
O b e c    U h e l n á

Uhelná 163
790 68 Uhelná 

�.J.:  OBUH 744/2014

jako p�íslušný správní orgán podle 
územním plánování a stavebním 
za použití ustanovení § 43 odst. 4 
zákona �. 500/2004 Sb., správní 
ustanovení § 13 a p�ílohy �. 7 vyhlášky 
územn� plánovací dokumentaci a zp
pozd�jších p�edpis� (dále jen „vyhláška 

ÚZEMNÍ 

ÚZEMNÍ PLÁN 

obsahuje tyto �ásti: 
I. A Textová �ást - Územní plánu 
tohoto opat�ení obecné povahy jako p

1. Vymezení zastav�ného územ
2. Základní koncepce rozvoje území
3. Urbanistická koncepce, v�
4. Koncepce ve�ejné infrastruktury, v
5. Koncepce uspo�ádání krajiny, v

využití, územní systém ekologické stability, prostu
p�ed povodn�mi, rekreaci, dobývání ložisek nerostn

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp
ú�elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej st
využití (v�etn� stanovení, ve kterých plochách 
opat�ení pro ú�ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop
p�ípustného využití t�chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo
základních podmínek ochrany 

O b e c    U h e l n á

Uhelná 163   
790 68 Uhelná �

                            Datum

Zastupitelstvo obce Uhelná, 
podle ustanovení § 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o 

stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovení

. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „
�. 7 vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, 

 plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací 
(dále jen „vyhláška �. 500/2006 Sb.“) ,  

formou opat�ení obecné povahy 

vydává  

ÚZEMNÍ   PLÁN   UHELNÁ 

I.  

ÚZEMNÍ PLÁN – VÝROKOVÁ �ÁST 

plánu Uhelná (výrok), zpracoval ing. arch. Ji�í Šolar, 
ovahy jako p�íloha (39 stran textu), obsah: 

ného území  
Základní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot  
Urbanistická koncepce, v�etn� vymezení zastavitelných ploch, ploch p�estavby a sídelní zelen

ejné infrastruktury, v�etn� podmínek pro její umís�ování  
ádání krajiny, v�etn� vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm

využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat
mi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn�

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití s ur
elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p�ípustného využití, nep

 stanovení, ve kterých plochách je vylou�eno umís�ování staveb, za
ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop�ípad�

ípustného využití t�chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap�íklad výškové regulace zástavby, charakteru 

Datum:  14.8.2014 

§ 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o 
dále jen „stavební zákon“), 
ustanovení § 171 až § 174 

(dále jen „správní �ád“), 
 analytických podkladech, 

 plánovací �innosti, ve zn�ní 

í Šolar, je nedílnou sou�ástí 

�estavby a sídelní zelen�

 vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v jejich 
pnost krajiny, protierozní opat�ení, ochranu 

bn�
sobem využití s ur�ením p�evažujícího 

ípustného využití, nep�ípustného 
ování staveb, za�ízení a jiných 
�ípad� stanovení podmín�n�

chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn�
íklad výškové regulace zástavby, charakteru 
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a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým�ry pro vymezování stavebních pozemk� a intenzity 
jejich využití)  

7. 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  

8. Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejných prostranství, pro které lze uplatnit p�edkupní 
právo, s uvedením v �í prosp�ch je p�edkupní právo z�izováno, parcelních �ísel pozemk�, názvu 
katastrálního území a p�ípadn� dalších údaj� podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona  

9. Stanovení kompenza�ních opat�ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  
10. Vymezení ploch a koridor� územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, v�etn�

podmínek pro jeho prov��ení  
11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm�nách v území podmín�no dohodou o parcelaci  
12. Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je rozhodování o zm�nách v území podmín�no 

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po�ízení a p�im��ené lh�ty pro vložení 
dat o této studii do evidence územn� plánovací �innosti  

13. Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je rozhodování o zm�nách v území podmín�no vydáním 
regula�ního plánu, zadání regula�ního plánu v rozsahu podle p�ílohy �. 9, stanovení, zda se bude 
jednat o regula�ní plán z podn�tu nebo na žádost, a u regula�ního plánu z podn�tu stanovení 
p�im��ené lh�ty pro jeho vydání  

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

architektonickou �ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt    
16. Vymezení staveb nezp�sobilých pro zkrácené stavební �ízení podle § 117 odst. 1 stav. zákona   
17. Údaje o po�tu list� územního plánu a po�tu výkres� k n�mu p�ipojené grafické �ásti   

I. B Grafická �ást Územního plánu Úhelná, zpracoval ing. arch. Ji�í Šolar, je nedílnou sou�ástí tohoto 
opat�ení obecné povahy jako p�íloha (12 výkres�), obsahuje tyto výkresy: 

B 1 Základní �len�ní území        1: 10 000  
B 2a  Hlavní výkres, Uhelná, Dolní Fo�t       1:   5 000  
B 2b  Hlavní výkres, Nové Vilémovice          1:   5 000  
B 2c  Hlavní výkres, legenda       
B 3a  Dopravní infrastruktura, silni�ní doprava, Uhelná, Dolní Fo�t    1:   5 000 
B 3b  Dopravní infrastruktura, silni�ní doprava, Nové Vilémovice   1:   5 000   
B 4a  Technická infrastruktura, vodní hospodá�ství, Uhelná, Dolní Fo�t   1:   5 000  
B 4b  Technická infrastruktura, vodní hospodá�ství, Nové Vilémovice  1:   5 000   
B 5a  Technická infrastruktura, energetika a spoje, Uhelná, Dolní Fo�t   1:   5 000   
B 5b  Technická infrastruktura, energetika a spoje, Nové Vilémovice   1:   5 000 
B 6a  Ve�ejn� prosp�šné stavby a opat�ení, Uhelná, Dolní Fo�t     1:   5 000  
B 6b  Ve�ejn� prosp�šné stavby a opat�ení, Nové Vilémovice    1:   5 000 
  

II.  

OD�VODN�NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Obsahuje: 
II. C Textová �ást od�vodn�ní Územního plánu Uhelná, zpracoval ing. arch. Ji�í Šolar, je nedílnou 
sou�ástí tohoto opat�ení obecné povahy jako p�íloha (obsahuje 79 stran textu a 9 stran p�ílohy), obsah: 
 Základní údaje 
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1. Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu podle náležitostí uvedených v § 53, odst. 4 a 5 
stavebního zákona 

2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah� v území 
3. Vyhodnocení spln�ní požadavk� zadání, pop�. souladu v p�ípad� postupu podle § 51 odst. 2, 3,  § 

54 odst. 3 �i  § 55 odst. 3 stavebního zákona 
4. Vyhodnocení ú�elného využití zastav�ného území a vyhodnocení pot�eby vymezení zastavitelných 

ploch (dle §53, odst. 5, písm. d);  komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení nad textem územního 
plánu  
ad 1 Vymezení zastav�ného území (dle p�ílohy 7 vyhl. 500/2006 ve zn�ní vyhl. 458/2012 Sb.) 
ad 2 Základní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot  
ad 3 Urbanistická koncepce, v�etn� vymezení zastavitelných ploch, ploch p�estavby a sídelní 

zelen�  
ad 4 Koncepce ve�ejné infrastruktury, v�etn� podmínek pro její umís�ování  
ad 5 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 a podobn�  

ad 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití s ur�ením 
p�evažujícího ú�elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p�ípustného 
využití, nep�ípustného využití (v�etn� stanovení, ve kterých plochách je vylou�eno 
umís�ování staveb, za�ízení a jiných opat�ení pro ú�ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), pop�ípad� stanovení podmín�n� p�ípustného využití t�chto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(nap�íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí 
vým�ry pro vymezování stavebních pozemk� a intenzity jejich využití) 

ad 7 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 

ad 8 Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejných prostranství, pro které lze uplatnit 
p�edkupní právo, s uvedením v �í prosp�ch je p�edkupní právo z�izováno, parcelních �ísel 
pozemk�, názvu katastrálního území a p�ípadn� dalších údaj� podle § 5 odst. 1 
katastrálního zákona  

ad 9 Stanovení kompenza�ních opat�ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
ad 10 Vymezení ploch a koridor� územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 

v�etn� podmínek pro jeho prov��ení  
ad 11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm�nách v území podmín�no dohodou o 

parcelaci  
ad 12 Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je rozhodování o zm�nách v území podmín�no 

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po�ízení a p�im��ené lh�ty pro 
vložení dat o této studii do evidence územn� plánovací �innosti 

ad 13 Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je rozhodování o zm�nách v území podmín�no 
vydáním regula�ního plánu, zadání regula�ního plánu v rozsahu podle p�ílohy �. 9, 
stanovení, zda se bude jednat o regula�ní plán z podn�tu nebo na žádost, a u regula�ního 
plánu z podn�tu stanovení p�im��ené lh�ty pro jeho vydání 

ad 14 Stanovení po�adí zm�n v území (etapizace)   
ad 15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m�že 

vypracovávat architektonickou �ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt    
ad 16 Vymezení staveb nezp�sobilých pro zkrácené stavební �ízení podle § 117 odst. 1 

stavebního zákona   
ad 17 Údaje o po�tu list� územního plánu a po�tu výkres� k n�mu p�ipojené grafické �ásti  

5. Vý�et záležitostí nadmístního významu, které nejsou �ešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 
odst. 1 stavebního zákona), s od�vodn�ním pot�eby jejich vymezení  

6. Vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území  (dle §53, odst. 5, písm. b) 
7. Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrh. �ešení na ZPF a PUFL 
8. P�ílohy, ostatní  
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II. D Grafická �ást od�vodn�ní Územního plánu Uhelná, zpracoval ing. arch. Ji�í Šolar, je nedílnou 
sou�ástí tohoto opat�ení obecné povahy jako p�íloha (obsahuje 6 výkres�), obsahuje tyto výkresy: 
 D 1  Širší vztahy       1: 25 000    

D 2a  Koordina�ní výkres,  Uhelná,  Dolní Fo�t    1:   5 000   
D 2b  Koordina�ní výkres,  Nové Vilémovice   1:   5 000   
D 2c  Koordina�ní výkres,  legenda    
D 3a  Vyhodnocení zábor� ZPF, Uhelná, Dolní Fo�t    1:   5 000   
D 3b  Vyhodnocení zábor� ZPF, Nové Vilémovice  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 § 50 stavebního zákona  
1.4  �ízení o územního plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona 
1.5  �ízení o územního plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona 
1.6  Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona 

2. Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (dále jen PÚR �R) a územn� plánovací 
dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen 
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 Uhelná 
5.2  P�ipomínky a stanoviska dot�ených orgán� uplatn�ná ve�ejném projednání dle § 52 

stavebního zákona o návrhu ÚP Uhelná 
6. Stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
7. Rozhodnutí o námitkách v�etn� samostatného od�vodn�ní 
8. Vyhodnocení p�ipomínek 

8.1  P�ipomínky uplatn�né ve spole�ného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP 
Uhelná 
8.2  P�ipomínky uplatn�né ve ve�ejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu 
ÚP Uhelná 

