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    Město Vidnava 
 

   Mírové  náměstí  80  

  790 55  Vidnava 
 

 

 

 

 
Č.J.:    1/2015                                                     Datum:   14. 12. 2015 

 
 
 
 

Zastupitelstvo města Vidnava, 
 

jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odstavce 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za 
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovení § 171 až § 174 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 13 a 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 500/2006 Sb.“) ,  

 
formou opatření obecné povahy 

 

vydává  
 

ÚZEMNÍ  PLÁN  VIDNAVA 
 

 

 

I.  

ÚZEMNÍ PLÁN (výrok) 

 
 
obsahuje tyto části: 
 
I. A  Textová část  Územního plánu Vidnava (36 stran textu),  

-  zpracovatel Ing. arch. Irena Čehovská, Atelier „R“, Wellnerova 14, 779 00  Olomouc  
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje: 
 

A. Vymezení zastavěného území        
B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot    
 B.1.  Základní koncepce rozvoje území       
 B.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot řešeného území     
C. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 

zeleně                 
 C.1.  Urbanistická koncepce         
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 C.2.  Vymezení zastavitelných ploch        
 C.3. Systém sídelní zeleně         
D. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování    
 D.1. Koncepce dopravní infrastruktury       
 D.2. Koncepce technické infrastruktury       
 D.3. Koncepce občanského vybavení       
 D.4. Koncepce veřejných prostranství      
E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně  

 E.1.  Koncepce uspořádání krajiny         
 E.2.  Prostupnost krajiny         
 E.3.  Územní systém ekologické stability       
 E.4.  Protierozní opatření a ochrana před povodněmi     
 E.5.  Koncepce rekreace         
 E.6.  Ochrana nerostných surovin        
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  převažujícího 

účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného 
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu      

 F.1.  Obecné podmínky          
 F.2.  Prostorová struktura zástavby        
 F.3.  Stanovení  podmínek  využití ploch  s  rozdílným způsobem využití   
 F.4.  Stanovení  podmínek  ochrany krajinného rázu      
G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům  
a stavbám vyvlastnit        

 G.1  Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit      
 G.2  Veřejně prospěšná opatření, pro která lze vyvlastnit      
H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 

předkupní právo  
I. Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst.6 stavebního zákona    
J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření         
K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním  územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení 
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti    

L. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části   
 

        
 
I. B  Grafická část Územního plánu Vidnava (4 výkresy),  

-  zpracovatel Ing. arch. Irena Čehovská, Atelier „R“, Wellnerova 14, 779 00  Olomouc  
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje: 
 
I / 1 Výkres základního členění území     1: 10 000  
I / 2  Hlavní výkres        1:   5 000  
I / 3  Koncepce dopravní a technické infrastruktura   1:   5 000  
I / 4  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:   5 000     
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II.  

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

obsahuje: 
 
II. A  Textová část odůvodnění  Územního plánu Vidnava (62 stran textu),  

-  zpracovatel Ing. arch. Irena Čehovská, Atelier „R“, Wellnerova 14, 779 00  Olomouc  
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje: 
 

A.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území   
 A. 1.  Postavení obce v sídelní struktuře         
 A. 2.  Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území    
B.  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem           
 B.1.  Soulad s politikou územního rozvoje české republiky      
 B.2   Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem     
C.  Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona   
 C. 1    Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování (zejména s požadavky na  ochranu 

 architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
 nezastavěného území)           

 C. 2.  Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  
 C. 3.  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

 podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů   
D. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu dle bodů 1 až 4 v 

případě postupu podle § 51, 54, 55 sz)        
E.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informaci o výsledcích 

vyhodnocení vlivu na životní prostředí       
F.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty       
 F.1.  Zdůvodnění základní koncepce rozvoje ÚZEMÍ      
 F.2.  Zdůvodnění podmínek pro ochranu kulturních a přírodních hodnot území   
 F.3.  Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce      
  F.3. 1. Celková koncepce          
  F.3. 2.  Koncepce funkčního uspořádání zastavěného území     
  F.3. 3.  Zdůvodnění vymezení a řešení zastavitelných ploch    
  F.3. 4.  Zdůvodnění řešení systému sídelní zeleně       
 F.4.  Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury        
  F.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury       
  F.4.2. Koncepce technické infrastruktury       
  F.4.3. Koncepce občanské vybavenosti       
  F.4.3. Koncepce veřejných prostranství       
 F.5.  Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 

 pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
 protierozní  opatření, ochrana před povodněmi, dobývání ložisek nerostných surovin 
 apod.          

  F.5.1. Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny       
  F.5.2. Prostupnost krajiny         
  F.5.3. Územní systém ekologické stability (úses)      
  F.5.4. Vodní toky a plochy, ochrana proti povodním, opatření pro zvýšení retenční   

 schopnosti území 
  F.5.5. Nerostné suroviny, horninové prostředí       
 F.6.  Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným 

 způsobem využití           
 F.7.  Zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření     
 F.8.  Zdůvodnění ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

 zpracováním územní studie        
G.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 

ploch           
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H.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení      

I.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa       

 I.1.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
 I.2.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k 

 plnění funkce lesa  
              

       
 

      

II. B  Grafická část odůvodnění Územního plánu  Vidnava (3 výkresy + schema),  

-  zpracovatel Ing. arch. Irena Čehovská, Atelier „R“, Wellnerova 14, 779 00  Olomouc  
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha,  
-  obsahuje: 
 
II  / 1 Koordinační výkres     1 :     5 000 
II  / 2 Výkres širších vztahů     1 : 100 000 
II  / 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 :     5 000 
 

SCHÉMA 
č.1 – Ochrana kulturních hodnot    1 :     3 500 
(vloženo jako příloha v textové části odůvodnění) 
 
 
 

II. C  Textová část odůvodnění pořizovatele Územního plánu  Vidnava, 

-  zpracovatel Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, 
-  je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (viz níže),  
-  obsahuje: 

 
1. Postup pořízení územního plánu  

1.1  Pořízení 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  Řízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona  
1.5  Řízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona  
1.6  Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona  

2. Soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje (PÚR ČR) a územně 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 nezastavěného území  

4. Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
5. Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, příp. s výsledkem řešení rozporů 
5.1 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společném jednání dle ust. § 50 

stavebního zákona o návrhu ÚP Vidnava 
5.2  Stanovisko krajského úřadu – nadřízený úřad dle ust. § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona o 

návrhu ÚP Vidnava 
5.3 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle ust. § 52 

stavebního zákona o návrhu ÚP Vidnava  
6. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
7. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, 

s uvedením důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 
8. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
9. Vyhodnocení připomínek 

9.1   Připomínky uplatněné ve společného jednání dle ust. § 50 stavebního zákona o návrhu ÚP 
Vidnava  

9.2   Připomínky uplatněné ve veřejném projednání dle ust. § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP 
Vidnava 
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1. Postup pořízení územního plánu 
 

