
  O b e c    

  Lipová 
  790 61  Lipová 

�.J.:   343/2014  

jako p�íslušný správní orgán podle 
plánování a stavebním �ádu, ve zn
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v
správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�
�. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn
územn� plánovací �innosti, ve zn�

ÚZEMNÍ 

ÚZEMNÍ PLÁN 

obsahuje tyto �ásti: 
I. A Textová �ást  Územního plánu 
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Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová, 

ástí tohoto opat�ení obecné povahy jako p�íloha,  
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 D.1.5 Ve�ejná doprava   
 D.1.6 Ochrana p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací       
 D.2 Technická infrastruktura           
  D.2.1  Vodní hospodá�ství           

 D.2.2 Energetika, elektronické komunikace       
 D.2.3  Ukládání a zneškod�ování odpad�        

 D.3 Ob�anské vybavení ve�ejné infrastruktury       
 D.4 Ve�ejná prostranství            
E. Koncepce uspo�ádání krajiny, v�etn� vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat�ení, ochranu p�ed 
povodn�mi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin, apod.      

  E.1 Koncepce uspo�ádání krajiny, v�etn� vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�nu v jejich 
 využití             

 E.2 Územní systém ekologické stability           
  E.3 Prostupnost krajiny           
 E.4 Protierozní opat�ení           
 E.5 Ochrana p�ed povodn�mi          
 E.6 Podmínky pro rekrea�ní využívání krajiny         
 E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin      
F. Stanovení podmínek  pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití     
 F.1 P�ehled typ� ploch s rozdílným zp�sobem využití        
 F.2 Definice použitých pojm�            
 F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití      

Tab. �. 1  –  Plochy bydlení v bytových domech BH      
Tab. �. 2  –  Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV    
Tab. �. 3  –  Plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI     
Tab. �. 4  – Plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH     
Tab. �. 5  –  Plochy zahrádkových osad RZ       
Tab. �. 6  –  Plochy rekreace na plochách p�írodního charakteru RN     
Tab. �. 7  –  Plochy ob�anského vybavení – ve�ejná infrastruktura OV    
Tab. �. 8  –  Plochy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení OK     
Tab. �. 9  –  Plochy ob�anského vybavení – láze�ství OL     
Tab. �. 10 – Plochy ob�anského vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení OS  
Tab. �. 11 – Plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH    
Tab. �. 12 – Plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím OX   
Tab. �. 13 – Plochy ve�ejných prostranství PV      
Tab. �. 14 – Plochy ve�ejných prostranství – zele� ZV     
Tab. �. 15 – Plochy smíšené obytné láze�ské SL      
Tab. �. 16 – Plochy smíšené obytné rekrea�ní SR      
Tab. �. 17 – Plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS     
Tab. �. 18 –  Plochy dopravní infrastruktury – železni�ní DZ     
Tab. �. 19 – Plochy technické infrastruktury TI      
Tab. �. 20 – Plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba VZ    
Tab. �. 21 –  Plochy výroby a skladování – t�žký pr�mysl VT     
Tab. �. 22 – Plochy výroby a skladování – lehký pr�mysl VL    
Tab. �. 23 – Plochy výroby a skladování – drobná a �emeslná výroba VD  
Tab. �. 24 – Plochy výroby a skladování se specifickým využitím VX   
Tab. �. 25 – Plochy vodní a vodohospodá�ské VV      
Tab. �. 26 – Plochy zem�d�lské NZ        
Tab. �. 27 –  Plochy lesní NL         
Tab. �. 28 – Plochy p�írodní NP        
Tab. �. 29 – Plochy smíšené nezastav�ného území NS     
Tab. �. 30 – Plochy t�žby nerost� NT       
Tab. �. 31 – Plochy zelen� soukromé a vyhrazené ZS     
Tab. �. 32 – Plochy zelen� ochranné a izola�ní ZO      
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G. Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných opat�ení, staveb a opat�ení k zajiš�ování 
obrany a bezpe�nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk�m a stavbám vyvlastnit 

 G.1  Ve�ejn� prosp�šné stavby dopravní infrastruktury      
 G.2  Ve�ejn� prosp�šná opat�ení          
H. Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejných prostranství, pro které lze uplatnit p�edkupní právo 
I.   Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je rozhodování o zm�nách v území podmín�no zpracováním 

územní studie            
J.   Stanovení po�adí zm�n v území (etapizace)         
K. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m�že vypracovávat 

architektonickou �ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt    
L.  Stanovení kompenza�ních opat�ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona    
M. Údaje o po�tu list� územního plánu a po�tu výkres� k n�mu p�ipojené grafické �ásti   

I. B Grafická �ást Územního plánu Lipová-lázn� (6 výkres�),  
-  zpracovatel - Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,  
-  je nedílnou sou�ástí tohoto opat�ení obecné povahy jako p�íloha,  
-  obsahuje tyto výkresy: 

 1. Výkres základního �len�ní území      1:   5 000  
 2.  Hlavní výkres         1:   5 000  
 3. Dopravní infrastruktura       1:   5 000 
 4.  Technická infrastruktura - vodní hospodá�ství    1:   5 000  
 5.  Technická infrastruktura – energetika, elektronické komunikace  1:   5 000   
 6.  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací   1:   5 000 
  

II.  

OD�VODN�NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Obsahuje: 
II. A Textová �ást od�vodn�ní Územního plánu Lipová-lázn� (146 stran textu),  
-  zpracovatel Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová,  
-  je nedílnou sou�ástí tohoto opat�ení obecné povahy jako p�íloha,  
-  obsahuje: 

A. D�vody pro po�ízení Územního plánu Lipová-lázn�, použité podklady    
B.    Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah� v území  
C.    Údaje o spln�ní Zadání Územního plánu Lipová-lázn�, údaje o spln�ní pokyn� pro úpravu po 

spole�ném jednání         
D. Vý�et záležitostí nadmístního významu, které nejsou �ešeny v zásadách územního rozvoje, s 

od�vodn�ním pot�eby jejich vymezení         
E.    Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení v�etn� vybrané varianty      

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

E.2  Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení        
 E.2.1  Základní urbanistická koncepce        
 E.2.2  Vymezení ploch s rozdílným zp�sobem využití     
 E.2.3  Bydlení         
 E.2.4  Ob�anské vybavení          
 E.2.5  Láze�ství           
 E.2.6  Výroba           
 E.2.7  Rekreace, cestovní ruch       
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 E.2.8  Systém sídelní zelen�          
 E.2.9  Doprava           
 E.2.10  Vodní hospodá�ství         
 E.2.11  Energetika a elektronické komunikace      
 E.2.12  Likvidace komunálních odpad�       
 E.2.13  Zvláštní zájmy          
 E.2.14  Územní systém ekologické stability       
 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     
 E.2.16  Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm�nách v území podmín�no 

 zpracováním územní studie         
 E.2.17  Etapizace        
 E.2.18 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m�že 

 vypracovávat architektonickou �ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt  
F.    Vyhodnocení ú�elného využití zastav�ného území a vyhodnocení pot�eby vymezení zastavitelných 

ploch           
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        
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    

H.2  Vyhodnocení souladu Územního plánu Lipová-lázn� s cíly a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastav�ného území      

H.3  Vyhodnocení souladu Územního plánu Lipová-lázn� s požadavky stavebního zákona a jeho 
provád�cích p�edpis�           

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    
             
      

II. B Grafická �ást od�vodn�ní Územního plánu  Lipová-lázn� (3 výkresy),  
-  zpracovatel Urbanistické studio Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová, 
-  je nedílnou sou�ástí tohoto opat�ení obecné povahy jako p�íloha,  
-  obsahuje tyto výkresy: 

 7.  Koordina�ní výkres      1:   5 000  
 8. Výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu  1:   5 000   
 9.  Výkres širších vztah�     1:   5 000 

III. 

OD�VODN�NÍ ÚP ZPRACOVANÉ PO�IZOVATELEM  

Obsahuje: 
1. Postup po�ízení územního plánu  

1.1  Po�ízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona) 
1.2. Zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona)
1.3  Návrh územního plánu – projednání dle § 50 a § 51 stavebního zákona 
1.4  �ízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona  
1.5  �ízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona  
1.6  Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona  
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2. Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR �R) a územn� plánovací dokumentací 
vydanou krajem - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 

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

4. Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho provád�cích p�edpis�
5. Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních p�edpis� a se stanovisky dot�ených orgán�

podle zvláštních právních p�edpis�, p�íp. s výsledkem �ešení rozpor�
5.1 P�ipomínky a stanoviska dot�ených orgán� uplatn�ná ve spole�ném jednání dle § 50 

stavebního zákona o návrhu ÚP Lipová-lázn�
5.2  P�ipomínky a stanoviska dot�ených orgán� uplatn�ná ve ve�ejném projednání dle § 52 

stavebního zákona o návrhu ÚP Lipová-lázn�  
6. Stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
7. Sd�lení, jak bylo stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledn�no, 

s uvedením d�vod�, pokud n�které požadavky nebo podmínky zohledn�ny nebyly. 
8. Rozhodnutí o námitkách v�etn� samostatného od�vodn�ní 
9. Vyhodnocení p�ipomínek 

9.1   P�ipomínky uplatn�né ve spole�ného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP Lipová-
lázn�

9.2   P�ipomínky uplatn�né ve ve�ejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP 
Lipová-lázn�

1. Postup po�ízení územního plánu 

1.1 Po�ízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona) 

P�edchozí platnou územn� plánovací dokumentací obce Lipová-lázn� je Územní plán obce Lipová-lázn�, 
schválený zastupitelstvem obce Lipová-lázn� dne 1.3.2006 usnesením �. 24/345/2006, vydaný obecn�
závaznou vyhláškou obce Lipová-lázn� �. 1/2006, s ú�inností od 18.3.2006 a Zm�na �.1 územního plánu 
obce Lipová-lázn�, schválená zastupitelstvem obce Lipová-lázn� dne 3.10.2007 usnesením �. 
8/92/II/2007, vydaná opat�ením obecné povahy, s ú�inností 19.10.2007. 
Zastupitelstvo obce Lipová-lázn� na svém 23. zasedání dne 24.9.2010 rozhodlo o po�ízení nového 
územního plánu - usnesením �.j. ZO/415/2010, usnesením �. ZO/32/2010 pov��ilo starostu obce – Ing. 
Lubomíra Žmolíka ur�eným zastupitelem pro po�izování územního plánu.  Po�izovatelem územního 
plánu byl stanoven  M�stský ú�ad Jeseník, odbor stavebního ú�adu, majetku a investic, Masarykovo nám. 
1/167, 790 01 Jeseník. Pro zpracování územního plánu byla obcí vybrána firma Urbanistické st�edisko 
Ostrava, s.r.o., Spartakovc� 3, 708 00 Ostrava – Poruba, zastoupená jednatelkou spole�nosti Ing. arch. 
Helenou Salvetovou – autorizovaný architekt pro obor územní plánování, �KA 00 864.   
D�vodem po�ízení nového ÚP byly m�nící se podmínky v území, požadavek �ešení nové urbanistické 
koncepce a zm�na legislativy od roku 2007 - nový stavební zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním �ádu a jeho provád�cí vyhlášky. 
P�ípravné práce.  Jako podklad pro vypracování návrhu zadání byly zpracovány dopl�ující pr�zkumy a 
rozbory. V t�chto podkladech byly zahrnuty zám�ry obce i zjišt�né podn�ty ob�an�. 

1.2 Zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona) 

Na základ� dopl�ujících pr�zkum� a rozbor� a územn� analytických podklad� ORP byl zpracován návrh 
Zadání územního plánu Lipová-lázn�, který byl projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního 
zákona. Oznámení o projednání spole�n� s návrhem zadání bylo jednotliv� zasláno krajskému ú�adu, 
dot�eným orgán�m a sousedním obcím.  Ve�ejnosti bylo projednání návrhu zadání v�etn� pou�ení o 
lh�tách, ve kterých je možné podávat k návrhu zadání p�ipomínky, oznámeno ve�ejnou vyhláškou, 
vyv�šenou na ú�ední desce obce a po�izovatele.  Návrh zadání územního plánu Lipová-lázn� byl vystaven 
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k ve�ejnému nahlížení po dobu 30 dn� (od 27.5.2011 do 27.6.2011), v tišt�né podob� na Obecním ú�ad�
Lipová-lázn�, u po�izovatele na M�stském ú�ad� Jeseník, odboru stavebního ú�adu, majetku a investic, 
dále zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup na internetových stránkách obce a po�izovatele. Lh�ta pro 
uplatn�ní p�ipomínek, podn�t�, požadavk� a stanovisek k návrhu zadání byla stanovena v souladu se 
stavebním zákonem – pro ve�ejnost 30 dn� ode dne vyv�šení oznámení o projednání zadání na ú�ední 
desce, pro dot�ené orgány, sousední obce a krajský ú�ad do 30 dn� ode dne obdržení návrhu zadání. 
V této lh�t� bylo k návrhu zadání územního plánu Lipová-lázn� uplatn�no 17 vyjád�ení dot�ených orgán�
s požadavky, v�etn� stanoviska Krajského ú�adu Olomouckého kraje, odboru životního prost�edí a 12 
p�ipomínek ostatních subjekt� a ob�an�, v�etn� p�ipomínek Obce Lipová-lázn�. Oprávn�né požadavky 
byly zapracovány do návrhu zadání k dalšímu �ešení, p�ípadn� k dalšímu prov��ení. Dle stanoviska 
Krajského ú�adu Olomouckého kraje, odboru životního prost�edí, uplatn�ného k návrhu zadání, bude 
nezbytné a ú�elné posuzovat Územní plán Lipová-lázn� z hlediska vliv� na životní prost�edí.  
Po uplynutí lh�t k podání p�ipomínek ve�ejnosti, požadavk� a stanovisek dot�ených orgán� a podn�t�
sousedních obcí, byl návrh zadání po�izovatelem ve spolupráci s ur�eným zastupitelem upraven podle 
výsledku projednání. Upravený návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona p�edložen 
Zastupitelstvu Obce Lipová-lázn�, které jej na svém zasedání dne 19.10.2011 projednalo a  usnesením �.j. 
ZO/115/2011 schválilo.  
Schválené Zadání územního plánu Lipová-lázn� je uloženo u obce a u po�izovatele. 

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

Na základ� schváleného Zadání územního plánu Lipová-lázn� bylo zpracovateli zadáno zpracování 
dokumentace návrhu Územního plánu Lipová-lázn�, dopisem ze dne 1.11.2011. Vypracovaný návrh 
Územního plánu Lipová-lázn� v�etn� vyhodnocení SEA byl zpracovatelem Urbanistickým st�ediskem 
Ostrava, zastoupeným Ing. arch. Helenou Salvetovou, p�edán po�izovateli dne 5.12.2012.  
Spole�né jednání o návrhu ÚP
Návrh Územního plánu Lipová-lázn� a vyhodnocení vliv� návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj 
území (dále jen „návrh ÚP“) byl projednán ve spole�ném jednání s dot�enými orgány a sousedními 
obcemi v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 stavebního zákona. Oznámení o konání spole�ného 
jednání bylo zasláno jednotliv� obci, sousedním obcím, dot�eným orgán�m, krajskému ú�adu a 
zpracovateli. Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona, ú�inného od 1.1.2013, po�izovatel doru�il 
návrh ÚP ve�ejnou vyhláškou, vyv�šenou ode dne 18.2.2013 do 4.4.2013 na ú�edních deskách obce a 
po�izovatele. Do 4.4.2013 mohl každý uplatnit u po�izovatele písemné p�ipomínky. 
Návrh ÚP byl vystaven k ve�ejnému nahlížení od 18.2.2013 do 11.4.2013 v tišt�né podob� na Obecním 
ú�ad� Lipová-lázn�, u po�izovatele na M�stském ú�ad� Jeseník, odboru stavebního ú�adu, majetku a 
investic, dále zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup na internetových stránkách obce a po�izovatele.  
Spole�né jednání o návrhu ÚP se konalo dne 12.3.2013 na M�stském ú�ad� v Jeseníku, lh�ta pro 
uplatn�ní stanovisek dot�ených orgán� a p�ipomínek sousedních obcí byla 30 dn� ode dne spole�ného 
jednání, tj. do 11.4.2013.  
Stanoviska a p�ipomínky k návrhu ÚP uplatnilo 16 dot�ených orgán�  a 14 ostatních subjekt� v�etn�
Obce Lipová-lázn�.  
Po�izovatel spolu s ur�eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP a po�izovatel 
zajistil vypo�ádání p�ipomínek s dot�enými orgány písemn� dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Na 
základ� t�chto konzultací byly vydány 2 vyjád�ení dot�ených orgán� s upravenými požadavky a 2 
vyjád�ení k novým požadavk�m, uplatn�ným v rámci spole�ného jednání. 
V souladu s ustanovením § 50 odst. 5 stavebního zákona byly stanoviska, p�ipomínky a výsledky 
konzultací zaslány na KÚOK, Odbor životního prost�edí a zem�d�lství se žádostí o vydání stanoviska. 
Stanovisko k vyhodnocení vliv� koncepce na životní prost�edí k návrhu Územního plánu Lipová-lázn�
bylo vydáno dne 9.12.2013 (doru�eno po�izovateli dne 16.12.2013).  
Stanoviska, p�ipomínky a výsledky konzultací byly rovn�ž zaslány na KÚOK, Odbor strategického 
rozvoje kraje, Odd�lení územního plánu a stavebního �ádu se žádostí o vydání stanoviska. 
Stanovisko Krajského ú�adu OK, Odboru strategického rozvoje, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona, bylo vydáno dne 25.11.2013 (doru�eno po�izovateli dne 9.12.2013). V tomto 
stanovisku byly uplatn�ny n�které nedostatky. Na základ� tohoto vyjád�ení lze �ízení o vydání ÚP 
Lipová-lázn� zahájit až po odstran�ní uvedených nedostatk�. Odstran�ní nedostatk� bylo potvrzeno 



Územní plán Lipová–lázn�, vydaný opat�ením obecné povahy  

str. 7 

dopisem KUOK – OSR �.j. KUOK 42207/2014 ze dne 7.5.2014 ( doru�eno po�izovateli 9.5.2014). Tímto 
dopisem byl dán souhlas s ve�ejným projednáním upraveného návrhu ÚP Lipová-lázn� dne ustanovení 
§52 stavebního zákona.  
Vyhodnocení p�ipomínek a požadavk� uplatn�ných ve stanoviscích dot�ených orgán� ve spole�ném 
jednání dle § 50 stavebního zákona  je uvedeno v �ásti III. 5.1 tohoto opat�ení obecné povahy.  
Vyhodnocení ostatních p�ipomínek je uvedeno v �ásti III. 9.1 tohoto opat�ení obecné povahy.   
Po�izovatel zaslal zpracovateli dopisem ze dne 9.1.2014 žádost o opravu návrhu ÚP dle výsledk�
projednání, na základ� zm�ny legislativy platné od 1.1.2013 a digitalizace mapového podkladu 
katastrálního území Horní Lipová. Žádost zpracovateli o úpravu návrhu ÚP byla dopln�na dopisem ze 
dne 30.1.2014 na základ� za�azení nového požadavku Obce Lipová-lázn� do návrhu ÚP.  