1. Postup po�ízení územního plánu 

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

Zastupitelstvo obce Uhelná na svém 3. zasedání dne 21.12.2010 rozhodlo o po�ízení nového 
územního plánu - usnesením �. 3/ZO/3.5.1/2010, usnesením �. 3/ZO/3.5.2/2010 zvolilo starostu 
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obce – pana Ludvíka Ju�íka 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 byl 
obcí vybrán autorizovaný architekt Ing. arch. Ji�í Šolar – ARPRO, Tovární 234, 790 01 Jeseník.   
D�vodem po�ízení nového ÚP byly m�nící se podmínky v území 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 – 05/2011. 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 Uhelná,  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 
v období od 21.6.2011 do 21.7.2011. Vzhledem k tomu, že Návrh zadání vzhledem k rozsahu 
nebylo možné zve�ejnit na ú�ední desku v plném rozsahu, byl vystaven k ve�ejnému nahlížení po 
dobu 30 dn� (od 21.6.2011 do 21.7.2011), v tišt�né podob� na Obecním ú�ad� Uhelná, 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 Uhelná 
uplatn�no 12 vyjád�ení dot�ených orgán� s požadavky, v�etn� stanoviska Krajského ú�adu 
Olomouckého kraje, odboru životního prost�edí a 8 p�ipomínek ostatních subjekt� a ob�an�. 
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, nebylo nutno posuzovat územní plán 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 Uhelná, které jej na svém 9. zasedání 
dne 30.8.2011 usnesením �. 9.5.2/2011 neschválilo.  
Po�izovatel ve spolupráci s ur�eným zastupitelem upravil návrh zadání dle požadavk� Obce 
Uhelná a p�edložil Zastupitelstvu Obce Uhelná, které jej na svém 10. zasedání dne 6.10.2011 
projednalo a usnesením �. 10.3.2/2011 schválilo. Schválené Zadání územního plánu Uhelná 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 Uhelná bylo zpracovateli zadáno zpracování 
dokumentace návrhu Územního plánu Uhelná, dopisem ze dne 10.10.2011. Vypracovaný návrh 
Územního plánu Uhelná byl zpracovatelem ing. arch. Šolarem p�edán po�izovateli 16.7.2012.  
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Spole�né jednání o návrhu ÚP
Návrh Územního plánu Uhelná (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. Návrh ÚP byl vystaven k ve�ejnému 
nahlížení od 14.11.2012 do 31.12.2012 v tišt�né podob� na Obecním ú�ad� Uhelná, 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 29.11.2012 v 10:00 hodin na M�Ú 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 31.12.2012. Po�izovatel spolu s ur�eným zastupitelem vyhodnotili 
uplatn�ná stanoviska a po�izovatel zajistil vypo�ádání p�ipomínek s dot�enými orgány písemn�
dle § 50 odst. 2 SZ.  
Ode dne 01.01.2013 nabyla ú�innosti novela stavebního zákona �. 350/2012 Sb., která obsahuje 
zm�ny v postupu po�izování územn� plánovací dokumentace i zm�ny ve struktu�e obsahu 
územn� plánovací dokumentace. Dle p�echodných ustanovení stavebního zákona, ú�inného od 
1.1.2013 po�izovatel doprojednal návrh ÚP dle § 50 odst. 3 písemn� s ve�ejností, tj. vyv�šením 
ve�ejné vyhlášky ode dne 25.2.2013 do 12.4.2013 na ú�edních deskách obce a po�izovatele. 
Dokumentace návrhu ÚP byla v uvedené lh�t� vystavena k nahlédnutí na Obecním ú�ad� Uhelná 
a na M�stském ú�ad� Jeseník, v�etn� dálkového p�ístupu na internetových stránkách obce a 
po�izovatele. Do 11.4.2013 mohl každý uplatnit písemné p�ipomínky a krajský ú�ad své 
stanovisko. Stanoviska a p�ipomínky k návrhu ÚP uplatnilo 11 dot�ených orgán� a 9 ostatních 
subjekt�.  
Po�izovatel spolu s ur�eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního 
plánu, byly projednány rozpory se 3 dot�enými orgány – Ministerstvem dopravy �R, KÚOK – 
Odborem živ. prost�edí a zem�d�lství – stanovisko ochrany p�írody a KÚOK – Odborem živ. 
prost�edí a zem�d�lství – stanovisko z hlediska ochrany ZPF.  
Stanovisko Krajského ú�adu OK, Odboru strategického rozvoje, v souladu s ustanovením §50 
odst. 7 a 8, bylo doru�eno po�izovateli dne 14.3.2013. Na základ� tohoto vyjád�ení byl dán 
souhlas s ve�ejným projednáním upraveného návrhu ÚP Uhelná dne ust. §52 stavebního zákona. 
Vyhodnocení p�ipomínek a požadavk� uplatn�ných ve stanoviscích dot�ených orgán� ve 
spole�ném jednání dle § 50 SZ je uvedeno v �ásti 5.1. Vyhodnocení ostatních p�ipomínek je 
uvedeno v �ásti 8.1.  
Následn� zaslal po�izovatel zpracovateli žádost o úpravu návrhu ÚP dle výsledk� projednání a 
na základ� zm�ny legislativy od 1.1.2013, a to dopisem ze dne 3.7.2013.  

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

Upravenou dokumentaci návrhu ÚP Uhelná obdržel po�izovatel od zpracovatele dopisem ze dne 
10.12.2013.  
Po�izovatel zahájil ve�ejné projednání - �ízení o návrhu ÚP dle ust. § 52 stavebního zákona, které 
oznámil ve�ejnou vyhláškou vyv�šením od 16.1.2014 do 27.2.2014 na ú�ední desce OÚ Uhelná a 
M�Ú Jeseník a dále oznámil zahájení �ízení jednotliv� dot�eným orgán�m, sousedním obcím, 
Krajskému ú�adu Olomouckého kraje a obci Uhelná. Dokumentace návrhu ÚP byla vystavena 
k ve�ejnému nahlédnutí od 15.1.2014 do 27.2.2014 v tišt�né podob� na Obecním ú�ad� Uhelná, 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. Ve�ejné 
projednání upraveného návrhu ÚP se konalo dne 20.2.2014. Nejpozd�ji do 7 dn� ode dne 
ve�ejného projednání  (tj. do 27.2.2014) mohli uplatnit vlastníci pozemk� a staveb dot�ených 
návrhem �ešení, oprávn�ný investor a zástupce ve�ejnosti námitky, dot�ené orgány a krajský 
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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 7 dot�ených orgán�, 5 ostatních 
subjekt�, námitku uplatnil 1 subjekt.  
Rozhodnutí o námitce v�etn� od�vodn�ní je uvedeno v �ásti 7. tohoto dokumentu. Vyhodnocení 
p�ipomínek a požadavk� uplatn�ných ve stanoviscích dot�ených orgán� ve ve�ejném projednání 
dle § 52 SZ je uvedeno v �ásti 5.2. Vyhodnocení ostatních p�ipomínek je uvedeno v �ásti 8.2.  

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

Po�izovatel ve spolupráci s ur�eným zastupitelem dle ust. § 53 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky projednání a dne 17.4.2014 zpracoval „návrh rozhodnutí o námitkách“ a „návrh 
vyhodnocení p�ipomínek“ uplatn�ných k návrhu ÚP Uhelná. 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 uplatnily 4 dot�ené orgány. 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. 
Dále po�izovatel p�ezkoumal soulad dokumentace návrhu ÚP Uhelná dle ust. § 53 odst. 4 - s 
Politikou územního rozvoje �R, s nad�azenou dokumentací ÚP kraje (Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje). a následn� zajistil se zpracovatelem úpravu dokumentace ÚP dle 
požadavk� KÚOK – OŽPZ, Povodí Odry a �GS-SOG,  která vyplynula z ve�ejného projednání 
návrhu ÚP. 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 
21.5.2014. 

1.6 Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona 

Upravený návrh ÚP Uhelná byl p�edán po�izovateli zpracovatelem dne 18.7.2014.  
Po�izovatel p�edložil Zastupitelstvu obce Uhelná návrh na vydání Územního plánu Uhelná, 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 ÚP Uhelná – výrok, zpracovaná projektantem p�evážn� (samostatná p�íloha) 
I.B Grafická �ást ÚP Uhelná – výrok zpracovaná projektantem (samostatná p�íloha) 
II.C Textová �ást od�vodn�ní územního plánu zpracovaná projektantem (samostatná p�íloha) 
II.D Grafická �ást od�vodn�ní územního plánu zpracovaná projektantem (samostatná p�íloha) 
III. Textová �ást od�vodn�ní územního plánu zpracovaná po�izovatelem (tento dokument).  

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

Po�izovatel p�ezkoumal stanovené požadavky PÚR �R 2008 a jejich zohledn�ní v �ešení návrhu 
územního plánu Uhelná (viz II.C Textová �ást od�vodn�ní ÚP - kapitola 1.1.a.) a konstatuje, že 
návrh územního plánu Uhelná je v souladu s PÚR �R 2008.  
Po�izovatel p�ezkoumal a prov��il návrh ÚP Uhelná z hlediska souladu se ZÚR OK a konstatuje, 
že návrh ÚP Uhelná (viz II.C Textová �ást od�vodn�ní ÚP - kapitola 1.1.b.)  je v souladu 
s vydanými ZÚR OK ve zn�ní Aktualizace �. 1 z r. 2011. 
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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 Uhelná 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 Uhelná je s nimi v souladu.  

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

Územní plán Uhelná 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.  
Projednání návrhu ÚP bylo ukon�eno podle § 50 (spole�né jednání) stavebního zákona p�ed 
novelou, po�izovatel proto navázal a doprojednal návrh ÚP dle novelizovaného ustanovení 
stavebního zákona § 50 odst. 3 s ve�ejností. O upraveném návrhu ÚP dle novely stavebního 
zákona a jeho provád�cích právních p�edpis� se následn� konalo ve�ejné projednání – �ízení o 
ÚP podle § 52 stavebního zákona. 
Po�izovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Uhelná je v souladu s požadavky stavebního 
zákona a jeho provád�cími právními p�edpisy v platném zn�ní.  

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 Uhelná 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. 
Stanovisko krajského ú�adu k vyhodnocení vliv� na životní prost�edí nebylo uplatn�no, nebo�
zpracování dokumentace posouzení vliv� na životní prost�edí nebylo pro ÚP Uhelná 
požadováno. 

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

Ministerstvo dopravy - stanovisko 
(�.j. 965/2012-910-UPR/2 ze dne 28.12.2012, doru�eno 31.12.2012) 
Silni�ní doprava
Pro p�eložku silnice I/60 je v ZÚR Olomouckého kraje vymezen koridor. Tento koridor 
požadujeme respektovat a neumís�ovat do n�j žádné rozvojové plochy. 
U stávající silnice I/60 požadujeme respektovat její ochranné pásmo v souladu s § 30, 32 a 33 
zákona �. 13/1997 Sb. v platném zn�ní. Toto ochranné pásmo je nutné pln� respektovat až do 
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doby vybudování p�eložky a p�evedení stávající silnice na silnici nižší t�ídy. U ploch pro bydlení 
Z03 a Z04 a plochy Z19 pro rekreaci hromadnou zasahující do tohoto ochranného pásma 
požadujeme toto využití uvést jako podmíne�n� p�ípustné. Podmínka 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.  
Z hlediska železni�ní, letecké a vodní dopravy nemáme p�ipomínky, nebo� nejsou dot�eny námi 
sledované zájmy.  
Vy�ízení: bylo konzultováno s Ministerstvem dopravy, vydáno dopl�ující stanovisko: 

Ministerstvo dopravy – dopl�ující stanovisko 
(�.j. 965/2012-910-UPR/3 ze dne 26.6.2013, doru�eno 26.6.2012) 
Pro p�eložku silnice I/60 je v ZÚR Olomouckého kraje vymezen koridor. Tento koridor 
požadujeme respektovat v minimální ší�i budoucího ochranného pásma, tj. v celkové ší�i 100m ( 
50m od osy komunikace na ob� strany), a neumís�ovat do n�j žádné rozvojové plochy. 
U stávající silnice I/60 požadujeme respektovat její ochranné pásmo v souladu s § 30, 32 a 33 
zákona �. 13/1997 Sb. v platném zn�ní. Toto ochranné pásmo je nutné pln� respektovat až do 
doby vybudování p�eložky a p�evedení stávající silnice na silnici nižší t�ídy. U ploch pro bydlení 
Z03 a Z04 a plochy Z19 pro rekreaci hromadnou zasahující do tohoto ochranného pásma 
požadujeme toto využití uvést jako podmíne�n� p�ípustné. Podmínka 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.  
Z hlediska železni�ní, letecké a vodní dopravy nemáme p�ipomínky, nebo� nejsou dot�eny námi 
sledované zájmy.  
Vy�ízení: koridor pro p�eložku I/60 je v dokumentaci vymezen v celkové ší�i 100 m a je 
dodate�n� odsouhlasen dot�eným orgánem – Ministerstvem dopravy dopisem ze dne 26.6.2013. 
V koridoru p�eložky I/60 nejsou umíst�ny rozvojové plochy.  
U stávající silnice I/60 jsou v ochranném pásmu navrhovány plochy Z03, Z04, Z19, uvedená 
podmínka je dopln�na u plochy Z19, plochy Z03 a Z04 jsou za�len�ny až do III. etapy po 
realizaci p�eložky I/60. 

