záchytné 
p�íkopy pro zachycení p�ívalových vod; záchytné p�íkopy jsou navrženy nad zástavbou na 
osmi nejohrožen�jších místech v celkové délce cca 5 km a jsou svedeny do recipient�. 

 Na bezejmenném levob�ežním p�ítoku Sta�í�e ve východní �ásti Dolní Lipové je navržena 
reten�ní nádrž  o rozloze cca 0,3 ha (plocha �. K11). Vodní nádrž bude sloužit k regulaci 
odtoku deš�ových vod p�i p�ívalových deštích, které jsou odvád�ny bezejmenným tokem do 
Sta�í�e. V sou�asné dob� p�ítok deš�ových vod bezejmenným levob�ežním p�ítokem není 
regulován a v d�sledku toho dochází v dolní �ásti k. ú. Dolní Lipová k zaplavování 
nemovitostí. V mimopovod�ových stavech m�že vodní nádrž sloužit k rekrea�ním ú�el�m. 
Vodní nádrž je navržena jako pr�to�ná. 

E.2.11 Energetika                 

• Zásobování elektrickou energií 

Výroba elektrické energie – podle vyhledáva�e licencí na výrobu elektrické energie 
Energetického regula�ního ú�adu (ERÚ) je  na území obce Lipová-lázn� provozována sou-
kromou osobou malá vodní elektrárna (MVE) na toku Sta�í�, s výkonem 20 kW. Plochy pro 
nová za�ízení pro výrobu elektrické energie se nenavrhují, p�edpokládá se rozší�ení malých 
fotovoltaických elektráren s výkonem 3 – 5 kW, instalovaných na objektech RD, p�íp. vyba-
venosti, pokud cena této energie bude dále výrazn� dotována.   

Nad�azená soustava VVN – �ešeným územím prochází vedení p�enosové soustavy 110 
kV VVN 5601 – 5602, propojující rozvodny 110/22 kV �eská Ves a Hanušovice, nová vede-
ní VVN se nenavrhují.  

Distribu�ní soustava  VN – obec Lipová-lázn� je zásobována elektrickou energií z roz-
vodné soustavy 22 kV, odbo�kami z hlavní linky VN 354, napojené z transforma�ní stanice 
110/22 kV v �eské Vsi. Hlavní linka VN 354 je provedena vodi�i 3x120 AlFe, na betonových 
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sloupech, odbo�ky pro Dolní Lipovou a Horní Lipovou pak vodi�i nižších pr��ez�. Propojení 
linky VN 354 s VN 68 umož�uje záložní napájení z transforma�ní stanice 110/22 kV Hanu-
šovice. 

Severovýchodní �ástí území obce prochází na spole�ných podp�rných bodech vedení VN 
73  �eská Ves – Javorník a VN 78, které slouží jako samostatný napaje� pro OMYA a.s. 
závod II. Pomezí. Ob� linky jsou provedeny v dimenzi 3 x 120 AlFe. Pro zvýšení provozní 
jistoty jsou linky VN 354 a VN 73 vzájemn� propojeny. 

Z hlavní linek VN 354 a VN 73 je na území obce Lipové-lázn� napojeno 33 distribu�ních  
trafostanic DTS  22/0,4 kV s celkovým instalovaným výkonem 9 490 kVA,  z toho do sít�
NN v Lipové-lázních dodává 23 DTS celkový výkon  7 290 kVA. Ostatní trafostanice jsou 
odb�ratelské. Linka VN 78 dodává pro a.s. OMYA, závod II. Pomezí max. p�íkon ve výši 3,6 
MW, pro závod I. ve Vápenné pak 1,8 MW. 

Rekonstrukce hlavních linek VN 354, 73 a 78 byla provedena v r. 1983 a jejich technický 
stav je dobrý. P�ípojky VN k jednotlivým DTS jsou provedeny vodi�i AlFe s r�znými pr��e-
zy. 

Bilance p�íkonu a transforma�ního výkonu 

Obec Lipová-lázn� je plošn� plynofikována trubním rozvodem zemního plynu. K r. 2025 
se p�edpokládá, že elektrickým vytáp�ním bude vybaveno  cca 10 %  byt� (stupe� elektrizace 
C) a �ást rekrea�ních objekt�. U ostatních byt� se vzhledem k rostoucímu stupni elektrizace 
domácností uvažuje se stupn�m elektrizace B.  

 Rozd�lení  byt� podle stupn�  elektrizace bude následující: 

90 byt� – stupe� elektrizace C (va�ení el.en.+ smíšené vytáp�ní el.energií p�ímotopné a 
akumula�ní) 

      820 byt� – stupe� elektrizace B (va�ení plynem) 

Podílové maximum byt� (Bmax) – podle �SN 33 2130 je m�rný p�íkon bytové jednotky 
v úrovni DTS VN/NN stanoven na 2,4 kW/byt pro stupe� elektrizace B, pro pln� elektrifiko-
vané byty (va�ení el. energií, v�etn� smíšeného elektrického vytáp�ní) se uvažuje s m�rným 
p�íkonem 12 kW/byt (stupe� elektrizace C). Pro objekty druhého bydlení (rodinná  rekreace) 
se uvažuje s m�rným p�íkonem 1,2 kW/objekt. Pro cca 20 % rekrea�ních objekt�  je uvažová-
no s elektrickým vytáp�ním  s p�íkonem 5 kVA/objekt. 

Vypo�tené podílové maximum byt� Bmax je následující: 

            Bmax = 820 x 2,4+ 90 x 12 + 220 x 1,2 + 45 x 5= 3 537 kW

Podílové maximum  vybavenosti (Vmax) – je ovlivn�no láze�ským a rekrea�ním charakte-
rem území a je stanoveno z m�rného ukazatele vztaženého na bytovou jednotku ve výši 1,2 
kVA/byt. Podíl láze�ských a ubytovacích za�ízení je bilancován ukazatelem 1,0 kVA na l�ž-
ko ( 1 770 l�žek). Pro nové drobné podnikatelské aktivity se uvažuje s p�íkonem 400 kVA. 

Vypo�tené podílové maximum vybavenosti  (Vmax)  je následující: 

     Vmax = 910 x 1,2+ 1 770 x 1,0 + 400 = 3 262 kW 

Pot�eba transforma�ního výkonu VN/NN (PDTS) – je  stanovena s 25% rezervou pro op-
timální využití transformátor� a zajišt�ní stability provozu p�i krytí odb�rových maxim.            
       PDTS = (Bmax + Vmax) x 1.25 = 8 498 kVA 
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Výkon odb�ratelských DTS (2 200 kVA) se považuje za dostate�ný. Pot�ebný p�íkon 3,6 
MW pro závod I. ve Vápenné, 1,8 MW pro a.s. OMYA, závod II. Pomezí, dodávaný samo-
statným vedením  VN 78, se do celkové bilance nezahrnuje. 

Podle bilance  p�íkonu elektrické energie  a transforma�ního výkonu je nutno pro obec Li-
pová-lázn� zajistit k r. 2025 cca 8 500 kVA transforma�ního výkonu.  P�ír�stek transforma�-
ního výkonu dosáhne cca 1 200 kVA proti sou�asnému stavu. Soudobé zatížení v úrovni TR 
110/VN je cca o 30 % nižší než pot�ebný transforma�ní výkon v úrovni DTS VN/NN a bude 
pro bytov�-komunální sféru a podnikatelské aktivity dosahovat výše cca 6 MW. 

Pot�ebný  transforma�ní výkon  pro byty, vybavenost  a podnikatelské aktivity bude za-
jišt�n ze stávajících distribu�ních trafostanic 22/0,4 kV, které budou dopln�ny �ty�mi novými 
DTS (DTS N1 – 4). Umíst�ní nových trafostanic je situováno do míst s navrhovanou výstav-
bou, p�íp. do míst s p�edpokládaným výskytem nedostatku transforma�ního výkonu, s mož-
ností posunu podle místních podmínek. 

Nové trafostanice se navrhují jako venkovní, typu BTS na jednoduchém betonovém slou-
pu, s transformátory 250 – 400 kVA. Navržené trafostanice TR – N1 a TR – N3 budou napo-
jeny nadzemní kabelovou p�ípojkou VN – 22 kV, trafostanice TR – N2 a TR – N4 podzem-
ním kabelovým vedením.  

Rozvodná sí� NN – rozvodná sí� NN  je p�evážn� venkovního provedení  s vodi�i AlFe na 
betonových sloupech,   páte�ní vedení v  pr��ezu 4x70 AlFe, odbo�ky s nižšími pr��ezy 4x25 
- 4x42 AlFe. Láze�ské objekty a objekty bytových dom� jsou napojeny zemním kabelovým  
vedením 3 x 120+70 AYKY. Sí� NN je z p�evážné �ásti v dobrém technickém stavu, schopná  
p�enosu  stávajícího  zatížení s místními rezervami. 

Z rozvodné sít� NN je  v sou�asné dob� zásobováno elektrickou energií 830 trvale obydle-
ných byt�, v�etn� vybavenosti, láze�ských objekt�, podnikatelských aktivit a rekrea�ních 
objekt�. Elektrická energie  je využívána p�edevším pro osv�tlení, pohon drobných domácích 
spot�ebi�� a �áste�n� pro va�ení a vytáp�ní.  

Nová rozvodná sí� NN bude v souladu s vyhláškou �. 269/2009 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, �ešena zásadn� zemním kabelovým vedením. Lokální nedostatek 
p�íkonu v síti NN je možno �ešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.    

• Zásobování plynem 

VTL plynovody a RS – obec Lipová-lázn� je zásobována zemním plynem z vysokotlaké-
ho (VTL) plynovodu DN 300, PN 25 (663 009) Záb�eh na Morav� – �ervenohorské sedlo – 
Jeseník, odbo�kou DN 200/150/100, PN 40  (662 078) Jeseník – Ramzová. Na plynovod DN 
300 dále navazuje plynovod DN 200, PN 25 (663 010) Jeseník – Zlaté Hory (mimo �ešené 
území), ze kterého je provedena odbo�ka DN 200, PN 40 (662 134) Jeseník – Vápenná.  

Na VTL plynovodu Jeseník – Ramzová jsou na území Lipové-lázní vysazeny odbo�ky pro 
dv� regula�ní stanice plynu RS VTL/STL, které zásobují místní st�edotlakou plynovodní 
sí�.  

RS Lipová 1 – je typová, kiosková  RS 1200/2/2 – 440 VTL/STL. Jde o dvou�adou, dvou-
stup�ovou regula�ní stanici, která slouží k regulaci vstupního tlaku plynu 0,8 – 4 MPa na vý-
stupní p�etlak 0,05 – 0,3 MPa s výkonem 1 200 m3 h -1. Regula�ní stanice je opat�ena odori-
za�ní stanicí. Za�ízení je situováno v areálu lázní.    
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RS Lipová 2 – je typová RS 2000/2/2 – 440 VTL/STL se stejnými technickými parametry 
jako RS I, v�etn� odoriza�ního za�ízení a výkonem je 2 000 m3 h -1. Za�ízení je situováno 
v západní �ásti Dolní Lipové jižn� od silnice II/369.  

Od RS Lipová 2 je vysokotlaký plynovod v dimenzi DN 100 dále veden k RS VTL/STL 
Ramzová, kde je ukon�en. 

Na VTL plynovodu Jeseník – Vápenná je vysazena odbo�ka pro velkoodb�r z dálkovodu – 
OMYA a.s., závod II. Pomezí, s vlastní regula�ní stanicí s výkonem 500 m3 h -1 a ro�ní spo-
t�ebou plynu ve výši 350 000 m3 .  

Nová vysokotlaká plynárenská za�ízení se v �ešeném území nenavrhují, dodávka plynu bu-
de zajišt�na p�es stávající RS VTL/STL, které je pro zajišt�ní špi�kové pot�eby plynu do r. 
2025 kapacitn� vyhovující. 

Místní plynovodní sí� – obec Lipová-lázn� je plošn� plynofikována potrubním rozvodem 
plynu (krom� místní �ásti Bobrovník). Místní plynovodní sí� v obci je provedena jako st�edo-
tlaká, v tlakové hladin� do 0,3 Mpa. St�edotlaká plynovodní sí� je provedena z materiálu lPe – 
t�žká �ada (SDR 11), v profilech D 63 – 110.  

 Z plynovodní sít� je v sou�asné dob� napojeno cca 650 odb�ratel�, v�etn� objekt� vyba-
venosti, láze�ských objekt� a podnikatelských aktivit. Zemní plyn je využíván p�edevším k 
otopu, nejv�tšími odb�rateli plynu z místní sít� jsou Lázn� Dolní Lipová, Základní škola a 
výrobní areál v západní �ásti Dolní Lipové.  

Bilance pot�eby zemního plynu 

Bilance pot�eby plynu je  sestavena podle jednotlivých odb�ratelských skupin – obyvatel-
stvo a ostatní odb�r. 

Obyvatelstvo – ro�ní a maximální hodinová pot�eba plynu pro obyvatelstvo jsou stanove-
ny metodou specifických pot�eb. P�edpokládá se, že  k r. 2025 bude plynofikováno cca 85 %  
byt�, tj. 770 byt� v RD a BD a cca 30 % objekt� druhého bydlení. Bilan�n� se uvažuje s vyu-
žitím plynu pro va�ení, p�ípravu TUV a vytáp�ní u všech plynofikovaných byt�. 

     Ostatní odb�r – v této kategorii jsou zahrnuty pot�eby pro otop stávajících objekt� vyba-
venosti, láze�ských objekt�, za�ízení hromadné rekreace a podnikatelských aktivit. Pot�eba 
pro tyto odb�ratele vychází ze zpracovaného generelu jako 70% podíl p�vodních hodnot. Pro 
blíže nespecifikované odb�ry je uvažováno s bilan�ní rezervou 100 m3 h-1, resp. 200 tis.m3 

rok-1. 

Bilance pot�eby zemního plynu k r. 2025  je uvedena v následující tabulce: 
   

M�rná pot�eba plynu Ro�ní pot�eba plynu 

Druh odb�ru [m3 h-1 ] [m3 rok-1 ] [m3 h-1] [tis. m3rok-1] 
Obyvatelstvo - byty 

RD (va�ení, otop, TUV) – 770 byt� 1,20  3 000 924 2 310 

Obyvatelstvo – druhé bydlení 
70 objekt� 0,6 1 000 42 70 

Ostatní odb�r   1 520 3 000 
Rezerva   100 200 

Odb�r  z místní sít� celkem                           2 586 5 580 
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Z celkové bilance pot�eby plynu vyplývá, že k r. 2025  je pro obec  Lipová-lázn� nutno z  
místní sít� zajistit cca 5,6 mil.m3 zemního plynu, zimní hodinové maximum p�i koeficientu 
sou�asnosti Ks = 0,9 dosáhne cca 2 330 m3 h-1.  