1.1 Pořízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona) 
 

Předchozí platnou územně plánovací dokumentací obce Vidnava je: 

- Územní plán města Vidnava, schválený Zastupitelstvem města Vidnava dne 28.2.2002 usnesením č. 
ZM 24/2002, vydaný obecně závaznou vyhláškou města Vidnava č. 3/2002, s účinností od 15.3.2002  

- Změna č.2 územního plánu města Vidnava, schválená Zastupitelstvem města Vidnava dne 4.4.2011 
usnesením č. ZM 4/VI/2011, vydaná formou opatření obecné povahy č.j. MJ/51653/2008/OSMI/Vý, s 
účinností 27.4.2011 
 

Dle ust. § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení ust. § 44 písm. a) a § 45 odst. 1) zákona 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona) Zastupitelstvo města 
Vidnava na svém 3. zasedání dne 2.3.2011 rozhodlo o pořízení nového územního plánu usnesením č. 
3/I./19/2011. Zastupitelstvo města Vidnava pověřilo zastupitele Ing. Miroslava Čučku  ke spolupráci 
s pořizovatelem nového ÚP (určený zastupitel pro pořizování územního plánu).   
Pořizovatelem územního plánu byl stanoven Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a 
investic, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník (dále jen „pořizovatel“). Žádost o pořízení nového 
územního plánu byla pořizovateli zaslána dne 21.2.2011. Pro zpracování územního plánu byl obcí vybrán 
zpracovatel Atelier R - Ing. arch. Irena Čehovská, Wellnerova 14, 779 00  Olomouc  – autorizovaný 
architekt, ČKA 01 437 (dále jen „zpracovatel“).    
Důvodem pořízení nového ÚP byly měnící se podmínky v území, požadavek řešení nové urbanistické 
koncepce a změna legislativy od roku 2007 - nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu a jeho prováděcí vyhlášky. 
 
 

1.2 Zadání územního plánu (§ 47 stavebního zákona) 
 

Na základě doplňujících průzkumů a rozborů a územně analytických podkladů ORP Jeseník byl 
zpracován pořizovatelem Městským úřadem Jeseník, odborem stavebního úřadu, majetku a investic ve 
spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání Územního plánu Vidnava, který byl projednán v souladu 
s ustanovením § 47 stavebního zákona.  
Oznámení o projednání společně s návrhem zadání bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu, dotčeným 
orgánům a sousedním obcím a obci Vidnava dopisem ze dne 23.1.2013 (poslední doručení 24.1.2013). 
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své 
požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě mohly 
uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.  
Veřejnosti bylo projednání návrhu zadání včetně poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k 
návrhu zadání připomínky, oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce obce Vidnava a 
pořizovatele. Vyhláška byla vyvěšena dne od 24.1.2013 do 25.2.2013. Za den doručení veřejné vyhlášky 
je považován 15. den od vyvěšení, tj. 8.2.2013. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl 
každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, tj. do 25.2.2013.  
Návrh zadání Územního plánu Vidnava byl vystaven k veřejnému nahlížení po dobu 30 dnů (od 
24.1.2013 do 25.2.2013), v tištěné podobě na Obecním úřadě Vidnava, u pořizovatele na Městském 
úřadě Jeseník, odboru stavebního úřadu, majetku a investic, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na internetových stránkách obce a pořizovatele.  
V zákonem stanovených lhůtách bylo k návrhu zadání Územního plánu Vidnava uplatněno 11 vyjádření 
dotčených orgánů s požadavky na obsah územního plánu, 1 stanovisko Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany přírody z hlediska vlivů na životní prostředí,            
1 stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany 
přírody s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy NATURA 2000, 6 připomínek ostatních 
subjektů. Po zákonné lhůtě bylo uplatněno vyjádření ŘSD ČR, Správa Olomouc. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání ÚP, oprávněné požadavky byly 
zapracovány do návrhu zadání k dalšímu řešení, případně k dalšímu prověření. Dle stanoviska Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí, uplatněného k návrhu zadání, není nezbytné a 
účelné komplexně posuzovat Územní plán Vidnava z hlediska vlivů na životní prostředí.  
Upravený a doplněný návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona předložen dne 
5.3.2013 Zastupitelstvu města Vidnava, které jej na svém 16. zasedání dne 11.3.2013 projednalo a  
usnesením č. 16/I./18/2013 schválilo.  
Schválené zadání Územního plánu Vidnava je uloženo u obce a u pořizovatele. 
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1.3 Návrh územního plánu – projednání dle § 50 a § 51 stavebního zákona 
 

Na základě schváleného zadání Územního plánu Vidnava pořizovatel pořídil pro obec zpracování 
dokumentace návrhu Územního plánu Vidnava. Pokyn k vypracování návrhu ÚP včetně schváleného 
zadání ÚP byl zpracovateli pořizovatelem zaslán dopisem dne 18.3.2013 (doručeno 20.3.2013). 
Vypracovaný návrh Územního plánu Vidnava byl zpracovatelem Ing. arch. Irenou Čehovskou předán 
pořizovateli dne 24.7.2014. 
Společné jednání o návrhu ÚP 
Návrh Územního plánu Vidnava (dále jen „návrh ÚP“) byl projednán ve společném jednání s dotčenými 
orgány a sousedními obcemi v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 stavebního zákona. Oznámení o 
konání společného jednání bylo zasláno jednotlivě obci, sousedním obcím, dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu a zpracovateli nejméně 15 dnů před společným jednáním. Poslední doručení bylo 
provedeno dne 29.7.2014, tj. 21 dní před společným jednáním.     
Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh ÚP veřejnou vyhláškou, 
vyvěšenou ode dne 31.8.2014 do 18.9.2014 na úředních deskách obce a pořizovatele. Do 18.9.2014 
mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
Návrh ÚP byl vystaven k veřejnému nahlížení od 31.8.2014 do 18.9.2014 v tištěné podobě na Městském 
úřadě Vidnava, u pořizovatele na Městském úřadě Jeseník, odboru stavebního úřadu, majetku a investic, 
dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách pořizovatele (www.jesenik.org).  
Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 19.8.2014 na Městském úřadě v Jeseníku, lhůta pro 
uplatnění stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí byla 30 dnů ode dne společného 
jednání, tj. do 18.9.2014. 
Stanoviska a připomínky k návrhu ÚP uplatnilo 10 dotčených orgánů a 4 ostatní subjekty.  
Vzhledem k tomu, že návrh ÚP Vidnava vymezuje zastavitelné plochy v záplavovém území, pořizovatel 
požádal o dodatečné stanovisko MěÚ Jeseník, Odbor ŽP jako dotčený orgán - vodoprávní úřad. Doplnění 
odůvodnění vymezení ploch v záplavovém území bylo zasláno dne 30.10.2014. Dodatečné stanovisko 
vodoprávního úřadu bylo pořizovateli doručeno dne 3.11.2014.  
S ohledem na výsledky voleb do obecního zastupitelstva pořizovatel požádal nově zvolené zastupitelstvo 
o stanovení nového určeného zastupitele pro pořizování územního plánu dopisem dne 11.11.2014. 
Zastupitelstvo města Vidnava na svém 2. zasedání dne 17.12.2014 pověřilo spoluprací s pořizovatelem 
Ing. Miroslava Čučku.  
Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP, dle ust. § 51 odst. 1  
nebyly řešeny žádné rozpory.   
V souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona byly stanoviska a připomínky k návrhu ÚP 
zaslány na KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánu a stavebního řádu se 
žádostí o vydání stanoviska (doručeno 7.1.2015). Stanovisko Krajského úřadu OK, Odboru strategického 
rozvoje, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona, bylo vydáno dne 15.1.2015 
(doručeno pořizovateli dne 23.1.2015). Tímto dopisem byl dán souhlas s veřejným projednáním 
upraveného návrhu ÚP Vidnava dle ustanovení § 52 stavebního zákona.  
Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů ve společném 
jednání dle § 50 stavebního zákona je uvedeno v části II.C - 5.1 a 5.2 tohoto opatření obecné povahy. 
Vyhodnocení ostatních připomínek je uvedeno v části II.C - 9.1 tohoto opatření obecné povahy. 
Pořizovatel zaslal zpracovateli dopisem ze dne 6.3.2015 žádost o úpravu návrhu ÚP dle výsledků 
projednání (doručeno zpracovateli dne 14.3.2015).  