Krajský ú�ad Olomouckého kraje – odbor životního prost�edí a zem�d�lství - stanovisko 
(�.j. KUOK/96266/2012/OŽPZ/7277 ze dne 4.1.2013) 
1/ Ochrana p�írody: Bez p�ipomínek.  
Z d�vodu výskytu zvlášt� chrán�ných rostlin a živo�ich� nesouhlasíme se zm�nami K01 a K02, 
Z 20 a Z24, K 8 – 9 a Z 12 – 17 v Nových Vilémovicích. Požadujeme dodržet maximální 
p�edepsané rozm�ry prvk� územního systému ekologické stability (ÚSES) a dbát na ochranu 
lokalit s výskytem zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich� a rostlin. K ostatním uvažovaným 
zm�nám nemáme p�ipomínky. 
Vy�ízení: nesouhlas se zm�nami K01 a K02, Z 20 a Z24, K 8 – 9 a Z 12 – 17 v Nových 
Vilémovicích byl vypo�ádán novým stanoviskem ochrany p�írody: 

Dopl�ující stanovisko: 
Krajský ú�ad Olomouckého kraje – odbor životního prost�edí a zem. – dopl�ující stanovisko 
(�.j. KUOK 48985/3013 ze dne 27.5.2013, doru�eno 13.6.2013)  
Po provedeném místním šet�ení odpovídáme na vaši žádost a zasíláme upravené stanovisko 
odd�lení OP OŽPZ k návrhu územního plánu (ÚP) Uhelná: 

• Se stavbou ploch reten�ních nádrží - zm�n K01 a K02 bylo zapo�ato, nelze než p�ijmout 
stav a souhlasit s nimi. 
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• Se zm�nou Z 20 s využitím RX souhlasíme za podmínky vylou�ení jakýchkoli 
stavebních a p�stebních aktivit v regionálním koridoru RK 824. 

• Se zm�nou Z 24 OS souhlasíme bez podmínek. 
• U zm�ny K 10 požadujeme p�ed vydáním územního rozhodnutí provedení biologického 

hodnocení lokality a posun umíst�ní nádrže, v�etn� zm�ny její velikosti s ohledem na 
výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin. S realizací zm�ny K 8 souhlasíme. U zm�ny K 9 
souhlasíme s jejím vypušt�ním z návrhu ÚP, v prostoru uvažované nádrže je rozsáhlý 
souvislý porost zvlášt� chrán�ného druhu rostliny v kategorii ohrožené kýchavice bílé 
(Veratrum album). 

• Se zm�nami Z 13 – 17 souhlasíme. Se zm�nou Z 12 lze souhlasit za podmínky zmenšení 
plochy o její �ást, kde roste souvislý porost zvlášt� chrán�ného druhu rostliny v kategorii 
ohrožené lilie zlatohlávek (Lilium martagon), viz p�iložený zákres. 

• Požadujeme dodržet p�edepsané rozm�ry prvk� územního systému ekologické stability. 
• K ostatním uvažovaným zm�nám nemáme p�ipomínky. 

Vy�ízení:  

1/  K01, K02 – zapo�ato se stavbou 
2/ Z20 – plocha RX – požadavek je spln�n, plocha Z20 nezasahuje do plochy RK, v plochách RK 
nejsou možné jakékoliv stavební a p�stební aktivity 
3/ Vyhovuje se- K10 – podmínka zapracována do Výroku -kap.6- Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným zp�sobem využití - W 
4/  K9 – bylo odstran�no z návrhu ÚP 
5/  Z12 – bylo odstran�no z návrhu ÚP 
6/ Vyhov�no - vymezení prvk� ÚSES bylo opraveno a v textu od�vodn�ní up�esn�ny požadavky. 

2/ Posuzování vlivu na životní prost�edí: - Bez p�ipomínek

3/ Ochrana zem�d�lského p�dního fondu: 
V návrhu ÚP obce Uhelná je vymezen zna�ný rozsah zastavitelných ploch pro bydlení, jejichž 
nezbytnost, vzhledem k po�tu obyvatel, obecným demografickým trend�m a dlouhodobé 
hodnot� p�irozeného p�ír�stku obyvatel, se jeví v �asovém horizontu reálné platnosti územního 
plánu jako neod�vodn�ná – p�edloženou dokumentací tato nezbytnost nebyla prokázána. Rozsah 
navržených zastavitelných ploch pro bydlení požadujeme redukovat. Pro navržené zastavitelné 
plochy výroby Z32, Z33 a Z34 požadujeme stanovit etapizaci zástavby. Z výše uvedených 
d�vod� nelze p�edloženou dokumentaci z hlediska ochrany ZPF kladn� projednat (§ 4 a 5 
zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� ZPF). 
Vy�ízení: Vyhov�no, rozsah navržených zastavitelných ploch pro bydlení byl redukován takto: u 
vymezené plochy Z01 BV se vypustila celá okrajová �ást, p�iléhající k cest� C16 a rozloha tím 
byla snížena z 6,08 ha asi na 4,094 ha. Pro navržené zastavitelné plochy výroby Z32, Z33 a Z34 
je stanovena etapizace zástavby. Nesouhlas s dokumentací návrhu ÚP byl vypo�ádán novým 
stanoviskem ochrany ZPF takto:  

Dopl�ující stanovisko: 
Krajský ú�ad Olomouckého kraje – odbor ŽP-ZPF – dopl�ující stanovisko 
(�.j. KUOK 44831/3013 ze dne 15.5.2013, doru�eno 22.5.2013) 
Krajský ú�ad dne 3. 5. 2013 obdržel od po�izovatele územního plánu upravenou verzi územního 
plánu, ve které byl redukován požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro bydlení a byla 
stanovena etapizace zástavby pro vymezené plochy výroby, �ímž bylo vyhov�no námitkám 
vzneseným krajským ú�adem k p�vodní verzi územního plánu. 
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Krajský ú�ad po posouzení upraveného územního plánu sd�luje, že z hlediska ochrany ZPF k 
n�mu nemá další p�ipomínky. 

4/ Lesní hospodá�ství: 
Upozorn�ní – dodržování lesního zákona 
Pokud dojde k dot�ení PUPFLu je nutné respektovat požadavky lesního zákona a vyhodnotit 
p�edpokládané d�sledky navrhovaného �ešení na pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa (PUPFL). 
Pokud nedojde k dot�ení PUPFL je nutné tuto skute�nost uvést v textu územn� plánovací 
dokumentace. 
Vy�ízení: Návrhem ÚP nejsou dot�eny pozemky PUPFL, uvedeno v od�vodn�ní. 

5/ Ochrana ovzduší : - Bez p�ipomínek

Krajský ú�ad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje kraje-odd. územního plánu 
(�.j. KUOK 100138/2012 ze dne 26.11.2012, doru�eno 3.12.2012) 
V Územním plánu Uhelná požadujeme respektovat požadavky a p�ipomínky, které Odbor SR 
KÚOK uplatnil ve stanovisku k návrhu zadání ÚP Uhelná �.j. KUOK 74489/2011 ze dne 1. 7. 
2011 a zajistit soulad se ZÚR OK ve zn�ní Aktualizace �. 1 (opat�ení obecné povahy �. j. KUOK 
28400/2011 ze dne 22. 4. 2011, které nabylo ú�innost dnem 14. 7. 2011). 
Upozorn�ní: Správní území obce Uhelná (východ k.ú. Dolní Fo�t a k.ú. Uhená) je dot�eno 
koridorem územní rezervy (2 x 100 m) pro umíst�ní VTL plynovodu v nové trase dle územní 
studie „Vedení VTL plynovodu Žulová – Javorník (E 15).“  
Vy�ízení: vyhov�no, požadavky jsou v dokumentaci zapracovány. 

Ministerstvo pr�myslu a obchodu 
(�.j. 45154/2012/31100 ze dne 12.11.2012, doru�eno 21.11.2012)  
Bez p�ipomínek

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 
(�.j. KHSOC/20000/2012/SU/HOK ze dne 19.11.2012, doru�eno 19.11.2012) 
Souhlasné stanovisko - bez p�ipomínek

Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silni�ního hospodá�ství 
(�.j. 97044/2012 ze dne 15.11.2012, doru�eno 15.11.2012) 
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. p�edpis�, nemá k návrhu územního plánu obce Uhelná 
p�ipomínky. Pouze p�ipomínáme, že p�eložka a obchvat silnice I. t�ídy I/60 je v Zásadách 
územního rozvoje Olomouckého kraje, ve zn�ní jejich aktualizace �. 1, vymezena jako ve�ejn�
prosp�šná stavba D07 k�ížící se se silnicí III. t�ídy �. 4536. 
Vy�ízení: p�eložka a obchvat silnice I. t�ídy I/60 je v dokumentaci zapracována  dle p�ipomínky, 
v souladu se ZUR OK. 

Ministerstvo zem�d�lství, Pozemkový ú�ad Jeseník 
(�.j. 208145/2012-MZE-130769 ze dne 31.12.2012, doru�eno 31.12.2012) 
Nemá zásadní p�ipomínky k návrhu územního plánu obce Uhelná. 
PÚ pouze upozor�uje, že u n�kterých navrhovaných prvk� plánu (biokoridory, polní cesty) 
dochází k drobným odchylkám oproti návrhu KPÚ. Vzhledem k rozdíl�m v požadavcích na 
p�esnost, která u KPÚ musí být ze zákona vyšší, jelikož jsou k jednotlivým prvk�m navrhovány i 
pozemky, doporu�ujeme provést zp�esn�ní jejich polohy dle výsledk� KPÚ. 
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Jedná se nap�. o následující prvky: biokoridory LK – 5 (99), LK 487 – 5, LK 3 – 4, LK 3 - (38) a 
polní cestu C 24. 
Vy�ízení: respektováno viz požadavek na zp�esn�ní dle KPÚ. Byly provedeny drobné odchylky 
týkající se zejména rozší�ení biokoridor�, které v KPÚ místy nespl�ovaly požadované ší�ky dle 
metodiky ÚSES a dle požadavk� orgán� ZP. 

Ministerstvo obrany-Vojenská ubytovací a stavební správa - stanovisko 
(�.j. 8394/31812/2012-1383-ÚP-OL ze dne 7.12.2012, doru�eno 10.12.2012) 
K návrhu územního plánu Uhelná nemáme p�ipomínky. 
Návrh územního plánu není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. 
Vy�ízení: bez p�ipomínek

Ministerstvo životního prost�edí 
( �.j. 97175/ENV/12,2010/570/12 ze dne 10.12.2012, doru�eno 11.12.2012) 
 Za státní správu geologie - dle map ložiskové ochrany (2009) - ložiska:  

• výhradní ložisko stavebního kamene Nové Vilémovice - Uhelná (�íslo ložiska B3 024 
000),  

• výhradní ložisko nežáruvzdorných keramických jíl� Uhelná - Vidnava (�íslo ložiska 3 
232 900), se stanoveným chrán�ným ložiskovým územím Uhelná.  