1.4 �ízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona 

Upravenou dokumentaci návrhu ÚP obdržel po�izovatel od zpracovatele dopisem ze dne 28.3.2014. 
Po�izovatel zahájil ve�ejné projednání návrhu Územního plánu Lipová-lázn� a vyhodnocení jeho vliv� na 
životní prost�edí dle ustanovení § 52 stavebního zákona, které oznámil ve�ejnou vyhláškou vyv�šením od 
25.4.2014 do 4.6.2014 na ú�ední desce OÚ Lipová-lázn� a M�Ú Jeseník a dále oznámil zahájení �ízení 
jednotliv� dot�eným orgán�m, sousedním obcím, Krajskému ú�adu Olomouckého kraje a obci Lipová-
lázn�. Upravená dokumentace návrhu ÚP byla vystavena k ve�ejnému nahlédnutí od 25.4.2014 do 
4.6.2014 v tišt�né podob� na Obecním ú�ad� Lipová-lázn�, u po�izovatele na M�stském ú�ad� Jeseník, 
odboru stavebního ú�adu, majetku a investic, dále zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup na 
internetových stránkách po�izovatele – M�Ú Jeseník. Ve�ejné projednání upraveného návrhu ÚP se 
konalo dne 28.5.2014. Nejpozd�ji do 7 dn� ode dne ve�ejného projednání  (tj. do 4.6.2014) mohli uplatnit 
vlastníci pozemk� a staveb dot�ených návrhem �ešení, oprávn�ný investor a zástupce ve�ejnosti námitky, 
dot�ené orgány a krajský ú�ad jako nad�ízený orgán stanoviska k �ástem �ešení, které byly od spole�ného 
jednání podle § 50 stavebního zákona zm�n�ny, a každý své p�ipomínky.  
Stanoviska a p�ipomínky k upravenému návrhu ÚP uplatnilo 8 dot�ených orgán�, 6 ostatních subjekt�, 
z toho jedno vyjád�ení – �SD Brno bylo po�izovatelem vyhodnoceno jako námitka. 
Rozhodnutí o námitce v�etn� od�vodn�ní je uvedeno v �ásti III. 8. tohoto dokumentu. Vyhodnocení 
p�ipomínek a požadavk� uplatn�ných ve stanoviscích dot�ených orgán� ve ve�ejném projednání dle § 52 
stavebního zákona je uvedeno v �ásti III. 5.2 tohoto dokumentu. Vyhodnocení ostatních p�ipomínek je 
uvedeno v �ásti III. 9.2 tohoto dokumentu. 

1.5 �ízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona 

Po�izovatel ve spolupráci s ur�eným zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky projednání a dne 25.6.2014 zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
p�ipomínek, uplatn�ných k návrhu ÚP. Návrh doru�il dot�eným orgán�m a krajskému ú�adu jako 
nad�ízenému orgánu a vyzval je, aby do 30 dn� od obdržení uplatnily stanoviska. Svá stanoviska bez 
p�ipomínek uplatnilo 5 dot�ených orgán�. Pokud dot�ený orgán nebo krajský ú�ad jako nad�ízený orgán 
neuplatní své stanovisko v uvedené lh�t�, má se za to, že s návrhy po�izovatele souhlasí.  
Na základ� ve�ejného projednání nedošlo k podstatné úprav� návrhu ÚP. 
Rozhodnutí o námitce v�etn� od�vodn�ní je uvedeno v �ásti III. 8. tohoto dokumentu. Vyhodnocení 
p�ipomínek a požadavk� uplatn�ných ve stanoviscích dot�ených orgán� je uvedeno v �ástech III. 5.1 a 
III. 5.2  tohoto dokumentu. Vyhodnocení ostatních p�ipomínek je uvedeno v �ástech III. 9.1 a III. 9.2 
tohoto dokumentu. 
Dále po�izovatel p�ezkoumal soulad dokumentace návrhu ÚP Lipová-lázn� dle ustanovení  § 53 odst. 4 s 
Politikou územního rozvoje �R, s nad�azenou územn� plánovací dokumentací kraje (Zásady územního 
rozvoje Olomouckého kraje).  
Následn� po�izovatel zajistil se zpracovatelem úpravu dokumentace ÚP dle požadavk�  MZ – �IL, �SD, 
Povodí Odry a �GS-SOG,  která vyplynula z ve�ejného projednání návrhu ÚP. Dle požadavk� novelizace 
vyhlášky �. 500/2006 bylo dopln�no od�vodn�ní – kapitola I. Zpráva o vyhodnocení vliv� na udržitelný 
rozvoj území.  
Jedná se o nepodstatné úpravy p�evážn� technického charakteru, které již nevyvolávají nové ve�ejné 
projednání.  Žádost o úpravu návrhu ÚP byla zaslána zpracovateli dne 1.8.2014. 
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1.6 Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona 

Upravený návrh ÚP Lipová-lázn� byl p�edán zpracovatelem dne 4.9.2014. 
Po�izovatel p�edložil Zastupitelstvu obce Lipová-lázn� návrh na vydání Územního plánu Lipová-lázn�, 
který v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 novely  
vyhl. �. 500/2006 Sb. a p�ílohy �. 7 k této novele vyhl.�. 500/2006 Sb. obsahuje tyto �ásti: 

I.A Textová �ást Územního plánu Lipová-lázn�, zpracovaná projektantem (samostatná p�íloha) 
I.B Grafická �ást Územního plánu Lipová-lázn�, zpracovaná projektantem (samostatná p�íloha) 
II.A Textová �ást od�vodn�ní Územního plánu Lipová-lázn�, zpracovaná projektantem (samostatná 

p�íloha) 
II.B Grafická �ást od�vodn�ní Územního plánu Lipová-lázn�, zpracovaná projektantem (samostatná 

p�íloha) 
III. Textová �ást od�vodn�ní Územního plánu Lipová-lázn�, zpracovaná po�izovatelem (tento 

dokument).  

2.  Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR �R) a územn� plánovací 
dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 

Po�izovatel p�ezkoumal stanovené požadavky PÚR �R 2008 a jejich zohledn�ní v �ešení návrhu 
Územního plánu Lipová-lázn� (viz II.A Textová �ást od�vodn�ní ÚP - kapitola H.1.a.) a konstatuje, že 
návrh Územního plánu Lipová-lázn� je v souladu s PÚR �R 2008.  
Po�izovatel p�ezkoumal a prov��il návrh ÚP Lipová-lázn� z hlediska souladu s územn� plánovací 
dokumentací kraje -  ZÚR OK a konstatuje, že návrh ÚP Lipová-lázn�  (viz II.A Textová �ást od�vodn�ní 
ÚP - kapitola H.1.b.)  je v souladu s vydanými ZÚR OK ve zn�ní Aktualizace �. 1 z r. 2011. 

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

�ešení ÚP vychází ze základních cíl� a úkol� územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19 
stavebního zákona. Územní plán Lipová-lázn� je zpracován v návaznosti na stávající urbanistickou 
strukturu obce. Vymezení zastavitelných ploch bylo koordinováno jak s ochranou p�dního fondu, tak i s 
ostatními ve�ejnými a soukromými zájmy v území. Byly zohled�ovány p�edpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spo�ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p�írodní prost�edí, hospodá�ský 
rozvoj a pro soudržnost obyvatel. 
Po�izovatel p�ezkoumal soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování a konstatuje, že 
návrh Územního plánu Lipová-lázn� je s nimi v souladu (vyhodnocení zpracováno projektantem v �ásti   
II.A Textová �ást od�vodn�ní ÚP - kapitola H.2.)   

4.  Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho provád�cích p�edpis�

Územní plán Lipová-lázn� je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona ve zn�ní novely �. 
350/2012 Sb., ú�innou od 01.01.2013 a jeho provád�cími právními p�edpisy.  
Po�izovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Lipová-lázn� je v souladu s požadavky stavebního 
zákona a jeho provád�cími právními p�edpisy v platném zn�ní (vyhodnocení zpracováno projektantem 
v �ásti  II.A Textová �ást od�vodn�ní ÚP - kapitola H.3.)   
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5.  Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních p�edpis� a se stanovisky 
dot�ených orgán� podle zvláštních právních p�edpis�, p�íp. s výsledkem �ešení 
rozpor�

Po�izovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Lipová-lázn� je v souladu s požadavky zvláštních 
právních p�edpis� a se stanovisky dot�ených orgán� podle zvláštních právních p�edpis�.  
Po�izovatel výsledky projednání návrhu ÚP vyhodnotil s ur�eným zastupitelem obce a dohodl 
s dot�enými orgány. Dokumentace územního plánu byla upravena dle výsledk� projednání.  
P�ipomínky a stanoviska dot�ených orgán� uplatn�ná ve spole�ného jednání dle § 50 stavebního zákona o 
návrhu ÚP Lipová-lázn� jsou uvedeny v kapitole III. 5.1 tohoto dokumentu, p�ipomínky a stanoviska 
dot�ených orgán� uplatn�ná ve ve�ejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP Lipová-
lázn� jsou uvedeny v kapitole III. 5.2 tohoto dokumentu.  

5.1  P�ipomínky a stanoviska dot�ených orgán� uplatn�ná ve spole�ného jednání dle § 50 
stavebního zákona o návrhu ÚP Lipová-lázn�

Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor životního prost�edí a zem�d�lství - stanovisko 
( �.j.:KUOK 35703/2013 ze dne 11.4.2013, doru�eno 15.4.2013) 
Ochrana p�írody:
Stanovisko, že uvedená koncepce nem�že mít samostatn� nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
významný vliv na p�íznivý stav p�edm�tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo pta�í 
oblasti, bylo vydáno orgánem ochrany p�írody dne 20. 6. 2011 (�.j.: KUOK 69045/2011) Toto stanovisko 
bylo vydáno pouze k �ásti koncepce, která se nachází v p�sobnosti Krajského ú�adu Olomouckého kraje. 
Zbylá �ást koncepce se nachází na území CHKO Jeseníky. Správa CHKO Jeseníky ve svém stanovisku 
(ze dne 8. 6. 2011, pod �.j. 1252/JS/2011) uvádí, že nelze vylou�it významný vliv na lokality soustavy 
NATURA 2000 a p�edm�ty jejich ochrany. Na základ� stanoviska správy CHKO Jeseníky bylo 
zpracováno posouzení podle § 45i zákona �. 114/1992 Sb.  
Zájmy ochrany p�írody, jejichž ochrana je v kompetenci Krajského ú�adu Olomouckého kraje, odboru 
životního prost�edí a zem�d�lství, nejsou p�edm�tným zám�rem negativn� dot�eny. 
Posuzování vlivu na životní prost�edí:
Ve fázi návrhu zadání územního plánu Lipová - lázn� Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prost�edí a zem�d�lství, odd�lení integrované prevence (dále jen „krajský ú�ad“), uplatnil požadavek na 
vyhodnocení vliv� územního plánu na životní prost�edí (SEA), jako dot�ený orgán ve smyslu stavebního 
zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí. 
Stanovisko k vyhodnocení vliv� koncepce na životní prost�edí dle § 10g (SEA) k návrhu koncepce 
(územního plánu) Lipová - lázn� bude vydáno samostatn� po obdržení stanovisek, p�ipomínek a výsledk�
konzultací zaslaných po�izovatelem. 
Ochrana zem�d�lského p�dního fondu:
K návrhu ÚP Lipová – lázn� uplat�ujeme z hlediska ochrany ZPF následující p�ipomínky:  
U zastavitelných ploch Z5 a Z88 požadujeme stanovit etapizaci zástavby.  
U navržených zastavitelných ploch, které tvo�í souvislé celky - plochy Z13, Z14, Z15, Z16, plochy Z29, 
Z30, Z31, plochy Z65, Z66 (které tvo�í souvislý celek s plochou Z67, pro kterou je navržena územní 
studie), dále plochy Z71, Z72, Z73, Z74, plochy Z77, Z78 a plochy Z85, Z86 - požadujeme stanovit 
etapizaci zástavby - tuto požadujeme �ešit vždy pro všechny související plochy komplexn�. 
Zd�vodn�ní: Orgán ochrany ZPF stanovil podmínku etapizace zástavby u vybraných navržených 
zastavitelných ploch z d�vodu racionálního využití zem�d�lské p�dy pro nezem�d�lské ú�ely, jednak 
vzhledem k tomu, že n�které plochy byly navrženy na p�dách v nejvyšších t�ídách ochrany (plochy Z5, 
Z85, Z86), a dále pak s ohledem na skute�nou velikost požadovaných zastavitelných ploch vymezených 
na p�dách nižších t�íd ochrany. 
Lesní hospodá�ství:
KÚOK souhlasí se záborem pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa, a to za podmínky, že zábor ploch 
bude pouze pro ú�ely, které jsou níže popsané, v t�chto lokalitách: 
1. Z4(DS) – pro ú�el výstavby záchytného parkovišt� pro turisty, plocha záboru pozemk� ur�ených k 

pln�ní funkcí lesa (dále jen PUPFL) do 0,05 ha, jedná se o lesy hospodá�ské, a to z d�vodu, že jde o 
malý zábor a že ve skute�nosti tam les není,  
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2. Z41(PV) – pro ú�el vybudování in-line stezky, plocha záboru PUPFLu do 0,17 ha, jedná se o lesy 
hospodá�ské, a to z d�vodu, že trasa je po stávající lesní cest�,  

3. Z42(PV) – pro ú�el vybudování in-line stezky, plocha záboru PUPFLu do 0,04 ha, jedná se o lesy 
hospodá�ské, a to z d�vodu, že trasa je po stávající lesní cest�, 

4. Z44(OX5) – pro ú�el výstavby rozhledny, plocha záboru PUPFLu do 0,15 ha, jedná se o lesy 
hospodá�ské, a to z d�vodu, že jde o malý zábor, 

5. Z89(OX3) – pro ú�el vybudování provozního zázemí Skiareálu Miroslav, plocha záboru PUPFLu do 
0,04 ha, jedná se o les hospodá�ský, a to z d�vodu, že jde o malý zábor,  

6. Z93(OX1) – pro ú�el vybudování zázemí pro sportovní rybolov, plocha záboru PUPFLu do 0,29 ha, 
jedná se o les hospodá�ský, 

7. Z94(SR) – pro ú�el výstavby garáže u stávajícího rekrea�ního objektu, plocha záboru PUPFLu do 0,01 
ha, jedná se o lesy hospodá�ské, a to z d�vodu, že jde o malý zábor, a že se nejedná o objekt 
samostatn� stojící, ale že je to sou�ást objektu s hlavní funkcí, a to s funkcí rekrea�ní, 

8. K4(RN) – pro ú�el rozší�ení sjezdovky ve skiareálu Láze�ský Vrch, plocha záboru PUPFLu do 0,95 
ha, jedná se o les hospodá�ský, a to z d�vodu, že jde o rozší�ení stávajícího areálu a z d�vodu, že 
zám�r je p�evzat z p�vodního územního plánu, 

9. K5(RN) – pro ú�el rozší�ení sjezdovky ve skiareálu Láze�ský Vrch, plocha záboru PUPFLu do 0,66 
ha, jedná se o les hospodá�ský, a to z d�vodu, že jde o rozší�ení stávajícího areálu, 

10.K6(RN) – pro ú�el rozší�ení sjezdovky ve skiareálu Láze�ský Vrch, plocha záboru PUPFLu do 0,26 
ha, jedná se o les hospodá�ský, a to z d�vodu, že jde o rozší�ení stávajícího areálu a z d�vodu, že 
zám�r je p�evzat z p�vodního územního plánu, 

11.K7(RN) – pro ú�el rozší�ení sjezdovky ve skiareálu Láze�ský Vrch, plocha záboru PUPFLu do 0,06 
ha, jedná se o les hospodá�ský, a to z d�vodu, že jde o rozší�ení stávajícího areálu a z d�vodu, že jde o 
malý zábor, 

12.K8(RN) – pro ú�el rozší�ení sjezdovky ve skiareálu Láze�ský Vrch, plocha záboru PUPFLu do 0,03 
ha, jedná se o les hospodá�ský, a to z d�vodu, že jde o rozší�ení stávajícího areálu a z d�vodu, že jde o 
malý zábor.  

KÚOK nesouhlasí se záborem PUPFLu v t�chto lokalitách: 
1. Z37(PV) - pro ú�el vybudování in-line stezky, plocha záboru PUPFLu do 0,17 ha, jedná se o les 

hospodá�ský, a to z d�vodu, že v této lokalit� v sou�asné dob� nevede katastrovaná ani lesní cesta a 
tím by došlo k narušení komplexu lesa, 

2. Z83(PV) – pro ú�el vybudování in-line stezky, plocha záboru PUPFLu do 0,06 ha, jedná se o les 
hospodá�ský, a to z d�vodu, že v dané lokalit� je zbudován elektrovod v�etn� ochranného pásma a 
dalším vybudováním in-line stezky mimo pásmo elektrovodu a jeho ochranného pásma by došlo k 
nevhodnému d�lení lesa,  

3. Z45(OX5) – pro ú�el výstavby rozhledny, plocha záboru PUPFLu do 1,00 ha, jedná se o les 
hospodá�ský, a to z d�vodu, že pro tento ú�el jde o výrazný zábor PUPFLu, jak je uvedeno v 
od�vodn�ní ÚP v kapitole 10.5 Dopad navrženého �ešení na PUPFL.  

KÚOK požaduje vyjasnit, zda plocha K1(RN) je pouze pro ú�el prodloužení sjezdovek ve Skiareálu Pod 
Klínem, jak je uvedeno v od�vodn�ní ÚP v kapitole 10.5 Dopad navrženého �ešení na PUPFL, nebo zda 
jde o rozší�ení Skiareálu Pod Klínem (tedy i stavba lanovek, vlek�), jak je uvedeno jak v p�vodním 
územním plánu, tak v Od�vodn�ní ÚP v kapitole 6.5 Rekreace, cestovní ruch. 
Dále KÚOK upozor�uje, že k dalším požadavk�m - lokalitám umíst�ným na pozemky ur�ené k pln�ní 
funkcí lesa a lokality do 50 m od okraje lesa, dle ustanovení § 48 odstavec 2 písm. b) lesního zákona, je 
p�íslušný k vyjád�ení obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností, zde M�stský ú�ad Jeseník. 
Ochrana ovzduší:
P�i zpracování územn� plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a uplat�ovat požadavky a 
opat�ení ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Integrovaném programu snižování emisí Olomouckého 
kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje. V p�ípad� Programu ke 
zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje upozor�ujeme, že v roce 2012 byla 
zpracována jeho aktualizace.  
Dnem 1. zá�í 2012 nabyl ú�innosti, s výjimkou n�kterých ustanovení, nový zákon �. 201/2012 Sb., o 
ochran� ovzduší. V p�íloze �. 2 tohoto zákona jsou specifikovány vyjmenované stacionární zdroje 
zne�iš�ování ovzduší, které lze provozovat jen na základ� povolení krajského ú�adu. Sou�ástí t�chto 
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povolení jsou podmínky a požadavky zam��ené na ochranu ovzduší. (Doporu�ujeme v od�vodn�ní na str. 
11 opravit citaci platného zákona.) K návrhu územního plánu Lipová-lázn� nemáme další p�ipomínky. 