Pot�eba plynu pro OMYA a.s., závod II. Pomezí je zajišt�na z dálkovodu p�es vlastní regu-
la�ní stanici, proto není v bilanci zahrnuta. 

V územním plánu je navrženo rozší�ení st�edotlaké plynovodní sít� v okrajových �ástech 
obce a pro navržené zastavitelné plochy. Nová st�edotlaká plynovodní sí� bude provedena 
z plynového tlakového potrubí  PE 100 – SDR 11 v profilech D 50 – D 90 podél místních 
komunikací. 

• Zásobování teplem 

Území obce Lipová-lázn� leží podle  �SN 06 0210 - mapy oblastí nejnižších venkovních 
teplot v míst� s oblastní výpo�tovou teplotou tex =  - 180C a intenzivními v�try. Po�et dn� s 
pr�m�rnou  teplotou nižší než 120C dosahuje b�hem roku 255, pr�m�rná teplota v topném 
období je 2,70C. P�evážná �ást obytného území se rozkládá v nadmo�ské výšce 480 – 520 m. 

Spalovací stacionární zdroje (podle zák. �. 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší) s instalova-
ným výkonem v�tším než 5 MW nejsou na území obce Lipová-lázn� provozovány.  

K významn�jším tepelným zdroj�m v území pat�í plynové kotelny pro objekty ZŠ, lázní 
(10 plynových kotelen s celkovým výkonem 3 MW) a výrobního areálu v západní �ásti Dolní 
Lipové (4 plynové kotelny s celkovým výkonem 0,7 MW).  

Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný zp�sob vytáp�ní s domovními 
kotelnami pro bytové domy, láze�ské objekty a objekty vybavenosti a individuálním vytáp�-
ním rodinných dom�. Tepelná energie pro vytáp�ní byt� v RD je zajiš�ována p�edevším spa-
lováním zemního plynu (475 byt�), biomasy (160 byt�) a pevných paliv (40 byt�). Elektrická 
energie se využívá pro vytáp�ní 80 byt�. Uvedené údaje jsou p�evzaty z p�edb�žných výsled-
k� SLBD z r. 2011.     

Decentralizovaný zp�sob vytáp�ní pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytáp�-
ním RD a samostatnými kotelnami pro objekty bytových dom� a ostatních objekt� z�stane 
zachován.  

V palivo-energetické bilanci je preferováno využití zemního plynu pro 85 % byt�, tj. 770 
byt� v RD a BD, dále pro �ást objekt� druhého bydlení, p�evážnou �ást objekt� vybavenosti, 
láze�ských objekt�, za�ízení hromadné rekreace a podnikatelských aktivit. Elektrická energie 
a  d�evní hmota budou plnit funkci dopl�kového topného media pro zbývajících 140 byt�. Pro 
vytáp�ní elektrickou energií se zásadn� doporu�uje využívat smíšeného elektrického vytáp�ní 
(p�ímotopné v kombinaci s akumulací) a r�zných druh� tepelných �erpadel.

• Elektronické komunikace 

Podle jednotné telekomunika�ní pevné sít� provozované a.s. Telefónica O2 Czech Republic 
obec Lipová-lázn� telekomunika�n� p�ísluší do atrak�ního obvodu digitální telefonní úst�edny 
(RSU) Lipová, místní �ást Bobrovník pak do atrak�ního obvodu RSU Jeseník, jako sou�ásti 
telefonního obvodu (TO – 58) Olomoucký kraj. Telefonní úst�edna Lipová i Jeseník mají 
dostate�nou kapacitu pro sou�asný provoz s možností dalšího rozší�ení. 

Telefonní ú�astníci na pevné síti jsou napojeni na digitální úst�edny prost�ednictvím ú�ast-
nické p�ístupové sít� (ÚPS), která je po celkové rekonstrukci úložnými a záv�snými kabely v 
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dobrém technickém stavu, v�etn� rezervy pro další zákaznická napojení. Tyto úst�edny, jako 
základní prvek telekomunika�ní sít�, jsou napojeny na �ídící digitální hostitelskou úst�ednu 
(HOST)  Jeseník prost�ednictvím dálkové p�enosové  optické sít� a.s. Telefónica O2.  

Prost�ednictvím telekomunika�ních služeb a.s. Telefónica O2 Czech Republic s nejširší na-
bídkou služeb a cca 12 dalších komer�ních poskytovatel� komunika�ních služeb na pevné a 
bezdrátové síti je v �ešeném území zajiš�ován místní, mezim�stský a mezinárodní telefonní 
styk spolu s dalšími službami jako je p�enos dat, p�ipojení k internetu a ší�ení televizních a 
rozhlasových program�.  

Územím Lipové-lázní procházejí dálkové optické kabely (DOK) p�enosové sít� a.s. Te-
lefónica O2 Czech Republic.  

Radioreléové spoje – tyto spoje jsou ur�eny pro p�enos televizní a rozhlasové modulace a  
p�enos telefonních hovor�. Na území obce Lipová-lázn� je provozována trasa radioreléové-
ho spoje mezi TVP Jeseník  a BTS O2 Lipová-lázn�. 

Mobilní telefonní sí� – na území obce Lipová-lázn� jsou dostupné všechny služby nabí-
zené operátory mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile (TMO), Telefónica O2 (O2) a Voda-
fone (VDF). Jsou zde provozovány t�i základnové stanice operátor� mobilních sítí (BTS):

        TMO – p�íhradový stožár ve stráni JV od obce 

      O2       – komín prádelny v areálu lázní    

      VDF  – p�íhradový stožár nad nádražím �D  

P�edpokládá se, že k r. 2025 bude hustota telefonních stanic v území odpovídat 100  % te-
lefonizovaných byt� s 30% rezervou  pro vybavenost  a podnikatelskou  sféru, s požadavkem 
na  p�ipojení cca  1 200 telefonních ú�astník�. Podmínky pro  rozvoj elektronického komuni-
ka�ního provozu budou �ešeny výb�rem z aktuální nabídky operátor� na pevné, bezdrátové a 
mobilní síti. 

E.2.12 Likvidace komunálních odpad�  

Efektivní a ú�inná likvidace komunálních odpad� je v mnoha m�stech a obcích nákladným 
problémem s významnými územními vlivy.  

Jedním ze základních dokument� v oblasti odpadového hospodá�ství je Plán odpadového 
hospodá�ství �R, na který navazuje krajským zastupitelstvem schválený Plán odpadového 
hospodá�ství Olomouckého kraje (2004). Plán odpadového hospodá�ství p�vodce odpad� pro 
�ešené území je zpracován (ze zákona mají tuto povinnost p�vodci odpad�, kte�í produkují 
ro�n� více než 10 t nebezpe�ného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu).  

Likvidaci komunálních odpad� (komplexní nakládání s odpady) v �ešeném území pro-
vádí firma Technické služby Jeseník a.s., Otakara B�eziny 168, 790 01 Jeseník. Odpady 
jsou zpracovány a ukládány na skládky mimo �ešené území. V širším okolí obce existují do-
state�né kapacity na zpracování a uložení odpad�. �erná skládka se nachází v bývalém lomu 
v Oblém údolí v Horní Lipové. V centrální �ásti Dolní Lipové je sb�rný dv�r. 

     Nový sb�rný dv�r bude vybudován v rámci p�estavby bývalého zem�d�lského areálu 
v Dolní Lipové (plocha �. P6). 
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E.2.13 Zvláštní zájmy 

�ešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany �R dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zájmové území je dle charakteru roz�len�no následujícím zp�so-
bem: 

1/ V zájmovém území p�i zobrazení atributu „VÝŠKA=50“ lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základ� stanoviska �R – Ministerstva obrany, 
VUSS.  

2/ V zájmovém území p�i zobrazení atributu „VÝŠKA=100“ lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit nadzemní výstavbu p�esahující 50 m n.t. jen na základ� stanoviska �R – Minister-
stva obrany, VUSS.  

3/ V zájmovém území p�i zobrazení atributu „VÝŠKA=250“ lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit nadzemní výstavbu p�esahující 200 m n.t. jen na základ� stanoviska �R – Minister-
stva obrany, VUSS.  

E.2.14 Územní systém ekologické stability 

Sou�ástí Územního plánu Lipová-lázn� je vymezení místního územního systému ekologic-
ké stability (ÚSES) ve smyslu zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 

Cílem ÚSES je zajistit p�etrvání p�vodních p�irozených skupin organism� v jejich typic-
kých (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto sys-
tému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických p�vodních nebo p�írod� blízkých 
spole�enstev, která jsou schopna bez výrazného p�ísunu energie �lov�kem zachovávat sv�j 
stav v podmínkách rušivých vliv� civilizace a po narušení se vracet ke svému p�vodnímu 
stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných �ástí krajiny, které jsou 
ú�eln� rozmíst�ny na základ� funk�ních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu 
typických stanoviš� formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, 
propojených navzájem prost�ednictvím biokoridor�. Ty mají také stanoveny velikostní a kva-
litativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organism� v po-
dobných životních podmínkách. Obdobné p�írodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typ�
geobiocén� (STG).  

Územní systém ekologické stability má základní prvky: 

Biocentrum je �ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož-
�uje dlouhodobou (co možná trvalou) existenci druh� nebo spole�enstev p�vodních druh�
plan� rostoucích rostlin a voln� žijících živo�ich� a jejich genových zdroj�. 

Biokoridor je �ást krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra zp�sobem umož�ujícím 
migraci organism�, i když pro jejich rozhodující �ást nemusí poskytovat trvalé existen�ní 
podmínky. Pod pojmem "migrace" se zahrnuje nejen pohyb živo�išných jedinc�, pohyb rost-
linných orgán� schopných vyr�st v novou rostlinu, ale i o vým�nu genetické informace v 
rámci populace, o p�enos pylu, živo�išných zárodk� apod. 

Podle významu skladebných prvk� (biocenter a biokoridor�) se d�lí ÚSES na nadregionál-
ní, regionální a lokální. Sou�ástí nižší hierarchické úrovn� se p�itom v daném území stávají 
všechny skladebné prvky hierarchické úrovn� vyšší, a to jako jejich op�rné body a výchozí 
linie. 
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Velikosti skladebných sou�ástí ÚSES 

Podmínky minimalizace skladebných �ástí ÚSES byly zohledn�ny p�i zapracování do 
územního plánu jen �áste�n�. V plochách pro skladebné �ásti ÚSES v místech, kde neexistují 
vhodné porosty a spole�enstva pro zajišt�ní funkcí biokoridoru nebo biocentra, bylo vymezení 
provedeno tak, aby se s ohledem na ú�elné �len�ní krajiny blížilo k minimálním parametr�m, 
tj. mírn� v�tší než je minimum s p�ihlédnutím k aktuálnímu �len�ní pozemk� a krajiná�sky 
vhodnému a ú�elnému vymezení.  

Výrazn� v�tší vým�ry biocenter a ší�ky biokoridor� jsou navrženy v lesích (snadn�jší 
up�esn�ní v lesních hospodá�ských plánech, lesních hospodá�ských osnovách) a v území 
s vhodnými porosty a spole�enstvy.  

Parametry navrženého ÚSES pro lesní spole�enstva: 

- lokální biokoridor - maximální délka je 2 000 m a minimální ší�ka 15 m, možnost p�eruše-
ní je na 15 m 

- lokální biocentrum - minimální vým�ra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prost�edím 
byla 1 ha (ší�ka ekotonu je asi 40 m) 

- regionální biocentrum – minimální vým�ra je 15 – 40 ha, podle biotopu 
- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridor� o maximální 

délce 700 metr� a minimální ší�ce 40 metr� a vložených lokálních biocenter 
- nadregionální biokoridor – je tvo�en osou, která má stejné parametry jako regionální bio-

koridot složený a má po 5 – 8 km vložena ješt� regionální biocentra 

Parametry navrženého ÚSES pro lu�ní spole�enstva:

- lokální biokoridor – minimální ší�ka je 20 metr�, maximální délka 1 500 m s možností 
p�erušení i na 1 500 m (to je doporu�ená maximální vzdálenost lu�ních biocenter, pokud 
nejsou propojena lu�ním biokoridorem) 

- lokální biocentrum – minimální velikost 3 ha. 

Další up�esn�ní systému bude provedeno p�i zapracovávání ÚSES do lesního hospodá�-
ského plánu (LHP). Prvky územního systému ekologické stability v lesích by m�ly být vyme-
zeny hranicemi trvalého rozd�lení lesa, pop�. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze 
trvalé rozd�lení lesa vést. V celcích zem�d�lského hospoda�ení m�že být rozsah a p�esné vy-
mezení ÚSES upraveno schválením komplexních pozemkových úprav. 

Celková hustota sít� ÚSES p�i zapracování do územního plánu nebyla revidována – revizi 
reprezentativnosti lze provést v rámci prací orientovaných na biogeografické �len�ní území 
(bioregiony a biochory), nikoliv v rámci územn� plánovací dokumentace, která je omezena 
administrativními hranicemi obce.  

Hospoda�ení na území vymezeném pro ÚSES 

Cílovými lesními porosty ÚSES by m�ly být lesy – potenciální p�írodní ekosystémy 
�tvrtého až osmého lesního vegeta�ního stupn� – bu�in, jedlobu�in, smrkových bu�in a 
smr�in a rašelinních spole�enstev v podrobn�jším �len�ní dle STG (t�etí až sedmý vegeta�ní 
stupe� dle metodiky ÚSES).  

     Jde o území ovlivn�ná hospoda�ením �lov�ka, a proto je p�esn�jší ur�ení klimaxových 
d�evin v daných podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporu�ujeme použít širší d�e-
vinnou skladbu specifikovanou detailn�ji v projektech ÚSES podle druhového složení podros-
t�, p�dních map a skute�nému ovlivn�ní civilizací v dané ploše. 
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 V lesních prvcích ÚSES by ve vymezených porostech m�lo být preferováno minimáln�
podrostní hospoda�ení nebo výb�rné hospodá�ství. P�i nedostatku zmlazených cílových d�evin 
tyto um�le vnášet. Obmýtí a obnovní dobu je možno ponechat beze zm�ny, zvýšit by se m�lo 
zastoupení cílových d�evin tak, aby v pr�m�ru bylo dosaženo zastoupení minimáln� 50 %, 
tzn., aby porosty tvo�ící biokoridor byly hodnoceny stupn�m ekologické stability 4. Pro lo-
kální biocentra vymezená na lesní p�d� by m�lo platit, že u bukových porost� by m�l být do-
držován požadavek podrostního hospoda�ení s p�edsunutými prvky pro um�lé zalesn�ní chy-
b�jícími d�evinami p�irozené druhové skladby, p�edevším tedy dubu a buku jako hlavních 
d�evin a dále p�imíšen� a vtroušen� buku, habru, mlé�e, klenu a lípy, smrku a jedle. Stávající 
smrkové porosty obnovovat holose�n�, pop�ípad� rovn�ž podrostn�. U porost�, které nejsou 
kvalitní a u nichž není žádoucí další zmlazení uvažovat i o p�ípadném snížení obmýtí o 10 
rok�. Clonnou obnovu využít jen p�i nižším po�áte�ním zastoupení dubu nebo buku. Ideál-
ním cílem hospoda�ení v porostech tvo�ících lokální biocentra je les s druhovou a v�kovou 
skladbou blízkou p�irozené. P�i zakládání prvk� ÚSES na orné nebo jiné nezalesn�né p�d�
je nutno využít ve velké mí�e meliora�ní d�eviny – ke�e a stromy. P�i p�em�nách druhové 
skladby v biocentrech a biokoridorech by m�lo platit, že sazenice mají být nejen odpovídající 
druhové skladby, ale i místní provenience a z odpovídajícího ekotopu.