P�ipomínky k zákres�m hranic t�chto ložisek nerostných surovin do grafické �ásti ÚP jsme 
uvedli v našem stanovisku k návrhu zadání p�edm�tného ÚP �.j. 49450/ENV/11, 1153/570/11 ze 
dne 11.7.2011. Za p�edpokladu zajišt�ní územní ochrany výhradních ložisek nerostných surovin 
a po dopln�ní (viz. výše) 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: geologie – dokumentace respektuje uvedená výhradní ložiska, p�ipomínky k zákres�m 
byly respektovány, hranice byly upraveny dle ÚAP  
ZPF – bez p�ipomínek

Hasi�ský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník 
(�.j. HSOL-6698-2/2012 ze dne 29.11.2012, doru�eno 7.12.2012) 
Souhlasné stanovisko – bez p�ipomínek 
Vy�ízení: bez p�ipomínek.

Státní pozemkový ú�ad, Krajský pozemkový ú�ad pro Ol. kraj, pracovišt� Šumperk 
( �.j. SPU/037726/2013/63 ze dne 15.3.2013, doru�eno 18.3.2013) 
Státní pozemkový ú�ad - Odlou�ené pracovišt� v Šumperku nemá zásadních p�ipomínek k 
Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Uhelná p�i dodržení následujících podmínek. 
Státní pozemkový ú�ad žádá obec Uhelná, 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. 
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Sou�asn� žádáme, aby p�i projednávání návrhu zadání územního plánu Uhelná 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: konkrétní dot�ení pozemk� ve vlastnictví �R p�i realizaci zám�ru je p�edm�tem 
následných �ízení, územní plán vlastnické vztahy nezohled�uje, ostatní požadavky vyplývají 
z platné legislativy. 

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

Krajský ú�ad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje kraje-odd. územního plánu 
( �.j. KUOK 25973/2013, Ing. R. Grillová, 12. 3. 2013)
Návrh Územního plánu Uhelná – stanovisko 
Odbor strategického rozvoje kraje Krajského ú�adu Olomouckého kraje (dále Odbor SR KÚOK), 
p�íslušný k vydání stanoviska dle ust. § 50 odst. 7 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním �ádu, v platném zn�ní (stavební zákon), obdržel dne 20. 2. 2013 žádost Odboru 
stavebního ú�adu, majetku a investic M�Ú Jeseník o posouzení – stanovisko k návrhu Územního 
plánu (ÚP) Jeseník (z 12/2011). 
Po�izovatelem ÚP Jeseník je M�Ú Jeseník na základ� zmocn�ní dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona. 
Základní údaje: 
Název dokumentace:    Územní plán Uhelná 
Rozsah �ešeného území:   k.ú. Uhelná, Dolní Fo�t, Nové Vilémovice 
Schvalující orgán:    Zastupitelstvo obce Uhelná 
Po�izovatel:     Ú�ad územního plánování M�Ú Jeseník 
Projektant:     Ing. arch. Ji�í Šolar, �KA 00 449 
Technologie zpracování:   digitální 
Návrh ÚP Uhelná vymezuje plochy s rozdílným zp�sobem využití s ohledem na specifické 
podmínky a charakter území a stanoví územní podmínky zejména pro vzájemn� se dopl�ující, 
podmi�ující nebo nekolidující �innosti a podmínky pro stanovení ochrany ve�ejných zájm�. 
Vymezuje zastav�né území, zastavitelné plochy, plochy p�estavby a systém sídelní zelen�
(urbanistická koncepce). Stanoví zp�sob využití ploch, koncepci ve�ejné infrastruktury a 
koncepci uspo�ádání krajiny v�etn� územního systému ekologické stability. Dále se vymezují 
plochy a koridory pro ve�ejn� prosp�šné stavby, ve�ejn� prosp�šná opat�ení, plochy asanací se 
nenavrhují. 
Návrh ÚP Uhelná byl zpracován na základ� schváleného zadání, které neobsahovalo požadavek 
na vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území ve smyslu ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona. 
Spole�né jednání o návrhu se uskute�nilo dne 29. 11. 2012. 
Pojednání návrhu bylo ukon�eno podle § 50 stavebního zákona p�ed novelou (zákon �. 350/2012 
Sb. ú�inný od 1. 1. 2013).; o posouzení návrhu krajským ú�adem dle § 51 stavebního zákona 
p�ed novelou nebylo požádáno. 
Po�izovatel navázal �innostmi podle § 50 odst. 3 (doru�il návrh ÚP ve�ejnou vyhláškou; do 30 
dn� ode dne doru�ení m�že každý uplatnit u po�izovatele písemné p�ipomínky) a dále navázal 
�innostmi dle § 50 odst. 7 a 8 a § 51 stavebního zákona ve zn�ní po novele (stavební zákon). O 
upraveném návrhu ÚP se následn� bude konat ve�ejné projednání podle § 52 stavebního zákona. 
Odbor SR KÚOK se vyjad�uje z hledisek stanovených v ustanovení § 50 odst. 7 stavebního 
zákona; p�edložený návrh ÚP Uhelná (z 12/2011): 
• zohled�uje Politiku územního rozvoje �R 2008 schválenou usnesením vlády �R �. 929 ze dne 
20. 7. 2009: 
− specifická oblast Jeseníky-Králický Sn�žník (SOB 3), 
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• zp�es�uje jevy, jejichž závaznost v území je stanovena vydáním Zásad územního rozvoje pro 
území Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 (opat�ení obecné povahy �.j. KUOK 
28400/2011 ze dne 22. 4. 2011, které nabylo ú�innost dnem 14. 7. 2011): 
− koridor pro p�eložku silnice I/60 D07 (zúžen na 100 m), 
− koridor pro umíst�ní VTL plynovodu E15 (zúžen na ší�ku OP vedení), 
− skladebné �ásti regionálního a nadregionálního ÚSES (RK 824, NRC 487, RC 488, K 85, K 
86), 
− plochy a koridory pro ve�ejn� prosp�šné stavby (D07, E15) a ve�ejn� prosp�šná opat�ení 
(regionální a nadregionální ÚSES),  
− vymezení RC Rychlebské hory. 
• Požadavky na koordinaci z hlediska širších vztah� jsou zejména v dopravní a technické 
infrastruktu�e a u skladebných prvk� ÚSES: 
− Navrhuje se koridor územní rezervy pro VTL plynovod Žulová – Javorník; koridor územní 
rezervy je navržen v souladu s evidovanou ÚS „Vedení VTL plynovodu Žulová – Javorník 
(E15)“. 
− P�eložka I/60 v úseku obchvat Horní Fo�t je zakreslena jako stav (obchvat realizován 2011 – 
2012). 
P�ipomínky: 
1. Nesoulad text. a graf. �ástí je d�vodem ke zrušení ÚP. 
2. Výkresem VPS, VPO a asanací je výkres ploch ur�ených pro umíst�ní navrhovaných VPS 
(D07, E 15), VPO, ve�ejných prostranství, … (§ 2 písm. a) vyhlášky �. 500/2006 Sb., v platném 
zn�ní). 
3. Ve vý�tu v text. �ásti a ve výkrese VPS, VPO a asanací chybí nadregionální biokoridor K 85. 
Upozorn�ní: 
4. Zúžení koridoru pro umíst�ní p�eložky silnice I/60 na 100 m, zúžení koridoru pro VTL 
plynovod dle ZÚR OK na ší�i OP a návrh územní rezervy pro umíst�ní VTL plynovodu dle ÚS 
je nutno odsouhlasit s p�íslušnými DO. 
5. Návrh ÚP je p�ed ve�ejným projednáním  nutno uvést do souladu s legislativou platnou po 
1.1.2013. 
Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, vydává v souladu s 
ustanoveními § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona souhlas, aby byl návrh ÚP Uhelná, upravený 
dle výsledk� projednání, �ešení p�ípadných rozpor� a legislativy platné od 1. 1. 2013, ve�ejn�
projednáván v �ízení o územním plánu podle ust. § 52 stavebního zákona. 
Vy�ízení p�ipomínek: 

1/ Vyhov�no - nesoulad text. a graf. �ástí – je opraven text v tabulce A 39, tj. uvedené Z23 a Z24 
na Z28 a Z29 v souladu s orfickou �ástí B 3 dokumentace 
2/ Vyhov�no - výkres VPS, VPO a asanací je opraven, pro vyzna�ené stavby WD1, WD2, WT9 a 
pod., jsou zakresleny plochy v�. OP 
3/ Vyhov�no - opraveno – dopln�n neregionální biokoridor K85 
4/ Vyhov�no - zúžení koridoru pro umíst�ní p�eložky silnice I/60 na 100 m je dohodnuto s DO – 
Ministerstvem dopravy dopisem z 26.6.2013. 
5/ Vyhov�no - návrh ÚP je uveden do souladu s legislativou platnou po 1. 1. 2013. 

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

Krajský ú�ad Olomouckého kraje – odbor životního prost�edí a zem�d�lství - stanovisko 
( �.j. KUOK 19856/2014 ze dne 26.2.2014, doru�eno 26.2.2014 ) 
Ochrana p�írody:  
Nové stanovisko neuplat�uje, bez p�ipomínek 
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Posuzování vlivu na životní prost�edí: 
Nové stanovisko neuplat�uje, bez p�ipomínek 
Ochrana zem�d�lského p�dního fondu: 
V textové �ásti výroku v kap. �. 6 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem 
využití“, �l. �. 6.16 Plochy zem�d�lské, požadujeme ponechat podmínky p�ípustného využití 
zem�d�lských ploch v p�vodním zn�ní, následující text požadujeme vypustit: 
- stavby, za�ízení a jiná opat�ení pro ochranu p�írody a krajiny, ve�ejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních katastrof a pro odstra�ování jejich 
d�sledk� a technická opat�ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro ú�ely rekreace a 
cestovního ruchu, nap�íklad cyklistické stezky, hygienická za�ízení, ekologická a informa�ní 
centra (dle § 18 odst. 5 stavebního zákona). 
Lesní hospodá�ství: 
KÚOK dále upozor�uje, že v textové �ásti výroku v kapitole �. 6 „Stanovení podmínek pro 
využití ploch s rozdílným zp�sobem využití“, �lánek �. 6.17 Plochy lesní, požadujeme ponechat 
podmínky p�ípustného využití lesních ploch v p�vodním 
zn�ní, následující text požadujeme vypustit: 
- stavby, za�ízení a jiná opat�ení pro ochranu p�írody a krajiny, ve�ejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních katastrof a pro odstra�ování jejich 
d�sledk� a technická opat�ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro ú�ely rekreace a 
cestovního ruchu, nap�íklad cyklistické stezky, hygienická za�ízení, ekologická a informa�ní 
centra (dle § 18 odst. 5 stavebního zákona). 
Ochrana ovzduší: 
Bez p�ipomínek 
Vy�ízení: vyhov�no požadavku na vypušt�ní citovaných odstavc� v textové �ásti výroku v 
kapitole �. 6 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití“, �lánek �.  
6.16 a 6.17.  