Vy�ízení: Uvedený vý�et navržených ploch byl upraven dle výsledk� projednání. 
Ochrana p�írody: je respektováno. 
Posuzování vlivu na životní prost�edí – respektováno; 
Ochrana zem�d�lského p�dního fondu: 
Vyhov�no požadavku na stanovení etapizace výstavby. Do první etapy byly za�azeny plochy – Z7, Z11, 
Z14, Z16, Z29 - severní �ást, Z66, Z67, Z71, Z73, Z77, Z86 druhá etapa výstavby zahrnuje plochy – Z5, 
Z13, Z15, Z29 - jižní �ást, Z74, Z75, Z78. Plochy Z30, Z65 a Z72 jsou ur�eny pro výstavbu obslužných 
komunikací a jsou zahrnuty do 1. etapy. Plocha Z31 byla slou�ena s plochou Z29, její ozna�ení bylo 
vypušt�no z ÚP. 
Plocha Z88 byla podstatn� zmenšena, byly upraveny podmínky využití plochy, tak aby bylo umožn�no 
bydlení v RD. Z d�vodu zmenšení plochy se etapizace nenavrhuje.  
Zmenšení vým�ry bylo provedeno i u n�kterých dalších ploch pro bytovou výstavbu.  
Podrobné stanovení etapizace výstavby je uvedeno v textové �ásti ÚP Lipová-lázn� – �ást I.A kap. J – 
Stanovení po�adí zm�n v území.  
Lesní hospodá�ství: 
Odsouhlasené plochy dle bodu 1-12 respektovány. 
Neodsouhlasené plochy se záborem PUPFLu dle bodu 1 – 3 byly vyhodnoceny takto: 
1/ Z37 – vyhov�no, vybudování in-line stezky nebude ve vý�tu záboru PUPFL, bude probíhat po 
stávajících ú�elových-lesních cestách. 
2/ Z83 – vyhov�no, �ešení se upravilo tak, aby in-line stezka prošla okrajem lesa, nevybíhala do plochy 
lesa a nedocházelo k nevhodnému d�lení lesa (návrhy �ešení jsou p�evzaty z projektové dokumentace in-
line stezky). 
3/ Z45 - plocha pro rozhlednu na Smr�níku byla upravena tak, že se zmenšil její rozsah (z 1,00 ha na 
0,24ha), koeficient zastav�ní byl z d�vodu podstatného zm�nšení plochy ponechán na 0,10. 
K1- sjezdovky pod Klínem - plochy jsou vymezeny pro zp�sob využití RN – rekreace na plochách 
p�írodního charakteru, kde hlavním využitím jsou lyža�ské sjezdovky, lyža�ské vleky a lanovky. 
Ve stávajícím územním plánu Ostružná jsou vymezeny navazující �ásti ploch. Je dopln�no do textové �ásti 
ÚP.  
Ochrana ovzduší: vyhov�no, v od�vodn�ní opravena citace platného zákona na nový zákon �. 201/2012 
Sb., o ochran� ovzduší. 

Stanovisko KÚOK – odbor ŽP bylo dopln�no následujícím stanoviskem na základ� projednání ve 
spole�ném jednání: 

Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor životního prost�edí a zem�d�lství - stanovisko 
( �.j.:KUOK 83602/2013 ze dne 23.9.2013, doru�eno 27.9.2013) 
V rámci spole�ného jednání byly podány požadavky, které po�izovatel M�stský ú�ad Jeseník, Odbor 
stavebního ú�adu majetku a investic, ve spolupráci s ur�eným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednání uplatn�ných požadavk�. 
Ochrana p�írody - bez p�ipomínek 
Posuzování vlivu na životní prost�edí – bez p�ipomínek 
Ochrana zem�d�lského p�dního fondu: 
K upravenému návrhu ÚP Lipová - lázn� sd�lujeme, že v n�m nebyly v plném rozsahu zohledn�ny 
p�ipomínky orgánu ochrany ZPF, proto žádáme do�ešit etapizaci u zastavitelných ploch Z65, Z66, Z67 a 
dále u zastavitelných ploch Z85, Z86 a Z87. 
Lesní hospodá�ství: 
Po�izovatel územního plánu výše neodsouhlasené plochy vyhodnotil – viz �.j.: 
MJ/20589/2010/84/OSMI/Vý ze dne 14. 8. 2013, a po jejich zapracování v souladu s lesním zákonem do 
Návrhu ÚP Lipová-lázn� vydá KÚOK dodate�né stanovisko. 
Ochrana ovzduší – bez p�ipomínek 
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Vy�ízení: 
Ochrana zem�d�lského p�dního fondu: 
Vyhov�no požadavku na dopln�ní etapizace výstavby. Do první etapy byly dále za�azeny plochy –Z66, 
Z86, druhá etapa výstavby zahrnuje plochy – Z67, Z85, Z87. 
Plocha Z65 je ur�ena pro výstavbu obslužných komunikací a je zahrnuta do 1. etapy. 
Ostatní – bez p�ipomínek. 

Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje - požadavky 
( �.j. KUOK 32325/2013 z 3.4.2013, doru�eno 3.4.2013) 
V návrhu ÚP Lipová-lázn� požadujeme respektovat požadavky, které Odbor SR KÚOK uplatnil k návrhu 
zadání ve stanovisku �.j. KUOK 59280/2011 ze dne 31. 5. 2011. 
Jako p�íslušný nad�ízený orgán územního plánování (§ 171 SZ) Vám sd�lujeme, že ke stanovisku podle § 
50 odst. 7 stavebního zákona je nutno p�edložit podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 
stavebního zákona: ÚP Lipová-lázn� v�etn� vyhodnocení vliv� na URÚ, pokud se zpracovávalo, 
stanoviska dot�ených orgán� a p�ipomínky obcí ve smyslu § 50 odst. 2 SZ, p�ipomínky ve�ejnosti ve 
smyslu § 50 odst. 3 SZ a výsledky konzultací ve smyslu § 50 odst. 4 SZ. 
Upozorn�ní: 
1.   Podkladem pro stanovisko dle § 50 odst. 7 SZ je nov� �ást od�vodn�ní podle �l. II bodu 1. písmene c) 
P�ílohy �. 7 vyhlášky �. 500/2006 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 458/2012 Sb. 
2. Po�izovatel p�edává Krajskému ú�adu návrh ÚP pro posouzení podle odst. 5 až 7 spolu s 
vyhodnocením jeho vliv� na URÚ nejmén� 15 dn� p�ede dnem spole�ného jednání o návrhu (§ 50 odst. 2 
SZ).  

Vy�ízení: jsou respektovány požadavky, které Odbor SR KÚOK uplatnil k návrhu zadání ve stanovisku 
�.j. KUOK 59280/2011 ze dne 31. 5. 2011 a p�edloženy podklady ke stanovisku podle § 50 odst. 7 
stavebního zákona v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona.  
Bod 1, vyhov�no, je provedena úprava dokumentace dle novely stavebního zákona a jeho provád�cích 
vyhlášek, ú�inných od 1.1.2013.  
Bod 2. po�izovatel respektuje. 

Krajský ú�ad Olomouckého kraje,Odbor dopravy a silni�ního hospodá�ství - stanovisko 
( �.j. KUOK 17775/2013 z 18.2.2013, doru�eno 18.2.2013) 
Krajský ú�ad jako dot�ený orgán p�íslušný k uplatn�ní stanoviska k územn� plánovací dokumentaci z 
hlediska �ešení silnic II. a III. t�íd, podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, nemá k návrhu územního plánu obce Lipová-lázn�
p�ipomínky.  
Pouze p�ipomínáme, že plánovaná p�eložka silnice I/60 Lipová – lázn� – Javorník je v Zásadách 
územního rozvoje Olomouckého kraje, ve zn�ní jejich aktualizace �. 1, vymezena jako ve�ejn� prosp�šná 
stavba D07. 

Vy�ízení: je respektováno a v dokumentaci obsaženo s názvem VPS VD1.

AOPK �R - Správa Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky – I. stanovisko 
( �.j.: 389/JS/2013 z 10.4.2013, doru�eno 10.4.2013) 
Písemné stanovisko Správy CHKO Jeseníky v souladu s ustanovením § 78 odst. 7 zákona �.114/92 Sb. o 
ochran� p�írody a krajiny. 
P�ipomínky: 
C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p�estavby a systému sídelní zelen�
C.1. Urbanistická koncepce
Do zastavitelných ploch byly na území CHKOJ navržené plochy p�evážn� ve III. zón� odstup�ované 
ochrany p�írody (dále jen „zóny"). K n�kterým plochám se Správa CHKOJ vyjád�ila již ve stanovisku 
Návrh zadání ÚP Lipová-lázn�, �.j. 1114/JS/2011 ze dne 16. 6. 2011 a uvedla možné st�ety zájm� s 
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ochranou p�írody a krajiny. Jedná se p�edevším o výb�r ploch zasahujících pom�rn� daleko do volné 
krajiny, ploch, kde by zástavba tvo�ila jakousi „druhou �adu" za stávající zástavbou, což by vytvá�elo 
uli�ní charakter nikoliv volnou nepravidelnou zástavbu venkovského typu, charakteristickou pro danou 
oblast.  
Rovn�ž n�které plochy jsou na pohledov� exponovaných místech, takže jakákoliv zástavba by vytvá�ela 
dominantní pohledy.  
Významnou lokalitou z hlediska urbanizace území je Horní Lipová (pod Ramzovou). Toto území bylo 
hodnoceno jako jedno z nejvýznamn�jších co do zachování p�vodního osídlení s dochovanou 
venkovskou architekturou. Zájmem ochrany krajiny a krajinného rázu, je zachování charakteru této 
lokality, a proto byly Správou vylou�eny plochy plánované zastavitelnosti. P�istoupilo se pouze na to, že 
zástavba bude možná jen na bývalých zborech Do zastavitelného území je proto možné zahrnout pouze 
plochu zboru, nikoliv celý okolní pozemek (parcelu). Území je rovn�ž jedine�né zachováním luk s 
p�vodní a charakteristickou horskou kv�tenou. Rozvoln�nost zástavby je typickým prvkem dochovaného 
p�vodního venkovského osídlení. Z t�chto d�vod� nem�že Správa souhlasit s navrhovanými plochami 
(rozbor uveden níže).  
Ve výše citovaném stanovisku bylo rovn�ž požadováno vylou�ení výstavby objekt� nep�vodní 
architektury jako nap�. ruská, americká, kanadská, st�edomo�ská, americká, antická apod., a up�ednostnit 
p�vodní architekturu (obdélníkový p�dorys objektu, pravidelná sedlová st�echa se sklonem cca 40 - 45°, 
plochá šablonová krytina v barv� �erné nebo šedo�erné, okna svisle nebo i p�í�n� d�lená, výrazn�jší 
optické odd�lení štít� od p�ízemí -d�ev�né obložení svisle ložené, výrazn�jší odstín omítky, p�ekladový 
pás v jiném odstínu, p�esahy st�echy ve štítech min. 30 cm, h�eben st�echy rovnob�žn� s delší stranou 
p�dorysu objektu, garáž jako sou�ást hlavního objektu, apod.). Tyto požadavky nebyly v textové �ásti 
zapracovány.  
C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch p�estavby
Z 26, 96 - požadujeme vypustit, v návrhu zadání nebyla plocha uvedena, svahový terén, zasahuje p�íliš do 
volné krajiny a p�ímo nenavazuje na stávající zástavbu,  
Z 29, 31 - lze akceptovat za p�edpokladu snížení koeficientu zastav�nosti a minimální plochy pro stavbu 
1.500 m2, nepravidelná zástavba, bez uli�ního charakteru 
Z 32 - lze akceptovat, objekt situovat blíže ke komunikaci 
Z 34, 35, 36, 38, 39, - požadujeme upravit vymezení zastavitelné plochy, n�která území jsou podmá�ená, 
pro stavbu nevhodná bez v�tších terénních úprav a odvodn�ní, umíst�ni objekt� lze akceptovat pouze na 
starých zborech, plochy zasahují výrazn� do pta�í oblasti, od�vodn�ní uvedeno výše  
Z 40 - lze akceptovat, umíst�ní pouze 1 objektu  
Z 63 - zp�sob využití plochy p�esunout z OL do OS - pro danou lokalitu vhodn�jší zp�sob využití 
Z 64, 95 - požadujeme vypustit, plocha na svahu výrazn� zasahující do volné krajiny, pohledov�
exponovaná,  
Z 66 - lze akceptovat za p�edpokladu snížení koeficientu zastav�nosti, vylou�it uli�ní zp�sob zástavby, 
p�i umíst�ní nad t�i objekty zpracovat studii zastavitelnosti nebo jiný typ studie, který bude �ešit 
zastavitelnost plochy 
Z 67 - plochu omezit z horní strany svahu,  p�ípustné pouze zarovnání se stávající zastav�nou plochou do 
linie (viz p�íloha �. 1), plocha na svahu zasahující do volné krajiny, pohledov� exponovaná, vylou�it 
uli�ní zp�sob zástavby,  p�i umíst�ní nad t�i objekty zpracovat studii zastavitelnosti nebo jiný typ studie, 
který bude �ešit zastavitelnost plochy  
Z 81- lze akceptovat, vylou�it uli�ní zp�sob zástavby, p�i umíst�ni nad t�i objekty zpracovat studii 
zastavitelnosti nebo jiný typ studie, který bude �ešit zastavitelnost plochy 
Z 88 - plocha VZ - lze akceptovat, omezit koeficient zastav�nosti 
P 2, 3, 4,  5 - lze akceptovat s podmínkou umíst�ní stavby na zboru a omezení zastavitelného území pouze 
na stavbu samotnou, území s vysokou estetickou, kulturní, historickou a krajiná�skou hodnotou, nutné 
zachování aspektu p�vodního rozvoln�ného osídlení a zachované kv�tnaté horské louky  
P 10 - lze akceptovat s podmínkou zachování stávající okolní výškové hladiny objekt�  
L 35 - NP - ÚSES- lokální biocentrum je chybn� graficky vyzna�ené, m�lo by obsahovat i p�iléhající 
vodní plochu 
Od�vodn�ní:  
p�ipomínky k t�mto plochám vycházejí ze stavu území, jeho geomorfologie a p�írodních hodnot. Jsou 
vztaženy na ochranu krajinného rázu, kulturních hodnot území a charakter p�vodního venkovského 
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osídleni i láze�ského využití se svou specifickou historickou hodnotou. Podrobn�jší p�ipomínky jsou 
uvedené výše.  
D.2.2 Energetika, spoje
Nová napojení a rozvody provád�t výhradn� zemními vedeními, preferovat kioskové trafostanice.  
F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití
Požadujeme doplnit, že na území CHKOJ se nep�ipouští stavby s cizí architekturou jako jsou kanadská, 
americká, st�edomo�ská, ruská, antická apod.  
Tabulky využití ploch
Plochy bydlení v bytových domech – BH

- na území �HKOJ vylou�it výstavbu �adových garáží 
Plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím - OX
- u plochy OX 2 upravit podlažnost na 1 NP + podkroví (dodržení výškové hladiny 

zástavby)  
Plochy smíšené obytné rekrea�ní - SR
- v podmínkách prostorového uspo�ádání doplnit na území CHKOJ sklon st�ech v rozsahu 40-45°, 

architektonické ztvárn�ní objekt� jako imitace p�vodní venkovské zástavby, �erná st�ešní krytina 
segmentová 

Plochy výroby a skladování - zem�d�lská výroba - VZ
-     v podmínkách prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu na území CHKOJ doplnit 

respektování výškové hladiny okolní zástavby a snížit koeficient zástavby 

Vyhodnocení vliv� Návrhu ÚP Lipová-lázn� na udržitelný rozvoj území 
Posouzení vlivu na soustavu NÁTURA 2000
Dokument „Posouzení vlivu návrhu územního plánu Lipová-lázn� na evropsky významné lokality a pta�í 
oblasti podle § 45i zákona �. 114/92 Sb. o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní" (zpracovatel Ji�í 
Urban, Zden�k Polášek, Aquatest, a.s., Ostrava 2012) je zpracován v souladu s platnou metodikou na 
základ� dostupných podklad� a výsledk� terénních šet�ení. 
Naturové hodnocení se zabývalo pouze vlivy podle §§45h a 45i „zákona" a ne�eší vlivy z hlediska dalších 
zájm� zákona o ochran� p�írody a krajiny, zejména zvláštní druhové a územní ochrany, VKP, ÚSES 
apod., p�estože m�že docházet k v�cným p�esah�m. Správa se s t�mito výsledky ztotož�uje a ve smyslu 
ustanovení § 45i zákona sd�luje, že p�edkládaná koncepce (Návrh ÚP Lipová-lázn�) nebude mít 
významn� negativní vliv na lokality soustavy Nátura 2000, pokud budou do návrhu ÚP zapracované výše 
uvedené p�ipomínky, které se týkají ploch s nad�azeným zájmem ochrany p�írody a krajiny.  
Vyhodnocení vlivu na životní prost�edí - SEA
Ve smyslu § 78 odst. 7 zákona Správa sd�luje, že vyhodnocení vliv� návrhu územního plánu Lipová-
lázn� na životní prost�edí - SEA (J. Sko�epa, Aquatest, a.s., 2012) je rovn�ž vyhotoveno v souladu s 
platnou legislativou a standardizovanými metodickými postupy. Výsledky a záv�ry tohoto posouzení 
Správa bere na v�domí a nemá k nim významn�jší p�ipomínky.  
Na základ� výsledk� posouzení vliv� na životní prost�edí Správa nyní požaduje úpravu ve smyslu 
vypušt�ní �i omezení n�kterých ploch v návrhu ÚP, které významn� kolidují s ochranou p�írody a krajiny 
na území CHKO Jeseníky. Rozbor problematických ploch je uveden výše.  
P�esto lze konstatovat, že posouzení návrhu ÚP z hlediska vlivu na ochranu krajinného rázu bylo 
provedené v dostate�ném rozsahu a výsledky tohoto hodnocení lze s malými odchylkami akceptovat.  
Záv�rem: P�edkládaný návrh ÚP Lipová-lázn� z hlediska ochrany p�írody a krajiny �eší možnosti využiti 
území. P�i zapracování výše uvedených p�ipomínek nemusí dojít ke st�et�m mezi ochranou p�írody a 
ostatními zám�ry na využití území. Pokud se Správa CHKO Jeseníky k n�kterým kapitolám �len�ní 
návrhu nevyjád�ila, pak obsah kapitol je z hlediska ochrany p�írody akceptovatelný. 

Vy�ízení: 
C.1.
K zadání územního plánu uplat�ují dot�ené orgány (mimo krajský ú�ad – životní prost�edí k vyhodnocení 
vliv� na ŽP) vyjád�ení dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, ne stanoviska, proto po�izovatel 
ponechává uplatn�né zám�ry zapracovat do �ešení územního plánu a k prov��ení t�chto zám�r� ve 
ve�ejném projednání. Uvedené požadavky na plošné a prostorové uspo�ádání nebyly zapracovány, nebo�
jsou nad rámec stavebního zákona (§ 43 odst. 3 stavebního zákona). Projektant ÚP musí vymezit 
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zastav�né území v souladu s § 58 stavebního zákona, nelze jen plocha objektu-zboru. Pro Horní Lipovou 
se doplní do obecných podmínek územního plánu „charakter zástavby“, tj. zachování p�vodního osídlení 
s dochovanou venkovskou architekturou, rozvoln�nost zástavby. 
C.2. 
- Plochy Z 26, 96 požaduje obec ponechat, nebyly v obsahu zadání ÚP p�i ve�ejném projednání, ale byly 

uplatn�ny b�hem ve�ejného projednání návrhu zadání, takže jsou sou�ástí �ešení návrhu ÚP a sou�asn�
p�ímo navazují na zastav�né území, což je z�etelné z grafické �ásti ÚP, je upraven koeficient zástavby 
na max 0,2. 