 
1.4 Řízení o územním plánu – projednání dle § 52 stavebního zákona 

 

Upravenou dokumentaci návrhu ÚP obdržel pořizovatel od zpracovatele dne 6.8.2015.  
Pořizovatel zahájil veřejné projednání návrhu Územního plánu Vidnava dle ustanovení § 52 stavebního 
zákona. Konání veřejného projednání oznámil veřejnou vyhláškou vyvěšením od 12.8.2015 do 22.9.2015 
na úřední desce města Vidnava a pořizovatele MěÚ Jeseník (ÚD města Jeseník). Za doručení veřejné 
vyhlášky se považuje 15. den od vyvěšení, tj. 27.8.2015 (tj. 19 dní před konáním veřejného projednání). 
Pořizovatel dále oznámil konání veřejného projednání jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím, 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje a městu Vidnava (poslední doručení bylo provedeno 11.8.2015, tj. 
35 dní před konáním veřejného projednání).  
Upravená dokumentace návrhu ÚP byla vystavena k veřejnému nahlédnutí od 12.8.2015 do 22.9.2015 v 
tištěné podobě na Městském úřadě Vidnava, u pořizovatele na Městském úřadě Jeseník, odboru 
stavebního úřadu, majetku a investic, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových 
stránkách pořizovatele – MěÚ Jeseník (ÚD města Jeseník).  
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Veřejné projednání upraveného návrhu ÚP se konalo dne 15.9.2015 v 15:00 hodin v Domě partnerství ve 
Vidnavě, Sokolská ul. č.p. 12, Vidnava. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 
22.9.2015) mohli uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem 
řešení, které byly od společného jednání podle § 50 stavebního zákona změněny, a každý své 
připomínky.  
Stanoviska a připomínky k upravenému návrhu ÚP uplatnilo 5 dotčených orgánů a 6 ostatních subjektů. 
K upravenému návrhu ÚP nebyla uplatněna žádná námitka.  

 
1.5 Řízení o územním plánu – projednání dle § 53 stavebního zákona 

 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dle ustanovení § 53 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky projednání a dne 5.10.2015 zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu ÚP. Vzhledem k tomu, že k upravenému návrhu ÚP nebyla uplatněna 
žádná námitka, rozhodnutí o námitkách nebylo zpracováno. Návrh pořizovatel doručil dotčeným orgánům 
a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. 
Svá stanoviska bez připomínek uplatnily 4 dotčené orgány. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako 
nadřízený orgán neuplatní své stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele 
souhlasí.  
Na základě veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu ÚP. 
Vyhodnocení připomínek a požadavků uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů je uvedeno 
v částech II.C - 5.1, 5.2 a 5.2 tohoto opatření obecné povahy. Vyhodnocení ostatních připomínek je 
uvedeno v částech II.C - 9.1 a II.C - 9.2 tohoto opatření obecné povahy.  
Dále pořizovatel přezkoumal soulad dokumentace návrhu ÚP Vidnava dle ustanovení § 53 odst. 4 s 
Politikou územního rozvoje ČR, s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje (Zásady územního 
rozvoje Olomouckého kraje).  
Následně pořizovatel zajistil se zpracovatelem úpravu dokumentace ÚP, která vyplynula z veřejného 
projednání návrhu ÚP. Jedná se o nepodstatné úpravy převážně technického charakteru, které již 
nevyvolávají nové veřejné projednání. Upravený návrh ÚP Vidnava byl předán pořizovateli zpracovatelem 
v elektronické podobě dne 30.11.2015.  

 
1.6 Vydání územního plánu - dle § 54 stavebního zákona 

 

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Vidnava návrh na vydání Územního plánu Vidnava, který v 
souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 novely  vyhl. 
č. 500/2006 Sb. a přílohy č. 7 k této novele vyhl.č. 500/2006 Sb.  obsahuje tyto části: 
 
I.A Textová část Územního plánu Vidnava, zpracovaná projektantem (samostatná příloha k opatření 

obecné povahy) 
I.B  Grafická část Územního plánu Vidnava, zpracovaná projektantem (samostatná příloha k opatření 

obecné povahy) 
II.A Textová část odůvodnění Územního plánu Vidnava, zpracovaná projektantem (samostatná příloha  

k opatření obecné povahy) 
II.B Grafická část odůvodnění Územního plánu Vidnava, zpracovaná projektantem (samostatná příloha 

k opatření obecné povahy) 
II.C Textová část odůvodnění pořizovatele Územního plánu Vidnava, zpracovaná pořizovatelem 

(součást opatření obecné povahy – kapitola II.C).  

 
 

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

 

Pořizovatel přezkoumal stanovené požadavky PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a jejich zohlednění 
v řešení návrhu Územního plánu Vidnava a konstatuje, že návrh Územního plánu Vidnava je v souladu 
s PÚR ČR (podrobněji zpracováno projektantem v příloze II.A - Textová část odůvodnění ÚP Vidnava - 
kapitola B.1. - Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR).  
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Pořizovatel přezkoumal a prověřil návrh ÚP Vidnava z hlediska souladu s územně plánovací 
dokumentací kraje -  ZÚR OK, ve znění Aktualizace č. 1 z r. 2011 a konstatuje, že návrh ÚP Vidnava je v 
souladu s vydanými ZÚR OK (podrobněji zpracováno projektantem v příloze II.A - Textová část 
odůvodnění ÚP Vidnava - kapitola B.2. – Soulad územního plánu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem).  