 Hospoda�ení v lesních biokoridorech navržených mimo lesní p�du a v b�ehových poros-
tech podél potok� je dáno p�edevším jejich malou ší�kou, a proto je zde nutné po�ítat 
s obnovou pouze p�irozenou, pop�. jednotlivým nebo skupinovým výb�rem. 

Na plochách chyb�jících biocenter a biokoridor� je nutno zabezpe�it takové hospoda�ení, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES 
nelze nap�. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty m�nit na ornou p�du, odstra�ovat ná-
rosty nebo jednotlivé stromy a pod. P�ípustné jsou pouze ty hospodá�ské zásahy, mající ve 
svém d�sledku ekologicky p�irozené zlepšení stávajícího stavu (nap�. zatravn�ní orné p�dy, 
výsadba b�ehových porost�, zalesn�ní). 

Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru les-
ních porost� a lesních pás�, pro zachování lu�ních stanoviš� s bohatou kv�tenou zvláš�
chrán�ných druh� rostlin je systém dopln�n i �et�zem lu�ních biokoridor� a biocenter. 

 V plochách, které jsou v dosahu proudící vody p�i povodních a tam, kde hustý porost m�že 
zhoršovat rozliv vody nežádoucím sm�rem, se doporu�uje zakládat a udržovat lesní porosty 
jako velmi �ídké (ve srovnání s hospodá�ským lesem) a podél b�eh� tok� navrhovat vegeta�ní 
doprovod jako mezernaté pruhy, zejména v místech, kde se p�edpokládá v�tší hromad�ní vo-
dou unášeného d�eva. 

 Lu�ní biocentra a biokoridory mohou ob�as užívána jako pastviny, p�evážné využití je 
jako produk�ní extenzivní louky, bez hnojení a bez mul�ování pose�enou bylinnou hmotou 
s �etností se�e dle konkrétních podmínek.  

Zhodnocení podklad� použitých pro zpracování územního systému ekologické stability: 

Celkový návrh vymezení ÚSES do územního plánu vychází z Územn� analytických pod-
klad� ORP Jeseník. Vymezení nadregionálních a regionálních prvk� respektuje jejich vyme-
zení v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1.  
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Koncepce návrhu územního systému ekologické stability krajiny 

     Nadregionální úrove
 zastupuje v území �ást nadregionálního biokoridoru K 85
(propojení mezi nadregionálními biocentry Prad�d a NRBK K86), který je navržen jako 
biokoridor horský; v územním plánu Lipové-lázní je tvo�en �ástmi N1 až N17 – 
jednoduchými nadregionálními biokoridory, vloženými lokálními biocentry a vloženými 
regionálními biocentry. Je vymezen v jižním okraji území Lipové-lázní.  

     Regionální úrove
 je zde reprezentována �ástí regionálního biokoridoru RK 828, 
mezofilní bu�inný a horský. Vymezeny jsou �ásti R1 až R9 – jednoduché regionální 
biokoridory a vložená lokální biocentra. Je veden od západu z regionálního biocentra N1 (dle 
ZÚR OK8), které je �ástí nadregionálního biokoridoru K 85, podél severní hranice Lipové-
lázní. 

     Lokální úrove
 je tvo�ena lokálními trasami, které reprezentují stanovišt� a potenciální 
p�irozená spole�enstva v území s cílovými spole�enstvy lesními, lu�ními a vodními a b�eho-
vými. D�íve vymezené trasy se st�ídáním lesních a lu�ních spole�enstev byly rozd�leny na 
trasy s lesními biokoridory a biocentry a trasy s lu�ními biocentry, které jsou p�evážn� propo-
jeny lu�ními biokoridory.  

Skladebné �ástí lokálního ÚSES: 

- lesní L1 až L5 – lokální trasa procházející od jihu z území Ostružné nap�í� údolím 
Horní Lipové k severu do Vápenné, p�evážn� normální stanovišt�

- lesní L6 až L11 – propojení lesních stanoviš� ze severu od Vápenné do údolí Sta�í�e 
(�ást p�es území m�sta Jeseník), stanovišt� p�evážn� st�edn� živná a st�edn� vlhká; 
dopl�ující propojení, posílení regionálního biokoridoru, stanovišt� st�edn� vlhká a 
st�edn� živná, v�tšinou v zem�d�lské krajin�; 

- lesní L12 až L16 – trasa severn� exponovanými svahy z jihu od nadregionálního bio-
koridoru K 85 a pokra�ující do Adolfovic

- smíšený lesní/vodní L17 
- lesní až vodní a nivní L18 až L21 – trasa od nadregionálního biokoridoru K85, 

z vloženého lokálního biocentra N9 údolnicí Sta�í�e, stanovišt� normální a vlhká, 
obohacená živinami

- lu�ní L23 až L32 a L42 – lokální trasa od Ostružné nap�í� údolím Sta�í�e do Vápen-
né, extenzivní louky

- lu�ní L33 až L 41 – na severn� exponovaných loukách v Dolní Lipové, stanovišt�
st�edn� živná, st�edn� vlhká

- lesní L43 – napojení lokálního systému z Horních Skorošic k regionálními biokorido-
ru RK 828. 
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Ozna�ení 
prvku 

Funkce,      
funk�nost,                
název 

STG Rozm�r Charakter ekotopu Cílové spole�enstvo, 
návrh opat�ení 

nadregionální úrove


Nadregionální biokoridor K 85 (dle ZÚR OK cílové ekosystémy horské), cílová spole�enstva - lesní 
N1 RBC OK 8 Smrk - horské 

RBC funk�ní 7A4 
6 A,AB 
5,2 
7A6 

60,7 ha smr�iny, rašeliništ� chudá smr�ina, vrchovišt-
ní smr�ina rašelinná,                
kyselá smrková jedlina, 
chudá smrková bu�ina 

N2 NRBK funk�ní 6A,AB5 640 m smr�iny  
N3 LBC vložené, 

funk�ní 
6a,AB3 10,2 ha smr�iny s bukem  

N4 NRBK funk�ní 6A,AB3 500 m smr�iny s bukem posílit zastoupení buku 
N5 LBC vložené, 

funk�ní 
6A,AB3 6,2 ha smr�iny posílit zastoupení buku 

N6 NRBK funk�ní 6A,AB3 460 m smr�iny posílit zastoupení buku 
N7 LBC vložené, 

�ást. funk�ní 
6A,AB3 10,7 ha smr�iny v obnov� posílit zastoupení buku 

N8 NRBK funk�ní 6A,AB3 700 m smr�iny posílit zastoupení buku 
N9 LBC vložené, 

funk�ní 
6A,AB3 4,9 ha smr�iny posílit zastoupení buku 

N10 NRBK funk�ní 6A,AB3 410 m smr�iny posílit zastoupení buku 
N11 LBC vložené, 

funk�ní 
5B3 3,8 ha smr�iny posílit zastoupení buku 

N12 NRBK funk�ní 5B,BC3-
5 

360 m smr�iny s bukem, louky, 
holiny 

posílit zastoupení buku, 
jedle 

N13 LBC vložené  5AB3 5,7 ha smr�iny smrkobukové 
poroty 

posílit zastoupení                  
p�imíšených                                         
a vtroušených d�evin 

N14 NRBK funk�ní 5B3,6AB
3 

670 m p�evážn� smrkové lesy posílit zastoupení hlavn�
buku a dalších d�evin 

N15 LBC vložené 
funk�ní 

6A,A3 3,8 ha p�evážn� smrkové lesy posílit zastoupení hlavn�
buku a dalších d�evin 

N16 NRBK funk�ní 6AB3 180 m p�evážn� smrkové lesy posílit zastoupení hlavn�
buku a dalších d�evin 

N17 RBC 476 Šerák-Keprník (dle ZÚR cílové ekosystémy horské), cílová spole�enstva – lesní, 
rašeliništ�
RBC vložené, 
funk�ní 

6A,AB3-
5  
7A,AB3,
2 
7B,BC4-
5, 

(169 ha) p�evaha smrkových po-
rost�
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Regionální biokoridor RK 828, mezofilní bu�inný a horský, dle ZÚR OK lesní
R1 RBK funk�ní 6A,AB3 380 m druhotné smr�iny posílit zastoupení buku, 

jedle 
R2 LBC vložené, 

funk�ní 
6AB,B,B
C4,5 

9,8 ha druhotné smr�iny  cílem smrková bu�ina 

R3 RBK, funk�ní 6AB3 450  smr�iny cílem smrková bu�ina 
R4 LBC vložené 

funk�ní 
5B3 
6AB3 

14,4 
ha 

p�evážn� smr�iny posílit zastoupení buku            
a jedle 

R5 RBK, funk�ní 5AB,B,B
C 3-5 

570 m p�evážn� smr�iny posílit zastoupení buku           
a jedle 

R6 LBC vložené, 
�ást. funk�ní 

5B3, 
5BC4-5 

4,5 ha smíšené lesy  

R7 RBK funk�ní 5B,BC3 
5BC4 

580 m p�evážn� smrkové lesy posílit zastoupení buku           
a jedle 

R8 LBC vložené, 
funk�ní 

5AB, B3 4,3 ha p�evážn� smrkové lesy posílit zastoupení buku           
a jedle 

R9/Váp RBK funk�ní 5B3 (140 m) p�evážn� smrkové lesy posílit zastoupení buku        
a jedle 

lokální úrove


lesní L1 až L5 – lokální trasa procházející od jihu z NRBK 85 nap�í� údolím Horní Lipo-
vé k severu do Vápenné, p�evážn� normální stanovišt�

L1 LBK funk�ní 5AB,B3 1930 m p�evaha smrku 
v porostech, v okrajích 
obohaceno dalšími             
listná�i 

snížit podíl smrku 

L2 LBC, funk�ní 5AB,B2 4,6 ha smíšené lesy na zarost-
lých loukách a polích 

L3 LBK, �ást. 
chyb�jící 

4AB3 
5AB3 
3BC4 

1560 m okraje les� s p�evahou 
smrku, louky, p�echod 
p�es údolnici se zástav-
bou 

dopln�ní chyb�jících �ástí 

L4 LBC funk�ní 4BC3 4,8 ha smíšené lesy  
L5/Váp LBK funk�ní 5B3 1 500 

m 
lesy s p�evahou smrku omezit smrk ve prosp�ch 

buku a jedle 

lesní L6 až L11 – propojení lesních stanoviš� ze severu od Vápenné do údolí Sta�í�e (�ást 
p�es území Jeseníku), stanoviš� p�evážn� st�edn� živná a st�edn� vlhká; 
dopl�ující propojení, posílení regionálního biokoridoru, stanovišt� st�edn� vlhká a st�edn�
živná, v�tšinou v zem�d�lské krajin�

L6/Vápen
ná 

LBK funk�ní 5B,BC3 (840 
m) 

p�evaha smrkových po-
rost�

posílit zastoupení buku                  
a jedle 

L7 LBC �ást. 
funk�ní 

5AB3 4,8 ha smrkový les posílit zastoupení buku                 
a jedle 

L7A LBK funk�ní 5B3, 
5BC4 

300 m smrkový les posílit zastoupení buku                  
a jedle 

L8 LBC �ást. 
funk�ní 

5BC3 6,6 ha p�evaha smrku 
v porostech 

zm�na druh. skladby                    
na klenovou bu�inu 

L9/Jes LBK funk�ní 5BC3 (580 
m) 

p�evaha smrku 
v porostech 

zm�na druh. skladby                       
na klenovou bu�inu 
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L9+L10 LBK funk�ní 4,5BC3 1 510 
m 

p�evaha smrku 
v porostech 

zm�na druh. skladby                     
na klenovou bu�inu 

L11/Jes LBC funk�ní 4BC3 5,5 ha smíšené lesy  

lesní L12 až L17 – trasa severn� exponovanými svahy z jihu od nadregionálního biokori-
doru K 85 a sestupující v Dolní Lipové ke smíšenému vodnímu a nivnímu biokoridoru po-
dél Sta�í�e, stanovišt� st�ední vlhkosti a úživnosti 

L12 LBK funk�ní 5AB3 
6AB3 

1860 m porosty v lesním kom-
plexu 

posílení zastoupení                     
autochtonních d�evin 

L13 LBC funk�ní 5A,AB3 8,3 ha smr�iny vnášení buku a jedle 
L14 LBK funk�ní, 

�ást. chyb�jící 
5A,AB3 
6AB3 

1670 m smrkové porosty 
v lesním komplexu 

vnášení buku, jedle, klenu 

L15 LBC funk�ní 5B3 6,3 ha smrkové a smíšené lesy  
L16/Adol LBK funk�ní  1 440 

m 
smrkové porosty 
v lesním komplexu 

vnášení buku, jedle, klenu 

smíšený lesní/vodní L17 – sestupující v Dolní Lipové ke smíšenému vodnímu a nivnímu 
biokoridoru podél Sta�í�e, stanovišt� st�ední vlhkosti a úživnosti

L17 LBK, funk�ní 3BC4-
5 

2 440  údolnice drobné vodního 
toku, lesy p�evážn�
smrk, olše, jasan 

lesní až vodní a nivní L18 až L21 – trasa od nadregionálního biokoridoru K85, 
z vloženého lokálního biocentra N9 údolnicí Sta�í�e, stanovišt� normální a vlhká, oboha-
cená živinami

L18 LBK, funk�ní 5B6 
5BC4 

680 m lesními porosty 
s p�evahou smrku 

lesní 
vnést další d�eviny – buk, 
jedli, olši, jasan 

L19 LBC nefunk�ní 5AB3 6,6 ha smrkové monokultury lesní, zm�na druhové              
skladby na jedlovou bu�inu 

L20 LBK, funk�ní 5BC4,
4BC4-
5 

7 880 m tok St�í�e s b�ehovými 
porosty 

lesní, vodní 
dopln�ní b�ehového porostu 

L21/Jes LBC, funk�ní 3BC4-
5 

12,9 ha listntné porosty v niv�
toku, louky 

nivní-lesní, lu�ní 

lu�ní L23 až L32 a L41 – lokální trasa od Ostružné nap�í� údolím Sta�í�e do Vápenné, 
extenzivní louky