- Plochy Z 29, Z31 – vyhov�no tak, že snížením koeficientu zastav�nosti  na hodnotu max. 0,2 nedojde 
k zahušt�ní zástavby. Stanovení minimální rozlohy pozemku pro stavbu rodinných dom� a objekt�
rodinné rekreace bylo je 1.500 m2. Do kapitoly F se dopl�uje závazná podmínka ve smyslu, že na celém 
území CHKOJ bude uplat�ován rozvoln�ný charakter zástavby bez uli�ního charakteru. Úpravou dle již 
provedené parcelace pozemk� došlo ke sjednocení vymezené zastavitelné plochy pod ozna�ením Z29 
s plochou Z31 (plocha Z31 tím vypadla).  

- Plocha Z32 – �ešení se upravuje dle aktuálního stavu v KN, územním plánem nelze umís�ovat objekty, to 
je nad rámec ÚP, požadavek je dopln�n obecn� v podmínkách na plošné a prostorové uspo�ádání 
v rámci struktury zástavby. 

- Plochy Z 34, 35, 36, 38, 39, - v rámci jednání bylo dohodnuto ponechání ploch a snížení koeficientu 
zástavby, plocha Z36 ponechána v p�vodním rozsahu z d�vodu omezení procházejícím VVN (stanovisko 
CHKOJ z 31.10.2013). Byla provedena aktualizace sou�asného stavu využití území, ze zastavitelných 
ploch  byly vypušt�ny plochy Z32 a Z34 ( zástavba je již realizována).

- Plocha Z 40 – ponechána, její velikost neumožní umíst�ní více objekt�.  
- Plocha Z63 – plocha se vypouští z �ešení dle požadavku stanoviska krajského ú�adu – životní prost�edí 

a to na základ� vyhodnocení v dokumentaci SEA. 
- Plochy Z64, Z95 a levá �ást Z67 – vyhov�no, plochy upraveny dle dohody a zákresu CHKOJ 

z 6.11.2013.  
- Plocha Z 66 – vyhov�no, sníží se koeficient zastav�nosti na hodnotu 0,30. Na ploše Z66 probíhá již 

výstavba na p. �. 2081/10, ta se p�evede na stávající zastav�né území. 
- Plocha Z 67 – vyhov�no, omezeno z horní strany svahu dle dohodnutého rozsahu. 
- Plocha Z 81-  v obecných podmínkách se dopl�uje charakter zástavby, který vylou�í uli�ní charakter 

zástavby, územní plán vymezuje tuto plochu jako plochu, ve které je rozhodování o zm�nách v území 
podmín�no vypracováním územní studie.- viz text. �ást I.A -  kap. I.  

- Plocha Z 88 - vyhov�no, plocha VZ se zmenšila  a p�ehodnotilo se její využití na žádost vlastníka. 
Koeficient zastav�nosti byl snížen z 0,75 na 0,50. 

- Plocha Z89 se zmenšuje a upravuje dle dohodnutého zákresu. 
- Plochy p�estavby P 2, 3, 4, 5 – snížením koeficientu zastav�nosti u ploch Z 34, 35, 38 a 39 považuje 

Správa po projednání p�vodní p�ipomínku k t�mto plochám za dostate�n� vypo�ádanou. 
- Plocha p�estavby P 10 pro bydlení v bytových domech BH - vyhov�no, podmínce zachování stávající 

okolní výškové hladiny objekt� vyhovuje navržená výšková regulace u ploch se zp�sobem využití BV – 
2NP + podkroví, m�ní se zp�sob využití plochy P10 z BH na BV. 

- L 35 - NP – ÚSES - vyhovuje se, lokální biocentrum se upraví dle požadavku. 
D.2.2  - Energetika, spoje – nevyhov�no, požadavky „nová napojení a rozvody provád�t výhradn�
zemními vedeními“, a „preferovat kioskové trafostanice“, jsou nad rámec ÚP a lze je uplat�ovat 
v následných stupních �ízení.  
F.3. - vyhov�no, doplní se v kap. F3, že na území CHKOJ se nep�ipouští stavby s cizí architekturou jako 

jsou kanadská, americká, st�edomo�ská, ruská, antická apod.  
- Plochy bydlení v bytových domech – BH  vyhov�no, dopl�uje se obecn� na území CHKOJ vylou�ena 

výstavba �adových garáží – v kap. F3 
- Plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím – OX - u plochy OX 2 (Z57) – se vyhovuje 

požadavku – dodržet okolní výškovou hladinu zástavby (1. NP+ podkroví).  
- Plochy smíšené obytné rekrea�ní – SR – nelze vyhov�t požadavku: doplnit na území CHKOJ sklon 

st�ech v rozsahu 40-45°, architektonické ztvárn�ní objekt� jako imitace p�vodní venkovské zástavby, 
�erná st�ešní krytina segmentová,  



Územní plán Lipová–lázn�, vydaný opat�ením obecné povahy  

str. 16 

Od�vodn�ní: požadavek je nad rámec územního plánu, uvedená míra podrobnosti pat�í do dalšího stupn�
územn� plánovací dokumentace, kterým je regula�ní plán, nebo realizace zám�ru - územní �ízení (§43 
odst. 3 SZ). 
- Plochy VZ výroby a skladování - zem�d�lská výroba – vyhov�no, požadovaná podmínka je dopln�na, 
koeficient zastav�ní pozemku je snížen na hodnotu 0,50. 
- Vyhodnocení vliv� Návrhu ÚP Lipová-lázn� na udržitelný rozvoj území - Posouzení vlivu na soustavu 
NÁTURA 2000 - respektováno, vzato na v�domí. 
Vyhodnocení vliv� na životní prost�edí – SEA, - respektováno, vzato na v�domí. 

AOPK �R - Správa Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky - II. stanovisko  
( �.j. 389/JS/2013 ze dne 21.3.2013, doru�eno 21.3.2013 ) 
Vyjád�ení ve smyslu § 45i a § 78 odst. 7 zákona �. 114/92 Sb., o ochran� p�írody a krajiny: 
Návrh územního plánu Lipová-lázn� - posouzení vlivu na soustavu Nátura 2000 a vyhodnocení vliv� na 
životní prost�edí - SEA
Dne 18.12.2012 byla na Správu Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky (dále jen „Správa") doru�ena žádost 
Krajského ú�adu Olomouckého kraje, odboru životního prost�edí a zem�d�lství o vydání stanoviska ve 
smyslu ustanovení § 45i zákona �. 114/92 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní (dále jen 
„zákon") k návrhu územního plánu (ÚP) Lipová-lázn�, Posouzení územního plánu Lipová-lázn� na 
lokality Nátura 2000 a vyhodnoceni vliv� územního plánu na životní prost�edí - SEA. 
Dokument „Posouzení vlivu návrhu územního plánu Lipová-lázn� na evropsky významné lokality a pta�í 
oblasti podle § 45i zákona �. 114/92 Sb. o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní" (zpracovatel Ji�í 
Urban, Zden�k Polášek, Aquatest, a.s., Ostrava 2012) je zpracován v souladu s platnou metodikou na 
základ� dostupných podklad� a výsledk� terénních šet�ení. 
Naturové hodnocení se zabývalo pouze vlivy podle §§45h a 45i „zákona" a ne�eší vlivy z hlediska dalších 
zájm� zákona o ochran� p�írody a krajiny, zejména zvláštní druhové a územní ochrany, VKP, USES 
apod., p�estože m�že docházet k v�cným p�esah�m. 
Správa se s t�mito výsledky ztotož�uje a ve smyslu ustanovení § 45í zákona sd�luje, že p�edkládaná 
koncepce (Návrh ÚP Lipová-lázn�) nebude mít významn� negativní vliv na lokality soustavy Nátura 
2000. 
Ve smyslu § 78 odst. 7 zákona Správa sd�luje, že vyhodnocení vliv� návrhu územního plánu Lipová-
lázn� na životní prost�edí - SEA (J. Sko�epa, Aquatest, a.s., 2012) je rovn�ž vyhotoveno v souladu s 
platnou legislativou a standardizovanými metodickými postupy. Výsledky a záv�ry tohoto posouzení 
Správa bere na v�domí a nemá k nim významn�jší p�ipomínky. 
Na základ� výsledk� posouzení vliv� na životní prost�edí bude Správa v dalším procesu projednávání 
územního plánu požadovat jeho úpravu ve smyslu vypušt�ní �i omezení n�kterých ploch v návrhu ÚP, 
které významn� kolidují s ochranou p�írody a krajiny na území CHKO Jeseníky a jsou ozna�eny jako 
neakceptovatelné (vypušt�ní) nebo podmín�n� akceptovatelné s požadavkem na snížení rozsahu 
navrhované plochy (omezení). 
Tento požadavek byl uveden již ve vyjád�ení Správy k Návrhu zadání ÚP (�.J.1114/JS/2011, ze dne 
16.6.2011), ale nebyl zcela akceptovaný v tomto stupni zpracovávaného ÚP (Návrh ÚP). Jedná se 
p�edevším o n�které plochy v k.ú. Horní Lipová (Pod Ramzovou). 

Vy�ízení: Vzato na v�domí. Plochy, které budou vypušt�ny z �ešení územního plánu, se v dokumentaci 
SEA nemusí opravovat, dokumentace SEA se opraví, jen pokud by n�jaké plochy ve v�tším rozsahu 
p�ibyly. 

Po konzultaci po�izovatele s ur�eným zastupitelem požádal po�izovatel o vypo�ádání a úpravu 
nesouhlasných bod� výše uvedeného stanoviska �. I. dot�ený orgán - Správu CHKOJ a vyhodnocení 
stanoviska �. I. je upraveno dle nov� vydaného upravujícího stanoviska: 
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AOPK �R - Správa Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky – p�ipomínky k vypo�ádání požadavk�
( �.j. 10352/JS/2013 ze dne 30.10.2013, doru�eno 30.10.2013 ) 
P�ipomínky k vypo�ádání požadavk� Správy CHKO Jeseníky uplatn�ných v rámci spole�ného jednání o 
Návrhu územního plánu obce Lipová-lázn� . 
Správa Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky jako orgán státní správy ochrany p�írody a krajiny podle 
ustanovení § 78 odst. 1 zákona �.114/92 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní ( dále jen 
„zákon“) a ve smyslu § 78 odst.7 a v souladu s § 2 odst. 2, písm. g,“zákona“, vydává toto vyjád�ení Na 
základ� žádosti M�Ú Jeseník, Odboru stavebního ú�adu, majetku a investic, jako po�izovatele územního 
plánu obce Lipová-lázn� o vyjád�ení k vypo�ádání podmínek stanoviska �.j. 389/JS/2013 ze dne 
10.4.2013, týkajících se Návrhu územního plánu obce Lipová-lázn�, pro �ást ležící na území CHKO 
Jeseníky, sd�lujeme ve smyslu ustanovení §2 odst. 2, písm. g) zákona tyto p�ipomínky:  
C.1. Urbanistická koncepce
Dopln�ní obecných podmínek charakteru zástavby do územního plánu v navrhovaném rozsahu, tj. 
zachování p�vodního osídlení s dochovanou venkovskou architekturou a rozvoln�ností zástavby, 
považuje Správa za dostate�né ve smyslu stanovení podmínek pro plošné a prostorové uspo�ádání a 
podmínek ochrany krajinného rázu.  
C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch p�estavby po spole�ném jednání 
Z 26, 96 – na základ� projednání se zástupci obce je možné plochy ve vylišeném rozsahu ponechat, 
požadujeme pouze snížení koeficientu zástavby na max 0,2 tak, aby bylo zajišt�no napln�ní požadavku 
rozvoln�né zástavby a nedošlo k zastav�ní p�edm�tných ploch v rozsahu, který by významn� narušoval 
krajinný ráz a charakter okolní zástavby.  
Z32 – Správa souhlasí s Vašim vypo�ádáním, že nelze územním plánem umis�ovat objekt, je však možné, 
aby bylo do požadavk� na plošné a prostorové uspo�ádání v rámci struktury zástavby dopln�no, aby 
zástavba byla situována nap�. v �ástech pozemk� p�iléhajících ke komunikaci. Proto doporu�ujeme 
dopracovat toto up�esn�ní.  
Z 34, 35, 38, 39, – na základ� projednání se zástupci obce je možné plochy ve vylišeném rozsahu 
ponechat, požadujeme pouze snížení koeficientu zástavby na 0,15 tak, aby bylo zajišt�no napln�ní 
požadavku rozvoln�né zástavby a nedošlo k zastav�ní p�edm�tných ploch v rozsahu, který by významn�
narušoval krajinný ráz a harmonický charakter okolní zástavby.  
Z 36 – plocha je dostate�n� omezena stávajícím limitem ochranného pásma VVN a lze ji tedy ponechat v 
navrhovaném rozsahu.  
Z67 – na základ� projednání se zástupci obce je možné plochu rozší�it o cca 1/3 p�vodn� vy�len�né 
plochy z d�vodu zajišt�ní dostate�né dostupnosti plochy.  
P 2, 3, 4, 5 – 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� vypo�ádanou.  
P 10 – Správa trvá na p�vodním požadavku zachování stávající okolní výškové hladiny objekt� – Správa 
požaduje p�esun plochy z BH do BV tak, aby mohla být uplat�ována podmínka prostorového uspo�ádání, 
tj. max 2 NP a obytné podkroví.  
D.2.2 Plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím - OX u plochy OX 2 požaduje Správa i 
nadále upravit podlažnost na 1 NP + podkroví. Okolní plochy jsou sice za�azeny jako plochy BV, které 
umož�ují podlažnost 2 NP + podkroví, ale v�tšina okolních ploch BV je dnes již zastav�na a podlažnost 
stávajích objekt� je 1 NP + podkroví. Správa požaduje proto zachovat okolní výškovou hladinu. Výše 
uvedené p�ipomínky k jednotlivým plochám vycházejí ze stavu území, jeho geomorfologie a p�írodních 
hodnot. Jsou vztaženy na ochranu krajinného rázu, kulturních hodnot území a charakter p�vodního 
venkovského osídlení i láze�ského využití se svou specifickou historickou hodnotou. Podrobn�jší 
p�ipomínky jsou uvedené výše u jednotlivých ploch. Návrh vypo�ádání p�ipomínek pro plochy, ke kterým 
se Správa v tomto vyjád�ení nevyjád�ila, považuje Správa za dosta�ující.  
Záv�r: P�edkládaný návrh ÚP Lipová-lázn� z hlediska ochrany p�írody a krajiny �eší možnosti využití 
území a zajišt�ní udržitelného rozvoje obce. P�i zapracování výše uvedených p�ipomínek bude orgán 
ochrany p�írody považovat plošné a prostorové uspo�ádání a podmínky ochrany krajinného rázu za 
dohodnuté a nebude nadále krajinný ráz v zastav�ném území a zastavitelných plochách podle § 12 odst. 4 
zákona posuzovat. 

Vy�ízení: Požadavky byly dle dohody s CHKOJ zapracovány, byly sníženy koeficienty zastav�nosti u 
požadovaných ploch a upraveno prostorové uspo�ádání.  
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Ministerstvo zdravotnictví - �eský inspektorát lázní a z�ídel (dále jen �IL) -  stanovisko    
( �.j. MZDR 5567/2013-2/OZD-�IL-L ze dne 10.4.2013, doru�eno 12.4.2013 ) 
1. �IL nesouhlasí s návrhem nových zastavitelných ploch Z64 a �ásti plochy Z67, které se nacházejí ve 
vnit�ním území láze�ského místa (dále jen VLÚ), jako ploch bydlení  v rodinných domech - venkovské 
BV. 
2. �IL požaduje zd�vodnit za�azení pozemk� p.�. 1627, 1630, 1631 a 2093/5 v katastrálním území Dolní 
Lipová mezi stabilizované plochy bydlení v rodinných domech - venkovské BV, p�ípadn� uvést jejich 
zp�sob využití dle platného územního plánu. 
3. �IL nesouhlasí s návrhem zp�sobu využití plochy smíšené obytné láze�ské SL u ploch nacházejících 
se ve VLÚ, a to zejména u zastavitelné plochy Z61. Pokud jsou tyto plochy ur�eny pro ubytování 
pacient� lázní, zcela vyhovují t�mto ú�el�m plochy ob�anského vybavení - láze�ství OL. 
Od�vodn�ní:
k bodu 1: Navrhovaný zp�sob využití ploch Z64 a �ásti plochy Z67 je v rozporu s ustanoveními odst. 10 
statutu láze�ského místa Lipová - lázn�. V pr�b�hu zpracování schváleného územního plánu bylo dne 
18.11.2003 mezi zástupci �IL a obce Lipová -  lázn� dohodnuto, že ve VLÚ lze umístit omezený po�et 
rodinných dom�. Tato dohoda byla podmín�na rozd�lením VLÚ na �ást A a �ást B, v níž by byly rodinné 
domy umíst�ny, a zv�tšením VLÚ �ást A sm�rem jižním. Toto �ešení je v návrhu obsaženo ve 
schváleném územním plánu obce. Statut láze�ského místa Lipová - lázn� však oproti n�kterým jiným 
statut�m láze�ských míst neumož�uje zm�nu rozsahu VLÚ územním plánem. Aby dohodnuté �ešení bylo 
platné ve smyslu § 28 odst. 2 láze�ského zákona, m�la obec podat žádost o zm�nu statutu láze�ského 
místa, resp. o vydání nového statutu, ve smyslu § 29 láze�ského zákona. To se však nestalo a v novém 
projednávaném územním plánu je uvažováno s p�vodním, avšak stále platným statutem láze�ského místa 
v�etn� vymezení rozsahu VLÚ. Ze strany obce tedy nebyla dohoda napln�na a ustanovení platného 
statutu láze�ského místa je nutno nadále respektovat, což je uvedeno i v textové �ásti od�vodn�ní 
územního plánu. 
k bodu 2: Pozemky p.�. 1627, 1630, 1631 a 2093/5 nacházející se rovn�ž ve VLÚ se v platném územním 
plánu nacházejí mimo stávající i navrhované zastavitelné území a jsou zakresleny jako plochy trvalých 
travních porost�. Zp�sob využití p�edm�tných pozemk� nebyl m�n�n žádnou zm�nou územního plánu ani 
zde nebylo vydáno žádné závazné stanovisko �IL v územním ani stavebním �ízení. 
k bodu 3: Jako jeden z hlavních zp�sob� využiti t�chto ploch jsou uvedeny stavby obytných objekt� s 
polyfunk�ním využitím, zejména s vestav�nou ob�anskou vybaveností. Tento zp�sob využití je v rozporu 
s ustanoveními odst. 10 statutu láze�ského místa.  
Z hlediska ochrany p�írodních lé�ebných lázní láze�ského místa Lipová – lázn� neuplat�uje �IL k 
projednávanému návrhu územního plánu další p�ipomínky. 