 
 

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 nezastavěného území  

 

Řešení ÚP vychází ze základních cílů a úkolů územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19 
stavebního zákona. Územní plán Vidnava je zpracován v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu 
obce. Vymezení zastavitelných ploch bylo koordinováno jak s ochranou půdního fondu, tak i s ostatními 
veřejnými a soukromými zájmy v území. Byly zohledňovány předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro přírodní prostředí, hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost obyvatel. 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování a konstatuje, že 
návrh Územního plánu Vidnava je s nimi v souladu (podrobněji zpracováno projektantem v příloze II.A. - 
Textová část odůvodnění ÚP Vidnava - kapitola C.1. – Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území).  
 
 

4.  Soulad návrhu ÚP s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů 

 

Pořizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Vidnava je v souladu s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcími právními předpisy v platném znění  (vyhodnocení zpracováno projektantem v příloze 
II.A. - Textová část odůvodnění ÚP Vidnava - kapitola C.2. - Soulad s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích předpisů).  

 
 

5.  Soulad návrhu ÚP s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, příp. s výsledkem 
řešení rozporů 

 

Pořizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Vidnava je v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů (vyhodnocení zpracováno projektantem v příloze II.A. - Textová část odůvodnění ÚP Vidnava - 
kapitola C.3.1. - Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů).  
Pořizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Vidnava je v souladu se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů. 
Pořizovatel výsledky projednání návrhu ÚP vyhodnotil s určeným zastupitelem obce a dohodl 
s dotčenými orgány. Dokumentace územního plánu byla upravena dle výsledků projednání.  
 
Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společného jednání dle ust. § 50 stavebního 
zákona o návrhu ÚP Vidnava jsou uvedeny v kapitole III. - 5.1 a 5.2 tohoto opatření obecné povahy, 
připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle ust. § 52 stavebního 
zákona o návrhu ÚP Vidnava jsou uvedeny v kapitole III. - 5.3 tohoto opatření obecné povahy. 
 
 
5.1  Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společného jednání dle 

ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona o návrhu ÚP Vidnava 

K návrhu Územního plánu Vidnava ve společném jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo ve 
stanovené lhůtě uplatněno 10 stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a 1 dodatečné stanovisko 
vodoprávního úřadu. 
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Pořizovatel vyhodnotil připomínky a stanoviska takto: 

 
Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství - stanovisko 
(č.j. KUOK 85074/2014 ze dne 18.9.2014, doručeno 22.9.2014) 

1. Ochrana přírody: 
Stanovisko, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti, bylo vydáno orgánem ochrany přírody dne 5. 2. 2013 pod č. j. KUOK 13296/2013. 
Nesouhlasíme se změnou K 06, vedením cesty v ochranném pásmu PR Vidnavské mokřiny napříč 
travním porostem. Tato cesta v reálu neexistuje a její navrhovaná varianta končí u melioračního kanálu 
bez návaznosti. Předpokládáme pokračování cesty (změny K 06) podél toku Vidnávky, kde v současnosti 
cesta je a užívá se. 
K ostatním uvažovaným změnám nemáme připomínky. 
2. Posuzování vlivu na životní prostředí: 
Ve fázi návrhu zadání územního plánu Vidnava Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství, Oddělení integrované prevence, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního 
zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neuplatnil požadavek 
na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). 
K návrhu územního plánu Vidnava nemáme připomínek. 
3. Ochrana zemědělského půdního fondu: 
V návrhu stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy zemědělské 
„NZ“ požadujeme doplnit kategorii nepřípustné využití o následující položky: 

-  stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství o výměře nad 0,2 ha, pro účely rekreace a 
cest. ruchu mimo případy uvedené v přípustném využití, ekologická a informační centra, hygienická 
zařízení. 

Odůvodnění: Požadavek na úpravu regulativu pro zemědělské plochy byl stanoven ve smyslu ust. § 18 
odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., (stavební zákon), s cílem zamezit umisťování nesouvisejících staveb, 
zařízení a jiných opatření na těchto plochách, v souladu se zásadami ochrany ZPF. 
4. Lesní hospodářství: 
Navržená dokumentace neumisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
a proto veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v 
působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny. 
5. Ochrana ovzduší : 
Při zpracování územně plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a 
opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Integrovaném programu snižování emisí Olomouckého 
kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje. V případě Programu ke 
zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje upozorňujeme, že 
byla zpracována již jeho třetí aktualizace. 
Předložená územně plánovací dokumentace vymezuje využití jednotlivých ploch v obecné poloze s tím, 
že umístění konkrétních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve smyslu platné právní úpravy 
oblasti ochrany ovzduší, není předmětem řešení. 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu sděluje, že k umístění, realizaci a povolení provozu staveb 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (např. 
spalovací zdroje s celkovým instalovaným tepelným příkonem vyšším než 300 kWt, průmyslové 
technologie s negativním vlivem na ovzduší …) jsou ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) 
c) a d) zákona o ochraně ovzduší nutná závazná stanoviska a povolení, která vydává zdejší odbor 
životního prostředí a zemědělství. Tato závazná stanoviska a povolení obsahují podmínky a požadavky 
související s ochranou vnějšího ovzduší. 
Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k návrhu územního plánu Vidnava další připomínky. 
 
Vyřízení:  
1.  Ochrana přírody – nelze vyhovět  – cesta K 06 je převzata ze schválených KoPÚ v k.ú. Vidnava z r. 

2012, je vedena v KN jako p.č. 944 – ostatní plocha –ostatní komunikace.  
2.  Posuzování vlivu na životní prostředí - vzato na vědomí. 
3.  Ochrana zemědělského půdního fondu – vyhověno. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití – NZ - plochy zemědělské byly upraveny dle požadavku. 
4.  Lesní hospodářství – vzato na vědomí, bez úprav 
5. Ochrana ovzduší - vzato na vědomí. Závazná stanoviska k jednotlivým záměrům jsou předmětem 

následných stupňů řízení při realizaci stavby. 
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Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko 
( č.j. KUOK 71866/2014 ze dne 30.7.2014, doručeno 30.7.2014) 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek 
 

Vyřízení:  - vzato na vědomí, bez úprav 

 
 

Ministerstvo životního prostředí - stanovisko 

( č.j. 53654/ENV/14,1258/570/14 ze dne 18.8.2014, doručeno 19.8.2014) 