M�stský ú�ad Jeseník – odbor životního prost�edí 
( �.j. MJ/02138/2014/02/OŽP-Do ze dne 24.2.2014, doru�eno 24.2.2014) 
Bez p�ipomínek 

Ministerstvo životního prost�edí - stanovisko 
( �.j. 2622/ENV/14 101/570/14 ze dne 7.2.2014, doru�eno 10.2.2014) 
Geologie - ložiska:   
- výhradní ložisko stavebního kamene Nové Vilémovice - Uhelná (�íslo ložiska B3 024 000),  
- výhradní ložisko nežáruvzdorných keramických jíl� Uhelná - Vidnava (�íslo ložiska B3 232  

900), se stanoveným chrán�ným ložiskovým územím Uhelná.  
P�ipomínky k zákres�m hranic t�chto ložisek nerostných surovin do grafické �ásti ÚP jsme 
uvedli v našem stanovisku k návrhu zadání p�edm�tného ÚP �.j. 49450/ENV/11, 1153/570/11 ze 
dne 11.7.2011. Dopln�no v „Od�vodn�ní ÚP“, kap. 5.9 a grafická �ást ÚP.  
Zem�d�lský p�dní fond – bez p�ipomínek 
Vy�ízení: geologie – dokumentace respektuje uvedená výhradní ložiska

Krajská veterinární zpráva 
( �.j. SVS/2014/003084-M ze dne 16.1.2014, doru�eno 17.1.2014 ) 
Souhlasné stanovisko - bez p�ipomínek 
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Krajský ú�ad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silni�ního hospodá�ství 
( �.j. KUOK 7230/2014 ze dne 20.1.2014, doru�eno 20.1.2014 ) 
Bez p�ipomínek 

Hasi�ský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Jeseník 
( �.j. HSOL-321-2/2014 ze dne 20.2.2014, doru�eno 20.2.2014 ) 
Souhlasné stanovisko - bez p�ipomínek 

Státní pozemkový ú�ad  
( �.j. SPU 018000/2014 ze dne 20.1.2014, doru�eno 22.1.2014 ) 
Dot�ené území ÚP Uhelná je �len�no v �HP 2-04-04-016, 2-04-04-017, 2-04-04-027 a 2-04-04-
028. V �HP 2-04-04-027 je v p�íslušnosti hospoda�it SPÚ vodní dílo -- HOZ (hlavní 
odvod�ovací za�ízení) - HOZ 4E1 U Uhelné, pod �. ID 4010000398-11201000 - otev�ený profil 
v délce 0,700 km a HOZ 5F1 U Uhelné pod �. ID 4010000397-11201000 - otev�ený profil v 
délce 0,975 km i zatrubn�ný profil v délce 0,980 km. V �HP 2-04-04-028 je HOZ 5E2 U 
Uhelné, pod �. ID 4010000423-11201000 - zatrubn�ný profil v délce 1,010 km. 
Na t�chto  vodních   dílech HOZ  bude provád�na  pouze b�žná  údržba - odstra�ování splavené 
ornice, se�ení porost� a odstra�ování nálet� d�evin z pr�to�ných profil� HOZ. 
Vy�ízení: v návrhu ÚP jsou uvedená vodní díla – HOZ zanesena

6.  Stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Ve fázi návrhu zadání územního plánu Uhelná Krajský ú�ad Olomouckého kraje, odbor 
životního prost�edí a zem�d�lství, odd�lení integrované prevence (dále jen „krajský ú�ad“), 
neuplatnil 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. 

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

Po�izovatel zamítl tyto námitky:

DENDRO GROUP s.r.o., Skorošice 
( dopis adresovaný OÚ Uhelná ze dne 20.2.2014 ) 
P�ipomínka do návrhu p�ipravovaného územního plánu obce Uhelná: 
Zm�na využití stávajícího výrobního a pr�myslového stavu na nový stav ur�ený pro bydlení a 
stavební pozemky. 
Žádáme o zm�nu využití stávající výrobní a pr�myslové zóny areálu pily v Horním Fo�tu 
(katastrální území 772721 Dolní Fo�t, List vlastnictví 80) na zónu ur�enou pro bydlení a stavební 
pozemky. 
Jedná se o následující nemovitosti (pozemky): parcely – st. 54/1 až 54/4, st. 55, st. 91-93, st. 95, 
st. 96, 449/1, 450/1, 451/1, 451/2, 454, 455/2, 753, 751. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitce, obsažené v podání ze dne 20.2.2014, adresované obecnímu ú�adu Uhelná, doru�ené 
po�izovateli p�i ve�ejném projednání návrhu územního plánu Uhelná dne 20.2.2014, evidované 
pod �.j. MJ/08763/2014, se s použitím ustanovení §172 odst. 5 správního �ádu nevyhovuje a 
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námitkou dot�ené pozemky z�stávají za�azeny dle ploch z rozdílným zp�sobem využití jako VD – 
Plochy výroby a skladování, drobná a �emeslná výroba.  

Od�vodn�ní: 

P�ipomínka byla vyhodnocena jako námitka dle §52 odst.2 stavebního zákona. Spole�nost 
DENDRO GROUP s.r.o. Skorošice je vlastníkem výše uvedených pozemk�. Plocha je vymezena 
jako stabilizovaná – VD Plochy výroby a skladování, drobná �emeslná výroba, jedná se o areál 
bývalé pily. Zastupitelstvo obce se na svém 28. Zasedání dne 13.2.2014 usneslo na základ�
telefonické žádosti o zm�nu ploch pro výrobu a skladování na plochy zastavitelné, že 
s vymezením uvedených pozemk� v �ásti obce Horní Fo�t jako plochu pro bydlení nesouhlasí. 
Nesouhlas je od�vodn�n tím, že v územním plánu je vymezen dostatek nových ploch pro bytovou 
výstavbu, v Dom� pro seniory v obci Uhelná jsou neustále volné 2-3 byty a v obci je 5 dom�
neobsazených.  
Další zastavitelné plochy lze vymezovat pouze na základ� prokázání nemožnosti využít již 
vymezené zastavitelné plochy a pot�eby vymezení nových zastavitelných ploch. Vymezení nových 
zastavitelných ploch pro bydlení je v návrhu ÚP dostate�né, tudíž není pot�eba vymezovat další 
plochy. 

Po�izovatel vyhov�l t�mto námitkám:
- Žádné další námitky nebyly uplatn�ny 

Po�izovatel �áste�n� vyhov�l t�mto námitkám:
- Žádné další námitky nebyly uplatn�ny 

8.  Vyhodnocení p�ipomínek 

8.1  P�ipomínky uplatn�né ve spole�ného jednání dle § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP 
Uhelná 

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

Ostatní:

�editelství silnic a dálnic �R 
( �.j. 004599/11300/2012 ze dne 19.12.2012, doru�eno 27.12.2012) 
�editelství silnic a dálnic �R podává k projednávané ÚPD Uhelná následující vyjád�ení, které je 
podkladem pro vyjád�ení dot�eného orgánu - Ministerstva dopravy: 
K ÚPD Uhelná jsme se naposledy vyjád�ili spisem �.j. 002439/11300/2011 ze dne 12.7.2011 v 
rámci projednávání návrhu zadání ÚP. 
Dle p�edložené ÚPD je v �ešeném území m�sta chrán�n koridor pro vedení p�eložky silnice I/60 
v souladu se ZÚR Olomouckého kraje (VPS D07). Koridor je zakreslený podél osy budoucí 
p�eložky (obchvatu) silnice I/60 o ší�ce budoucího ochranného pásma (celkem 100 m). K 
vybraným �ástem sd�lujeme: 
V textové �ásti ÚPD je navrženo komunika�ní p�ipojení obce Uhelná na p�eložku silnice I/60, 
resp. propojení stávající silnice I/60 s p�eložkou sil. I/60 (ozn. Z27/DS). 
Pozn. Dle graf. �ásti ÚPD je p�edm�tné p�ipojení zakresleno jako sou�ást návrhové plochy pro 
výrobu (ozn. Z27/VD), která sousedí s dalšími plochami navrženými pro výrobu Z35 a Z36 
(umíst�né u stávající trasy I/60). 
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* Proti prov��ování tohoto propojení nemáme námitky, upozor�ujeme však na nutnost 
respektování požadované min. vzdálenosti k�ižovatek dle �SN 736101   Projektování silnic a 
dálnic, tab. 21. S p�edm�tným propojením totiž souvisí nedaleké p�ipojení nové trasy silnice I/60 
u �ásti obce Dolní Fo�t (stavba I/60 Javorník - obchvat) na stávající silnici I/60, které by muselo 
být po realizaci obchvatu Uhelné s daným propojením upraveno. Zárove� je nutno pro toto 
propojení zakreslit samostatný koridor, nikoli aby byl sou�ástí plochy pro výrobu (viz pozn. 
výše). 
* K návrhu sm�rové úpravy stávající silnice I/60 v centrální �ásti obce upozor�ujeme, že tento 
je nutno nejd�íve projednat a schválit s RSD �R, Odborem výstavby Brno, Odd. technické 
podpory, resp. vlastníkem komunikace (MD�R).
V rámci kapit. 6 textové �ásti ÚP je obecn� uvedena podmínka pro plochy navržené s využitím 
ochranného pásma p�eložky silnice I/60. Podmínkou je, že využití ochranného pásma p�eložky 
silnice I/60 „podléhá souhlasu silni�ního správního ú�adu (Odbor silni�ního hospodá�ství KU 
Olomouckého kraje)". 
*  S uvedeným  souhlasíme,  upozor�ujeme však,  že stejná podmínka platí i  pro  lokality,  
navržené v ochranném pásmu stávající silnice I/60. Dle grafické �ásti ÚPD zasahují do 
ochranného pásma stávající trasy silnice I/60 nebo její p�eložky, následující nov� navrhované 
plochy, kterých se uvedená podmínka dotýká: Z04 (pro bydlení), Z19 (rekreace), Z28 (pro 
�SPHM, u novostavby I/60), Z32 (pro výrobu, u novostavby I/60), Z22, Z33, Z34, Z35 (pro 
výrobu). Tuto podmínku požadujeme u dot�ených lokalit uvést (nap�. v Od�vodn�ní). 
Zd�raz�ujeme tímto, že souhlas s funk�ním využitím území není zárove� souhlasem s jejich 
komunika�ním p�ipojením (týká se mj. ploch Z03, Z22 a Z36 - v zastav�né �ásti obce u sil. 
1/60). Znovu upozor�ujeme, že u návrhu komunika�ního p�ipojení nov� navrhovaných ploch na 
silni�ní sí� je nutno postupovat v souladu s §12 „Podmínky pro p�ipojení sousedních nemovitostí 
k silnicím a místním komunikacím" a s § 1 1 „Podmínky pro vzájemné p�ipojování pozemních 
komunikací" vyhlášky �. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon �. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích a v souladu s �SN 73 6110 "Projektování místních komunikací' a �SN 73 6102 
"Projektování k�ižovatek na pozemních komunikacích" v aktuálním zn�ní. Uvedené podmínky se 
týkají také nové navrženého p�ipojení h�išt� na stávající siln. I/60. 
* Dále nov� navrhované plochy pro bydlení Z03 a Z04, které jsou situovány u silnice l. t�ídy je 
nutno uvést jako podmín�n� p�ípustné pro bydlení. Tyto plochy musí být v následném stavebním 
�ízení posouzeny z hlediska vliv� z provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na 
výhledové období 30 let, tzn., je t�eba zajistit, aby nebyly p�ekro�eny hygienické limity 
(vyplývající z Na�ízení vlády �. 272/201 1 Sb., v platném zn�ní) tak, aby ani v budoucnu 
nevznikla vlastníkovi silnice I/60 povinnost provád�t opat�ení ke zmírn�ní negativních vliv�
dopravy na životní prost�edí. 
* V grafické �ásti je nutné sjednotit vyzna�ení koridoru a osy p�el. I/60 dle dopravního výkresu 
– zakreslit pouze osu a hranice koridoru. 
* Dále požadujeme doplnit ochranné pásmo silnice I/60 p�es lokalitu Z36, protože toto území 
považujeme za nezastav�né ve smyslu zákona �. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. K 
ostatním �ástem p�edloženého návrhu ÚP Uhelná nemáme p�ipomínky. 

Vy�ízení:  

(1) Plocha Z27 byla zrušena, trasa severního napojení na p�eložku I/60 také. Požadované min. 
vzdálenosti k�ižovatek dle �SN 736101 jsou dále popsány v od�vodn�ní. 
(2) Sm�rová úprava stávající silnice 1/60 v centrální �ásti obce je schválena již v p�edcházejícím 
ÚP. Její �ešení není nijak podrobn�ji zpracováno, proto je nutno zpracovat p�ípravnou 
dokumentaci a tu p�edem projednat a schválit dle požadavku, popsáno v od�vodn�ní. 
(3) Závazné podmínky dopln�ny do textu ÚP a i u dalších ploch Z04, Z32 a Z34. 
(4) Plochy Z03, Z04 za�azeny do etapy po realizaci p�eložky I/60.
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�editelství silnic a dálnic �R – dopl�ující stanovisko 
( �.j. 000589/11300/2013 ze dne 15.3.2013, doru�eno 18.3.2013) 
K ÚPD Uhelná jsme se naposledy vyjád�ili spisem �.j. 004599/11300/2012 ze dne 19.12.2012 v 
rámci spole�ného jednání o návrhu ÚP. Toto vyjád�ení z�stává i nadále v platnosti. 
P�ipomínky: 

1) Grafické znázorn�ní koridoru, resp. ploch Z25, P05, Z26, požadujeme uvést do souladu s 
textovou �ástí - v grafické �ásti ÚP nutno zakreslit jako „plochy zm�n" - návrhové plochy 
pro dopravní infrastrukturu (+ s vyzna�ením osy zám�ru, nyní zakresleny pouze hranice 
koridoru). V grafické �ásti ÚP jsou podél navržené trasy p�eložky silnice I/60 (po obou 
stranách), uvnit� koridoru, vyzna�eny �árkované �áry nejasného významu (dle legendy 
pravd�podobn� „chodník") - je nutné vypustit. 