Vy�ízení: 
1. Vyhov�no, zastavitelné plochy:  
-  p�vodní plocha Z64 se vypustí z �ešení ÚP, 
-  koncová �ást plochy Z67 BV, která zasahuje do VLÚ se vypustí, plocha se zmenší.  
- �ást plochy Z67, která se nachází mezi zastav�ným územím, požadujeme ponechat a zm�nit navržené 
využití na využití OL – vymezeno jako plocha Z64 
2. Zd�vodn�ní. Pozemky nacházející se ve VLÚ v katastrálním území Dolní Lipová p.�. 1627, 1630, 1631 
jsou v intravilánu z roku 1966 a p.�. 2093/5 je hned za hranicí intravilánu a i když není kultura zahrada, 
tak je jako zahrada užívána jako sou�ást sousedního domu p. Blaníka. Pozemky jsou zpracovány po 
novele stavebního zákona, kdy zastav�né území se vymezuje dle § 58 a § 2 SZ a odráží skute�ný stav 
využití pozemk�. Nelze se v tomto odvolávat na p�vodní ÚP.  
3. Vyhov�no, plocha Z61 - s navrženým zp�sobem využití SL se upraví na využití OL. 

Ministerstvo dopravy - stanovisko 
( �.j. 225/2013-910-UPR/1 ze dne 10.4.2013, doru�eno 10.4.2013 ) 
Stanovisko k návrhu územního plánu Lipová-lázn�: 
Silni�ní doprava. Plochy Z69 a P10 s obytnou funkcí zasahují do ochranného pásma silnice 1/60. V 
textové �ásti ÚPD je pro tyto plochy nutno uvést funkci bydlení jako podmín�n� p�ípustnou. Podmínka 
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bude znít, že v dalším stupni dokumentace bude prokázáno nep�ekro�ení maximální p�ípustné hladiny 
hluku v chrán�ných vnit�ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
Železni�ní doprava. 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 limity, 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 chrán�ných vnit�ních i venkovních prostorech staveb a venkovních 
prostorech. 
Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme p�ipomínky, nebo� nejsou dot�eny námi sledované zájmy. 

Vy�ízení:  
1/ Silni�ní doprava - vyhov�no, dopln�no podmín�né využití do podmínek využití ploch BV dle požadavku.  
2/ Železni�ní doprava – vyhov�no,  dopln�no podmín�né využití do podmínek využití ploch BV a SL dle 
požadavku.  

M�stský ú�ad Jeseník, odbor životního prost�edí – orgán ochrany p�írody 
( �.j. MJ/07415/2013/02/OŽP-Do ze dne 11.4.2013, doru�eno 12.4.2013 ) 
Vyjád�ení orgánu ochrany p�írody k „Návrhu ÚPO Lipová – lázn�“: 
• U lokality Z 93 nutno po�ítat s možným omezením p�i realizaci z d�vodu výskytu zvlášt� chrán�ných 

druh� živo�ich�, jak jsme již upozornili ve vyjád�ení k návrhu zadání ÚPO. Aktuální stav jejich 
výskytu a možnost jejich dot�ení uvažovaným 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 investorovi uloženo v 
rámci stavebního �ízení. 

• S návrhem plochy Z 45 pro výstavbu rozhledny Smr�ník, kterou zadání neobsahovalo, souhlasíme. 
Architektonický návrh stavby bude p�ed realizací posuzován z hlediska ochrany krajinného rázu ve 
smyslu § 12 odst. 1 a 2 zákona. 

K dalším zám�r�m, uvedeným v návrhu nemáme p�ipomínky. 

Vy�ízení: vyhov�no,  
Požadavky k plochám Z93, Z15, Z16, Z17 a Z21 dopln�ny pouze v od�vodn�ní, plocha Z19 byla po 
projednávání vypušt�na. 
K ploše Z 45 – posouzení vyplývá z legislativy, vzato na v�domí. Výstavba rozhledny Smr�ník, v�etn�
dalších požadavk� ve�ejnosti, byla uplatn�na ve ve�ejném projednání návrhu zadání územního plánu a je 
sou�ástí schváleného zadání ÚP. 

M�stský ú�ad Jeseník, odbor životního prost�edí – orgán státní správy les�
( �.j. MJ/07419/2013/02/OŽP/We ze dne 10.4.2013, doru�eno 10.4.2013 ) 
Stanovisko orgánu státní správy les�: 
Plochy zasahující do pásma o ší�i 50 m od okraje lesa – Z1, Z2, Z4, Z8, Z12, Z17, Z18, Z20, Z21, Z32, 
Z33, Z35, Z39, Z50, Z56, Z62, Z63, Z78, Z82, Z89, Z90, Z91, Z92, Z93, Z94, P11, P12, K2, K3, K4, K5, 
K6, K7, K8, K9, K10, K11 a plochy zahrnující pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa – Z33, Z91, Z93, K2, 
K10 a K11 lze p�i stanovení ur�itých podmínek v rámci dalších �ízení respektovat. 
U plochy Z93 nebylo respektováno vyjád�ení orgánu státní správy les� k návrhu zadání územního plánu 
obce. Požadujeme, aby využití této plochy funk�n� souviselo výhradn� s existencí stávajícího rybníka 
(nezbytné zázemí pro pé�i o vodní plochu a související ekosystém). U zbývajících ploch, kde 
dokumentace umis�uje rekrea�ní a sportovní stavby na pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa, uplat�uje 
stanovisko v souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona Krajský ú�ad Olomouckého 
kraje, odbor životního prost�edí a zem�d�lství. 
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Vy�ízení:  
1. Vzato na v�domí,  bude posuzováno v dalších stupních dokumentace 
2. U plochy Z93 – dopln�na uvedená podmínka – plochy OX1 

�R-Státní energetická inspekce - stanovisko 
( �.j. 174/13/71.104/Št ze dne 9.4.2013, doru�eno 10.4.2013 ) 
Stanovisko k oznámení o konání spole�ného jednání o návrhu územního plánu Lipová – lázn� a 
vyhodnocení jeho vliv� na udržitelný rozvoj území: 
�R-Státní energetická inspekce souhlasí s �ešením návrhu územního plánu Lipová – lázn� a 
vyhodnocením jeho vliv� na udržitelný rozvoj území. Státní energetická inspekce je dle § 13 odst. 3 
zákona �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, dot�eným orgánem státní 
správy p�i po�izování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace, pokud umis�ují nebo 
m�ní zdroje energie, distribu�ní soustavy ur�ené k distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná 
tepelná za�ízení. 
�R–Státní energetická inspekce, p�i po�izování územn� plánovací dokumentace, doporu�uje aplikovat v 
regionu zásady stanovené Územní energetickou koncepcí Olomouckého kraje, která je ve smyslu § 4 
odst. 2 zákona �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, sou�ástí územn�
plánovací dokumentace s výjimkou technických �ešení navrhujících umíst�ní staveb a za�ízení, tzn. 
podporovat úspory energie, preferovat všechny typy obnovitelných zdroj� (zejména biomasu) a vytvá�et 
územní p�edpoklady pro rozvoj a vyšší uplatn�ní obnovitelných zdroj�. Pro lokální zásobování teplem a 
elekt�inou zvážit využití kombinované výroby elekt�iny a tepla využívající spalování biomasy. 
Z hlediska ochrany zájm� dle zákona �. 458/2000 Sb., upozor�uje �R-Státní energetická inspekce na 
„P�echodná ustanovení“ v § 98 odst. 2 a 3 tohoto zákona a z n�ho vyplývající povinnosti dodržování 
ochranných a bezpe�nostních pásem stanovených podle dosavadních právních p�edpis� (ochranná a 
bezpe�nostní pásma stanovená podle právních p�edpis� p�ed ú�inností zákona �. 458/2000 Sb. se nem�ní 
po nabytí ú�innosti tohoto zákona). V souladu s t�mito ustanoveními je nutno stanovovat velikost 
prostoru vymezujícího ochranná pásma v elektroenergetice a bezpe�nostní pásma plynových za�ízení. 

Vy�ízení: Vzato na v�domí, v rámci ÚP je respektováno. 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro OK – stanovisko 
( �.j. SVS/2013/010747-M ze dne 20.2.2013, doru�eno 18.3.2013 ) 
-   souhlasné stanovisko, bez p�ipomínek 

Ministerstvo životního prost�edí, odbor výkonu státní správy VIII – stanovisko 
( �.j. 10836/ENV/13,272/570/13 ze dne 13.3.2013, doru�eno 15.3.2013 ) 
Za státní správu geologie v souladu s p�íslušnými ustanoveními zákona �. 44/1988 Sb., (horní zákon) v 
platném zn�ní sd�lujeme, že na �ešených k.ú. byla ov��ena výhradní ložiska nerostných surovin, která 
jsou ve vlastnictví �eské republiky, a pro která je nutné zajistit územní ochranu. Dle Map ložiskové 
ochrany (2009) se jedná o tato ložiska:  
• ložisko vápenc� a vysokoprocentních vápenc� Horní a Dolní Lipová (�íslo ložiska B3 104 200), se 

stanoveným dobývacím prostorem (DP) Dolní Lipová I a chrán�ným ložiskovým územím (CHLÚ) 
Dolní Lipová I.  

• ložisko vysokoprocentních vápenc� Horní Lipová – Na Pomezí (�íslo ložiska B3 104 101), se 
stanoveným CHLÚ Horní Lipová II.  

• ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Horní Lipová (�íslo ložiska B3 104 
300) se stanoveným DP Horní Lipová 019 a CHLÚ Horní Lipová  

• ložisko vysokoprocentních vápenc� Horní Lipová 2 (�íslo ložiska B3 104 400), se stanoveným 
chrán�ným ložiskovým územím Horní Lipová I.  

Za p�edpokladu zajišt�ní územní ochrany výhradních ložisek nemáme k projednávanému návrhu ÚP na 
úseku státní správy geologie p�ipomínky.  
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Za ochranu zem�d�lského p�dního fondu je p�íslušným orgánem ochrany zem�d�lského p�dního fondu 
(dále jen „ZPF“) k �ízení podle § 5 odst. 2 zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� ZPF, v platném zn�ní, 
Krajský ú�ad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozor�ujeme, že pokud bude p�edm�tem �ešení 
návrhu územního plánu i plocha o vým��e nad 10 ha, je t�eba postupovat podle Metodického pokynu 
MŽP �R �.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský ú�ad Olomouckého kraje povinností 
projednat v�c s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 

Vy�ízení:  
1. Geologie - dokumentace respektuje a zohled�uje územní ochranu výhradních ložisek nerostných 

surovin,  
2. Ochrana zem�d�lského p�dního fondu - p�edm�tem �ešení návrhu územního plánu není plocha o 

vým��e nad 10 ha. 

�eská republika – Ministerstvo obrany – VUSS Brno – stanovisko 
( �.j. 1152/33787/2013-1383-ÚP-OL ze dne 14.3.2013, doru�eno 15.3.2013 ) 
- souhlasné stanovisko, bez p�ipomínek 

Státní pozemkový ú�ad, Krajský pozemkový ú�ad pro Olomoucký kraj - Jeseník 
( �.j. SPU 065733/2013 ze dne 13.3.2013, doru�eno 13.3.2013 ) 
- bez p�ipomínek 

Hasi�ský záchranný sbor Olomouckého kraje (HZS) – Jeseník - stanovisko 
( �.j. HSOL-1507-2/2013 ze dne 11.3.2013, doru�eno 12.3.2013 ) 
Koordinované závazné stanovisko dot�eného orgánu na úseku požární ochrany a na úseku ochrany 
obyvatelstva: 
za PO: souhlasné závazné stanovisko, bez p�ipomínek 
za OOb a K�: souhlasné závazné stanovisko, bez p�ipomínek 

Ministerstvo pr�myslu a obchodu - stanovisko 
( �.j. 6459/2013/31100 ze dne 15.2.2013, doru�eno 20.2.2013 ) 
Dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství v �ešeném území 
- bez p�ipomínek 

Stanovisko krajského ú�adu – nad�ízený ú�ad dle ust. §50 odst. 7 a 8:

Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje - stanovisko 
( �.j.: KUOK 100121/2013 ze dne 25.11.2013, doru�eno 9.12.2013) 

Návrh Územního plánu Lipová-lázn� – stanovisko 
Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále Odbor SR KÚOK nebo 
krajský ú�ad), obdržel dne 8. 11. 2013 žádost M�Ú Jeseník, Odboru stavebního ú�adu, majetku a investic, 
o posouzení návrhu Územního plánu Lipová-lázn� (dále ÚP Lipová-lázn�) a o vydání stanoviska. 
Krajský ú�ad v p�enesené p�sobnosti podle ust. § 67 zákona �. 129/2000 Sb., o krajích, v platném zn�ní, 
uplat�uje k návrh�m územních plán� (ÚP) stanoviska podle ust. § 50 odst. 7 a 8 zákona �. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších úprav (dále stavební zákon nebo SZ). 
Nedostatky:
1. Plocha p�estavby P11 pro bydlení (BV) je v kolizi se zúženým koridorem pro p�eložku silnice 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. 
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Koridory nadmístního významu se na úseku dopravní a technické infrastruktury vymezují k zabezpe�ení 
hospodá�ského rozvoje – pro zajišt�ní dobré obslužnosti všech �ástí území kraje.  
2. V ÚP není navržena elektrizace trati �. 292 Bludov – Hanušovice – Jeseník dle �l. A.4. bodu 29.2. ZÚR 
OK. 
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�ipravované (o�ekávané) t�žby nerostných 
surovin ST1 – ST6 jsou stanoveny zásady v kap. A.5.2. odst. 75. ZÚR OK. 
Upozorn�ní:
1. Výkres širších vztah� neobsahuje jevy náležející do podrobnosti ÚP. 
2. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav�ného 
území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). 

Záv�r:
�ízení o vydání ÚP Lipová-lázn� lze zahájit až na základ� potvrzení Krajského ú�adu Olomouckého kraje 
o odstran�ní výše uvedených nedostatk� podle § 50 odst. 8 stavebního zákona 
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a nelze se proti n�mu odvolat; nenahrazuje vyjád�ení p�íslušných dot�ených orgán� státní správy 
ani p�íslušná povolení podle zvláštních p�edpis�. 
                           
Vy�ízení: 
1.  Plocha  p�estavby  P11 byla  upravena  tak, aby nezasahovala  do  vymezené  plochy dopravní 

infrastruktury – silni�ní DS �. Z91, ur�ené pro výstavbu p�eložky silnice I/60. V regulativech bylo 
dopln�no podmín�né využití plochy prokázáním nep�ekro�ení max. p�ípustné hladiny hluku (viz 
podmínky pro využití ploch s RZV – tab. �.2 – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV). 

2. Elektrifikace trati �. 292 Bludov – Hanušovice – Jeseník dle �l. A.4 bodu 29.2. ZÚR OK byla dopln�na 
do textové �ásti návrhu ( str. 12 ) a do od�vodn�ní ( str. 102 ). 

3. Plochy pro rozší�ení povrchové t�žby v lomech Na Smr�níku K10 a Mramorovém vrchu K2, K3 byly 
up�esn�ny a navrženy do stávajících dobývacích prostor� (uvedeno v textové �ásti od�vodn�ní na str. 
95).

4.  Dopl�uje se výkres širších vztah� dle podrobností ÚP 
5. B�hem projednávání návrhu ÚP s dot�enými orgány došlo k omezení po�tu a vým�r zastavitelných 

ploch, jejich vymezení je zd�vodn�no 
6. Krajskému ú�adu bylo doru�en oznámení o odstran�ní výše uvedených nedostatk�, dokumentace 

opraveného návrhu byla p�edložena osobn� na pracovišti Šumperk, odstran�ní nedostatk� bylo 
potvrzeno dopisem KÚOK-OSR pod zn. KUOK 43207/2014 ze dne 7.5.2014. 

Stanovisko krajského ú�adu – nad�ízený ú�ad dle ust. §50 odst. 7 a 8 – odstran�ní nedostatk�:

Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje – odstran�ní nedostatk�
( �.j.: KUOK 43207/2014 ze dne 7.5.2014, doru�eno 9.5.2014) 

Odstran�ní nedostatk� návrhu Územního plánu Lipová-lázn�
Krajskému ú�adu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje (dále Odbor SR KÚOK), byla 
dne 5. 5. 2014 p�edložena Odborem stavebního ú�adu, majetku a investic M�Ú Jeseník žádost o potvrzení 
odstran�ní nedostatk� návrhu Územního plánu (dále ÚP) Lipová-lázn� podle § 50 odst. 8 zákona �. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále stavební zákon 
nebo SZ). 
Odbor SR KÚOK na základ� posouzení p�edložených materiál� konstatuje, že nedostatky z hledisek 
podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, uvedené ve stanovisku k návrhu ÚP Lipová-lázn� �j. KUOK 
100121/2013 ze dne 25. 11. 2013, byly odstran�ny následovn�: 
1. Plocha p�estavby P11 byla zredukována mimo zúžený koridor pro p�eložku silnice I/11; p�ípustnost 

využití pro funkci bydlení (BV) byla v regulativech podmín�na prokázáním spln�ní hygienických 
limit� v následných �ízeních. 
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2. Elektrizace trati �. 292 Bludov – Hanušovice – Jeseník dle �l. A.4. bodu 29.2. ZÚR OK byla dopln�na 
do textové �ásti návrhu (str. 12) a do od�vodn�ní (str. 102). 

3.  Plochy pro rozší�ení povrchové t�žby v lomech Na Smr�níku K10 (18,84 ha PUPFL) a Mramorovém 
vrchu K2, K3 (0,24 + 0.59 ha) byly up�esn�ny/navrženy do již stanovených DP (viz upravená graf. 
�ást a text. �ást od�vodn�ní str. 95). 

Odbor SR KÚOK souhlasí s upraveným návrhem Územního plánu Lipová-lázn� z hledisek zajišt�ní 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a 
souladu s územn� plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Návrh ÚP Lipová-lázn� lze ve�ejn� projednat v �ízení o územním plánu podle ustanovení § 52 stavebního 
zákona. 