Za státní správu geologie sdělujeme, že na k.ú. obce Vidnava zasahuje ověřené ložisko žáruvzdorných 
jílů Vidnava (číslo lož. B3 099 101). Pro uvedené ložisko bylo stanoveno chráněné ložiskové území. 
Prostor ložiska Vidnava je proto v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, 
považován za území se zvláštními podmínkami geologické stavby. Jeho zákres je zobrazen v mapách 
ložiskové ochrany (ČGS-Geofond). Podle příslušných ustanovení horního zákona musí orgány územního 
plánování již v etapě zpracování ÚPD zajistit územní ochranu prostoru ložiska této suroviny a v případě 
územního řízení dále postupovat v souladu s ustanovením § 13 zák. č. 62/1988 Sb. 
Za předpokladu zajištění územní ochrany výše uvedeného výhradního ložiska, tak jak bylo uvedeno v 
kapitole 6.1.) návrhu zadání ÚP, nemáme na tomto úseku státní správy k předloženému záměru 
připomínky. 
 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, 
Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení návrhu 
územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR 
č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností projednat věc s 
MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 
Vyřízení:  
Geologie – vyhověno – ložisko žáruvzdorných jílů je v ÚP respektováno. 
ZPF - vzato na vědomí. Předmětem řešení návrhu územního plánu není plocha o výměře nad 10 ha. 
 
 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník 

(č.j. HSOL-4754-2/2014 ze dne 28.8.2014, doručeno 3.9.2014) 

Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva: 
souhlasné stanovisko bez připomínek 
 

Vyřízení:  - vzato na vědomí, bez úprav 

 
 

Městský Jeseník, Odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody – vyjádření  
( č.j. MJ/34617/2014/02/OŽP-Do ze dne 18.9.2014, doručeno 19.9.2014) 

Vyjádření orgánu ochrany přírody k „Návrhu ÚP Vidnava“ : 
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 
písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění sděluje, že po prostudování 
předložené dokumentace k návrhu ÚP Vidnava nemá připomínky. 
 

Vyřízení:  - vzato na vědomí, bez úprav 

 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče - stanovisko 
( č.j. KUOK/71286/2014/OKPP/493 ze dne 25.8.2014, doručeno 28.8.2014) 

Dne 25. 7. 2014 obdržel odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje z Vašeho 
úřadu oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Vidnava Krajský úřad Olomouckého 
kraje, odbor kultury a památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, dle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů uplatňuje k návrhu tyto požadavky : 
upozorňujeme na povinnost respektovat vyhl. MK č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader 
měst za památkové zóny, v platném znění. 
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Řešené území je třeba chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyřízení:  
ÚP respektuje ochranu kulturních hodnot na základě zvl. předpisů. 
 
 

Městský Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic – památková péče - stanovisko  
( č.j. MJ/34857/2014/02/OSMI/Dr ze dne 20.8.2014, doručeno 20.8.2014) 

Po prostudování dokumentace výše uvedeného návrhu územního plánu města Vidnava a vyjádření NPÚ-
ÚOPOl vydává výkonný orgán státní památkové péče k návrhu výše zmíněného územního plánu 
následující stanovisko: 
Návrh zadání územního plánu Vidnava není v rozporu se stávající urbanistickou strukturou sídla, ani 
nenarušuje bezprostřední okolí stávajících kulturních památek. Z hlediska ochrany kulturních hodnot v 
řešeném území nemáme k předkládanému návrhu zadání územního plánu Vidnavy žádné další 
připomínky. 
 

Vyřízení:  - vzato na vědomí, bez úprav 

 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR - vyjádření 
( č.j. MZDR 131/2014 ze dne 21.8.2014, doručeno 25.8.2014) 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby 
zdravotnických zařízení.  
 

Vyřízení:  - vzato na vědomí, bez úprav 

 
 

ČR – Ministerstvo obrany ČR – VUSS Brno – stanovisko 
( č.j. MOCR 23636-2/2014-6440 ze dne 20.8.2014, doručeno 20.8.2014) 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek 
 

Vyřízení:  - vzato na vědomí, bez úprav 

 
 

Státní pozemkový úřad – pobočka Jeseník - stanovisko 
( č.j. SPU 379895/2014 ze dne 11.8.2014, doručeno 11.8.2014) 

Stanovisko k návrhu ÚP Vidnava: 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník požaduje, aby do 
návrhu územního plánu byl zapracován plán společných zařízení, který vzešel z komplexní pozemkové 
úpravy a byl schválen zastupitelstvem. 
 
Vyřízení: Vzato na vědomí, ÚP respektuje PSZ a KoPÚ Vidnava.  
 
 
Dodatečné vyjádření DO – vodoprávní úřad: 
 

Městský Jeseník, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad – stanovisko 

( č.j. MJ/39945/2014/02/OŽP/Ši ze dne 3.11.2014, doručeno 3.11.2014) 

Stanovisko vodoprávního úřadu k návrhu Územního plánu Vidnava 
Dne 1. 9. obdržel Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (dále jen vodní zákon), v platném znění, žádost o stanovisko k návrhu Územního plánu Vidnava. 
V předpokládaném návrhu Územního plánu Vidnava jsou vymezeny dvě plochy (Z03 a Z06) ve 
stanoveném záplavovém území vodního toku Vidnavka. 
Dle kapitoly 2, článku 26 Politiky územního rozvoje České republiky je možné vymezovat zastavitelné 
plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a 
zvlášť odůvodněných případech. 
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V publikaci MMR – Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České 
republiky, komentář ke čl. 26 je uvedeno: „Není nutné, ani prakticky možné, aby v záplavových územích 
nebyly navrhovány a povolovány stavby, a to zejména v zastavěném území obcí. Priorita však dbá na to, 
aby se nové zastavitelné plochy vymezovaly přednostně mimo záplavové území a v záplavových 
územích pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Takovým „výjimečným a odůvodněným 
případem“ může být např. obec, jejíž převážná část se nachází v záplavovém území a vymezení 
zastavitelných ploch mimo záplavové území by znamenalo nežádoucí suburbanizaci se všemi důsledky a 
tím spojenými…“ 
Téměř celé zastavěné území města Vidnavy se nachází ve stanoveném záplavové území Q100. 
Zastavěné území je dnes poměrně intenzivně využito, zejména pro bydlení. Z hlediska demografického 
vývoje a budoucího rozvoje města je územním plánem prokázána potřeba vymezení nových ploch pro 
bydlení. Vymezení nových zastavitelných ploch navazujících na stávající zástavbuje velmi omezeno. 
Vymezená plocha Z03 pro bydlení navazuje na stávající zástavbu a nachází se na okraji vymezeného 
záplavového území Q100. Nachází se v blízkosti stávající komunikace III/4563 ve směru Štachlovice a 
Starou Červenou Vodu. Plocha je rovněž dostupná z hlediska technické infrastruktury, v blízkosti se 
nachází veřejný vodovod, plynovod a splašková kanalizace. Podmínkou umístění staveb pro bydlení v 
ploše Z03 je návrh obytného podlaží 1. NP do úrovně nad hladinou Q100. 
Plocha Z06 pro výrobu a skladování zasahuje částečně do záplavového území, v územním plánu je 
stanovena podmínka, že stavby v návrhové ploše budou umístěny mimo záplavové území. 
S přihlédnutím na Pomůcku k uplatňování priorit PÚR ČR a základě výše uvedeného vodoprávní úřad 
souhlasí s návrhem Územního plánu Vidnava, včetně navržených ploch Z03 a Z06. 
 