2) V ÚPD je v kap. 12 textové �ásti návrhu stanoveno po�adí realizace zm�n v území 
(etapizace): „Plochy jakkoli dot�ené koridorem navrhované p�eložky silnice I/60 obcí 
nelze realizovat p�ed její realizací." S uvedeným souhlasíme. Upozor�ujeme pouze na 
nesoulad s textovou �ásti „Od�vodn�ní ÚP", kde je v kapitole 12 uvedeno, že „etapizace 
není navržena" - nutno opravit.

3) Vzhledem k tomu, že trasa p�eložky silnice I/60 není v �ešeném území stabilizovaná a 
není jistý ani po�et k�ižovatek a jejich tvar, nedoporu�ujeme v rámci ÚPD uvád�t 
eventuální technické �ešení k�ižovatek se stávajícími komunikacemi. Je nutno pouze 
zajistit dostate�nou plochu pro jejich umíst�ní (maximální) - týká se poznámky o k�ížení 
p�eložky siln. I/60 se siln. IM/4536 (kap. 4, str. 21 Od�vodn�ní ÚP). 

4) Dále na str. 23 kap. 6.10 je jako p�ípustné využití v plochách pro silni�ní dopravu 
uvedeno „drobné stavby pro služby (trafiky, prodej upomínek, tržní stánky)" - u silnice l. 
t�ídy považujeme toto využití za neadekvátní - požadujeme vylou�it (vyvolává nap�. 
nežádoucí pot�eby pro odstavování vozidel apod.). 

Z hlediska našich p�ipomínek a požadavk� uvedených v rámci spole�ného jednání o návrhu ÚP 
konstatujeme, že naše požadavky a p�ipomínky byly respektovány pouze �áste�n�. Proto 
vznášíme proti projednávané ÚPD tyto námitky: 

1) Komunika�ní p�ipojení obce Uhelná na p�eložku silnice I/60, resp. propojení stávající 
silnice I/60 s p�eložkou sil. I/60 (ozn. Z27/DS) - v graf. �ásti ÚPD nebyl spln�n náš 
požadavek na vyjmutí p�edm�tného p�ipojení z návrhové plochy pro výrobu (ozn. 
Z27/VD), kterého bylo sou�ástí a zapracování samostatného koridoru pro jeho vedení. 
Požadavek trvá i nadále, tj. v graf. �ásti ÚPD požadujeme vy�lenit samostatnou 
plochu/koridor pro její vedení. Opakovan� upozor�ujeme na nutnost respektování 
p�íslušných technických norem pro navrhování komunikací (viz d�ív�jší vyjád�ení k v�ci) 
a s tím související riziko, že p�edm�tné propojení nebude sou�ástí stavby p�eložky (p�i 
nespln�ní zásad �SN). 

2) U každé z lokalit, které jsou navržené v ochranném pásmu stávající silnice 1/60 (zejména 
Z19/rekreace, Z28/�SPHM,  Z32/výroba,  Z22/sport. vybavenost,  Z33,  Z34,  Z35,  
Z36/výroba)  požadujeme  uvést podmínku „využití ochranného pásma p�eložky silnice 
I/60 podléhá souhlasu silni�ního správního ú�adu (Odbor silni�ního hospodá�ství KU 
Olomouckého kraje)". 

3) U nov� navrhovaných ploch pro bydlení Z03 a Z04, které jsou situovány u silnice I/60, 
není uvedena podmínka, p�i spln�ní které �SD �R souhlasí s umíst�ním lokalit u silnice 
I/60 - u každé z lokalit je nutno uvést podmínku p�ípustnosti pro bydlení - v následném 
stavebním �ízení zajistit posouzení z hlediska vliv� z provozu dopravy (zejména hlukem 
a vibracemi) na výhledové období 30 let, tzn. zajistit, aby nebyly p�ekro�eny hygienické 
limity (vyplývající z Na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., v platném zn�ní) tak, aby ani v 
budoucnu nevznikla vlastníkovi silnice I/60 povinnost provád�t opat�ení ke zmírn�ní 
negativních vliv� dopravy na životní prost�edí. 
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4) I nadále požadujeme doplnit ochranné pásmo silnice  I/60 p�es lokalitu Z36,  protože toto  
území považujeme ve smyslu zákona �. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích za 
nezastav�né. 

5) Dále upozor�ujeme, že souhlas �SD �R s navrhovaným funk�ním využitím ploch není 
sou�asn� souhlasem s komunika�ním p�ipojením k silnicím l. t�ídy. Návrhy nových 
p�ipojení, event. úprava stávajících, je nutné v rámci investorské p�ípravy projednat s 
�SD �R, Odbor p�ípravy staveb Brno. 

6)
Vy�ízení p�ipomínek:  

1/ Vyhov�no – opraveno grafické znázorn�ní koridoru  
2/ Vyhov�no – dopln�na etapizace i do textové �ásti od�vodn�ní 
3/ Vyhov�no – opravena textová �ást 
4/ Vyhov�no – opraveno, drobné stavby vylou�eny u silnic I.t�ídy 
Vy�ízení dalších p�ipomínek: dokumentace byla projednána 2x a to jednou s dot�enými orgány 
(kdy uplatnilo vyjád�ení i �SD) a po druhé po zm�n� legislativy se návrh ÚP doprojednal 
s ostatními dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona. V rámci �ízení o návrhu je již 
dokumentace opravena dle požadavk� a dle nové legislativy, ú�inné od 1.1.2013. Uvedené 
námitky podle §52 SZ jsou dle platné legislativy vy�ízeny jako p�ipomínky dle §50 SZ.  
1/ Plocha Z27 DS z návrhu ÚP vypušt�na 
2/ Vyhov�no – dopln�na podmínka OP silnice I/60 
3/ Vyhov�no - plochy Z03, Z04 za�azeny do etapy po realizaci p�eložky I/60. 
4/ Vyhov�no – dopln�no ochranné pásmo i do návrhové plochy Z36 
5/ Bere se na v�domí 

Lesy �R, lesní správa Javorník 
( �.j. LCR121/000236/2013 ze dne 28.2.2013, doru�eno 18.3.2013) 
Od�vodn�ní územního plánu Uhelná 
Požadujeme opravu na str. 79 - správná vým�ra PUPFL v k.ú. Nové Vilémovice k 1.1.2013 �iní 
883,33 ha (v mezidobí od zahájení zpracování ÚP do jeho vystavení došlo k p�ír�stku vým�ry). 
Grafická �ást 
1.  Na pozemku p.�. 1014 v k.ú. Nové Vilémovice je ozna�ení „LP" - v legend� nenalezeno, o co 
se jedná 
2. Požadujeme ozna�it pozemky p.�. 2133, 2136 druhu „ostatní plocha" se zp�sobem využití 
„jiná plocha" a zp�sobem ochrany „pozemek ur�ený k pln�ní funkcí lesa" v k.ú. Uhelná jako 
plochu „NL" - pozemky jsou v lesním hospodá�ství využívány ke skládkování d�íví. 
3. Požadujeme ozna�it jako plochu „NL" - pozemek p.�. 1012/2 druhu „ostatní plocha" se 
zp�sobem využití „jiná plocha" a zp�sobem ochrany „pozemek ur�ený k pln�ní funkcí lesa" v 
k.ú. Nové Vilémovice lesní pozemky p.�  19, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/1, 44/2, 46, 49, 50, 51, 
64-69, 71, 72, 73/1, 76/2, 113, 288, 303, 322, 330, 527/3, 622/2, 624, 625/2, 626/2, 626/3, 634/3, 
938/4, 943, 953, 1007/2, 1011, 1015, 1021/2, 1026/3, 1278, 1475, 1486, 1489, 1566/2, 2259, 
2330/3, 2344/3, 2356, k.ú. Nové Vilémovice. 
Vy�ízení: - vyhov�no - kultury pozemk� byly mezi zpracováním a projednáním zm�n�ny 
Od�vodn�ní - vyhov�no, opravena vým�ra,  
Grafická �ást  -  
1/ vyhov�no, opraveno,  
2/ vyhov�no, opraveno,  
3/ vyhov�no, opraveno 
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T- Mobile 
( �.j. 048-13-M-PJ ze dne 25.2.2013, doru�eno 27.2.2013) 
Spole�nost T- Mobile Czech Republic a.s. nemá námitek k výše uvedenému zám�ru. Vyhrazuje 
si však právo ochrany MW spoj�, které jsou nezbytné pro provozování, fungování ve�ejné 
komunika�ní sít� GSM a poskytování ve�ejné 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 tyto MW spoje nebyly budoucí 
výstavbou �i regulací v daném území ohroženy. V p�ípad�, že by výstavbou �i regulací byly 
ohroženy naše MW spoje, žádáme, abychom byli informováni a požádáni o stanovisko ke 
konkrétnímu projektu. 
Vy�ízení: ÚP respektuje MW spoje. 

Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, Krajské st�edisko Olomouc 
(�.j. 00313/LM/2013/AOPK ze dne 8.4.2013, doru�eno 10.4.2013) 
K návrhu územního plánu obce Uhelná sd�lujeme p�ipomínky a podn�ty z hlediska zájm�
hájených zákonem �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní (dále jen 
zákon): 
1) Dle Aktualizace �. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), vydané formou 

opat�ení obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje, dne 22. dubna 2011 usnesením 
�. UZ/19/44/2011, zasahuje do správního území obce Uhelná nadregionální biocentrum OK 2 
Raci údolí (p�vodn� R8C 487 Ra�í údolí). Soub�žn� se státní hranicí v jihozápadní �ásti 
dot�eného území prochází osa nadregionálního biokoridoru NK 86, ze které v jižní �ásti 
katastrálního území Nové Vilémovice odbo�uje nadregionální biokoridor NK 85. Skladebné 
�ásti územního systému ekologické stability (	SES) regionální úrovn� zde reprezentuje 
regionální biocentrum RBC 488 H�ibová a regionální biokoridor RK 824. V návrhu územního 
plánu je t�eba používat pro prvky 	SES nadregionální a regionální úrovn� jednotné ozna�ení 
podle Aktualizace �. 1 ZU�. 

2) Považujeme za ú�elné vymezit v návrhu územního plánu interak�ní prvky jako sou�ást ÚSES. 
3) Pro nov� budované komunikace stanovit podmínku, že veškerá nová k�ížení budou �ešena v 

souladu s „Metodikou k�ížení komunikací a vodních tok� s funkcí biokoridoru", kterou 
vydala Agentura ochrany p�írody a krajiny �eské republiky (AOPK �R) v roce 1995 a 
metodickou p�íru�kou „Hodnocení fragmentace krajiny dopravou", kterou vydala AOPK �R 
v roce 2005. Metodika k�ížení komunikací a vodních tok� s funkcí biokoridoru je voln�
dostupná na webových stránkách AOPK �R www.nature.cz. 

4) Pro nov� budované a rekonstruované nadzemní vedení vysokého nap�tí stanovit v souladu s § 
5a odst. 5 zákona povinnost opat�it nadzemní vedení ochrannými prost�edky, které ú�inn�
zabrání usmrcování pták� elektrickým proudem. 