5.2 P�ipomínky a stanoviska dot�ených orgán� uplatn�ná ve ve�ejném projednání dle § 52 
SZ o návrhu ÚP Lipová-lázn�

Krajský ú�ad Olomouckého kraje – Odbor živ.prost�edí a zem�d�lství – stanovisko 
(�.j. KUOK 53602/2014 ze dne 3.6.2014, doru�eno 5.6.2014) 
Lesní hospodá�ství
KÚOK souhlasí se zm�nami návrhu územního plánu Lipová–lázn�, které byly zapracovány k jeho 
ve�ejnému projednání. 
KÚOK dále souhlasí se zm�nou záboru PUPFL v t�chto lokalitách, a to za podmínky, že zábor plochy 
bude pouze pro ú�el, který je níže popsán: 
1. Z83 (PV) – pro ú�el vybudování in-line stezky, plocha záboru PUPFLu do 0,02 ha, 
2. Z45 (OX5) – pro ú�el výstavby rozhledny, plocha záboru PUPFLu do 0,24 ha. 
KÚOK souhlasí se záborem PUPFL z d�vodu, že se jedná o malý zábor a dojde 
ke zvýšení rekrea�ního potenciálu území. 
Orgány ochrany p�írody, posuzování vliv� na životní prost�edí, ochrany zem�d�lského p�dního fondu a 
ochrany ovzduší - p�ipomínky neuplat�ují. 
Vy�ízení: bez p�ipomínek 

Krajský ú�ad Olomouckého kraje – Odbor dopravy a silni�ního hospodá�ství – stanovisko 
(�.j. KUOK 39920/2014 ze dne 28.4.2014, doru�eno 28.4.2014) 
- bez p�ipomínek 

Hasi�ský záchranný sbor  Olomouckého kraje – stanovisko 
(�.j. HSOL-2637-2/2014  ze dne 3.6.2014, doru�eno 3.6.2014) 
- souhlasné stanovisko, bez p�ipomínek 

Obvodní bá	ský ú�ad – stanovisko 
(�.j. SBS/12789/2014/OBÚ-05/630/Ing.Tk  ze dne 28.5.2014, doru�eno 30.5.2014) 
- bez p�ipomínek 

Ministerstvo obrany – Agentura hospoda�ení s nem. maj. Brno –  stanovisko 
(�.j  MOCR 13512-2/2014-6440  ze dne 6.5.2014, doru�eno 6.5.2014) 
- bez p�ipomínek 
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Ministerstvo životního prost�edí  –  stanovisko 
(�.j. 29715/ENV/14 675/570/14  ze dne 15.5.2014, doru�eno 19.5.2014) 
Za státní správu geologie v souladu s p�íslušnými ustanoveními zákona �. 44/1988 Sb., (horní zákon) v 
platném zn�ní sd�lujeme, že na �ešených k.ú. byla ov��ena výhradní ložiska nerostných surovin, která 
jsou ve vlastnictví �eské republiky, a pro která je nutné zajistit územní ochranu. Dle Map ložiskové 
ochrany (2009) se jedná o tato ložiska:  

• ložisko vápenc� a vysokoprocentních vápenc� Horní a Dolní Lipová (�íslo ložiska B3 104 200), 
se stanoveným dobývacím prostorem (DP) Dolní Lipová I a chrán�ným ložiskovým územím 
(CHLÚ) Dolní Lipová I.  

• ložisko vysokoprocentních vápenc� Horní Lipová – Na Pomezí (�íslo ložiska B3 104 101), se 
stanoveným CHLÚ Horní Lipová II.  

• ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Horní Lipová (�íslo ložiska B3 104 
300) se stanoveným DP Horní Lipová 019 a CHLÚ Horní Lipová  

• ložisko vysokoprocentních vápenc� Horní Lipová 2 (�íslo ložiska B3 104 400), se stanoveným 
chrán�ným ložiskovým územím Horní Lipová I.  

Za p�edpokladu zajišt�ní územní ochrany výhradních ložisek nemáme k projednávanému návrhu ÚP na 
úseku státní správy geologie p�ipomínky.  
Za ochranu zem�d�lského p�dního fondu je p�íslušným orgánem ochrany zem�d�lského p�dního fondu 
(dále jen „ZPF“) k �ízení podle § 5 odst. 2 zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� ZPF, v platném zn�ní, 
Krajský ú�ad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozor�ujeme, že pokud je p�edm�tem �ešení návrhu 
územního plánu i plocha o vým��e nad 10 ha, je t�eba postupovat podle Metodického pokynu MŽP �R 
�.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský ú�ad Olomouckého kraje povinností projednat v�c s 
MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).  

Vy�ízení: 
1. Výše uvedená ložiska jsou v návrhu ÚP Lipová-lázn� respektována 
2. V ÚP není navržena plocha o vým��e nad 10 ha. 

Ministerstvo zdravotnictví – �eský inspektorát lázní a z�ídel  –  stanovisko 
(�.j  MZDR 24157/2014-2/OZD-�IL-L  ze dne 2.6.2014, doru�eno 4.6.2014) 
Projednávaný návrh územního plánu byl upraven v souladu se stanoviskem �IL k návrhu pro spole�né 
jednání �.j. MZDR 5567/2013-2/OZD-�IL-L ze dne 10.4.2013, které se týkalo návrhu zp�sobu využití 
n�kterých ploch ve vnit�ním území láze�ského místa, a s vypo�ádáním po�izovatele s uplatn�nými 
požadavky �.j. MJ/20589/2010/86/OSMI/Vý ze dne 14.08.2013, které �IL akceptoval. 
V textové �ásti od�vodn�ní územního plánu však �IL dodate�n� zjistil, že v kapitole E.2.5 Láze�ství jsou 
uvedena omezení ve vnit�ním a vn�jším území láze�ského místa, kde jsou v�tšinou doslovn� citována 
ustanovení statutu láze�ského místa Jeseník schváleného usnesením SmKNV ze dne 14.4.1987. P�estože 
jsou omezení v obou láze�ských místech obdobná, nejsou zcela totožná. Nap�íklad statut láze�ského 
místa Lipová - lázn� obsahuje v �lánku III. odst. 10. specifická ustanovení pro podmínky pro vnit�ní 
území láze�ského místa, a to „Ve vnit�ním láze�ské území mohou být stav�na, z�izována a provozována 
jen taková za�ízení, která p�ímo slouží láze�skému provozu. Jsou to zejména láze�ské ústavy, ubytovací 
za�ízení pro zam�stnance lázní, parky, lesoparky apod. Jiná za�ízení, provozovny a obchodní jednotky se 
umís�ují mimo vnit�ní láze�ské území, v místech láze�ským host�m snadno dostupných“. 
�IL požaduje opravit ve výše uvedené kapitole E.2.5 textové �ásti od�vodn�ní podmínky pro zp�sob 
využití vnit�ního a vn�jšího území láze�ského místa podle statutu láze�ského místa Lipová - lázn�. �IL 
rovn�ž považuje za vhodné uvést v úvodu kapitoly F.3 textové �ásti návrhu územního plánu u podmínek 
pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití odkaz na omezení daná ustanoveními statutu láze�ského 
místa Lipová - lázn� obdobn�, jako jsou zde uvedeny podmínky pro výstavbu v chrán�né krajinné oblasti 
Jeseníky. 
Tyto obecné podmínky pak budou podle polohy v láze�ském míst� up�es�ovat možný zp�sob využití 
jednotlivých kategorií ploch s rozdílným zp�sobem využití. Tyto úpravy se nebudou týkat výkresové �ásti 
územního plánu. 
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Od spole�ného jednání nedošlo v návrhu územního plánu Lipová - lázn� k takovým zm�nám, které by 
byly v rozporu s podmínkami ochrany p�írodních lé�ebných lázní láze�ského místa Lipová - lázn�. �IL 
tedy neuplat�uje k projednávanému návrhu územního plánu další p�ipomínky. 

Vy�ízení:  
1. V kapitole E.2.5 od�vodn�ní bylo up�esn�no omezení výstavby ve vnit�ním láze�ském území dle  

platného statutu láze�ského místa Lipová-lázn� z r. 1973. 
2. Dopln�no  do textové �ásti návrhu ÚP kap. F.3 - u podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem 

využití odkaz na omezení daná ustanoveními statutu láze�ského místa Lipová – lázn�. 

AOPK �R – Správa CHKO Jeseníky –  stanovisko 
(�.j  SR/0123/JS/2014-2 ze dne 28.5.2014, doru�eno 28.5.2014) 
Od posledního projednání nedošlo v Návrhu ÚP k žádným zm�nám. 
Kone�ný stav Návrhu ÚP není v rozporu s p�edchozími požadavky Správy uvedenými ve stanovisku �j: 
10352/JS/2013 ze dne 30.10.2013. Všechny požadavky byly zapracovány do Návrhu ÚP. Správa 
akceptuje Návrh ÚP obce Lipová - Lázn� bez dalších p�ipomínek. 
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6.  Stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Ve fázi návrhu zadání územního plánu Lipová-lázn� Krajský ú�ad Olomouckého kraje, odbor životního 
prost�edí a zem�d�lství, odd�lení integrované prevence (dále jen „krajský ú�ad“), uplatnil požadavek na 
zpracování vyhodnocení vliv� územního plánu na životní prost�edí (SEA), jako dot�ený orgán ve smyslu 
stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí. 

Úplné zn�ní stanoviska: 

Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor životního prost�edí a zem�d�lství – stanovisko SEA 
( �.j.:KUOK 106696/2013 ze dne 9.12.2013, doru�eno 16.12.2013) 

Krajský ú�ad Olomouckého kraje 
Odbor životního prost�edí a zem�d�lství 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

�.j.: KUOK 106696/2013            V Olomouci dne 9. 12. 2013 
Sp.zn: KÚOK/95742/2013/OŽPZ/7288 
Sp. a sk. znak: 208.1-A20 
Vy�izuje: Ing. Hana Ji�í�ková 
Tel.: 585 508 390 
Fax: 585 508 424 
e-mail: h.jirickova@kr-olomoucky.cz

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIV� KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

VE FÁZI NÁVRHU 

podle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí 
a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní 

prost�edí), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

Identifika�ní údaje: 

Název koncepce 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPOVÁ –LÁZN�

Charakter a rozsah koncepce 

�ešeným územím Územního plánu Lipová-lázn� jsou katastrální území Dolní Lipová a Horní 
Lipová. 
 P�edm�tem územního plánu jsou rozvojové plochy pro bydlení, dopravní a technickou infrastrukturu 
(zejména pak p�eložka silnice I/60 Lipová – lázn� – Javorník), ob�anské vybavení, láze�ství, rekreace a 
sportu (výstavba sportovišt� a motokrosového areálu, výstavba a rozší�ení lyža�ských areál�) a ve�ejná 
prostranství. 
 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 – venkovské BV, plochy smíšené 
obytné láze�ské SL), plochy ob�anského vybavení (plochy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení 
OK, plochy ob�anského vybavení – láze�ství OL, plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím 
OX), plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS pro p�eložku silnice I/60, plochy ve�ejných 
prostranství PV a plochy ve�ejné zelen� ZV. V Horní Lipové a na Bobrovníku jsou navrženy zejména 
plochy smíšené obytné rekrea�ní SR.
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 Nejv�tší rozsah navržených rozvojových ploch p�edstavují tedy plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV. Rozsáhlejší plochy jsou vymezeny v Horní Lipové v lokalitách Horní Lipová 
V. (plocha �. Z21), U K�ižovatky (plocha �. Z28) a Pod Ln�ným vrchem (plochy �. Z29, Z31), v Dolní 
Lipové v lokalitách U Závodu (plocha �. Z46), U Okál� (plocha �. Z50), Pod Láze�ským vrchem (plocha 
�. Z58), Sn�žná strá� (plochy �. Z64, Z66, Z67), Kolonka (plochy �. Z71, Z73, Z74), Na Rovinách 
(plochy �. Z75, Z77, Z78) a Dolní Lipová III. (plocha �. Z81). Další drobné plochy jsou navrženy jako 
dostavby proluk.
 Ve východní �ásti Dolní Lipové je bývalý výrobní areál vymezen jako plocha p�estavby – plocha 
bydlení v bytových domech BH (plocha �. P10). 
 V centrální �ásti Dolní Lipové, ve vnit�ním láze�ském území, jsou vymezeny dv� zastavitelné 
plochy smíšené obytné láze	ské SL (plochy �. Z56, Z61). 
 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 navrženy v Horní 
Lipové v lokalitách U Nádraží (plochy �. Z11, Z12, Z13), Horní Lipová (plochy �. Z15, Z16) a Pod 
Ramzovou (plochy �. Z35, Z36, Z38, Z39, P3, P4, P5), v Dolní Lipové v lokalit� Bobrovník (plochy �. 
Z85, Z86, Z87).
 Stávající plochy ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury OV z�stávají beze zm�ny, nové se 
nenavrhují. 
 Pro rozvoj ob�anského vybavení komer�ního typu je vymezena jedna plocha ob�anského vybavení 
– komer�ní za�ízení OK, a to plocha p�estavby v lokalit� Farma (plocha �. P7) pro blíže nespecifikovaná 
za�ízení.
 Pro rozvoj ob�anského vybavení láze�ského charakteru jsou vymezeny t�i zastavitelné plochy 
ob�anského vybavení – láze	ství OL v lokalitách Pod Láze�ským vrchem a Anenské údolí (plochy �. 
Z59, Z62, Z63). 
 V lokalit� Na Pomezí je vymezena zastavitelná plocha ob�anského vybavení – t�lovýchovná a 
sportovní za�ízení OS, navržená pro výstavbu sportovišt� a motokrosového areálu (plocha �. Z92).
 Pom�rn� zna�ný rozsah p�edstavují plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím OX2 a 
OX3, navržené ve Ski centru Miroslav a ve Skiareálu Láze�ský vrch pro vybudování provozního a 
obslužného zázemí (plochy �. Z57, 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 zasahuje z obce Ostružná návrh rozší�ení Ski areálu Pod Klínem (plocha �. K1). 
 Na Kop�ivném a na Smr�níku jsou navrženy plochy ob�anského vybavení se specifickým 
využitím OX5 pro vybudování rozhleden (plochy �. Z44, Z45).
 Pro rozvoj výroby a skladování jsou vymezeny dv� plochy – v lokalit� Farma plocha výroby 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 infastruktury – silni�ní 
DS (plocha �. Z91).
 Dále je vymezena zastavitelná plocha pro vybudování parkovišt� ve Vápenném údolí (plocha �. Z4) 
a plocha navazující na parkovišt� a �erpací stanici pohonných hmot (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, Z76), dále pak pro vybudování in-line stezky (plochy �. Z37, 
Z41, Z42, Z47, Z83, Z84). 
 Zastavitelné plochy ve�ejných prostranství – zele	 ZV jsou navrženy pro rozší�ení láze�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 stávající 
zahrady (plocha �. Z55), pro rozší�ení h�bitova je vymezena plocha ob�anského vybavení – h�bitovy 
OH (plocha �. Z51). 



Územní plán Lipová–lázn�, vydaný opat�ením obecné povahy  

str. 28 

 Ve východní �ásti Dolní Lipové je kolem silnice I/60 vymezena plocha zelen� ochranné a izola�ní 
ZO pro ochranu obytné zástavby p�ed negativními vlivy z dopravy (plocha �. Z82).

Umíst�ní koncepce 
Kraj:   Olomoucký 
Obec:  Lipová - lázn�
Katastrální území:  Dolní Lipová, Horní Lipová. 

P�edkladatel koncepce 
 Lipová – lázn�

Zpracovatel vyhodnocení SEA k územnímu plánu 
 RNDr. Jaroslav Sko�epa, CSc. 
 autorizovaná osoba dle zákona �.100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní 
 prost�edí 

Zpracovatel vyhodnocení NATURA 2000 k územnímu plánu 
 RNDr. Ji�í Urban, Ph.D 
 autorizovaná osoba pro posuzování vliv� na soustavu Natura 2000, dle § 45i 
 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny 

Pr�b�h posuzování:
 Podáním ze dne 20. 5. 2011 byl Krajskému ú�adu Olomouckého kraje, Odboru životního prost�edí a 
zem�d�lství (dále jen „krajský ú�ad“), doru�en návrh zadání „Územního plánu Lipová - lázn�“. 
 Dne 20. 6. 2011 bylo pod �.j.: KUOK 69045/2011 vydáno stanovisko k návrhu zadání územního 
plánu Lipová - lázn� s tím, že p�edm�tný územní plán je nutno posoudit z hlediska vliv� na životní 
prost�edí. 

 P�íslušným orgánem ochrany p�írody podle ustanovení § 77a zákona �. 114/1992 Sb., o ochran�
p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o ochran� p�írody a krajiny“), byl 
Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor životního prost�edí a zem�d�lství, který v souladu s § 45i odst. 1 
zákona o ochran� p�írody a krajiny vydal stanovisko, že koncepce nem�že mít samostatn� nebo ve 
spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality nebo pta�í oblasti. Toto stanovisko se 
vztahovalo pouze k lokalitám soustavy Natura 2000, které se nacházejí v územní p�sobnosti 
Olomouckého kraje. 

 Dále vydala Správa Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky jako orgán ochrany p�írody p�íslušný podle 
ustanovení § 78 odst. 1 a § 45h, i zákona �. 114/1992Sb., o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, dne 8. 6. 2011, pod �.j.: 1252/JS/2011 stanovisko, na základ� posouzení návrhu 
zadání územního plánu Lipová - lázn�, že nelze vylou�it významný vliv návrhu zadání územního plánu 
obce Lipová - lázn� na soustavu Natura 2000.

 Stanovisko k návrhu zadání ze dne 20. 6. 2011, pod �.j.: KUOK 69045/2011, s tím, že výše uvedený 
územní plán je nutno posoudit z hlediska vliv� na životní prost�edí, bylo zve�ejn�no v Informa�ním 
systému SEA Ministerstva životního prost�edí �R (http://eia.cenia.cz/sea). 

 Krajský ú�ad obdržel dne 14. 2. 2013 oznámení o konání spole�ného jednání o návrhu územního 
plánu Lipová – lázn� a vyhodnocení jeho vliv� na udržitelný rozvoj území spolu s žádostí o stanovisko k 
návrhu územního plánu Lipová – lázn�. P�edkladatelem je M�stský ú�ad Jeseník. 

 Spole�né jednání o návrhu územn� plánovací dokumentace „územního plánu Lipová - lázn�“, 
v�etn� vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území dne 12. 3. 2013 v 10:00 hodin v zasedací místnosti 
na M�stském ú�adu Jeseník. 

 Krajský ú�ad, podáním ze dne 8. 11. 2013 obdržel od po�izovatele územního plánu M�stského ú�adu 
Jeseník, zápis ze spole�ného jednání v�etn� obdržených stanovisek, p�ipomínek a výsledk� konzultací. 

 Vyhodnocení vliv� územního plánu na životní prost�edí k návrhu „územního plánu Lipová - lázn�“ 
bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vliv� na životní prost�edí a zpracováno p�im��en� v 
rozsahu p�ílohy zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon).
  



Územní plán Lipová–lázn�, vydaný opat�ením obecné povahy  

str. 29 

 Krajský ú�ad v pr�b�hu �ízení obdržel od po�izovatele veškeré podklady pot�ebné pro vydání 
stanoviska dle § 22 e) zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí. 
 Na základ� návrhu „územního plánu Lipová - lázn�“, vyhodnocení jeho vliv� na udržitelný rozvoj 
území, výsledku spole�ného jednání a vypo�ádání došlých stanovisek, p�ipomínek a výsledk� konzultací 
dot�ených správních ú�ad� a dot�ených územních samospráv, krajský ú�ad jako p�íslušný orgán podle § 
22 e) zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí, ve smyslu ustanovení § 10 g a § 10 i odst. 3 
citovaného zákona vydává 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k vyhodnocení vliv� územního plánu na životní prost�edí k návrhu 

„Územního plánu Lipová lázn�“ 

za dodržení následujících podmínek: 

1.  Vylou�ení plochy OL Z63 z návrhu územního plánu (OL - plocha ob�anského vybavení – láze�ství) 

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 

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) 

4.  V p�ípad� požadavku na odklon�ní trasy regionálního biokoridoru RK 828 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 aktualizace Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje. 

5.  Je nutné respektovat popis navrhovaných opat�ení pro p�edcházení, snížení nebo kompenzaci 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.. 

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. 

7.  V rámci �ízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé zám�ry posoudit v 
rámci procesu posuzování vliv� zám�ru na životní prost�edí (EIA) dle zákona o posuzování vliv� na 
životní prost�edí, pokud tyto zám�ry budou napl�ovat n�která z ustanovení § 4 uvedeného zákona. 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a nelze se proti n�mu odvolat. Nenahrazuje vyjád�ení dot�ených orgán� státní správy, ani 
p�íslušné povolení podle zvláštních p�edpis�. 