Vyřízení:  - vzato na vědomí 
 

 
5.2  Stanovisko krajského úřadu – nadřízený úřad dle ust. § 50 odst. 7 a 8 stavebního 

zákona o návrhu ÚP Vidnava 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje – odd. ÚP - stanovisko 
(č.j. KUOK 5506/2015 ze dne 18.9.2014, doručeno 22.9.2014) 

S T A N O V I S K O 
k návrhu územního plánu Vidnava 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, podle ustanovení § 50 odst. 7 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
úprav (dále jen stavební zákon nebo SZ), 
souhlasí s návrhem Územního plánu Vidnava z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. 
Odůvodnění 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, obdržel dne 28. 7. 2014 oznámení o 
konání společného jednání o návrhu územního plánu Vidnava (dále jen ÚP Vidnava) a dne 7. 1. 2015 
návrh ÚP Vidnava a doklady dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, konstatuje, že mu byly předloženy 
podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona. Předložené dokumenty obsahují: 
návrh ÚP Vidnava včetně odůvodnění, stanoviska dotčených orgánů a připomínky jiných subjektů ve 
smyslu § 50 odst. 3 SZ ke společnému projednání, které bylo vedeno dne 19. 8. 2014 na Městském 
úřadě v Jeseníku. Připomínky veřejnosti ve smyslu § 50 odst. 3 SZ, připomínky obcí ve smyslu § 50 odst. 
2 SZ a výsledky konzultací ve smyslu § 50 odst. 4 SZ předloženy nebyly. 
Základní údaje: 
Název dokumentace:   Územní plán Vidnava 
Rozsah řešeného území:  k.ú. Vidnava 
Schvalující orgán:   Zastupitelstvo města Vidnava 
Pořizovatel:    Úřad územního plánování MěÚ Jeseník (§ 6 odst. 1písm. c)  
    stavebního zákona) 
Zpracovatel:    Atelier „R“, Wellnerova 14, 779 00 Olomouc 
Projektant:    Ing. arch. Irena Čehovská; ČKA 01 437 
Technologie zpracování:  digitální 
Předložený návrh ÚP Vidnava byl zpracován v 10/2013. Vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití s 
ohledem na specifické podmínky a charakter území a stanoví územní podmínky zejména pro vzájemně 
se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti a podmínky pro stanovení ochrany veřejných zájmů. 
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Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a systém sídelní zeleně (urbanistická koncepce). Stanoví 
způsob využití ploch, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny včetně územního 
systému ekologické stability. Dále vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření; plochy přestaveb a asanací nenavrhuje. 
Součástí návrhu není dokumentace vyhodnocení vlivů navrženého řešení na udržitelný rozvoj území 
(URÚ); schválené zadání nepožadovalo vyhodnocení ve smyslu ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona. 
Obsah dokumentace: 
Návrh (výrok) ÚP Vidnava: 
 Textová část 
 Grafická část s výkresy: 
  I.1 Výkres základního členění území     1:5 000 
  I.2 Hlavní výkres       1:5 000 
  I.3 Koncepce dopravní a technické infrastruktury   1:5 000 
  I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000 
Odůvodnění ÚP Vidnava: 
 A. Textová část odůvodnění 
  Příloha: Tabulková část – výběr z generelu ÚSES okresu Jeseník pro obec 
     Vidnava s úpravami navrženými v ÚP. 
 B. Grafická část odůvodnění s výkresy: 
  1. Koordinační výkres 1:5 000 
  2. Výkres širších vztahů 1:100 000 
  3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, na základě posouzení předložených 
materiálů ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona konstatuje: 

· Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy bylo zjištěno, 
že předložený návrh ÚP Vidnava nemá vliv (mimo jevů, jejichž závaznost je stanovena ZÚR OK) 
na vazby se sousedními obcemi. 

· Návrh ÚP Vidnava je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými 
usnesením č. UZ/21/32/2008 Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 ve znění 
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané usnesením č. 
UZ/19/44/2011 dne 22. 4. 2011: Zpřesňuje koridory a plochy pro skladebné části ÚSES (NRC 89 
Smolný). 

· Návrh ÚP Vidnava zohledňuje Politiku územního rozvoje ČR schválenou usnesením vlády ČR č. 
929 ze dne 20. 7. 2009: Záplavové území v.t. Vidnavka Q100 (ZÚ) zabírá téměř celé zastavěné 
území města. Z03 v ZÚ je zdůvodněna funkčními a provozními vazbami na stávající objekty – 
dostavba ulice Fojtství v blízkosti centra s využitím stávající dopravní a technické infrastruktury. 
Z06 leží v ZÚ cca ¼. Budoucí využití území v plochách Z03 a Z06 je odsouhlaseno příslušným 
DO (vodoprávní úřad MěÚ Jeseník) jako podmíněně přípustné. 

· Návrh ÚP Vidnava neobsahuje nové koncepční záměry nadmístního charakteru ve smyslu § 43 
odst. 1 stavebního zákona. 
 

Návrh ÚP Vidnava lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ustanovení § 52 stavebního 
zákona. 
V souvislosti s výkonem metodické činnosti Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 
rozvoje kraje, upozorňuje na následující zjištěné nedostatky: 
Návrh výrobních ploch Z06 a Z07 směřuje k rozšiřování výrobních areálů do volné krajiny. 
 
Vyřízení:   
Plocha Z06 je převzata z předchozího územního plánu. Jedná se o obnovu historicky zastavěného 
území. Plocha je dopravně dostupná z přilehlé silnice III. třídy a místní komunikace.  
Plocha Z07 – plocha navazuje na plochu Z06, je dopravně dostupná z přilehlé silnice III. třídy 
Velká část území města Vidnavy se nachází v záplavovém území, čímž jsou možnosti pro vymezení 
ploch pro výrobu značně omezené. Plochy Z06 a Z07 byly zařazeny do návrhu ÚP na základě požadavku 
města a z důvodu nemožnosti využití vhodnějších ploch mimo záplavové území.  
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5.3 Připomínky a stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve veřejném projednání dle 
ustanovení § 52 stavebního zákona o návrhu ÚP Vidnava 

K návrhu Územního plánu Vidnava ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona bylo ve 
stanovené lhůtě uplatněno 5 stanovisek a vyjádření dotčených orgánů. 