Vy�ízení: vyhov�no �áste�n�
1/ Uvedené prvky ÚSES územní plán respektuje, jejich ozna�ení odpovídá Aktualizaci �. 1 ZUR,  
2/ Nevyhov�no - interak�ní prvky nejsou samostatn� vymezovány,  
3/ Pro nov� budované komunikace a jejich k�ížení s vodními toky a ÚSES platí �ešení dle zásady 
71.6 v Aktualizaci �. 1 ZUR,  
4/ Není p�edm�tem �ešení ÚP. 
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�eská geologická služba, Správa oblastních geolog� Praha  
( �.j. �GS-441/13/0235*SOG-441/059/2013 ze dne 28.3.2013, doru�eno 29.3.2013) 
V p�edchozím návrhu zadání Územního plánu Uhelná uvedená ložiska a poddolované území 
nejsou v textu ani v Od�vodn�ní zmín�na, p�estože se jedná o limity území. Bylo pouze 
dopln�no chrán�né ložiskové území ložiska jíl� Uhelná (B 3232900). Chyb�jící in¬formace je 
nutno v textové �ásti návrhu Územního plánu Uhelná doplnit (kap. 5.9). 
V koordina�ním výkrese je nadále nutno optavit rozsah poddolovaného území, na což bylo v 
p�edchozím stanovisko �GS rovn�ž upozorn�no. 
Významná geologická lokalita D�l Antonín Pelná� (ID 819), navržená �GS k zapracování do 
textu, je podrobn�ji zmín�na v kap. 2.4. Od�vodn�ní. V koordina�ním výkrese však není tato 
lokalita vyzna�ena. 
Vy�ízení: Vyhov�no, provedena úprava dle aktuálních ÚAP 

�eská geologická služba, útvar Geofond Praha 
( �.j. CGS630/13/03574/II-159 ze dne 22.2.2013, doru�eno 27.2.2013)
V zájmovém území je evidováno výhradní ložisko jíll� B3 23900 Uhelná - Vidnava a chrán�né 
ložiskové území CHLÚ 23290000 Uhelná. Ochranou a evidencí ložiska je pov��ena �eská 
geologická služba. 
Upozor�ujeme Vás na odst.l § 13 zákona �. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném zn�ní 
a odst.l § 15 zákona �. 44/1988 Sb. (horní zákon) v platném zn�ní, podle kterých musí orgány 
územního plánování a zpracovatelé územn� plánovací dokumentace zajistit p�i své �innosti 
ochranu ložisek nerost�. 
Vy�ízení: Zákresy ložisek jsou v dokumentaci vyzna�eny a respektovány. 

RWE GasNet, SMP Net, Ostrava 
( �.j. 5000750726 ze dne 25.2.2013, doru�eno 1.3.2013) 
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 �. 1 
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: 
Vymezení územního koridoru VTL plynovodu Javorník - Žulová. K tomuto sd�lujeme 
následující stanovisko: Naše spole�nost nemá v uvedené oblasti požadavky na vymezení ploch a 
koridor� pro výstavbu výše uvedených nových VTL plynovod� a v dlouhodobém horizontu 
neuvažuje o vlastní investi�ní výstavb� VTL plynovod� za ú�elem nové plynofikace obcí. Je 
tedy t�eba p�ehodnotit Vámi navržený zp�sob plynofikace obce (z d�íve plánovaného koridoru 
VTL plynovodu Javorník - Žulová). Pro p�ipojení využijte stávající vedení VTL plynovodu na 
severu sledovaného území. 
P�i �ešení územního plánu je nezbytné dodržet: 
a) v ochranném pásmu zejména: 
-lze m�že být realizována b�žná zem�d�lská �innost bez omezení (neporušit orienta�ní sloupky a 
ostatní p�ípadná nadzemní za�ízení na trase); 
- je nutno ke�e, nízkoko�enné stromy vysazovat 2 m od osy plynovodu na každou stranu; 
- je nutno hlubokoko�enné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu; 
- v ochranném pásmu 4 m musí z�stat voln� p�ístupný zelený pás;  
- oplocení pozemku, stavbu parkovišt� apod. umístit mimo ochranné pásmo; 
b) v bezpe�nostním pásmu zejména: 
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- výstavbu objekt� provád�t mimo bezpe�nostní pásmo, mimo otev�ených staveb nap�. 
parkovišt� nebo skladové otev�ené plochy; 
-  sklady ho�lavin, �erpací stanice PHM apod. umístit mimo bezpe�nostní pásmo; 
c) dále: 
- styk našeho za�ízení se stavbou jiných inženýrských sítí �ešit zásadn� dle �SN EN 1594; 
- p�ejezdy na staveništ� p�es VTL plynovod zásadn� zabezpe�it silni�ními panely 
Vy�ízení: vyhov�no �áste�n�
1/ a 2/ ÚP respektuje, -koridor VTL plynovodu Javorník - Žulová územní rezervy je navržen v 
souladu s evidovanou ÚS „Vedení VTL plynovodu Žulová – Javorník (E15)“, projednanou s 
provozovatelem distribu�ní plynovodní sít� SMP Net, s.r.o., Ostrava,  
body a, b) a c) vyplývají z �ešení ÚP, p�ípadn� se týkají následných stup�� �ízení p�i realizaci 
zám�r�. 

Ob�anské sdružení Nové Vilémovice 
( ze dne 4.4.2013, doru�eno 29.4.2013) 
Doprava

1) Cesta u chalupy (p.Robotky) �.p. 54 je nesprávn� zazna�ena v map� - vede jen okolo 
chalupy, ne ješt� paraleln� p�es dv�r (mapa+text) 

2) Cestu od chalupy �.p. 54 (Robotka) na �ervený d�l, udržovat a vést podle mapy   - 
nevytahovat nájemcem pozemk� f. JAGOS na louky atd. P�vodní cesta je tak 
neudržovaná a v p�ípad� pot�eby (viz povodn� v roce 2002 na Vilémovicích) je 
devastovaná a tedy nepoužitelná !!! Podmínit v textové �ásti ÚP. 

3) Cesta ke kravín�m sm�r na Vojtovice, podmínit údržbou,  odvodn�ním (viz nedostate�né 
�ešení s nakládáním srážkových vod v �ásti Ú.P."Vodohospodá�ství a Životní prost�edí") u 
silážních jam. Deš�ová voda a silážní vody vytékají na tuto cestu vlivem hospoda�ení f. 
Jagos, te�ou až ke k�íži  a zat�žují pozemky pod cestou, kde zamok�ují dvory chalup a sad 
ovocných strom� (doplnit -textová a grafická �ást) 

4) V p�ípad� p�ípravy a zahájení t�žby kamene B 3024000 - podmínit zahájení vy�ešením 
dopravy mimo obec Uhelná a cestu III/4535 (hlu�nost, prašnost, pr�jezdnost, vibrace od 
t�žných aut + tlakové vlivy p�i odst�elech). �ešit graficky a textov� s ohledem na 
Uhelnou, pr�jezdnost na Nové Vilémovice - bez omezení dopravy, (doplnit zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje - aktualizace �.l.) 

5) To�na - oprava grafické �ásti plochy Z 29 a text Z 24. (chyba textové a graf.�ásti)  
- �ešit kryté stání pro cestující na to�n�
- �ešit odpadové hospodá�ství spole�n� s krytým stáním v jednom objektu (voln� stojící 
kontejnery pro separovaný odpad zakomponovat do stavby) 

6) Dopravní spojení je jen 2x denn� —NE �ty�i spoje !? Opravit. 
7) Studii centra obce Uhelná zpracovanou Stavoprojektem zapracovat do územního plánu 

obce. 
Zem�d�lství

1) Str. 13 plochy BX - Definovat rodinné farmy a jejich ochranná pásma, opat�ení na 
ochranu okolí, limity po�tu a druhu zví�at, vliv na studny na okolních pozemcích 

2) Regulativy pro hospoda�ení u kravín� a využívání silážních jam (odvodn�ní omezení 
a likvidaci srážkových vod na komunikaci ke k�íží -tekoucí voda ni�í cestu v�etn�
pojezdu t�žkých mechanizm� a vle�ek p�i sklizni sena - omezení rychlosti 
zem�d�lských vozidel p�i sklizni instalováním zna�ky omezující rychlost 
zem�d�lských vozidel na 30 km/hod, po celé obci. 

Vodní hospodá�ství
Koordinovat Úz. plán s Plánem rozvoje vodohospodá�ství a kanalizace OK (PRVKOK) 
1)  Vodní zdroj nad kravínem má nep�esné technické údaje 
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-vydatnost zdroje je kolísavá od 0,9 až 1,3 l/sec viz údaje pro pramen PO 4003 sledovaný 
�eským meteorologickým ústavem.pobo�ka Ostrava.  
-str.26 a 27 nep�esný popis, opravit a zp�esnit v textové �ásti Ú 
-definovat ochranná pásma v grafické a textové �ásti. 
-str.29-30 není oplocení - opravit a požadovat dopln�ní ochrany zdroje na vlastníkovi pozemku 
viz rozhodnutí �.j. 4326/2002 RŽP/R-229 Ši-231/2 z �íjna 2002 
-Požadavky byly definovány v bod� l až 6 nejsou spln�ny do roku 2013, spln�ní m�lo být do 
30.6.2003 . 
-Z místa je zásobováno 6 chalup s povolením odb�ru vody Státním statkem Javorník od roku 
1979. Studny jsou p�vodní ješt� po p�vodním obyvatelstvu.  
-Zdroj vést jako potenciální zdroj vody i na novou výstavbu - studny u výstavby v plochách Z l 
až  Z17 nejsou z hlediska hydrologie vhodné!!! Ovlivní stávající studny!! 
-Stávající studny - popsat a definovat jejich polohy s místními lokálními vodovody, které vznikly 
v míst�.  
-Oprava textu materiál vodovod� nad kravínem. 
Kanalizace
-Odpadní vody a jejich likvidaci od navrhované výstavby �ešit s ohledem na nízké pr�toky 
Hlu�ného potoka v lét� (na�ed�ní vody)  
Energetika

1) str. 12 -  Trafostanice - p�ehodnotit k navrhované výstavb� a stávajícímu stavu, když 
dnes dochází ke kolísání nap�tí na koncových v�tvích (horní konec) 

2) str. 38 -  Distribu�ní sí� nevyhovuje a bude zhoršený stav s navrhovanou výstavbou Z11 
až Z17. Navýšena spot�eba cca 100 a 150 KW s ohledem na elektrifikaci domácností a 
spot�ebu el. na vytáp�ní a oh�ev teplé vody. 

3) Pro novou výstavbu �ešit novou sí� z posílené nebo vym�n�né trafostanice 
4) Ve�ejné osv�tlení - rozší�it až po Robotku �.p.54. 
5) Používat v textu chalupy ne chaty - mají jinou bilanci el. energie 
6) Omezení dát nejen pro v�trné elektrárny ale i fotovoltaické elektrárny. 

TEXT - str.66. str.47/ IIC
Nepoužívat v textu – pietní spole�. prostor,  ale jinak definovat v ploše PO02/OV 
Nap�., Je navrhovaná úprava prostoru v centrální �ásti  N.V.  (u k�íže) na ve�ejné prostranství s 
využitím pro ob�anské sdružení N.Vilémovice s možnou výstavbou drobné stavby (jednoduchá) 
pro konání spol.akcí sdružení N.V. a ob�an� Uhelné. 
Definovat parametry - stavby (materiál, tvar, výška atd.) 
Pozemky
Doplnit pozemky, které podléhají restitucím církví podle zákona o Církvích, definovat plochy a 
hranice pozemk�. 