L23/Ost LBK funk�ní 5B3 
5B2 

2 360 m louky  

L24 LBC funk�ní 5B3 3,7 ha louky  
vzdálenost LBC 24 a LBC L25 je 1 600 m 
L25 LBC funk�ní 4-5B3 6,5 ha louky  

vzdálenost LBC L25 a LBC L27 je 1 100 m 
L26 LBK funk�ní 4B3 

4BC4 
1270 m louky  

L27 LBC funk�ní 4B,BC
3 

5, 1ha louky  

L28 LBC funk�ní 4B3,4
B2 

2,2 ha louky  
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vzdálenost LBC L27 k LBC L31 je 1 
L29+L30 LBK funk�ní 4B3 

5B3 
190+370 
m 200 m

louky  

L31 LBC funk�ní 5AB,B
3 

6,4 ha louky  

L32/Váp LBK funk�ní 5AB,B
3 

(250 m) louky  

L41 LBC funk�ní 5AB3 4,6 ha louky  
vzdálenost LBC L31 a LBC L41 je 1 380 m 

lu�ní L33 až L 41 – na severn� exponovaných loukách v Dolní Lipové, stanovišt� st�edn�
živná, st�edn� vlhká, p�ipojen na vodní biokoridor podél Sta�í�e 

L36 LBK funk�ní 4BC4 100 m louky  
L35 LBC �áste�n�

existující 
4B3 
4B4 

3 ha louky, pole  

L34 LBK funk�ní 5BC4 910 m louky, pruhy d�evin  
L33 LBC funk�ní 5B3 9,4 ha louky  
L37 LBK funk�ní 5B3 1 100 m louky  
L41 LBC funk�ní 5B3 5,5 ha louky  
L38 LBC funk�ní 5B3, 

5BC4 
7,4 ha louky  

L39 LBK funk�ní 5B3 
BC4 

320 m louky  

L40 LBC funk�ní 5BC3 
5BC4 

5,4 ha louky  

lesní L43 – napojení lokálního systému z Horních Skorošic k regionálními biokoridoru RK 
828 

L43 Ho-
Sk 

LBK funk�ní 5B3 
5BC4 

(1 070 
m) 

p�evaha smrkový poros-
t�

vnášení buku a jedle 

Vysv�tlivky k tabulkám: 
- po�. �. – po�adové �íslo a sou�asn� ozna�ení prvk� ve výkrese, pro každou úrove� je �íslování zvláš�

ozna�ení prvk� lokální úrovn�  L, regionální R; nadregionální N; prvky zasahující na k. ú. jiné obce 
mají uveden jeho název (Váp – Vápenná, Ost – Ostružná, HoSk – Horní Skorošice, Jes – Jeseník, 
Ado - Adolfovice) 

-  význam, funk�nost – biogeografický význam, sou�asný stav funk�nosti 
   LBC  lokální biocentrum, LBK  lokální biokoridor
   RBC  regionální biocentrum, RBK  regionální biokoridor 
   NRBK  nadregionální biokoridor 

-  STG – skupina typ� geobiocén� (kód uvádí na prvním míst� vegeta�ní stupe�, písmenem je ozna�e-
na úživnost stanovišt� (A - kyselé, B - st�edn� živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem a je-
jich kombinace), poslední cifra ozna�uje vlhkostní režim  (1 - suché až 5 - mokré)  

-  rozm�r – vým�ra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozm�r uvedený v závorce platí 
jen pro území obce  – prvek dále pokra�uje na sousední území 

- charakter ekotopu – stru�ný popis stavu,  

-  cílové spole�enstvo, návrh opat�ení – cílová vegeta�ní formace, pot�eba úprav pro funk�nost. 
  



129

Vlivy vymezení na sousední území 

 Vymezení a up�esn�ní ÚSES bude mít vliv na území Ostružné – p�vodní trasa smíšená 
lu�ní a lesní byla v Lipové-lázních rozd�lena na zvláš� lesní a zvláš� lu�ní a toto rozd�lení by 
m�lo být napojeno dále do území Ostružné. 

  
St�ety a bariéry prvk� ÚSES 

 St�ety, které vytvá�ejí bariéry v souvislém systému prvk� ÚSES pro pohyb organism� lze 
v území Lipové-lázní charakterizovat jako polopropustné bariéry. P�erušení biokoridor� silni-
cemi nebo zástavbou zde nejsou široká, napomáhají ší�ení druh� vázaných na otev�ená stano-
višt�. P�i k�ížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty 
d�evin do maximální p�ípustné výšky, k�ížení s místními komunikacemi nevytvá�í výraznou 
bariéru. 

E.2.15 Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných opat�ení a vymezení 
ve�ejných prostranství, pro které lze uplatnit p�edkupní právo 

     Jako ve�ejn� prosp�šná stavba se v územním plánu vymezuje stavba p�eložky silnice I/60 
ve vymezené zastavitelné ploše �. Z91 v�etn� souvisejících úprav navazující komunika�ní sít�
a sítí technické infrastruktury, a to jako ve�ejn� prosp�šná stavba VD1. Trasa p�eložky je jako 
ve�ejn� prosp�šná stavba vymezena v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve 
zn�ní Aktualizace �. 1 s ozna�ením D07 I/60 Lipová-lázn� – Javorník, p�eložky a obchvat. 

     Jako ve�ejn� prosp�šná opat�ení se vymezují opat�ení pro zajišt�ní funkce územního 
systému ekologické stability prvk� nadregionálního a regionálního významu v�etn�
vložených lokálních biocenter. 

     P�edkupní právo pro Obec Lipová-lázn� m�že být uplatn�no pro navrženou plochu 
ve�ejných prostranství – zele� �. Z68 s ozna�ením Park u lázní. 

E.2.16 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm�nách v území podmín�no 
zpracováním územní studie 

     Pro dv� rozsáhlejší zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV je 
stanoven požadavek na zpracování územní studie, ve které bude navrženo dopravní �ešení 
lokality a �ešení sítí technické infrastruktury a budou vymezeny plochy ve�ejných prostranství 
v rozsahu min. 1000 m2 na každé 2 hektary zastavitelné plochy (do této vým�ry se nezapo�í-
távají pozemní komunikace). Tento požadavek je stanoven pro plochy �. Z75 Na Rovinách I. 
a �. Z81 Dolní Lipová III. 

     Jde o plochy, které vyžadují podrobn�jší �ešení dopravní obsluhy, aby nedocházelo k jejich 
nahodilému a neekonomickému zastav�ní a kde je vzhledem k jejich rozloze nutno vymezit 
plochy ve�ejných prostranství v pat�i�ném rozsahu dle § 20 odst. 2 vyhlášky �. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.   
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E.2.17 Etapizace 

     Pro výstavbu v n�kterých rozsáhlejších lokalitách je stanoveno po�adí zm�n v území – 
etapizace výstavby, a to, proto aby nedocházelo k nekoordinované a rozt�íšt�né výstavb�. Jde 
o plochy, které jsou sou�ástí zem�d�lsky obhospoda�ovaných celk� a kde je žádoucí, aby byla 
výstavba realizována postupn�. 

     Výstavba na vymezených zastavitelných plochách �. Z5, Z13, Z15, Z67, Z74, Z75, Z78, 
Z85 a Z87 a na �ásti plochy Z29 je tedy možná až ve 2. etap�, tj. za t�chto podmínek: 

- výstavba na ploše �. Z5 je možná až po zastav�ní min. 60 % ploch �. Z6 a Z7 

- výstavba na ploše �. Z13 je možná až po zastav�ní min. 50 % plochy �. Z11 

- výstavba na ploše �. Z15 je možná až po zastav�ní min. 70 % plochy �. Z16 

- výstavba na jižní �ásti plochy �. Z29 je možná až po zastav�ní min. 50 % severní �ásti 
plochy �. Z29 

- výstavba na ploše �. Z67 je možná až po zastav�ní min. 50 % plochy �. Z66 

- výstavba na ploše �. Z74 je možná až po zastav�ní min. 70 % plochy �. Z73 

- výstavba na ploše �. Z75 je možná až po zastav�ní min. 50 % ploch �. Z71 a Z73 

- výstavba na ploše �. Z78 je možná až po zastav�ní  min. 60 % plochy �. Z77 

- výstavba na plochách �. Z85 a Z87 je možná až po zastav�ní min. 60 % plochy �. Z86, 

p�i�emž zastav�ním se rozumí vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy povolení výstav-
by. 

E.2.18 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m�že 
vypracovávat architektonickou �ást projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

     Pro t�i navržené zastavitelné plochy je stanoven požadavek, že pro stavby v t�chto 
plochách musí architektonickou �ást projektové dokumentace zpracovat autorizovaný 
architekt. Jde o plochy ob�anského vybavení – láze�ství OL, situované v exponované poloze 
v sousedství láze�ského areálu – plochy �. Z59, Z61 a Z62.
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F.   VYHODNOCENÍ Ú�ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ                                       
A VYHODNOCENÍ POT�EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zastav�né území obce Lipová-lázn� je tém�� beze zbytku zastav�no, proluky uvnit� za-
stav�ného území jsou minimální a všechny jsou vymezeny jako zastavitelné plochy (plochy �. 
Z10, Z17, Z20, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z35, Z36, Z38, Z39, Z40, Z46, Z48, Z51, Z52, Z53, 
Z56, Z69, Z79, Z80, Z94 a �ást plochy Z81), p�íp. jako plochy p�estavby (plochy �. P1, P2, 
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P10). Mimo zastav�né území jsou vymezeny p�ede-
vším zastavitelné plochy pro bydlení – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
(plochy �. Z8, Z18, Z21, Z28, Z29, Z33, Z49, Z50, Z66, Z67, Z70, Z71, Z73, Z74, Z75, Z77, 
Z78, Z96), plocha smíšená obytná láze�ská (plocha �. Z56) a plochy smíšené obytné rekrea�-
ní (plochy �. Z5, Z7, Z9, Z11, Z12, Z13, Z15, Z16, Z43, Z85, Z86, Z87). 

D�vodem pro vymezení t�chto ploch je p�edevším skute�nost, že zajišt�ní dostate�n� ka-
pacitních ploch ur�ených pro rozvoj obytné výstavby je jedním z d�ležitých úkol�
územního plánu, sm��ujících ke stabilizaci po�tu obyvatel a tím k posílení sociodemo-
grafického pilí�e. Dalším d�vodem byla nutnost zachování kontinuity rozvoje �ešeného 
území a právní jistoty vlastník� pozemk� – v�tšina t�chto ploch je již obsažena v dosud 
platném územním plánu. Rozsah vymezených ploch smíšených obytných rekrea�ních je dán 
p�edevším zna�ným zájmem o rekrea�ní výstavbu v Horní Lipové.

     Pot�eba vymezení zastavitelných ploch ur�ených pro obytnou výstavbu vychází 
z demografické prognózy vývoje po�tu obyvatel, která p�edpoklá do r. 2025 realizaci cca 120 
byt� v rodinných domech. Celková kapacita navržených zastavitelných ploch ur�ených pro 
bydlení je cca 150 byt�, což p�edstavuje územní rezervy ve výši 25 %, tedy v rozsahu odpo-
vídajícím metodickému pokynu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Další zastavitelné plochy mimo zastav�né území jsou vymezeny pro za�ízení ob�anského 
vybavení ve�ejné infrastruktury (plocha �. Z97 pro výstavbu Muzea Horské služby a turis-
tiky v Jeseníkách na Ramzové) a pro za�ízení ob�anského vybavení se specifickým využi-
tím (plochy �. Z57 a Z89 pro zázemí stávajících lyža�ských areál�, plocha �. Z45 pro výstav-
bu rozhledny na Smr�níku; tyto plochy vzhledem ke svému charakteru nelze umístit do jiných 
lokalit), pro za�ízení ob�anského vybavení – láze
ství (plochy �. Z59 a Z62, které navazují 
na areál Lázní Dolní Lipová a plocha �. Z64) a pro za�ízení ob�anského vybavení – t�lový-
chovná a sportovní za�ízení (plocha �. Z92 pro výstavbu cvi�ného h�išt�). Návrh t�chto za-
stavitelných ploch sm��uje k posílení rekrea�ní a láze�ské funkce obce. 

Podpora rekrea�ní funkce a využití území Jeseník� pro rekreaci a cestovní ruch je 
zakotvena i v Aktualizaci �. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, která pro 
specifickou oblast SOB 3 , jejíž sou�ástí je i území Lipová-lázn�, požaduje vytvá�et podmínky 
pro “…rozvoj rekreace a cestovního ruchu…“ (kap. A3, bod 13.3).  
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G.  VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D�SLEDK� NAVRHOVANÉHO 
�EŠENÍ NA ZEM�D�LSKÝ P�DNÍ FOND A NA POZEMKY UR�ENÉ 
K PLN�NÍ FUNKCÍ LESA 

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�d-
ního fondu, vyhlášky MŽP �. 13/1994 Sb., kterou se upravují n�které podrobnosti ochrany  
ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p�dy MŽP �R (�j.OOLP/1067/96) 
k odnímání p�dy ze ZPF, vyhlášky �. 48/2011 Sb., o stanovení t�íd ochrany a zákona 
�.289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon), ve zn�ní poz-
d�jších p�edpis� a v souladu se Spole�ným metodickým doporu�ením Odboru územního plá-
nování MMR a Odboru ochrany horninového a p�dního prost�edí MŽP z �ervence 2011. 

Použité podklady 
- údaje o druzích pozemk� z podklad� Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 

b�ezen 2014 
- bonitní p�dn� ekologické jednotky z podklad� Katastrálního ú�adu 
- podklady o odvodn�ných pozemcích z podklad� Územn� analytických podklad� ORP 

Jeseník  

Kvalita zem�d�lských pozemk�

     Zem�d�lské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zem�d�lských 
pozemk� s ur�ením BPEJ. P�evážná �ást �ešeného území náleží do klimatického regionu  8 – 
MCH – mírn� chladný, vlhký, menší �ást katastrálního území Horní Lipová do klimatického 
regionu  9 – CH - chladný, vlhký. 

Dvoj�íslí (2. a 3. �íslo kódu BPEJ) ozna�uje hlavní p�dní jednotku – HPJ. V �ešeném území 
se podle vyhlášky �. 546/2002, kterou se m�ní vyhláška �. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných p�dn� ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktua-
lizaci vyskytují následující HPJ: 

34 – Kambizem� dystrické, kambizem� modální mezobazické i kryptopodzoly modální na 
žulách, rulách, svorech a fylitech, st�edn� t�žké leh�í až st�edn� skeletovité, vláhov� zásobe-
né, vždy však v mírn� chladném klimatickém regionu. 