 

Pořizovatel vyhodnotil připomínky a stanoviska takto: 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko 
( č.j. KUOK 74345/2015 ze dne 12.8.2015, doručeno 13.8.2015) 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek 
 

Vyřízení:  - vzato na vědomí, bez úprav 

 
 

Krajská hygienická stanice OK - stanovisko 
(č.j.: KHSOC/18964/2015/SU/HOK ze dne 31.8.2015, doručeno 1.9.2015) 

Souhlasné stanovisko  
V souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb. se souhlas váže na níže uvedenou podmínku: 
z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z dopravy na komunikacích II.třídy, s odkazem 
na § 82 odst.2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., musí navržené rodinné domy být situovány a navrženy 
tak, aby v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů, a to ve vzdálenosti 2 m před částí 
jejich obvodového pláště, který je významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního 
prostoru, byly splněny hygienické limity hluku upravené § 12 odst.3 příl.č.3 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
 
Vyřízení:  je zapracováno 
V blízkosti silnice II. třídy a v jejím ochranném pásmu je navržena plocha pro bydlení Z01 – Vidnava, 
Luční. V popisu plochy v závazné části ÚP je uvedena podmínka pro využití plochy:  
v dalším stupni projektové přípravy je nutno prokázat, že v lokalitě nebudou překročeny maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.  
 
 

Ministerstvo životního prostředí - stanovisko 

( č.j. 55815/ENV/15,1282/570/15 ze dne 2.9.2015, doručeno 3.9.2015) 

Za státní správu geologie sdělujeme, že na k.ú. obce Vidnava zasahuje ověřené ložisko žáruvzdorných 
jílů Vidnava (číslo lož. B3 099 101). Pro uvedené ložisko bylo stanoveno chráněné ložiskové území. 
Prostor ložiska Vidnava je proto v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, 
považován za území se zvláštními podmínkami geologické stavby. Jeho zákres je zobrazen v mapách 
ložiskové ochrany (ČGS-Geofond). Podle příslušných ustanovení horního zákona musí orgány územního 
plánování již v etapě zpracování ÚPD zajistit územní ochranu prostoru ložiska této suroviny a v případě 
územního řízení dále postupovat v souladu s ustanovením § 13 zák. č. 62/1988 Sb. 
Územním plánem je ochrana ložiska zohledněna - pro dotčené území není navrhována změna funkčního 
využití, potenciální rezerva je dotčena limity ochrany přírody (viz. „Odůvodnění ÚP, kap. F.5.5.) 
 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, 
Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení návrhu 
územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR 
č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností projednat věc s 
MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 
 
Vyřízení:  
Geologie – vyhověno – ložisko žáruvzdorných jílů je v ÚP respektováno. 
ZPF - vzato na vědomí. Předmětem řešení návrhu územního plánu není plocha o výměře nad 10 ha. 
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Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj - stanovisko 
( č.j. SVS/2015/089095-M ze dne 28.8.2015, doručeno 28.8.2015) 

Souhlasné stanovisko – bez připomínek 
 

Vyřízení:  - vzato na vědomí, bez úprav 

 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření 
(e-mail ze dne 17.9.2015 - informace) 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, nemá připomínek k částem 
řešení územního plánu Vidnava, které byly od společného jednání změněny. 
 

Vyřízení:  - vzato na vědomí, bez úprav 

 
 

6.  Stanovisko krajského úřadu podle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 
Ve fázi návrhu zadání Územního plánu Vidnava Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence (dále jen „krajský úřad“) jako dotčený orgán ve 
smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA).  
 

 
7.  Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle ustanovení § 50 odst. 5 

stavebního zákona zohledněno, s uvedením důvodů, pokud některé 
požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 

 
Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáváno. 
 

 
8.  Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
 
K návrhu Územního plánu Vidnava nebyly ve lhůtě stanovené stavebním zákonem podány žádné 
námitky.  

Rozhodnutí o námitkách nebylo zpracováno. 
 

 
9.  Vyhodnocení připomínek 

 
9.1  Připomínky uplatněné ve společném jednání dle ustanovení § 50 stavebního zákona 

o návrhu ÚP Vidnava 

 
Dotčené orgány: 
Vypořádání připomínek a stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v kap. III. - 5.1.    
 
 

Ostatní: 

K návrhu Územního plánu Vidnava ve společném jednání dle § 50 stavebního zákona bylo ve stanovené 
lhůtě uplatněno a 4 připomínky ostatních subjektů.  
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Povodí Odry, státní podnik - vyjádření 
( č.j. 11097/9231/0.611/2014 ze dne 18.8.2014, doručeno 27.8.2014 ) 

Vyjádření k návrhu ÚP Vidnava 
Z hlediska správce povodí (§ 54 žák. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a správce uvedených 
vodních toků a z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Odry uvádíme k návrhu ÚP 
Vidnava následující: 
· Nesouhlasíme s vymezením ploch Z03 – bydlení v RD (předpokládá se výstavba 8 RD) a Z06 – 

výroba a skladování, které se nacházejí v ZÚ Vidnavky. Vymezení těchto ploch není dle našeho 
názoru v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, na základě které mají být vytvářeny 
podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potencionálními riziky a přírodnímu 
katastrofami s cílem minimalizovat rozsah případných škod a zastavitelné plochy mají být 
vymezovány v ZÚ jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Upozorňujeme, že 
další výstavba či zpevňování ploch (např. dopravní vybavenost) v záplavovém území bude mít 
pravděpodobně za následek zhoršení stávajících odtokových poměrů. 

· Informujeme, že v rámci aktualizace Plánu oblasti povodí Odry (II. plánovací období) bylo upuštěno 
od revitalizace Vidnavky – revitalizace byla uvažována po roce 2015 v říčním km 0,0-1,2.  