Vy�ízení:  

Požadavky byly konzultovány na jednání s p. starostou Ju�íkem, ing. arch Šolarem a p. Dopitou 
z OS Nové Vilémovice a bylo dohodnuto následující: 
doprava 
1/ Vyhov�no - zákres cesty - opraven 
2/ Požadavek není p�edm�tem �ešení územního plánu, údržba pozemk� je povinností vlastníka 
p�ípadn� nájemce,  
3/ Vyhov�no -  je navržen odvod�ovací p�íkop pro zachycení povrchových vod, 
4/ Nevyhov�no - Územní plán eviduje plochy chrán�ných ložiskových území, ale nenavrhuje 
plochy pro t�žbu, protože není stanoven dobývací prostor  
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5/ Vyhov�no �áste�n� - opraven text, tj. plochy Z24 na Z29, další požadavky nejsou p�edm�tem 
�ešení územního plánu,  
6/ Vyhov�no - dopravní spojení upraveno na 2 spoje denn�
7/ Studii centra územní plán respektuje v mezích zpracování ÚP 
zem�d�lství  
1/ a 2/uvedené požadavky budou �ešeny p�i realizaci zám�r�, nejsou p�edm�tem �ešení v ÚP.  
vodní hospodá�ství  
1/ Územní plán respektuje podklad PRVKOK, byly prov��eny a aktualizovány údaje od�vodn�ní 
kap. 4.2.,  
kanalizace – stávající stavby mají domovní �OV, pro návrhové plochy je totéž, rekrea�ní 
chalupy mají jímky,  
energetika
1/ a 2/ prov��eno, upraveno  
3/je navrženo,  
4/lze �ešit v dohod� se zástupci obce,  
5/vyhov�no,  
6/pro fotovoltaické elektrárny nejsou plochy navrženy,  
text – vyhov�no, opraveno v textu 
pozemky - požadavek je nad rámec �ešení ÚP, který vlastnické vztahy nezohled�uje. 

Obec Uhelná 
( ze dne 5.4.2013, doru�eno 29.4.2013) 
1. K.ú Nové Vilémovice – v �ásti �ervený d�l, parcela �. 14 a 324 za�adit do zastavitelného 
území. Bývalý zbor. 
2. K.ú. Dolní Fo�t – rybník K07 p�emístit na druhou stranu cesty, otev�ít p�íkop k rybníku 
Vy�ízení:  

1/ Nevyhov�no, požadavek projednán s orgánem ochrany p�írody s tímto od�vodn�ním v dopise 
ze dne 28.5.2013( viz níže). 
2/ Požadavku vyhov�no. 

M�stský ú�ad Jeseník – Odbor ŽP – k novému požadavku ÚP Uhelná 
( �.j. MJ/19733/2013/02/OŽP/Do ze dne 28.5.2013, doru�eno 29.5.2013) 
Vyjád�ení orgánu ochrany p�írody k novému požadavku do návrhu ÚPO Uhelná 
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 (dále 
jen „zákon“) k novému požadavku pana Bernharda Heckela o vymezení pozemk� parc.�. st. 14 a 
324 v k.ú. Nové Vilémovice do zastav�ných ploch sd�luje: 
Pozemek parc.�. st. 14 je veden v katastru nemovitostí jako zastav�ná plocha a nádvo�í, zp�sob 
využití zbo�eništ�, parc.�. 324 jako zahrada. Ve skute�nosti jsou oba pozemky n�kolik desetiletí 
neudržovány, �ímž došlo k postupnému a zejména p�irozenému zanáletování stromovým, 
ke�ovým a bylinným patrem. Již v dob� zpracování plánu územního systému ekologické stability 
(zpracovatel RNDr. Leo Bureš – Ekoservis Jeseníky, 1997 - 1998) se oba pozemky vzhledem ke 
svému p�írodnímu charakteru a vysokému stupni ekologické stability (v té dob� stupe� 3-4) staly 
sou�ástí lokálního biocentra �. 9. Biocentrum na ploše 3,5 ha bylo vyhodnoceno jako pln�
funk�ní. 
S ohledem na výše uvedené a s odkazem na § 4 odst. 1 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran�
p�írody a krajiny v platném zn�ní, který vymezuje povinnosti ochrany systému ekologické 
stability – mimo jiné všem vlastník�m a uživatel�m pozemk� tvo�ících jeho základ – se zm�nou 



Územní plán Uhelná, vydaný opat�ením obecné povahy  

�

str. 26 

p�ípustného stávajícího funk�ního využití pozemk� a jejich za�azení do zastav�ného území 
nesouhlasíme 

8.2 P�ipomínky uplatn�né ve ve�ejném projednání dle § 52 stavebního zákona o návrhu 
ÚP Uhelná 

Dot�ené orgány:
Vypo�ádání p�ipomínek a stanovisek dot�ených orgán� jsou uvedeny v kap. 5.2.    
Ostatní:
Povodí Odry, státní podnik 
( �.j. 00490/9231/0.611/2014 ze dne 3.2.2014 ) 
Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona �. 254/2001 Sb. o vodách v platném zn�ní) a správce 
uvedených vodních tok�, z hlediska Plánu hlavních povodí �R a P OP Odry uvádíme k návrhu 
ÚP Uhelné následující: 
-   Upozor�ujeme na chybn� uvedené zastavitelné plochy technické infrastruktury (pro umíst�ní 
�OV) ve výrokové �ásti návrhu ÚP v kapitole 4.2 Vodní hospodá�ství. 

- Doporu�ujeme doplnit návrh splaškové kanalizace v lokalit� Horní Fo�t - tzn. zvážit zp�sob 
odkanalizování zastavitelné plochy Z32 (výroba a skladování). 

- Upozor�ujeme, že v další fázi p�ípravy staveb navržených na plochách vodních a 
vodohospodá�ských (rybníky, reten�ní nádrže) je nutno státnímu podniku Povodí Odry k 
odsouhlasení p�edložit p�íslušné projektové dokumentace. 

Vy�ízení:  

1/  Vyhov�no – opraveno chybné ozna�ení plochy �OV 
2/  Vyhov�no - odkanalizování plochy Z32 – opraveno, zakresleno 
3/  Nelze �ešit v rámci ÚP, p�ísluší dalšímu stupni 

RWE Gas Net 
( �.j. 5000886189 ze dne 17.1.2014 ) 
Obdrželi jsme Vaše oznámení ve v�ci ve�ejného projednání návrhu ÚP Uhelná. K tomuto 
sd�lujeme následující stanovisko. 
K uvedenému návrhu ÚP jsme se vyjád�ili již dne 25.2.2013 ve stanovisku �. 5000750726. 
Upozor�ujeme, že nebyla respektována naše doporu�ení z p�edešlého vyjád�ení, co se tý�e 
plynofikace obce. Aktuální návrh plynofikace obce se jeví jako nereálný. V oblasti nejsou 
plánovány nové VTL plynovody, je tedy nezbytné využít pro p�ipojení plánované VTL/STL RS 
stávající vedení VTL plynovodu. 
Nemáme dalších p�ipomínek. 
Vy�ízení: bylo �ešeno ve spol. jednání 

�editelství silnic a dálnic �R 
( �.j. 000171/11300/2014 ze dne 20.1.2014 ) 
�ešeným územím je vedena trasa silnice I/60, která je v projednávané ÚPD respektována. V 
rámci p�edloženého návrhu ÚP Uhelná je rovn�ž respektována plánovaná trasa p�eložky silnice 
I/60, pro kterou je vymezen koridor území o celkové ší�ce 100 m (50 m od osy navržené 
komunikace na ob� strany, plochy ozn. Z25 a Z26 /DS). S uvedeným souhlasíme. 
Po prostudování p�edložené územn� plánovací dokumentace konstatujeme, že naše d�ív�jší 
p�ipomínky a požadavky jsou v rámci projednávaného návrhu ÚP Uhelná respektovány. 
S ohledem na uvedené nemáme k návrhu územního plánu Uhelná další p�ipomínky ani 
požadavky na dopracování. 
Vy�ízení: bez p�ipomínek, vzato na v�domí. 



Územní plán Uhelná, vydaný opat�ením obecné povahy  

�

str. 27 

�eská geologická služba, Správa oblastních geolog� Praha  
( �.j. �GS-441/14/0068*SOG-441/030/2014 ze dne 18.2.2014, doru�eno 18.2.2014 ) 
Upozorn�ním na drobné ložiskové nep�esnosti v jeho textu. 
CGS na základ� ve�ejné vyhlášky M�Ú Jeseník, odboru stavebního ú�adu, majetku a investic, �.j. 
MJ/09953/2011/48/OSMI/Vý ze dne 20. února 2013, vydala v rámci spole�ného jednání o 
návrhu Územního plánu Uhelná stanovisko �.j. �GS-441/13/0235*SOG-441/059/2013 ze dne 
28. b�ezna 2013, které upozor�ovalo na nutnost zapracovat p�ipomínky ve vztahu k problematice 
ložisek nerostných surovin. 
I když je v Od�vodn�ní uvedeno, že p�ipomínky �GS byly respektovány, není tomu tak ve všech 
p�ípadech. 
V textu není zmín�no chrán�né ložiskové území ani ložisko jíl� Uhelná (3232900). �GS 
doporu�uje tuto informaci o jejich ochran�, která vychází ze zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, doplnit do kap. 2.4 
Koncepce ochrany p�írodních hodnot a krajinného rázu. �GS je toho názoru, že se jedná o 
možná d�ležit�jší ochranu než nap�. u charakteristických p�írodních partií (viz odst. 4). 
V Koordina�ním výkrese je nutno opravit rozsah poddolovaného území, na což bylo v 
p�edchozích stanoviskách CGS také upozorn�no. Pokud k tomu nedojde, bude nutné zm�ny Z26 
a Z18 limitovat vypracováním studie, protože se nacházejí v poddolovaném území. 
Vyjma výše uvedeného CGS neuplat�uje z hlediska zvláštními právními p�edpisy chrán�ných 
zájm� v rámci ve�ejného projednání návrhu Územního plánu Uhelná další p�ipomínky. 
Vy�ízení:  

1. CHLÚ a výhradní ložiska jsou uvedena v textové �ásti od�vodn�ní II.C – 5.9 
2. V grafické �ásti opraven rozsah poddolovaného území dle aktualizovaných podklad� z ÚAP. 
Vzhledem k tomu, že aktualizací poddolovaného území nejsou zasaženy plochy Z26 a Z18, není 
nutné území limitovat vypracováním studie. 

Telefónica Czech Republic 
( �.j. POS/SU/UP/2014/04 ze dne 27.2.2014, doru�eno 7.3.2014 ) 
Stanovisko spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s. jako správce a vlastníka vedení sítí 
elektronických komunikací (VSEK) k Návrhu územního plánu Uhelná: 
V zájmové lokalit� obce Uhelná jsou uložený zemní místní metalické kabely, dálkové optické 
sít� a soubory dalších za�ízení VSEK umíst�ných nad zemí (rozvad��e, sloupy, nadzemní vedení 
apod.), které jsou v�cnými b�emeny váznoucími na dot�ených nemovitostech a které je nutné p�i 
budoucích úpravách nebo výstavb� respektovat. Pro konkrétní akce v dot�ené lokalit� je nutné si 
vyžádat u spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s. vyjád�ení o existenci VSEK, kde bude 
up�esn�no umíst�ní sítí a stanoveny podmínky ochrany. 
V p�ípad�, že se v budoucím staveništi bude nacházet kabel VSEK nebo jiné tel. za�ízení bránící 
výstavb�, bude nutné provést stranové p�eložení nebo jiné zabezpe�ení tohoto za�ízení. Na 
vedení SEK a další za�ízení umíst�né na nemovitosti se vztahuje § 104, p�ípadn� § 147 zákona 
�.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s p�ípadnou vynucenou 
p�ekládkou na úrovni stávajícího technického �ešení a z�ízením nového v�cného b�emene VSEK 
hradí ten, kdo p�ekládku vyvolal. 

Vy�ízení: Bez p�ipomínek, podmínky správce sítí se týkají dalších stup�� dokumentace, pop�. 
dokumentace konkrétního stavebního zám�ru. Není �ešeno v ÚP. 