35 – Kambizem� dystrické, kambizem� modální mezobazické, kryptopodzoly modální v�etn�
slab� oglejených variet, na b�idlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních vyv�elých horninách a 
jejich svahovinách, st�edn� t�žké, až st�edn� skeletovité, vláhov� p�íznivé až mírn� p�evlh�e-
né, v mírn� chladném klimatickém regionu. 

36 – Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizem� dystrické, p�ípadn� i kambizem 
modální mezobazická, bez rozlišení mate�ných hornin, p�evážn� st�edn� t�žké leh�í, s r�znou 
skeletovitostí, p�dy až mírn� p�evlh�ované, vždy však v chladném klimatickém regionu. 

37 – Kambizem� litické, kambizem� modální, kambizem� rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorni�í od 30 cm siln� skeletovité nebo s pevnou hor-
ninou, slab� až st�edn� skeletovité, v ornici st�edn� t�žké leh�í až lehké, p�evážn� výsušné, 
závislé na srážkách. 

40 – P�dy se sklonitostí vyšší než 12 stup��, kambizem�, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozem�, �ernozem�, hn�dozem� a další, zrnitostn� st�edn� t�žké leh�í až lehké, s r�znou 
skeletovitostí, vláhov� závislé na klimatu a expozici. 
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50 – Kambizem� oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horni-
nách (které nejsou v HPJ 48,49), st�edn� t�žké leh�í až st�edn� t�žké, slab� až st�edn� skele-
tovité, se sklonem k do�asnému zamok�ení. 

58 – Fluvizem� glejové na nivních uloženinách, pop�ípad� s podložím teras, st�edn� t�žké 
nebo st�edn� t�žké leh�í, pouze slab� skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové pom�ry po 
odvodn�ní p�íznivé. 

65 – Gleje akvické, histické, modální zrašelin�lé, organozem� glejové na nivních uloženinách, 
svahovinách, horninách limnického tercieru i flyše, lehké až velmi t�žké s vyšším obsahem 
organických látek. 

71 – Gleje fluvické, fluvizem� glejové, na nivních uloženinách, pop�ípad� s podložím teras, 
p�i terasových �ástech širokých niv, st�edn� t�žké až velmi t�žké, avšak výrazn� vlh�í. 
  

Zábor p�dy pro navržené plochy 

     Celkový p�edpokládaný zábor p�dy je  70,40 ha, z toho je 40,83 ha zem�d�lských po-
zemk�. 

Zábor p�dy podle funk�ního �len�ní ploch                                                                  

funk�ní �len�ní zábor p�dy   
celkem 

z toho                   
zem�d�lských 

pozemk�
(ha) (ha) 

  Zastavitelné plochy 
BV  plochy bydlení v rodinných domech – venkovské  22,60 18,00 
SR  plochy smíšené obytné rekrea�ní 10,61 9,78 
RI  plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,06 0,06 
OV  plochy ob�anského vybavení 0,13 - 
OL  plochy ob�anského vybavení – láze�ství  1,40 1,27 
OS  plochy ob�anského vybavení – t�lovýchovná                            

a sportovní za�ízení  
0,57 0,57 

OH  plochy ob�anského vybavení – h�bitovy  0,27 0,27 
OX  plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím 1,52 0,98 
SL  plochy smíšené obytné láze�ské 0,23 0,23 
PV  plochy ve�ejných prostranství 3,42 2,94 
DS  plochy dopravní infrastruktury – silni�ní 7,54 4,92 
VZ  plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba 0,20 0,20 
ZV  plochy ve�ejných prostranství – zele�  0,44 0,30 
ZO  plochy zelen� ochranné a izola�ní 0,56 0,04 
ZS  plochy zelen� soukromé a vyhrazené  0,27 0,27 

  Zastavitelné plochy celkem 49,82 39,83 
  Plochy p�estavby 

BV  plochy bydlení v rodinných domech – venkovské  1,32 0,25 
SR  plochy smíšené obytné rekrea�ní 0,69 0,56 
OK  plochy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení 0,72 - 
RI  plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,09 - 
VD  plochy výroby a skladování – drobná a �emeslná výroba 1,01 - 
DS  plochy dopravní infrastruktury – silni�ní 0,10 - 
Plochy p�estavby celkem 3,93 0,81 

  Plochy ostatní 
NT  plochy t�žby nerost�  13,21 - 
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RN  plochy rekreace na plochách p�írodního charakteru 3,17 - 
VV  plochy vodní a vodohospodá�ské 0,27 0,19 

 Plochy ostatní celkem 16,65 0,19 
 Návrh celkem 70,40 40,83 

Meliorace – Celkem se p�edpokládá zábor 11,73 ha odvodn�ných zem�d�lských pozem-
k�.  

Zábor zem�d�lských pozemk� pro územní systém ekologické stability 

Do grafické p�ílohy jsou plochy územního systému ekologické stability p�ipojeny jen ori-
enta�n�. Je zakreslen celý pr�b�h ÚSES, v�etn� jeho funk�ních �ástí.  Dle metodického dopo-
ru�ení se zábor p�dy pro ÚSES nevyhodnocuje. 

P�evážná �ást ploch pot�ebných pro územní systém ekologické stability je navržena na les-
ních pozemcích, pouze �ást ploch na zem�d�lských pozemcích.  

Posouzení a zd�vodn�ní záboru zem�d�lských pozemk�

Plochy pot�ebné pro územní rozvoj obce jsou z v�tší �ásti navrženy v návaznosti na stáva-
jící zástavbu a jsou jejím dopln�ním. Jde p�evážn� o plochy ur�ené pro bydlení, ob�anské 
vybavení, výrobu a dopravu. Zna�nou �ást navržených zastavitelných ploch p�edstavují plo-
chy, které jsou již obsaženy v platném územním plánu a které je tady v zájmu kontinuity roz-
voje �ešeného území i nadále respektovat. Záborem navržených ploch nedojde k narušení or-
ganizace zem�d�lského p�dního fondu ani zem�d�lských cest. Výjimkou je navržená trasa 
silnice I/60, která do organizace zem�d�lského p�dního fondu zasahuje. 

Zem�d�lské pozemky navržené k záboru jsou v r�zné kvalit�, ve t�íd� ochrany I až V, p�e-
važuje t�ída ochrany IV a V. Zábor zem�d�lských pozemk� v nejlepší kvalit�, ve t�íd� ochra-
ny I a II je 7,69 ha, tj. 19 % z celkového záboru zem�d�lských pozemk�. 

Plochy s v�tším rozsahem záboru zem�d�lských pozemk�: 

Z13 – SR – 1,39 ha zem�d�lských pozemk� ve t�íd� ochrany V – tato plocha se p�ebírá 
z p�edchozího územního plánu 

Z16 – SR – 1,37 ha zem�d�lských pozemk� ve t�íd� ochrany V – tato plocha se p�ebírá 
z p�edchozího územního plánu  

Z28 – BV – 2,38 ha zem�d�lských pozemk� ve t�íd� ochrany IV – tato plocha se p�ebírá 
z p�edchozího územního plánu 

Z29 – BV – 2,60 ha zem�d�lských pozemk�. Pozemky jsou ve t�íd� ochrany V – plocha se 
p�ebírá z p�edchozího územního plánu 

Z66 – BV – 0,78 ha a Z67 – BV – 1,72 zem�d�lských pozemk�, které tvo�í jednu ucele-
nou lokalitu 2,49 ha; pozemky jsou ve t�íd� ochrany II a IV, p�evažuje horší t�ída 
ochrany – ob� plochy jsou p�ebírány z platného územního plánu

Z71 – BV – 1,19 ha a Z73 – BV – 0,52 zem�d�lských pozemk�, které tvo�í jednu ucele-
nou lokalitu, 1,71 ha; pozemky jsou ve t�íd� ochrany IV a V – plochy jsou ur�eny pro roz-
voj obytné výstavby, navazují na stávající zástavbu; plocha Z73 – BV se p�ebírá 
z p�edchozího územního plánu 
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Z74 – BV – 0,71 ha a Z75 – BV – 1,62 zem�d�lských pozemk�, které tvo�í jednu ucele-
nou lokalitu 2,33 ha; pozemky jsou ve t�íd� ochrany V – plochy jsou ur�eny pro rozvoj 
obytné výstavby, navazují na stávající zástavbu; ob� plochy jsou p�ebírány z p�edchozího 
územního plánu

Z57 – OX2 – 0,73 ha, Z58 – BV – 0,30 ha, Z59 – OL – 0,47 ha, Z61 – OL – 0,58 ha zem�-
d�lských pozemk� ve t�íd� ochrany IV; plochy tvo�í ucelenou lokalitu o rozloze 2,08 ha, 
plocha Z61 – OL je p�ebírána z p�edchozího územního plánu  

Z91 – DS – 4,85 ha zem�d�lských pozemk�, p�evážn� ve t�íd� ochrany III až V  – plocha 
je ur�ena pro p�eložku silnice I/60 – zám�r se p�ebírá ze Zásad územního rozvoje Olo-
mouckého kraje. 

Dopad navrženého �ešení na pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa  

Celkem se p�edpokládá trvalý zábor  14,54 ha pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa.  

plocha funk�ní využití zábor  (ha) kategorie lesních                   
pozemk�

Z45-OX5 plochy ob�anského vybavení                                  
se specifickým využitím, Dolní Lipová 

0,24 10 – lesy hospodá�ské 

Z83-PV plochy ve�ejných prostranství,                 
Dolní Lipová 

0,02 10 – lesy hospodá�ské 

Z91-DS plochy dopravní infrastruktury – silni�ní, 
Dolní Lipová 

1,14 10 – lesy hospodá�ské 

Z93-OX1 plochy ob�anského vybavení se specifickým 
využitím, Dolní Lipová 

0,29 10 – lesy hospodá�ské 

Z94-SR plochy smíšené obytné rekrea�ní, Horní 
Lipová 

0,01 10 – lesy hospodá�ské 

Z97-OV plochy ob�anského vybavení, Horní Lipová 0,13 10 – lesy hospodá�ské 
K1-RN plochy rekreace na plochách p�írodního 

charakteru, Horní Lipová 
1,21 10 – lesy hospodá�ské 

K2-NT plochy t�žby nerost�, Horní Lipová 0,25 10 – lesy hospodá�ské 
K4-RN plochy rekreace na plochách p�írodního 

charakteru, Dolním Lipová 
0,95 10 – lesy hospodá�ské 

K5-RN plochy rekreace na plochách p�írodního 
charakteru, Dolním Lipová 

0,66 10 – lesy hospodá�ské 

K6-RN plochy rekreace na plochách p�írodního 
charakteru, Dolním Lipová 

0,26 10 – lesy hospodá�ské 

K7-RN plochy rekreace na plochách p�írodního 
charakteru, Dolním Lipová 

0,06 10 – lesy hospodá�ské 

K8-RN plochy rekreace na plochách p�írodního 
charakteru, Dolním Lipová 

0,03 10 – lesy hospodá�ské 

K10-NT plochy t�žby nerost�, Horní Lipová 0,33 10 – lesy hospodá�ské 
K10-NT plochy t�žby nerost�, Dolní Lipová 8,96 10 – lesy hospodá�ské 
celkem  14,54  

Plocha Z45 – OX5 – 0,24 ha – plocha je ur�ena pro výstavbu rozhledny, skute�ný zábor bu-
de výrazn� nižší

Plocha Z83 –  PV–  0,02 ha – jde o plochu ur�enou pro vybudování in-line stezky 

Plocha Z91 – DS – 1,14 ha – plocha je ur�ena pro vybudování p�eložky silnice I/60; zám�r 
se p�ebírá ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 
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Plocha Z93 – OX1 – 0,29 ha – plocha je navržena pro vybudování zázemí pro pé�i o p�ileh-
lou vodní plochu a související ekosystém  

Plocha Z94 – SR – 0,01 ha – plocha je ur�ena pro výstavbu garáže u stávajícího objektu 

Plocha Z97 – OV – 0,13 ha – plocha je ur�ena pro výstavbu Muzea Horské služby a turistiky 
v Jeseníkách 

Plocha K1 – RN –  1,21 ha – plocha je ur�ena pro prodloužení sjezdovek ve Ski areálu Pod 
Klínem; je p�ebírána z platného územního plánu  

Plocha K2 – NT – 0,25  ha – plocha je navržena pro rozší�ení t�žby v kamenolomu na Mra-
morovém vrchu v rámci stanoveného dobývacího prostoru  

Plocha K4 – RN – 0,95 ha – plocha je navržena pro rozší�ení sjezdovek ve Ski areálu Láze�-
ský vrch  

Plocha K5 – RN – 0,66 ha – plocha je navržena pro rozší�ení sjezdovek ve Ski areálu Láze�-
ský vrch  

Plocha K6 – RN – 0,26 ha – plocha je navržena pro rozší�ení sjezdovek ve Ski areálu Láze�-
ský vrch  

Plocha K7 – RN – 0,06 ha – plocha je navržena pro rozší�ení sjezdovek ve Ski areálu Láze�-
ský vrch  

Plocha K8 – RN – 0,03 ha – plocha je navržena pro rozší�ení sjezdovek ve Ski areálu Láze�-
ský vrch  

Plocha K10 – NT – 0,33 ha v Horní Lipové a 8,96 ha v Dolní Lipové, celkem 9,29 ha –  
plochy jsou navrženy pro rozší�ení t�žby v kamenolomu na Pomezí v rámci stanoveného do-
bývacího prostoru.

Výstavba v ostatních nov� navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít 
vliv na okolní lesní porosty. 

      V p�ípad� nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle usta-
novení zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon). 
Rozhodnutí o umíst�ní stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem p�íslušného or-
gánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nespl�ují lokality Z1 – SR, 
Z2 – SR, Z5 – SR, Z6 – SR, Z7 – SR, Z8 – BV, Z12 – SR, Z17 – SR, Z18 – BV, Z20 - BV, 
Z21 – BV, Z33 – BV, Z35 – SR, Z39 – SR, Z40 – SR, Z43 – SR, Z50 – BV, Z56 – SL, Z60 – 
PV, Z62 – OL, Z78 – BV, Z82 – ZO, Z83 – PV, Z89 – OX3, Z90 – RI, Z91 – DS, Z92 – OS, 
Z94 – SR, Z95 – PV, P1 – SR, P2 – SR, P3 – SR, P12 – RI, K3 – NT, K11 – VV.  
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H. VÝSLEDEK P�EZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPOVÁ-LÁZN�

H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Lipová-lázn� s politikou územního rozvoje a 
s územn� plánovací dokumentací vydanou krajem 

a)  Soulad s Politikou územního rozvoje �R 

Pro hodnocení širších vztah� obce Lipová-lázn� je výchozím podkladem vymezení a de-
finice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých 
region�, jak  je provedeno v Politice územního rozvoje �R 2008 (PÚR �R).  