   Otisk ú�edního razítka 
  

   Mgr. Radomír Studený 
   vedoucí odd�lení integrované prevence 

   odboru životního prost�edí a zem�d�lství 
   Krajského ú�adu Olomouckého kraje 

Obdrží: 
M�stský ú�ad Jeseník, Odbor stavebního ú�adu, majetku a investic, Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník 
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7.  Sd�lení, jak bylo stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledn�no, s uvedením d�vod�, pokud n�které požadavky nebo podmínky zohledn�ny 
nebyly. 

Podmínky ve stanovisku Krajského ú�adu byly zohledn�ny takto: 

1.  Plocha Z63 byla vy�ata z návrhu územního plánu 
2. Plocha Z91 – plocha pro výstavbu p�eložky silnice I/60 je zám�r nadmístního významu. Je vymezena 

dle ZÚR OK, p�i projednávání ZÚR nebyl vznesen požadavek na provedení chiropterologického 
pr�zkumu. Tento není podrobností územního plánu, bude proveden v dalším stupni dokumentace 
v rámci územního �ízení.  

3. Po projednání návrhu ÚP s dot�enými orgány byla plocha Z44 z návrhu územního plánu vypušt�na. 
4. Vymezení biocentra RBC Lví Hora a biokoridoru RK 828 bylo zachováno, odpovídá vymezení 

v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje 
5.  Z uvedené dokumentace nevyplývají pro územní plán žádné další úpravy.  
6.  Požadavky jsou respektovány 
7.  Netýká se �ešení územního plánu, bude provedeno v následných �ízeních. 

8.  Rozhodnutí o námitkách v�etn� samostatného od�vodn�ní 

Po�izovatel vyhov�l t�mto námitkám:
Námitka uplatn�ná ve ve�ejném projednání dle § 52 SZ o návrhu ÚP Lipová-lázn�: 

�editelství silnic a dálnic �R – p�ipomínky a námitky 
(�.j  001389/11300/2014  ze dne 15.5.2014, doru�eno 16.5.2014) 
�editelství silnic a dálnic �R podává k projednávanému návrhu ÚP Lipová - Lázn� v souladu s § 52 
Stavebního zákona následující p�ipomínky a námitky: 
Po prostudování p�edložené ÚPD konstatujeme, že naše d�ív�jší p�ipomínky a požadavky, uvedené v 
rámci spole�ného jednání o návrhu ÚP, jsou v zásad� respektovány.  
K vybraným �ástem ÚPD sd�lujeme: 
V rámci kap. F Stanovení podmínek pro využití ploch... je v podmín�n� p�ípustném využití ploch 
dopravní infrastruktury (tab. �. 17) uvedeno následující: „Stávající plochy, stavby a za�ízení, které leží v 
zastavitelné ploše �. Z91, ur�ené pro výstavbu p�eložky silnice I/60, mohou být až do doby realizace 
p�eložky provozovány, udržovány a stavebn� upravovány bez omezení". 

- Ve výše uvedené kapitole požadujeme vypustit slovní spojení „stavebn� upravovány bez omezení".  
U event. dot�ených stávajících objekt� situovaných v ploše Z91  požadujeme uvést jako p�ípustné 
pouze takové stavební úpravy, které nebudou významn� zhodnocovat  stav. objekt. Tuto podmínku 
požadujeme uvést z d�vodu, aby nebylo v koridoru ur�eném pro umíst�ní p�eložky silnice I/60 
možné provád�t takové zm�ny, které by v budoucnu znemožnily, ztížily nebo ekonomicky 
znevýhodnily budoucí realizaci zám�ru p�eložky silnice I/60 (v�etn� souvisejících staveb).  

K ostatním �ástem projednávané ÚPD nemáme p�ipomínky. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce, kterou podalo �editelství silnic a dálnic �R dne 6.5.2014 pod �.j. 001389/11300/2014, 
k projednávanému návrhu územního plánu Lipová-lázn� podle §52 stavebního zákona s použitím 
ustanovení §172 odst. 5 správního �ádu se vyhovuje. V textové �ásti ÚP (výrok) se v kapitole F.3 
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití, tabulka �. 17 – Plochy dopravní infrastruktury 
– silni�ní DS – v odstavci -  Podmín�n� p�ípustné využití – m�ní slovní spojení „stavebn� upravovány 
bez omezení“ na „stavebn� upravovány tak, aby nedošlo k jejich významnému zhodnocení“.  

Od�vodn�ní: 
�editelství silnic a dálnic �R je majetkovým správcem silnice I/60. Požadavek na opravu návrhu 
územního plánu Lipová-lázn� byl vyhodnocen jako námitka oprávn�ného investora proti návrhu 
územního plánu Lipová-lázn� dle ustanovení §52 odst. 2 stavebního zákona. Plocha Z91 – P�eložka I/60 – 
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DS plocha dopravní infrastruktury – silni�ní vychází z vymezení koridoru v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje, územním plánem je její pr�b�h up�esn�n a zmenšení ší�ky bylo projednáno 
s dot�enými orgány. V kapitole A.4.1.6. Obecná ustanovení s ú�inností pro návrhy jednotlivých druh�
dopravy ZÚR OK v odst. 39 je uvedeno, že využití plochy koridoru nesmí znemožnit umíst�ní plánované 
dopravní stavby. Stavební úpravy stávajících objekt�, staveb a za�ízení umíst�ných v ploše koridoru, 
které by vedly k jejich významnému zhodnocení, by v budoucnu mohly znemožnit, ztížit nebo 
ekonomicky znevýhodnit budoucí realizaci zám�ru p�eložky silnice I/60 (v�etn� souvisejících staveb).  
Z výše uvedeného d�vodu je ú�elné omezit stavební úpravy tím, že v  se v kapitole F.3 Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným zp�sobem využití, tabulka �. 17 – Plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS 
– v odstavci -  Podmín�n� p�ípustné využití – m�ní slovní spojení „stavebn� upravovány bez omezení“ na 
„stavebn� upravovány tak, aby nedošlo k jejich významnému zhodnocení“.  

Po�izovatel zamítl tyto námitky:
K návrhu územního plánu nebyly p�edloženy žádné další námitky, žádné námitky nebyly zamítnuty.  

9.  Vyhodnocení p�ipomínek 

9.1  P�ipomínky uplatn�né ve spole�ného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP 
Lipová-lázn�

Dot�ené orgány:
Vypo�ádání p�ipomínek a stanovisek dot�ených orgán� jsou uvedeny v kap. III. 5.1.    

Ostatní:

Ambrož Radek, Jeseník 
( dopis, doru�eno dne 11.3.2013 ) 
P�ipomínka k návrhu Územního plánu Lipová-lázn�
Tímto podávám p�ipomínku k návrhu Územního plánu Lipová-lázn�. Jedná se o vy�len�ní návrhové 
plochy v osad� Bobrovník, konkrétn� na parcele. �. 1863/7 v katastrálním území Dolní Lipová. V ploše 
VZ ozna�enou v základním-�len�ní pod Z 88 požaduji vy�lenit plochu o p�ibližné vým��e 2000 m2, kde 
by bylo možno umístit rodinný d�m. Jedná se o severozápadní �ást navrhované lokality, která je navržena 
jako plocha výroby a skladování - zem�d�lská výroba. D�vodem je požadavek majitele farmy na zajišt�ní 
vlastního bydlení.  

Vy�ízení: Vyhov�no, upravuje se rozsah vymezení plochy a zp�sob využití plochy Z88. 

Sekula Josef, Jeseník 
( dopis ze den 14.3.2013, doru�eno dne 15.3.2013 ) 
P�ipomínka k návrhu Územního plánu Lipová-lázn�. Tímto podávám p�ipomínku k návrhu Územního 
plánu Lipová-lázn�. Jedná se o rozší�ení plochy pro bydlení na pozemku parc. �. 855/1 a 855/3 dle 
p�iloženého zákresu.  

Vy�ízení: vyhov�no, požadavek byl projednán s dot�enými orgány kladn�, orgán ochrany p�írody 
souhlasí s rozší�ením zastavitelné plochy Z21 s upozorn�ním na možné prostorové a ochranné opat�ení 
z d�vodu možného výskytu zvlášt� chrán�ných druh� rostlin ( zpracování biologického hodnocení lokality 
v dalších stupních dokumentace ) 
Viz vyjád�ení M�stského ú�adu Jeseník, odboru životního prost�edí 
( �.j. MJ/41635/2013/02/OŽP-Do ze dne 23.9.2013, doru�eno 24.9.2013) – viz níže 
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Weissová Kate�ina, Ing., B�lá pod Prad�dem 
( dopis, doru�eno dne 13.3.2013 ) 
P�ipomínka k návrhu územního plánu obce Lipová-lázn�. 
Jako majitelka pozemku p.�. 757/1 v k.ú. Horní Lipová 684651 zapsaného na LV �.675 podávám tuto 
písemnou p�ipomínku: žádám o zm�nu zp�sobu užívání výše ozna�eného pozemku na „plochu 
polyfunk�ní-obytná nebo rekrea�ní zástavba“. 

Vy�ízení: nevyhov�no.  
Od�vodn�ní: požadavek na vymezení zastavitelné plochy ve volné krajin� není v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování, stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona �. 183/2006 Sb., navazuje jen bodov� na 
zastav�né území a plocha vybíhá do volné krajiny. Požadavek byl projednán s dot�enými orgány a byl k 
n�mu uplatn�n nesouhlas orgánu ochrany p�írody s od�vodn�ním, že se jedná o lokalitu vzdálenou od 
zastav�ného území, dále potvrzený výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin na základ� dlouholetého 
monitorování v katastru obce a rušivý vliv jakýchkoliv staveb ve volné krajin� na krajinný ráz. 
Viz vyjád�ení M�stského ú�adu Jeseník, odboru životního prost�edí 
( �.j. MJ/41635/2013/02/OŽP-Do ze dne 23.9.2013, doru�eno 24.9.2013) – viz níže 

Stanovisko orgánu ochrany p�írody k novým požadavk�m – Sekula Josef, Weissová Kate�ina:

M�stský ú�ad Jeseník, odbor životního prost�edí – orgán ochrany p�írody – k novým požadavk�m
( �.j. MJ/41635/2013/02/OŽP-Do ze dne 23.9.2013, doru�eno 24.9.2013 ) 
Vyjád�ení orgánu ochrany p�írody k novým požadavk�m ve spole�ném jednání o „Návrhu ÚPO Lipová – 
lázn�“: 
• S rozší�ením lokality Z21 o pozemky p.�. 855/1 a 855/3 k.ú. Horní Lipová dle p�iloženého zákresu 

souhlasíme. Upozorn�ní na možné prostorové nebo ochranné opat�ení z d�vodu možného výskytu 
zvlášt� chrán�ných druh� rostlin z�stává v platnosti i pro tuto rozší�enou �ást. 

• Se zm�nou funk�ního využití pozemku p.�. 757/1 k.ú. Horní Lipová z „NZ – plocha zem�d�lská“ na 
plochu polyfunk�ní pro „obytnou nebo rekrea�ní zástavbu“ nesouhlasíme. D�vodem je vzdálenost 
lokality od zastav�ného území, potvrzený výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin na základ�
dlouholetého monitorování v katastru obce a rušivý vliv jakýchkoliv staveb ve volné krajin� na 
krajinný ráz. 

Miroslav Jon, Ramzová, Naše Jeseníky, Obec Lipová-lázn�
(Obec: �.j. STAV/36/2014 ze den 23.1.2014, doru�eno dne 23.1.2014,  
Jon – dopis, doru�eno dne 21.1.2014) 
Nový požadavek p. Miroslava Jona, Ramzová 308, Ostružná  - vymezení zatavitelné plochy na pozemku 
p.�. 1248/17 v k.ú. Horní Lipová. Požadavek vyl schválen radou obce.  
Žádám vás  o souhlas  k  zám�ru  zm�ny  užívání parcely v práv� probíhající tvorb� nového územního 
plánu obce Lipová Lázn�. Na parcele �. 1248/17 máme zájem postavit muzeum Horské služby a turistiky 
v Jeseníkách proto žádám o zm�nu užívání parcely ze sou�asné NL (lesní plocha) na užívání ob�anské 
vybavenosti OV. P�ílohy -  Snímek kat. mapy (šrafovaná �ást) 

Vy�ízení: vyhov�no, požadavek byl dodate�n� projednán s dot�enými orgány a dopl�uje se do 
dokumentace ÚP.
Viz vyjád�ení M�stského ú�adu Jeseník, odboru životního prost�edí – souhlasné stanovisko 
( �.j. MJ/03790/2014/02/OŽP-Do ze dne 29.1.2014, doru�eno 29.1.2014) 

Stanovisko orgánu ochrany p�írody k novému požadavku – Miroslav Jon:

M�stský ú�ad Jeseník, odbor životního prost�edí – k novému požadavku
( �.j. MJ/03790/2014/02/OŽP-Do ze dne 29.1.2014, doru�eno 29.1.2014) 
Vyjád�ení k novému požadavku v rámci oprav „Návrhu ÚPO Lipová – lázn�“: 
Na základ� ve�ejného projednání a zadané opravy ÚPO Lipová – lázn� v lednu 2014 byl uplatn�n 
požadavek ob�anského sdružení Naše Jeseníky, zastoupeného panem Miroslavem Jonem, Ramzová 308, 
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788 25 Ostružná na zm�nu užívání pozemku p.� 1248/17 v k.ú. Horní Lipová. V sou�asné dob� je 
pozemek vymezen jako lesní plocha (NL), navrhovatel požaduje zm�nu využití na ob�anskou vybavenost 
(OV). D�vodem je zám�r výstavby muzea Horské služby a turistiky v Jeseníkách. 
Stanovisko odboru životního prost�edí obce s rozší�enou p�sobností :
Vyjád�ení orgánu ochrany p�írody :
M�stský ú�ad Jeseník, odbor životního prost�edí jako p�íslušný orgán ochrany p�írody podle 
§ 77 odst. 1 písm. q) zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní ke zm�n�
využití pozemku k uvedenému ú�elu a za�azení této zm�ny do územního plánu nemá námitek. 
Architektonické �ešení stavby z hlediska ochrany krajinného rázu podle § 12 odst. 2 citovaného 
zákona bude �ešeno až v �ízení o umíst�ní a povolení konkrétní stavby p�íslušným stavebním 
ú�adem. 
Vyjád�ení orgánu státní správy les� :
M�stský ú�ad Jeseník, odbor životního prost�edí jako p�íslušný orgán státní správy les� podle § 48 odst. 2 
písm. b) zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, k uplatn�nému požadavku a jeho za�azení do územního plánu nemá námitek. Jedná se o 
nevhodn� situovaný lesní pozemek, který je lesnicky nesnadno obhospoda�ovatelný. 

Pavlidisová Milada a Nikos Pavlidis, Lipová-lázn�
( dopis ze den 26.3.2013, doru�eno dne 28.3.2013 ) 
Nesouhlas s návrhem regula�ních podmínek pro území obytná k návrhu nového územního plánu. 
Vznášíme námitky proti návrhu umis�ovaných staveb v území obytném (BV) i v území rekrea�n�
obytném (SR) k zadání nového územního plánu. Ve vý�tu povolovaných staveb se objevuje možnost 
staveb autoservisu, pneuservisu, my�ky aut, autobazaru a �erpací stanice. S t�mito stavbami zásadn�
nesouhlasíme. 
Opravárenské služby, autoservisy, my�ky aut, autobazary, pneuservisy mají shodné p�ípustné využití, v 
regula�ních podmínkách, na 4 navržených plochách - VT, VZ, VD, VL. 
Velký rozpor vidíme v p�ípustných a nep�ípustných stavbách pro plochy bydlení v rod. domu, bydlení v 
bytových domech a rekrea�ních ploch. V p�ípustných stavbách mohou být výrobní služby a drobná 
výroba povolovány pod podmínkou, že nesmí být rušivé. 
Nejasnosti vidíme také u nevýrobních služeb, uvád�ných jako stavby p�ípustné, bez žádného omezení, 
jako je to u drobné výroby nebo nevýrobních služeb - nerušivé. 

Vy�ízení: Vyhovuje se. 
Námitce, vznesené k podmínkám umis�ování staveb na plochách bydlení v rodinných domech (BV) i na 
plochách smíšených obytných rekrea�ních (SR), konkrétn� podmínka v nep�ípustném využití: -stavby 
�erpacích stanic pohonných hmot, my�ek aut, autobazar�, autoservis� a pneuservis� nad zastav�nou 
plochu 150 m2 a nad 5 zam�stnanc�, se vyhovuje, uvedený text se vypouští a upravuje.
Od�vodn�ní:  
Napadená podmínka se vypouští z navržených podmínek u ploch BV, nebo� takováto podrobnost nenáleží 
do územního plánu, není v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 novelizovaného stavebního zákona a jeho 
provád�cích vyhlášek, ú�inných od 1.1.2013.  
Zpracování územního plánu vychází mimo jiné také z pr�zkum� a rozbor� území a jeho aktuálního stavu 
v dob� zahájení prací, musí být zpracován v souladu s právními p�edpisy,  
-nevýrobní služby, uvád�né jako stavby p�ípustné na plochách BV apod., jsou definovány obecn�
v kapitole F.2. Definice použitých pojm�, body �. 8 a 9. 

Ing. arch. Kan�k 
Dle požadavku Ing. Arch. Ka�ka. Vzhledem k rozsahu a zákresu sou�asného stavu chaty na parc. �. st. 
417 (která zde v p�edchozím výkrese zakreslena nebyla, protože nem�la své parcelní �íslo), zakreslit do 
stavu v rozsahu uvedeném v p�íloze (vyšrafováno). Jedná se tedy o za�azení pozemku parc. �. 591/2, parc. 
�. st. 97, parc. �. st. 417 k.ú. Horní Lipová a jihovýchodní �ásti parc. �. 591/1 do území SR.

Vy�ízení: vyhov�no, požadovaná úprava spojena s úpravou plochy Z5 s využitím SR; 
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Lesy �R, lesní správa Javorník 
( �.j. LCR121/000225/2013 ze dne 26.2.2013, doru�eno dne 28.2.2013 ) 
Lesy �eské republiky, s.p., Hradec Králové má právo hospoda�it s pozemky v k.ú. Dolní Lipová a Horní 
Lipová zapsanými na listu vlastnictví �. 18 a dot�enými návrhem územního plánu Lipová-lázn�. Lesy 
�eské republiky, s.p., Lesní správa Javorník p�edkládá k návrhu ÚP následující p�ipomínky : 
l.  Od�vodn�ní územního plánu Lipová-lázn�

- str. 67 - správný název Lesní správa Javorník (název Javorník ve Slezsku má pouze železni�ní 
stanice) - ve správ� má v katastrálním území Horní Lipová 2.514 ha lesních pozemk�, v katastrálním 
území Dolní Lipová 83 ha

- str. 115 - požadujeme vy�adit z p�edpokládaného trvalého záboru tyto 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 

- požadujeme 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" 
- požadujeme 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 . 