  Z PÚR �R 2008 je patrné základní vymezení rozvojových oblastí národního významu. 
Vlastní �ešené území není sou�ástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy. V rámci PÚR �R 
2008 byly vymezeny i tzv. specifické oblasti (SOB) – spádové území ORP Jeseník pat�í do 
SOB 3 Jeseníky – Králický Sn�žník (tvo�í je spádové území ORP  Bruntál, Jeseník, Králíky, 
Rýma�ov, Šumperk).  

Vymezení SOB 3:  

Území obcí z ORP Bruntál (severní a jižní �ást), Jeseník (jižní �ást), Králíky, Krnov (severo-
západní �ást), Rýma�ov a Šumperk.  

D�vody vymezení:  

a) Pot�eba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který pat�í k nejslabším v �R a 
napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odv�tvími hospodá�ství. 
Vzhledem k velkým zásobám d�eva a klimatickým podmínkám, nevhodným pro intenzivní 
zem�d�lství, je pot�eba podpo�it p�edevším rozvoj lesního hospodá�ství a zejména d�e-
vozpracujícího pr�myslu.  

b) Pot�eba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál p�írod-
n� cenné a spole�ensky atraktivní oblasti Jeseník�, které jsou chrán�nou krajinnou oblastí, 
pro rekreaci a láze�ství.  

c) Pot�eba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost v�tšiny území.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o zm�nách v území:  

P�i rozhodování a posuzování zám�r� na zm�ny v území p�ednostn� sledovat:  

a) rozvoj rekreace a láze�ství – v územním plánu je vymezena �ada ploch ur�ených pro 
rozvoj láze
ství a rekreace – pro rozvoj láze
ství jsou to plochy navazující na areál 
lázní, pro rozvoj rekreace p�edevším plochy navržené pro rozší�ení stávajících ly-
ža�ských areál�, plocha pro výstavbu rozhledny, navržené cyklotrasy a in-line stezka  

b) rozvoj ekologického zem�d�lství a d�evozpracujícího pr�myslu – ekologická zem�d�lská 
výroba je v obci provozována a stabilizována, pro její rozší�ení je navržena plocha 
na Bobrovníku; pro rozvoj d�evozpracující výroby lze využít p�edevším stávající, 
z�ásti nevyužité, výrobní areály 

c) zlepšení dopravní dostupnosti území – obcí prochází silnice I/60, je tedy velmi dob�e 
dopravn� dostupná; pro zlepšení parametr� silnice je navržena její díl�í p�eložka. 

Úkoly pro územní plánování:  
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V rámci územn� plánovací �innosti kraje a koordinace územn� plánovací �innosti obcí: 

a) identifikovat hlavní póly a st�ediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvá�et zde územní 
podmínky pro zkvalitn�ní a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a ob�an-
ského vybavení – obec Lipová-lázn� nepat�í k hlavním pól�m ani st�edisk�m ekono-
mického rozvoje oblasti  

b) vytvá�et územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a p�eshrani�ních do-
pravních tah�, zejména na Kladsko – obec leží na významném dopravním tahu, silnici 
I/60, která je d�ležitým p�eshrani�ním dopravním spojením práv� s Kladskem; pro 
zlepšení parametr� silnice jsou navrženy její díl�í p�eložky, jedna z nich na území ob-
ce Lipová-lázn�  

c) vytvá�et územní podmínky pro rozvoj systému p�ších a cyklistických tras a propojení sys-
tému se sousedním Polskem, koncep�ního rozvoje systému dálkových tras – �ešeným 
územím procházejí stávající cykloturistické trasy, v územním plánu je navrženo n�-
kolik nových cyklotras, které propojí cyklotrasy stávající; zám�ry rozvoje systému 
dálkových tras sm�rem na Polsko v �ešeném území nejsou známy   

d) vytvá�et územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, d�evozpracujícího 
pr�myslu a ekologického zem�d�lství, zejména vymezením vhodných území pro tyto ak-
tivity – pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou v územním plánu navrženy p�e-
devším plochy pro rozší�ení stávajících lyža�ských areál�, plocha pro výstavbu roz-
hledny, plocha pro výstavbu Muzea Horské služby a turistiky v Jeseníkách, nové 
cyklotrasy a in-line stezka; ekologická zem�d�lská výroba je v obci provozována a 
stabilizována, pro její rozší�ení je navržena plocha na Bobrovníku; pro rozvoj d�e-
vozpracující výroby lze využít p�edevším stávající, z�ásti nevyužité, výrobní areály 

e) vytvá�et územní podmínky pro zem�d�lskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatrav�ování a pastviná�ství – zem�d�lská vý-
roba podhorského typu je zde rozvinuta, podíl trvalých travních porost� je vysoký – 
více než 75 % rozlohy zem�d�lských pozemk�; územní plán podmínky pro zem�d�l-
skou výrobu stabilizuje a navrhuje jednu plochu pro rozší�ení zem�d�lské výroby 

f) prov��it možnosti využití rekrea�ního potenciálu horských masiv� Jeseník� a Králického 
Sn�žníku; do doby prov��ení je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limit�
tohoto území – pro zlepšení využití rekrea�ního potenciálu Jeseník� jsou v územním 
plánu navrženy p�edevším plochy pro rozší�ení a dovybavení lyža�ských areál� Mi-
roslav, Láze
ský vrch a Pod Klínem (stávající areál leží na území obce Ostružná); 
dále se navrhuje plocha pro vybudování rozhledny na Smr�níku, plocha pro vybu-
dování Muzea Horské služby a turistiky na Ramzové a n�kolik nových cyklotras  

g) �ešit územní souvislosti napojení Jeseník� sm�rem na Ostravu – obcí prochází silnice 
I/60, která prost�ednictvím silnice I/44 napojuje obec na silnici I/11 a umož
uje tak 
spojení s Ostravou.  
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b) Vyhodnocení souladu Územního plánu Lipová-lázn� s územn� plánovací dokumentací 
vydanou Olomouckým krajem   

Aktualizace �. 1 Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Olomouckého kraje (dále jen 
ZÚR OK) byla vydána formou opat�ení obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
dne 22. 4. 2011 usnesením UZ/19/44/2011. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 je potvr-
zeno za�azení obce Lipová-lázn� do specifické oblasti SOB 3. Sou�asn� je navrženo zp�es-
n�ní úkol� pro územní plánování – �ešeného území se dotýkají obecné úkoly, zejména poža-
davky na vymezování dostate�ných ploch pro bydlení, v oblasti technické infrastruktury, re-
kreace a dopravy; viz kap. A3 ZÚR OK, zn�ní bodu 13: 

13. Hospodá�ský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvá�et zde podmínky pro:  

13.1. p�im��enou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení – v územním plánu jsou 
vymezeny zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu v rozsahu odpovída-
jícím p�edpokládanému demografickému vývoji  

13.2. zkvalitn�ní dopravní, technické a ob�anské infrastruktury – v územním plánu jsou 
vymezeny plochy pro rozvoj za�ízení ob�anského vybavení, pro vymezené za-
stavitelné plochy je sou�asn� navržena i odpovídající dopravní a technická in-
frastruktura  

13.3. územní p�edpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-
chu, ekologického zem�d�lství a tradi�ních �emesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umís�ování t�chto aktivit v obcích i v krajin� v koordinaci 
s ochranou p�írody a krajiny – v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plo-
chy pro rozvoj výroby a skladování, pro rozvoj rekreace, láze
ství i cestovního 
ruchu; pro jednotlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití je stanoveno p�í-
pustné i nep�ípustné využití tak, aby byla zajišt�na ochrana obytného, láze
-
ského a rekrea�ního prost�edí i krajiny

13.4. optimální využívání zejména stávajících areál� a zastav�ných ploch, tj. up�ednost-
�ovat intenzifikaci a funk�ní optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj 
zástavby v krajin� – v územním plánu je navržena �ada ploch p�estavby, kde se 
navrhuje nové využití zejména nevyužitých výrobních areál�; zastavitelné plo-
chy navržené pro další rozvoj obce bezprost�edn� navazují na zastav�né území. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 jsou na 
území obce Lipová-lázn� vymezeny následující zám�ry a jevy: 

- p�eložka silnice I/60 Lipová-lázn� – Javorník – ve�ejn� prosp�šná stavba D 07 

- vymezení nadregionálního biokoridoru K 85  

- vymezení regionálních biocenter �. 476 Šerák – Keprník a RBC Smrk 

- vymezení regionálního biokoridoru RK 828. 

Všechny uvedené jevy jsou do Územního plánu Lipová-lázn� zapracovány v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Pro p�eložku silnice I/60 je vymezena plo-
cha dopravní infrastruktury – silni�ní DS �. Z91, vymezení nadregionálních a regionálních 
prvk� ÚSES je p�evzato.  
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Dále je v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 stano-
ven požadavek územn� hájit návrh na elektrizaci železni�ní trati �. 292; tento požadavek je 
v Územním plánu Lipová-lázn� respektován, elektrizace bude realizována ve stávajících plo-
chách dopravní infrastruktury – železni�ní DZ.  

  

H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Lipová-lázn� s cíly a úkoly územního pláno-
vání, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území a požadavky na ochranu nezastav�ného území 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) takto: 

§ 18 Cíle územního plánování 

(1)   Cílem územního plánování je vytvá�et p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spo�ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, 
pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel území a který uspokoju-
je pot�eby sou�asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

     V územním plánu Lipová-lázn� jsou vytvo�eny podmínky pro zlepšení životního prost�edí 
zejména návrhem rozší�ení soustavné splaškové kanalizace a návrhem vymíst�ní trasy silnice 
I/60 mimo st�ed obce; podmínky pro zlepšení hospodá�ské situace jsou vytvo�eny p�edevším 
návrhem ploch pro rozvoj za�ízení láze�ství, ob�anského vybavení, rekreace a cestovního 
ruchu, protože p�edevším v t�chto za�ízeních mohou vzniknout nová pracovní místa; 
podmínky pro zlepšení soudržnosti spole�enství obyvatel území obce jsou vytvo�eny návrhem 
zastavitelných ploch, umož�ujících výstavbu rodinných dom�, návrhem ploch pro rozvoj 
ob�anského vybavení a rekrea�ních za�ízení a návrhem nových ploch zelen� na plochách 
ve�ejných prostranství.  

     Realizací zám�r� obsažených v Územním plánu Lipová-lázn� nedojde ke st�et�m se zájmy 
ochrany p�írody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro sou�asné generace ani pro 
generace budoucí. 

 (2) Územní plán zajiš�uje p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním �eše-
ním ú�elného využití a prostorového uspo�ádání území s cílem dosažení obecn� prosp�š-
ného souladu ve�ejných a soukromých zájm� na rozvoji území. Za tím ú�elem sleduje 
spole�enský a hospodá�ský potenciál území. 

     Územní plán Lipová-lázn� vymezuje p�edevším nové rozvojové plochy pro obytnou 
výstavbu a s tím související ve�ejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, dále 
pak plochy pro rozvoj ob�anského vybavení, láze�ství, rekreace a cestovního ruchu, v menší 
mí�e i pro pro rozvoj výroby a skladování. Pot�eba vymezení zastavitelných ploch pro obyt-
nou výstavbu vychází z demografické prognózy vývoje po�tu obyvatel. Zajišt�ní dostate�n�
kapacitních ploch ur�ených pro rozvoj obytné výstavby je jedním z d�ležitých úkol� územní-
ho plánu, sm��ujících ke stabilizaci po�tu obyvatel a tím k posílení sociodemografického pilí-
�e, návrh zastavitelných ploch ur�ených pro rozvoj ob�anského vybavení, láze�ství, rekreace 
a cestovního ruchu, výroby a skladování je vyvolán pot�ebou posílení hospodá�ského pilí�e.  
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(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují ve�ejné i 
soukromé zám�ry zm�n v území, výstavbu a jiné �innosti ovliv
ující rozvoj území a 
konkretizují ochranu ve�ejných zájm� vyplývajících ze zvláštních p�edpis�. 

 Ochrana ve�ejných zájm� v �ešeném území, vyplývajících ze zvláštních p�edpis�, je defi-
nována v zadání územního plánu a je v územním plánu respektována.  

(4) Územní plánování ve ve�ejném zájmu chrání a rozvíjí p�írodní, kulturní a civiliza�ní 
hodnoty území, v�etn� v�etn� urbanistického, architektonického a archeologického d�-
dictví. P�itom chrání krajinu jako podstatnou složku prost�edí života obyvatel a základ 
jejich totožnosti. S  ohledem na to ur�uje podmínky pro hospodárné využívání zastav�-
ného území a zajiš�uje ochranu nezastav�ného území a nezastavitelných pozemk�. Za-
stavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zasta-
v�ného území. 

      P�írodní hodnoty na území obce Lipová-lázn� p�edstavuje p�edevším území Chrán�né 
krajinné oblasti Jeseníky, Národní p�írodní rezervace Šerák-Keprník, Národní p�írodní památ-
ka Jeskyn� Na Pomezí, P�írodní památky Louka na Miroslavi a Rašeliništ� na Smrku, Pta�í 
oblast Jeseníky, evropsky významné lokality Keprník, Lipová-lázn� – mate�ská škola a Rych-
lebské hory – Sokolský h�bet, navržené maloplošné zvlášt� chrán�né území – P�írodní rezer-
vace Bobrovník, p�echodn� chrán�né plochy Bledule Lipová, Sn�ženky Horní Lipová a Lou-
ka pod Smr�níkem a registrované významné krajinné prvky Louky pod Kop�ivníkem a Louka 
za závodem, dále pak nadregionální a regionální �ásti ÚSES, rozsáhlé souvislé lesní celky a 
b�ehové porosty vodních tok�. Tyto p�írodní hodnoty jsou v územním plánu respektovány a 
navržené zm�ny v území je respektují. Kulturní a civiliza�ní hodnoty v �ešeném území p�ed-
stavují zejména nemovité kulturní památky a památky místního významu, v Horní Lipové pak 
dochovaná p�vodní zástavba. Veškeré nemovité kulturní památky i památky místního vý-
znamu územní plán respektuje, pro zachování charakteru a p�vodní urbanistické kompozice 
zástavby v Horní Lipové jsou stanoveny podmínky. 

     Ochrana nezastav�ného území a nezastavitelných pozemk� je zajišt�na stanovením p�í-
pustného a nep�ípustného využití nezastav�ných a nezastavitelných ploch, kdy na t�chto plo-
chách se s výjimkou omezeného rozsahu staveb, zejména staveb dopravní a technické infra-
struktury, nep�ipouští žádná nová výstavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny p�edevším 
pro obytnou výstavbu, jejíž pot�eba vychází z demografické prognózy vývoje po�tu obyvatel, 
návrh zastavitelných ploch ur�ených pro rozvoj ob�anského vybavení, láze�ství, rekreace a 
cestovního ruchu, výroby a skladování je vyvolán pot�ebou posílení hospodá�ského pilí�e.  

§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjiš�ovat a posuzovat stav území, jeho p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty – tato 
zjišt�ní a posouzení byla nedílnou sou�ástí zpracování Územního plánu Lipová-lázn�. P�í-
rodní hodnoty na území obce Lipová-lázn� p�edstavuje p�edevším území Chrán�né kra-
jinné oblasti Jeseníky, Národní p�írodní rezervace Šerák-Keprník, Národní p�írodní pa-
mátka Jeskyn� Na Pomezí, P�írodní památky Louka na Miroslavi a Rašeliništ� na Smrku, 
Pta�í oblast Jeseníky, evropsky významné lokality Keprník, Lipová-lázn� – mate�ská ško-
la a Rychlebské hory – Sokolský h�bet, navržené maloplošné zvlášt� chrán�né území – 
P�írodní rezervace Bobrovník, p�echodn� chrán�né plochy Bledule Lipová, Sn�ženky 
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Horní Lipová a Louka pod Smr�níkem a registrované významné krajinné prvky Louky 
pod Kop�ivníkem a Louka za závodem, dále pak nadregionální a regionální �ásti ÚSES, 
rozsáhlé souvislé lesní celky a b�ehové porosty vodních tok�. Kulturní a civiliza�ní hod-
noty v �ešeném území p�edstavují zejména nemovité kulturní památky a památky místní-
ho významu, v Horní Lipové pak dochovaná p�vodní zástavba.  

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, v�etn� urbanistické koncepce s ohledem na hod-
noty a podmínky území – navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní sta-
vební vývoj obce, stávající urbanistickou strukturu dopl�uje návrhem dostavby proluk a 
rozvíjí ji do nových ploch, p�i d�sledném respektování a zachování jejího charakteru. Ná-
vrh koncepce rozvoje obce se soust�edil jednak na nalezení nových ploch pro obytnou vý-
stavbu, jednak na nalezení ploch pro výstavbu za�ízení ob�anského vybavení, láze�ství, 
rekrea�ních za�ízení a za�ízení cestovního ruchu. Sou�ástí územního plánu je návrh rozvo-
je sítí a za�ízení technické infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stabi-
lity.   

c) Prov��ovat a posuzovat pot�ebu zm�n v území, ve�ejný zájem na jejich provedení, 
jejich p�ínosy, problémy, rizika s ohledem nap�íklad na ve�ejné zdraví, životní pro-
st�edí, geologickou stavbu území, vliv na ve�ejnou infrastrukturu a na její hospo-
dárné využívání – budoucí rozvoj obce je zam��en zejména na rozvoj obytné, rekrea�ní a 
láze�ské funkce a na udržení a zlepšení p�íznivého životního a obytného prost�edí, proto 
nejv�tší rozsah navržených rozvojových ploch p�edstavují plochy ur�ené pro novou obyt-
nou výstavbu a pro výstavbu za�ízení ob�anského vybavení, láze�ství, rekrea�ních za�íze-
ní a za�ízení cestovního ruchu. Vzhledem ke svému charakteru navržené zastavitelné plo-
chy nevyvolávají rizika z hlediska ochrany ve�ejného zdraví ani životního prost�edí.  
Z geologické stavby území nevyplývají z hlediska koncepce rozvoje obce žádná ohrožení. 
Pro hospodárné využití ve�ejné infrastruktury jsou vytvo�eny podmínky návrhem zastavi-
telných ploch situovaných v bezprost�ední návaznosti na vybudované komunikace 
s inženýrskými sít�mi. 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a pro-
storové uspo�ádání území a na jeho zm�ny, zejména na umíst�ní, uspo�ádání a �eše-
ní staveb – pro jednotlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití jsou stanoveny podmínky 
prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu využití pozemk�
a maximální výškovou hladinu zástavby.

e) Stanovovat podmínky pro provedení zm�n v území, zejména pak pro umíst�ní a 
uspo�ádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území – podmínky pro-
storového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jednotlivé plochy s rozdílným 
zp�sobem využití stanoveny tak, aby byl zachován stávající charakter zástavby, tj. p�evlá-
dající nízkopodlažní zástavba rodinných dom�, v Horní Lipové pak jednopodlažní rozvol-
n�ná zástavba.

f) Stanovovat po�adí zm�n v území (etapizaci) – pro rozsáhlejší lokality navržené 
k zástavb� je stanoveno po�adí zm�n v území – etapizace, kdy výstavba na vybraných plo-
chách je možná až po zastav�ní ploch ur�ených k výstavb� v 1. etap�.  

g) Vytvá�et v území podmínky pro snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních kata-
strof a pro odstra
ování jejich d�sledk�, a to p�írod� blízkým zp�sobem – v Lipové-
lázních ekologické ani p�írodní katastrofy nehrozí, stanovené záplavové území vodního 
toku Sta�í� je vymezeno v podstat� pouze v koryt� toku a nezasahuje do zastav�ného 
území ani v n�m nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy. 
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h) Vytvá�et v území podmínky pro odstra
ování d�sledk� náhlých hospodá�ských 
zm�n – pro stávající plochy výroby a skladování jsou stanoveny pom�rn� variabilní pod-
mínky využití území, které umož�ují v p�ípad� útlumu výroby i jiné využití t�chto ploch, 
nap�. pro rozvoj ob�anského vybavení; orientace na rozvoj cestovního ruchu je jednou 
z cest, jak �elit d�sledk�m hospodá�ských zm�n. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – 
p�evážná v�tšina navržených zastavitelných ploch je ur�ena pro obytnou výstavbu, tedy 
pro rozvoj sídelní struktury. 

j) Prov��ovat a vytvá�et v území podmínky pro hospodárné vynakládání prost�edk�
z ve�ejných rozpo�t� na zm�ny v území – navržené zastavitelné plochy jsou v p�evážné 
v�tšin� vymezeny uvnit� zastav�ného území nebo v bezprost�ední návaznosti na n�, 
v lokalitách s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou nebo v návaznosti na 
stávající infrastrukturu. 

k) Vytvá�et v území podmínky pro zajišt�ní civilní ochrany – požadavky z hlediska civil-
ní ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny. 

l) Ur�ovat nutné asana�ní, rekonstruk�ní a rekultiva�ní zásahy do území – na území 
obce Lipová-lázn� se nenacházejí plochy vhodné pro asana�ní, rekonstruk�ní nebo rekul-
tiva�ní zásahy; jsou zde ovšem n�které nevyužité nebo devastované plochy, zejména plo-
chy nevyužitých výrobních areál�, které jsou navrženy k p�estavb�. 

m) Vytvá�et podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních p�edpis� p�ed ne-
gativními vlivy zám�r� na území a navrhovat kompenza�ní opat�ení, pokud zvláštní 
právní p�edpis nestanoví jinak – zám�ry navržené v územním plánu Lipová-lázn� ne-
budou mít negativní vlivy na území, kompenza�ní opat�ení se proto nestanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání p�írodních zdroj� – v územním plánu jsou vy-
mezeny plochy t�žby nerost� v prostorech stávajících lom� pod Smr�níkem a na Mramo-
rovém vrchu. Plochy pro rozší�ení t�žby jsou vymezeny v rámci stanovených dobývacích 
prostor�. 

o) Uplat
ovat poznatky zejména z obor� architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové pé�e – p�i zpracování Územního plánu Lipová-lázn� byly využi-
ty veškeré dostupné podklady, vztahující se k �ešenému území a k dané problematice.     

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vliv� územního plánu na vyvážený 
vztah územních podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro 
soudržnost spole�enství obyvatel území; jeho sou�ástí je posouzení vliv� na životní pro-
st�edí a posouzení vliv� na evropsky významnou lokalitu nebo pta�í oblast, pokud orgán 
ochrany p�írody svým stanoviskem takovýto vliv nevylou�il. 

     Územní plán Lipová-lázn� vytvá�í p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvá-
žený vztah územních podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro 
soudržnost spole�enství obyvatel území obce.    

Vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vliv� na ži-
votní prost�edí a posouzení vliv� na evropsky významnou lokalitu nebo pta�í oblast je obsa-
hem samostatných elaborát�. 
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H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Lipová-lázn� s požadavky stavebního zákona 
a jeho provád�cích právních p�edpis�

     Územní plán Lipová-lázn� je po�ízen a zpracován postupem a v rozsahu dle zákona �. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických  podkladech, územn� plánovací 
dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, ve zn�ní vyhlášky �. 458/2012 
Sb.   
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I.   ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV� NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ V�ETN� VÝSLEDK� VYHODNOCENÍ VLIV� NA ŽIVOTNÍ 
PROST�EDÍ 

Územní plán Lipová-lázn� byl posouzen z hlediska vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj 
území v�etn� vyhodnocení vliv� na životní prost�edí dle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzová-
ní vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� a v�etn� vyhodnocení 
vliv� na evropsky významné lokality a pta�í oblasti dle §45i zákona �. 114/1992 Sb., o ochra-
n� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� s následujícími výsledky: 

• Vyhodnocení vliv� Územního plánu Lipová-lázn� na životní prost�edí dle zákona �. 
100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon�  

Záv�rem posouzení z hlediska vliv� územního plánu na životní prost�edí je konstatováno, 
že Územní plán Lipová-lázn� je z hlediska ochrany životního prost�edí a p�írody 
akceptovatelný p�i dodržení uvedených doporu�ení, stanovených pro jednotlivé zastavitelné 
plochy, plochy p�estavby a plochy zm�n v krajin� – v p�evážné v�tšin� jde o požadavky na 
vzhled staveb v CHKO Jeseníky. Dále jsou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného 
rázu: 

- U staveb, u nichž je možné porušení krajinného rázu, je podmínkou posouzení vlivu stav-
by na krajinný ráz. 

- U nových staveb (v�etn� zm�n staveb stávajících) je nutno dodržet stávající výškovou 
hladinu, plošné uspo�ádání a m��ítko stávající zástavby a okolní krajiny. 

- Umís�ování nadzemních elektrických vedení do pohledov� exponovaných prostor�
a prostor� se zvýšenou estetickou a p�írodní hodnotou krajinného rázu není p�ípustné. 

- P�i navrhování nových stavebních celk� podporovat jejich p�irozené za�len�ní do krajiny 
(nap�. výsadbami zelen�). 

- Platí ochrana vegeta�ních prvk� liniové zelen� podél komunikací, vodních tok� a vodních 
ploch, které jsou významnými p�írodními hodnotami. Doporu�uje se výsadba stromo�adí 
podél dalších komunikací. 

- Pro zmírn�ní vlivu na krajinný ráz se doporu�uje osázet okraje výrobních a skladových 
ploch ke�i nebo stromy.  

- Do systému staveb je nutno zakomponovat plochy zelen�. D�raz na zele� klást zejména 
v láze�ské �ásti obce. 

• Vyhodnocení vliv� Územního plánu Lipová-lázn� na evropsky významné lokality a 
pta�í oblasti dle §45i zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�  

Na základ� vyhodnocení vliv� územního plánu na evropsky významné lokality a pta�í ob-
lasti lze konstatovat, že územní plán nemá z koncep�ního hlediska významný negativní vliv 
na p�edm�ty ochrany (ch�ástal polní, je�ábek lesní) a celistvost Pta�í oblast Jeseníky. 

     Z hlediska p�edm�t� ochrany a celistvosti EVL Rychlebské hory – Sokolský h�bet, resp. 
EVL Lipová-lázn� – mate�ská škola v p�ípad� druhu Rhinolophus hipposideros, je hodnocení 
následující: 

    Myotis myotis (netopýr velký) a Rhinolophus hipposideros (vrápenec malý): vliv lze již na 
úrovni návrhu územního plánu hodnotit jako nejmén� mírn� negativní, vzhledem k nedosta-



146

te�né úrovni poznatk� o kost�e prostorové orientace netopýra velkého a vrápence malého v 
EVL a v okolí však hrozí riziko záboru stanoviš� lovících a migrujících letoun� a riziko kolizí 
s dopravními prost�edky až na úrovni významn� negativního vlivu v souvislosti s návrhem 
p�eložky silnice I/60 (návrh plochy Z91) – nedaleko návrhu p�eložky se nachází jedna z nej-
významn�jších lokalit výskytu netopýr� v �R (ve správním obvodu sousední obce Vápenná). 

     Z hlediska dot�ených typ� p�írodních stanoviš� – p�edm�t� ochrany EVL Rychlebské hory 
– Sokolský h�bet nemá hodnocený návrh územního plánu z koncep�ního hlediska významn�
negativní vliv.       

Navržená minimaliza�ní a další opat�ení 

V dalších stupních (proces EIA, územní �ízení níže uvedených zám�r�):  

- provést chiropterologický pr�zkum v území navržené p�eložky silnice I/60 a vyhodnotit 
vliv na populace netopýra velkého a vrápence malého);  

- doplnit pr�zkum je�ábka lesního v lokalitách s navrženými cyklostezkami na území PO 
Jeseníky a vyhodnotit vliv na jeho populaci v rámci PO; 

- provést pr�zkum zoocenóz vázaných na p�edm�ty ochrany – typy p�írodních stanoviš� na 
území EVL Rychlebské hory – Sokolský h�bet v souvislosti se zám�ry cyklostezek a vy-
hodnocení vliv�; 

- zpracování rozptylové studie a hydrogeologického posouzení zám�r� na rozší�ení t�žby 
vápence pod Smr�níkem (návrh plochy NT K10) a pod Mramorovým vrchem (návrhy 
ploch NT K2 a NT K3) a vyhodnotit jejich vliv na okolní typy p�írodních stanoviš� – 
p�edm�ty ochrany EVL Rychlebské hory – Sokolský h�bet (pouze na území EVL). 

• Vyhodnocení vliv� Územního plánu Lipová-lázn� na udržitelný rozvoj území  

     Záv�rem vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území lze konstatovat, 
že v územním plánu jsou vytvo�eny podmínky pro zlepšení všech t�í pilí�� udržitelného 
rozvoje území, a to: 

- Podmínky pro zlepšení životního prost�edí jsou vytvo�eny zejména návrhem rozší�ení 
soustavné splaškové kanalizace zakon�ené na �OV Jeseník a návrhem p�eložky silnice 
I/60 mimo centrum obce.  

- Pro zlepšení soudržnosti spole�enství obyvatel území obce jsou vytvo�eny podmínky 
návrhem zastavitelných ploch a ploch p�estavby, umož�ujících novou obytnou výstavbu, 
návrhem nových ploch pro rozvoj ob�anského vybavení, láze�ství, rekreace a cestovního 
ruchu a návrhem nových ploch zelen� na plochách ve�ejných prostranství.  