Vy�ízení: 
1. Od�vodn�ní,  
K str. 67 – vyhov�no, opravuje se dle požadavku,  
K str. 115 - vyhov�no, opravuje se dle požadavku, plochy Z4, Z33, Z37, Z41, Z42, Z44 a Z89 se vy�azují 
z návrhu ÚP, u ploch pro in-line stezku se dopl�uje možnost její realizace na stávajících lesních cestách, 
p�ípadn� do podmínek využití ploch NL a NS. 
K str. 117 – vyhov�no, dopl�ují se do textu plochy Z21, Z43, Z90, P12, které se nachází do 50 m od 
okraje lesa. 
2. grafická �ást,  
K plochám lesních pozemk� p.�. 602/3, 843/2,1193/3 v k.ú. Horní Lipová - vyhov�no, opravují se z využití 
„NS", na „NL". 
K ploše Z19 – vyhov�no, plocha se vypouští z �ešení územního plánu.  

RWE, SMP Net, s.r.o. Ostrava 
( �.j. 5000750027 ze dne 22.2.2013, doru�eno dne 1.3.2013) 
Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL RS. Sledovaným územím rovn�ž prochází i VTL 
plynovod. Tato plynárenská za�ízení, v�etn� jejich p�íslušenství, jsou sou�ástí distribu�ní soustavy plynu. 
V územním plánu požadujeme: 
1. respektovat stávající plynárenská za�ízení v�etn� jejich ochranných a bezpe�nostních pásem v souladu 

se zákonem �. 458/2000 Sb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, energetickým zákonem. 
- ochranné a bezpe�nostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: viz p�íloha �. l 
- bezpe�nostní pásmo VTL regula�ní stanice v rozsahu 10 m 
- ochranné pásmo plynovod� a technologických objekt� �iní 4 m na ob� strany od p�dorysu 

plynovodu 
- ochranné pásmo STL plynovod� v zastav�ném území obce �iní l m na ob� strany od p�dorysu 

plynovodu; 
2. zakreslit plynárenská za�ízení (PZ) v aktuálním stavu a rovn�ž nov� navržená PZ v detailech �asti ÚP. 
K zaslané dokumentaci máme tyto p�ipomínky: Bez p�ipomínek. 
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Vy�ízení: K bodu 1. a 2. - je respektováno a zakresleno.  
Další požadavky uvedené v dopise nepat�í do podrobností zpracovaných v územním plánu,  
jedná se podrobnosti náležející do následných správních �ízení p�i realizaci staveb. 

�eská geologická služba (CGS), Správa oblastních geolog�
( �.j. �GS-441/13/0198*SOG-441/05/2013 ze dne 27.3.2013, doru�eno dne 28.3.2013) 
Stanovisko �GS k návrhu Územního plánu Lipová-lázn�
P�ipomínky – 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. 
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�, citovaná v kap. 4.6 Limity úderní, 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. 
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 prognózní zdroje 
nerostných surovin." 
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 pracích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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 severn�ji od evidovaného ložiska. 
Významné geologické lokality Dolní Lipová - Smr�ník (ID 826), Mramorový vrch (ID 2590), Ob�í skály 
(ID 2585) a Šerák - Keprník (ID 1693) jsou za�len�ny do textu Od�vodn�ni kap. 4.1.1. Geomorfologická 
a geologická charakteristika spolu s pom�rn� podrobnou geologií. 
Evidovaná sesuvná území �. 6992 (proudový sesuv aktivní — v údolí Vražedného potoka), �. 6993 
(potenciální proudový sesuv) a �. 6994 (sesuv aktivní) jsou uvedena v textu Od�vodn�ním kap. 4.1.5. 
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). 
V kapitole 3 Chrán�ná úderní — ochrana p�írody je v �ásti Významné geologické lokality zmín�no všech 
p�t registrovaných lokalit s jejich podrobným popisem a situací v mapce (obr. 46). 
V kapitole 4 Sou�asné problémy a jevy životního prost�edí... v �ásti Sesuvná úderní je zmín�no, že 
všechna t�i sesuvná území leží mimo plochy, které jsou v návrhu Územního plánu Lipová-lázn� navrženy 
jako zastavitelné. 
Záv�rem CGS konstatuje, že k vystavenému návrhu Územního plánu Lipová-lázn� neuplat�uje další 
p�ipomínky nad rámec výše uvedených skute�ností. 

Vy�ízení:  
1.  K textu - informace o poddolovaných plochách jsou uvedeny v Od�vodn�ní, v závazné �ásti ÚP se tyto 

informace neuvád�jí 
2.  K od�vodn�ní – vyhov�no, - dopln�no v p�ehledu citovaných zákon� a vyhlášek, texty upraveny dle 

požadavk�  
3. St�et biocentra a biokoridoru s ložiskem – vymezení RK 828 ani biocentra Lví Hora (R6) není 

opraveno, oba regionální prvky ÚSES z�stávají tak, jak jsou vymezeny dle Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje.  

4. SEA – užití starší terminologie v dokumentaci SEA, nebude opraveno v dokumentaci SEA, nebo�
nedochází ke zm�n� navržené koncepce, tudíž nebude zpracováván dodatek 
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�eská geologická služba (CGS), Útvar Geofond 
( �.j. CGS630/13/03509/II-139 ze dne 20.2.2013, doru�eno dne 22.2.2013) 
Po prostudování podklad� a map Vám sd�lujeme: 
1. V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, jejichž ochranou a 

evidencí by byla pov��ena naše organizace (ve smyslu § 8 zákona �.44/1988 Sb. o ochran� a využití 
nerostného bohatství (horní zákon) ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 

2. Rovn�ž se zde nenachází žádné území s p�edpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními zdroji, 
jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány územního plánování a stavební ú�ady ve smyslu 
ustanovení §13, odst. l zákona �. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a 
§15 horního zákona. 

Vy�ízení: Vzato na v�domí. 

�editelství silnic a dálnic �R 
( �.j. 000941/11300/2013 ze dne 28.3.2013, doru�eno dne 29.3.2013 ) 
�editelství silnic a dálnic �R podává v rámci ve�ejného projednání návrhu územního plánu Lipová -lázn�
(k. ú. Dolní Lipová, Horní Lipová) následující vyjád�ení. 
Územím jsou vedeny silnice: 
I/60         Jeseník-Javorník-st. hranice, 
M/369       Dolní Lipová - Hanušovice - Záb�eh, 
111/3691    Lipová-lázn� - p�íjezd na, 
III/3692    Horní Lipová - p�íjezdná, 
l M/45319 Lipová-lázné - Jese� ík. 
V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje je do návrhu územního plánu zahrnuta 
p�eložka silnice I/60 v úseku Lipová-lázné - Vápenná, kde je pro ni vymezen koridor 100m. 
Trasa p�eložky silnice I/60 byla zpracována v technické studii „Silnice I/60 Pomezí - Lipová, technická 
studie" v roce 2002, zhotovené Dopravoprojektem Brno. 
P�i návrhu dopravních p�ipojení nové navržených ploch je nutné postupovat v souladu s § 12 „Podmínky 
pro p�ipojení sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím" a p�i event. návrhu nových 
místních komunikací také s § 11 „Podmínky pro vzájemné p�ipojování pozemních komunikací" vyhlášky 
�. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v jejich platném 
zn�ní. 
K návrhu ÚP máme následující p�ipomínky:
- Respektovat ochranná pásma stávající silnice I/60 v souladu s § 30 zákona �.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích v platném zn�ní. Ochranná pásma jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití 
podléhá souhlasu silni�ního správního ú�adu (§40 Výkon státní správy, zákona �.13/1997 Sb.). V 
ochranném pásmu stávající silnice I/60 nevymezovat nov� rozvojové nebo p�estavbové plochy, které 
umož�ují umíst�ní objekt� a za�ízení, podléhající posouzení z hlediska vliv� z provozu silni�ní dopravy 
(nap�. plochy pro bydlení, sport, rekreaci, školské a zdravotnické za�ízení apod.). 

 Týká se to plochy Z69 (plocha bydlení v rodinných domech - venkovské) a plochy P10 (plocha bydlení 
v obytných domech), které zasahují do ochranného pásma silnice. 

- Žádáme jejich vyzna�ení jako podmíne�n� p�ípustné 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. Pro ur�ení 
hlukových pásem uvádíme intenzity dopravy na silnici 1/60 v zájmové oblasti v roce 2010. U plochy 
Z69 se jedná o úsek �. 7-3436, kde bylo nas�ítáno 2551 voz./24h, u plochy P10 se jedná o úsek �. 7-
0945 a bylo zde nas�ítáno 3903 voz./24h. Podrobn�jší informace jsou k dispozici na www.rsd.cz. 

- Respektovat navržený koridor pro p�eložku silnice I/60, a to v ší�ce 100m, koridor vymezený bez 
technického �ešení jako návrhovou plochu pro dopravu. Eventueln� lze v koordina�ním výkrese nebo 
výkrese dopravy vyzna�it p�edpokládanou osu budoucí silnice.  

- Zám�r je nutné za�adit v ÚP do ve�ejné prosp�šných staveb v souladu se ZÚR OLK.  
- 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 
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dopravy (nap�. plochy pro bydlení, sport, rekreaci, školské a zdravotnické 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). 

- 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. 

S p�edloženým návrhem územního plánu po zapracování výše uvedeného souhlasíme. 

Vy�ízení: vyhov�no  
1. Plochy Z69 (plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV) a plochy P10 (p�vodn� plocha 
bydlení v obytných domech BH, p�esunuta do plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV), 
zasahující do ochranného pásma silnice byly upraveny dle požadavku jako podmíne�n� p�ípustné 
s podmínkou (viz podmínky pro využití ploch s RZV – tab. �.2 – plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské BV) 
2. Navržený koridor pro p�eložku silnice I/60, v ší�ce 100m, je vyzna�en jako návrhová plocha pro 
dopravu s p�edpokládanou osou budoucí silnice. Zám�r je za�azen do VPS. 
3. Ší�ka koridoru byla upravena, nejsou v n�m vymezeny žádné zastavitelné plochy ani plochy p�estavby, 
pro stávající zástavbu jsou stanoveny podmínky, umož�ující využívání území do doby realizace p�eložky. 
4. Pro plochu P11 – p�estavba na plochu pro bydlení – je stanovena podmínky zpracování studie, která 
posoudí vliv budoucí dopravy. 

�D �eské dráhy, G�, Odbor správy nemovitostí 
( �.j. 2930/2013-O31 ze dne 18.3.2013, doru�eno dne 21.3.2013 ) 
P�edm�tem návrhu územního plánu Lipová - lázn� je po�ízení nového územního plánu v administrativním 
území obce. V katastrálních územích Dolní Lipová a Horní Lipová se nacházejí nemovitosti (a za�ízení) 
ve vlastnictví �eských drah, a.s. 
K návrhu územního plánu Lipová - lázn� nemáme p�ipomínky, pouze p�ipomínáme, že vzhledem k 
negativním vliv�m zp�sobeným provozem železni�ní dopravy doporu�ujeme situování ploch ur�ených k 
bydlení v RD a ploch smíšených obytných v odsazení zaru�ujícím nep�ekro�ení hodnot hygienických 
limit� hluku ze stávající i výhledové železni�ní dopravy. Upozor�ujeme, že p�ípadná opat�ení hradí 
stavebník. 
N�které plochy ur�ené k funkci smíšené obytné rekrea�ní a plochy bydlení v rodinných domech zasahují 
do ochranného pásma dráhy. Ochranu dráhy, v�etn� nemovitostí v ochranném pásmu dráhy nebo v 
sousedství s dráhou upravuje zákon �.266/1994 Sb., o dráhách, v platném zn�ní a jeho provád�cí 
vyhlášky, zejména vyhláška �.177/1995 Sb., „stavební a technický �ád drah" v platném zn�ní. V 
ochranném pásmu dráhy lze z�izovat a provozovat stavby a jiné �innosti jen se souhlasem Drážního 
ú�adu, p�ípadn� Ministerstva dopravy �R a se souhlasem vlastníka dráhy, vlastníka pozemku a vlastník�
sousedních pozemk�. 

Vy�ízení: Respektováno, dot�ené plochy dopln�ny do podmín�ného využití.  

Správa železni�ní dopravní cesty 
( �.j. 15591/2013-OST ze dne 10.4.2013, doru�eno dne 12.4.2013 ) 
Vyjád�ení k návrhu územního plánu Lipová-lázn�
Z hlediska koncepce rozvoje železni�ní infrastruktury vám dáváme následující vyjád�ení: 
�ešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železni�ní tra� �. 292 Šumperk - Krnov, která 
je ve smyslu § 3 zákona �. 266/1994 Sb. o dráhách v platném zn�ní za�azena do kategorie dráhy 
celostátní. 
Dále je p�edm�tným územím vedena jednokolejná neelektrizovaná železni�ní tra� �. 295 Lipová Lázn� - 
Javorník ve Slezsku, která je ve smyslu § 3 zákona �. 266/1994 Sb. o dráhách v platném zn�ní vy�len�na 
z kategorie dráhy celostátní jako regionální. 
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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). 
Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 
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 limity, 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 chrán�ných vnit�ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

Vy�ízení: Vyhov�no, u dot�ených ploch v ochranném pásmu dráhy (Z2, Z8, Z12, Z13, Z17, Z18, Z20, Z22, 
Z43, Z49, Z50, Z54, Z75, Z79) dopln�no podmín�né využití (viz podmínky pro využití ploch s RZV – tab. 
�.2 – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV, tab. �. 16 – plochy smíšené obytné rekrea�ní - 
SR) 

Státní pozemkový ú�ad - Odlou�ené pracovišt� v Šumperku - stanovisko 
( �.j. SPU 031747/2013/63 ze dne 20.2.2013, doru�eno 22.2.2013 ) 
Stanovisko Státního pozemkového ú�adu 
Státní pozemkový ú�ad nemá zásadních p�ipomínek k Oznámení o vystavení a projednání návrhu 
územního plánu Lipová - lázn� p�i dodržení následujících podmínek. Státní pozemkový ú�ad žádá obec 
Lipová - lázn�, projektanta p�ipravovaného návrhu, p�ípadn� investora stavební akce, p�i které dojde k 
záboru nebo dot�ení pozemk� ve vlastnictví �R, ke kterým má právo hospoda�ení SPÚ, aby toto 
projednal se Státním pozemkovým ú�adem.  
Sou�asn� žádáme, aby p�i projednávání návrhu zadání územního plánu Lipová - lázn� byl dodržen zákon 
�. 334/92 Sb. a investor konkrétní akce se �ídil zák.�. 334/92 Sb. o ochran� zem�d�lského p�dního fondu. 

Vy�ízení: Uvedené požadavky vyplývají ze zákona, týkají se dalších stup�� dokumentace 

9.2  P�ipomínky uplatn�né ve spole�ného jednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP 
Lipová-lázn�

Dot�ené orgány:
Vypo�ádání p�ipomínek a stanovisek dot�ených orgán� jsou uvedeny v kap. III. 5.2.    

Ostatní:

�eská geologická služba – Správa oblastních geolog�  
(�.j  �GS-441/14/0628*SOG-441/241/2014  ze dne 27.5.2014, doru�eno 27.5.2014) 
V aktuáln� ve�ejn� projednávaném návrhu Územního plánu Lipová-lázn� �GS doporu�uje provést 
následující úpravy: 
Od�vodn�ní 
A.b – V seznamu použitých zna�ek je dvakrát �SÚ, ale chybí �GS – nutno doplnit. 
A.c – V p�ehledu citovaných zákon� a vyhlášek chybí zákon �. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, i když je uvedeno, že byl dopln�n (str. 44) – nutno doplnit. 
E.1 a – Geomorfologická a geologická charakteristika – z tém�� 3 stran textu je geologii v�nován pouze 
jeden odstavec a to ješt� pouze s obecným vý�tem hornin, který je platný pro širší okolí a ne pro �ešené 
správní území obce Lipová-lázn�. 
E.1 a – Nerostné suroviny – ložiska jsou v surovinovém informa�ním systému (SurIS) �azena do 
jednotlivých subregistr�, jejichž použité definice nejsou p�esné – nutno upravit následovn�: 
B – výhradní bilancované ložisko, 
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N – ostatní nebilancované ložisko, 
D – nevýhradní evidované ložisko, 
Q – evidovaný prognózní zdroj. 

Vy�ízení:  
1. - A.b – do seznamu použitých zkratek bylo dopln�no �GS – �eská geologická služba 
2. - A.c – do seznamu citovaných zákon� a vyhlášek doplnit zákon �. 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
3. – E.1.a – oblast geologie je v textu od�vodn�ní dostate�n� popsaná, není t�eba dopl�ovat 
4. – E.1.a – opraveno v od�vodn�ní  - Nerostné suroviny – vysv�tlivky – dle požadavk� �GS 

T-Mobile Czech Republic 
(�.j  210-14-M-PJ  ze dne 9.5.2014, doru�eno 13.5.2014) 
Spole�nost T- Mobile Czech Republic a.s. nemá námitek k výše uvedenému zám�ru. Vyhrazuje si však 
právo ochrany Základnové stanice ( ZS ) , v�etn� NN el.p�ípojek, a MW spoj�, které jsou nezbytné pro 
provozování, fungování ve�ejné komunika�ní sít� GSM a poskytování ve�ejn� dostupné služby 
elektronických komunikací. V souladu se zákonem �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, je 
zajiš�ování sítí elektronických komunikací uskute��ováno ve ve�ejném zájmu. Dle oprávn�ní 
vyplývajících z § 101 zákona o elektronických komunikacích požadujeme, aby tato ZS, NN el. p�ípojky a 
MW spoje nebyly budoucí výstavbou �i regulací v daném území ohroženy. V p�ípad�, že by výstavbou �i 
regulaci byla ohrožena naše ZS, NN el. p�ípojky a MW spoje, žádáme abychom byli informováni a 
požádáni o stanovisko ke konkrétnímu projektu. 

Vy�ízení:  - posuzování konkrétních zám�r� p�ísluší dalšímu stupni dokumentace. 

RWE GasNet
(�.j  5000936565  ze dne 29.4.2014, doru�eno 6.5.2014) 
- bez p�ipomínek 

Povodí Odry
(�.j  06225/9231/0.611/2014  ze dne 29.4.2014, doru�eno 12.5.2014)   
Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona �. 254/2001 Sb. o vodách v platném zn�ní) a správce vodního 
toku Sta�ic, z hlediska Plánu hlavních povodí �R a Plánu oblasti povodí (POP) Odry uvádíme následující: 
• Proti návrhu ÚP Lipová-lázn� nemáme námitek. Návrh není v rozporu s POP Odry. 
• Upozor�ujeme pouze na chybn� uvedené �HP v textové �ásti ÚP (v od�vodn�ní) pro povodí Sta�í�e 

jedná se o �HP 2-04-04-0860 nikoliv 2-03-03-086) a Vidnavky (�HP 2-04-04-0350 nikoliv 2-04-04-
071). 

• Dále   upozor�ujeme   na   ukon�ení   p�sobnosti   ZVHS.   Bezejmenné   p�ítoky   Sta�ice   p�ešly dne 
1.1.2011 s nejv�tší pravd�podobností do správy státního podniku Lesy �R (viz. textová �ást ÚP - 
od�vodn�ní, kapitola Vodní toky a plochy). 

Vy�ízení:  - provedena oprava textu od�vodn�ní dle p�ipomínek Povodí Odry. 

Státní pozemkový ú�ad – KPÚ OK – stanovisko 
(�.j. SPÚ 184415/2014/Tom ze dne 23.4.2014, doru�eno 7.5.2014) 
- bez p�ipomínek 