- Pro zlepšení hospodá�ských podmínek jsou vytvo�eny p�edpoklady zejména vymezením 
výše zmín�ných rozvojových ploch pro za�ízení ob�anského vybavení, láze�ství, rekreace 
a cestovního ruchu, v nichž mohou vzniknout nová pracovní místa, dále pak návrhem 
ploch pro rozvoj t�žby nerostných surovin. 

Realizací zám�r� obsažených v územním plánu Lipová-lázn� nedojde ke st�et�m se zá-
jmy ochrany p�írody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro sou�asné generace 
ani pro generace budoucí. 



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

Horní Lipová
zastavitelné plochy

Z8 BV 0,14 0,14 0,14 0,11 0,03

Z18 BV 0,16 0,16 0,16 0,16

Z20 BV 0,06 0,06 0,06 0,06

Z21 BV 1,12 1,12 1,12 0,85 0,27

Z22 BV 0,57 0,57 0,57 0,37 0,20

Z23 BV 0,16 0,16 0,01 0,15 0,16

Z24 BV 0,53 0,04 0,49 0,49 0,49

Z26 BV 0,25 0,25 0,25 0,25

Z28 BV 2,54 0,16 2,38 0,17 2,21 2,38

Z29 BV 2,60 2,60 2,42 0,18 2,60 1,81

Z33 BV 0,19 0,19 0,19 0,19

Z96 BV 0,11 0,11 0,11 0,11

8,43 0,20 0,00 8,23 2,60 0,00 5,63 0,11 0,00 0,00 4,25 3,87 1,81

Z1 SR 0,46 0,02 0,44 0,44 0,44

Z2 SR 0,14 0,14

Z3 SR 0,10 0,10 0,10 0,10

Z5 SR 0,55 0,55 0,55 0,55

Z6 SR 0,05 0,05 0,05 0,05

Z7 SR 0,11 0,11 0,11 0,11

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na zem�d�lský p�dní fond

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

zp�sob 
využití 
plochy

�íslo plochy
lesní 

pozemky 
(ha)

Celkem BV



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

zp�sob 
využití 
plochy

�íslo plochy
lesní 

pozemky 
(ha)

Z9 SR 0,20 0,20 0,20 0,20

Z10 SR 0,23 0,23 0,23 0,23

Z11 SR 0,60 0,60 0,60 0,60

Z12 SR 0,41 0,41 0,41 0,41

Z13 SR 1,39 1,39 1,39 1,39

Z15 SR 0,61 0,61 0,61 0,61

Z16 SR 1,73 0,36 1,37 0,11 1,26 1,37

Z17 SR 0,06 0,06

Z35 SR 0,68 0,22 0,46 0,46 0,46

Z36 SR 0,34 0,34 0,34 0,34

Z38 SR 0,37 0,37 0,37 0,37

Z39 SR 0,37 0,37 0,37 0,37

Z40 SR 0,12 0,12 0,08 0,04 0,12

Z43 SR 0,16 0,16 0,16 0,16

Z94 SR 0,01 0,01

8,69 0,80 0,01 7,88 1,91 0,00 5,97 0,71 0,80 0,00 0,44 5,93 0,00

Z97 OV 0,13 0,13

0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z14 PV 0,49 0,49 0,49 0,49

Z27 PV 0,33 0,12 0,21 0,21 0,21

Z30 PV 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

0,95 0,12 0,00 0,83 0,13 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,21 0,62 0,13

Z25 ZV 0,15 0,02 0,13 0,13 0,13

0,15 0,02 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00Celkem ZV

Celkem PV

Celkem OV

Celkem SR



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

zp�sob 
využití 
plochy

�íslo plochy
lesní 

pozemky 
(ha)

18,35 1,14 0,14 17,07 4,64 0,00 12,43 0,82 0,80 0,00 4,90 10,55 1,94

plochy p�estavby
P1 SR 0,12 0,02 0,10 0,10 0,10

P2 SR 0,12 0,03 0,09 0,02 0,07 0,09

P3 SR 0,28 0,02 0,26 0,26 0,26

P4 SR 0,10 0,01 0,09 0,09 0,09

P5 SR 0,07 0,05 0,02 0,02 0,02

0,69 0,13 0,00 0,56 0,26 0,23 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00 0,54 0,00

P13 DS 0,10 0,10

0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,79 0,23 0,00 0,56 0,26 0,23 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00 0,54 0,00

plochy ostatní
K2 NT 0,25 0,25

K3 NT 0,67 0,67

K10-�ást NT 0,33 0,33

1,25 0,67 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K1 RN 1,21 1,21

1,21 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K11 VV 0,27 0,08 0,19 0,19 0,19 0,19

0,27 0,08 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19

2,74 0,75 1,80 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19

21,87 2,12 1,93 17,82 4,90 0,23 12,69 0,82 0,82 0,00 4,90 11,28 2,13

Celkem VV

CELKEM H.LIPOVÁ

celkem ostatní plochy 

Celkem DS

Celkem NT

Celkem  RN

Celkem SR

Celkem plochy p�estavby

celkem zastav. plochy



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

zp�sob 
využití 
plochy

�íslo plochy
lesní 

pozemky 
(ha)

Dolní Lipová
zastavitelné plochy

Z46 BV 1,00 0,80 0,20 0,20 0,20

Z49 BV 0,12 0,12 0,12 0,12

Z50 BV 0,64 0,64 0,64 0,64

Z52 BV 0,11 0,11

Z53 BV 0,11 0,11

Z54 BV 0,21 0,21 0,21 0,21

Z58 BV 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Z66 BV 0,78 0,78 0,78 0,78 0,17

Z67 BV 1,72 0,01 1,71 1,71 0,53 1,18 0,74

Z69 BV 0,17 0,17 0,17 0,17

Z70 BV 0,45 0,25 0,20 0,20 0,20

Z71 BV 1,19 1,19 1,19 0,50 0,69 1,19

Z73 BV 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Z74 BV 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

Z75 BV 2,19 0,57 1,62 1,62 1,62 1,04

Z77 BV 0,78 0,65 0,13 0,13 0,13

Z78 BV 0,34 0,34 0,34 0,34

Z79 BV 0,38 0,38 0,38 0,38

Z80 BV 0,16 0,16 0,16 0,16

Z81 BV 2,15 1,90 0,25 0,25 0,25

Z98 BV 0,14 0,14 0,14 0,12 0,02

14,17 4,40 0,00 9,77 3,13 0,00 6,64 0,00 2,22 0,37 1,70 5,48 4,67Celkem BV



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

zp�sob 
využití 
plochy

�íslo plochy
lesní 

pozemky 
(ha)

Z90 RI 0,06 0,06 0,06 0,06

0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00

Z59 OL 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

Z61 OL 0,71 0,13 0,58 0,09 0,09

0,49 0,49 0,49

Z62 OL 0,03 0,03 0,03 0,03

Z64 OL 0,19 0,19 0,19 0,14 0,05

1,40 0,13 0,00 1,27 0,00 0,09 1,18 0,00 0,23 0,00 0,08 0,96 0,96

Z92 OS 0,57 0,57 0,57 0,12 0,45

0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,12 0,45 0,00

Z51 OH 0,27 0,27 0,03 0,03

0,24 0,21 0,03

0,27 0,00 0,00 0,27 0,00 0,03 0,24 0,21 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00

Z45 OX5 0,24 0,24

Z57 OX2 0,74 0,01 0,73 0,73 0,73 0,47

Z89 OX3 0,25 0,25 0,25 0,25

Z93 OX1 0,29 0,29

1,52 0,01 0,53 0,98 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,47

Z85 SR 0,92 0,02 0,90 0,15 0,75 0,90

Z86 SR 0,49 0,49 0,49 0,49

Z87 SR 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

1,92 0,02 0,00 1,90 0,00 0,15 1,75 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,51

Z56 SL 0,23 0,23 0,23 0,23

0,23 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00Celkem SL

Celkem OX

Celkem OL

Celkem SR

Celkem OS

Celkem OH

Celkem RI



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

zp�sob 
využití 
plochy

�íslo plochy
lesní 

pozemky 
(ha)

Z47 PV 0,34 0,34 0,01 0,33 0,34

Z60 PV 0,20 0,20 0,20 0,02 0,18 0,20

Z65 PV 0,62 0,10 0,52 0,02 0,02

0,50 0,29 0,21 0,09

Z72 PV 0,35 0,13 0,22 0,22 0,02 0,20 0,22

Z76 PV 0,52 0,52 0,52 0,52 0,35

Z83 PV 0,26 0,11 0,02 0,13 0,13 0,03 0,10

Z84 PV 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

2,47 0,34 0,02 2,11 0,71 0,02 1,38 0,00 0,52 0,00 0,25 1,34 1,04

Z48 DS 0,07 0,07 0,07 0,07

Z91 DS 7,47 1,48 1,14 4,85 2,14 1,37 0,25 0,52 1,75

0,06 0,06

2,65 0,26 0,46 0,69 1,24

7,54 1,48 1,14 4,92 2,14 0,06 2,72 0,00 0,32 1,83 0,94 1,83 1,75

Z88 VZ 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20

Z68 ZV 0,29 0,12 0,17 0,17 0,17

0,29 0,12 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Z82 ZO 0,56 0,52 0,04 0,04 0,04

0,56 0,52 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

Z55 ZS 0,27 0,27 0,27 0,27

0,27 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00

31,47 7,02 1,69 22,76 6,18 0,52 16,06 0,21 5,59 2,20 3,09 11,67 9,60

Celkem ZV

Celkem VZ

Celkem DS

celkem zastav. plochy

Celkem ZS

Celkem PV

Celkem ZO



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

zp�sob 
využití 
plochy

�íslo plochy
lesní 

pozemky 
(ha)

plochy p�estavby
P8 BV 0,09 0,09

P9 BV 0,42 0,17 0,25 0,09 0,16 0,25

P10 BV 0,70 0,70

P11 BV 0,11 0,11

1,32 1,07 0,00 0,25 0,00 0,09 0,16 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00

P7 OK 0,72 0,72

0,72 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P12 RI 0,09 0,09

0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P6 VD 1,01 1,01

1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,14 2,89 0,00 0,25 0,00 0,09 0,16 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00

plochy ostatní
K4 RN 0,95 0,95

K5 RN 0,66 0,66

K6 RN 0,26 0,26

K7 RN 0,06 0,06

K8 RN 0,03 0,03

1,96 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K10-�ást NT 11,96 3,00 8,96

11,96 3,00 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,92 3,00 10,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48,53 12,91 12,61 23,01 6,18 0,61 16,22 0,21 5,84 2,20 3,09 11,67 9,60

celkem ost. plochy

Celkem OK

CEL. D.LIPOVÁ

Celkem BV

Celkem RI

Celkem VD

Celkem NT

celkem plochy p�estavby

Celkem RN



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

zp�sob 
využití 
plochy

�íslo plochy
lesní 

pozemky 
(ha)

71,40 15,03 14,54 40,83 11,08 0,84 28,91 1,03 6,66 2,20 7,99 22,95 11,73

REKAPITULACE

zastavitelné plochy
8,43 0,20 0,00 8,23 2,60 0,00 5,63 0,11 0,00 0,00 4,25 3,87 1,81

14,17 4,40 0,00 9,77 3,13 0,00 6,64 0,00 2,22 0,37 1,70 5,48 4,67

22,60 4,60 0,00 18,00 5,73 0,00 12,27 0,11 2,22 0,37 5,95 9,35 6,48

1,92 0,02 0,00 1,90 0,00 0,15 1,75 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,51

8,69 0,80 0,01 7,88 1,91 0,00 5,97 0,71 0,80 0,00 0,44 5,93 0,00

10,61 0,82 0,01 9,78 1,91 0,15 7,72 0,71 2,70 0,00 0,44 5,93 0,51

0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00

0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,40 0,13 0,00 1,27 0,00 0,09 1,18 0,00 0,23 0,00 0,08 0,96 0,96

0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,12 0,45 0,00

0,27 0,00 0,00 0,27 0,00 0,03 0,24 0,21 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00

1,52 0,01 0,53 0,98 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,47

0,23 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00

0,95 0,12 0,00 0,83 0,13 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,21 0,62 0,13

2,47 0,34 0,02 2,11 0,71 0,02 1,38 0,00 0,52 0,00 0,25 1,34 1,04

3,42 0,46 0,02 2,94 0,84 0,02 2,08 0,00 0,52 0,00 0,46 1,96 1,17

7,54 1,48 1,14 4,92 2,14 0,06 2,72 0,00 0,32 1,83 0,94 1,83 1,75

0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20

0,15 0,02 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00

0,29 0,12 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

SR Horní Lipová

celkem OL Dolní Lipová

celkem OS Dolní Lipová

celkem OH Dolní Lipová

PV Dolní Lipová

celkem VZ Dolní Lipová

ZV Horní lipová

SR Dolní Lipová

BV Horní Lipová

celkem BV

BV Dolní Lipová

PV Horní Lipová

celkem DS Dolní Lipová

ZÁBOR CELKEM

celkem OX Dolní Lipová

celkem PV

celkem SL Dolní Lipová

celkem SR

celkem OV Horní Lipová

celkem RI Dolní Lipová

ZV Dolní lipová



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

zp�sob 
využití 
plochy

�íslo plochy
lesní 

pozemky 
(ha)

0,44 0,14 0,00 0,30 0,00 0,17 0,13 0,00 0,17 0,00 0,00 0,13 0,00

0,56 0,52 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

0,27 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00

49,82 8,16 1,83 39,83 10,82 0,52 28,49 1,03 6,39 2,20 7,99 22,22 11,54

plochy p�estavby
1,32 1,07 0,00 0,25 0,00 0,09 0,16 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0,69 0,13 0,00 0,56 0,26 0,23 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00 0,54 0,00

0,72 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,93 3,12 0,00 0,81 0,26 0,32 0,23 0,00 0,27 0,00 0,00 0,54 0,00

plochy ostatní
1,25 0,67 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,96 3,00 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,21 3,67 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,21 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,96 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,17 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,27 0,08 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19

16,65 3,75 12,72 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19

70,40 15,03 14,54 40,83 11,08 0,84 28,91 1,03 6,66 2,20 7,99 22,95 11,73

celkem SR Horní Lipová

celkem NT

celkem ZV

elkem OK Dolní Lipová

celkem zastav. plochy

celkem VV Horní Lipová

celkem RN Dolní Lipová

celkem RN

celkem BV Dolní Lipová

NT Horní Lipová

celkem RI Dolní Lipová

celkem VD Dolní Lipová

celkem DS Horní Lipová

celkem ostatní plochy 

ZÁBOR CELKEM

celkem plochy p�estavby

celkem ZO Dolní Lipová

celkem ZS Dolní Lipová

celkem RN Horní Lipová

NT Dolní Lipová