· Uvádíme, že v legendě Koordinačního výkresu chybí ochranné pásmo ČOV 
 
Vyřízení:  
1. Nehověno – plochy Z03 a Z06 byly ponechány v návrhu ÚP Vidnava. O vyjádření k této problematice 
bylo požádáno o dodatečné stanovisko vodoprávní úřad – MěÚ Jeseník, Odbor životního prostředí 
z hlediska ochrany vod, ten po dodatečném odůvodnění vymezených ploch s návrhem ÚP Vidnava 
souhlasí (stanovisko uvedeno níže).  
Odůvodnění: 
Ve sdělení MMR – Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR 2008 – je k č. 26 PÚR ČR 
uveden komentář: 
„Mimo aktivní zónu ve stanovených záplavových a ostatních známých inundačních územích mohou být 
povolovány stavby pouze se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu a pouze za podmínek jím 
stanovených. 
Není nutné, ani prakticky možné, aby v záplavových územích (mimo aktivní zónu) nebyly navrhovány a 
povolovány stavby, a to zejména v zastavěných územích obcí. Priorita však dbá na to, aby se nové 
zastavitelné plochy vymezovaly přednostně mimo záplavová území a v záplavových územích pouze ve 
výjimečných a odůvodněných případech. Takovým "výjimečným a odůvodněným případem" může být 
např. obec, jejíž převážná část se nachází v záplavovém území a vymezení zastavitelných ploch mimo 
záplavové území by znamenalo nežádoucí suburbanizaci se všemi důsledky s tím spojenými…“ 
Téměř celé zastavěné území města Vidnavy se nachází ve stanoveném záplavovém území Q100. 
Zastavěné území je dnes poměrně intenzivně využito, zejména pro bydlení. Z hlediska demografického 
vývoje a budoucího rozvoje města je územním plánem prokázána potřeba vymezení nových ploch pro 
bydlení. Vymezení nových zastavitelných ploch navazujících na stávající zástavbu je velmi omezeno, je 
nutné přihlédnout rovněž k dostupnosti dopravní a technické infrastruktury a zájmům ochrany přírody 
mimo zastavěné území města. Z platného územního plánu města nebyly převzaty zastavitelné plochy 
ležící ve vymezeném záplavovém území. Jedinou výjimkou vymezení plochy v záplavovém území je 
plocha Z03. 
Vymezovaná plocha Z03 pro bydlení navazuje na stávající zástavbu a nachází se na okraji vymezeného 
záplavového území Q100, mimo aktivní zónu. Nachází se v blízkosti stávající komunikace III/4563 ve 
směru na Štachlovice a Starou Červenou Vodu. Plocha je rovněž dostupná z hlediska technické 
infrastruktury, v blízkosti se nachází veřejný vodovod, plynovod i splašková kanalizace. Domníváme se, 
že vzhledem k existenci stávající dopravní i technické infrastruktury, nedojde k výraznému zhoršení 
odtokových poměrů, které uvádí Povodí Odry jako jeden z důvodů nesouhlasu s vymezením plochy v ÚP. 
Podmínkou umístění staveb pro bydlení v ploše Z03 je návrh obytného podlaží 1.NP do úrovně nad 
hladinu Q100. 
Plocha Z06 pro výrobu a skladování (VD) rovněž zasahuje částečně do záplavového území, v územním 
plánu je stanovena podmínka, že stavby v návrhové ploše budou umístěny mimo záplavové území. 
Výstavba mimo aktivní zónu záplavového území bude respektovat podmínky opatření obecné povahy, 
vydané KÚOK, Odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUOK 65586/2011 ze dne 13.6.2011, 
kterým se stanovuje záplavové území vodního toku Vidnavka. Veškerá výstavba bude projednána se 
správcem povodí, tj. Povodí Odry, z hlediska ovlivnění odtokových poměrů a odsouhlasena příslušným 
vodoprávním úřadem. 
2.  Bere se na vědomí 
3.  Legenda Koordinačního výkresu byla doplněna o ochranné pásmo ČOV.  
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Správa CHKO Litovelské Pomoraví a Krajské Středisko Olomouc- vyjádření 
( č.j. 01186/LM/2014 ze dne 21.8.2014, doručeno 22.8.2014 ) 

V návaznosti na obdržené oznámení o projednání návrhu Územního plánu Vidnava zasíláme připomínky 
ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
Připomínky námi uplatněné k návrhu zadání územního plánu Vidnava byly zapracovány. 
· V kapitole E.3.2, E3.3, E3.4 v „Návrhu“ a kapitole F.5.3.2 Návrh řešení ÚSES „Odůvodnění“ 

navrhujeme pro označení prvků ÚSES použít zkratky používané v souladu se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje tj. NRBC místo uvedeného NC, LBK místo LK nebo LB, LBC místo LC a to 
v textové i mapové části. 

· Požadujeme provést opravu v textu „Odůvodnění“ v kapitole F.2.2 Přehled přírodních a krajinných 
hodnot“ týkající se charakteristiky přírodní rezervace Vidnavské mokřiny, Natura 200 EVL Vidnava v 
souladu s platnými a aktuálními informacemi viz http://drusop.nature.cz, www.natura2000.cz zejména: 
- předmět ochrany přírodní rezervace Vidnavské mokřiny opravit v souladu s nařízením 

Olomouckého kraje č. 18/2013, kterým byla PR Vidnavské mokřiny vyhlášena (želva bahenní není 
předmětem ochrany tohoto území), 

- vypustit informaci, že PR patří jen městu Vidnavě jak je uvedeno v textu (část pozemků je ve 
vlastnictví ČR, s právem hospodaření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), 

- překlepy a další nesrovnalosti v textu. 
· V kapitole významné krajinné prvky ze zákona opravit chybně uvedenou definici v souladu s 

ustanovením § 3 odst. b) zákona č. 114/92 Sb. 
 
Vyřízení:  
1. Vyhověno - upravit názvosloví dle ZÚR OK.  
2. Vyhověno – upravit text Odůvodnění týkající se PR Vidnavské mokřiny v souladu s platnými 

informacemi, opravit nesrovnalosti v textu 
3. Vyhověno – upravit definici VKP dle zákona 
 
 

Česká geologická služba (CGS), Správa oblastních geologů - vyjádření 
( č.j. ČGS- 441/14/1105*SOG-441/432/2014 ze dne 26.8.2014, doručeno 26.8.2014) 

Věc: Stanovisko ČGS k návrhu Územního plánu Vidnava 
V předloženém návrhu Územního plánu Vidnava ČGS doporučuje následující úpravy: 
Odůvodnění: 

- kap. F.5.5.4 popisuje plošně rozsáhlé poddolované území, které již bylo zmenšeno pouze na průběh 
dopravní štoly a jámy – nutno upravit; 

- kap. F 5.5.5 byla doplněna o významné geologické lokality Stachlovice (ID 2578) a Kaolinový odkliz 
u Vidnavy (ID 2579), které zasahuje menší částí z k.ú. Stará Červená Voda; 

- kap. F 5.5.6 zmiňuje, že v řešeném území se nenachází žádné sesuvné území. 
Grafické přílohy: 

- V koordinačním výkrese nutno opravit rozsah poddolovaného území dle aktuálního stavu. 
- Nutno doplnit bodový zákres zmíněného prognózního zdroje Q 9407000 Vidnava-Stachlovice. 

ČGS vyjma požadavku na upřesnění výše uvedených ložiskových skutečností neuplatňuje k 
vystavenému návrhu Územního plánu Vidnava další připomínky. 
 
Vyřízení:  
Vyhověno.  
Odůvodnění:  
- opraven popis poddolovaného území 
- doplněn text o významné geologické lokality 
- sesuvné území nebylo zjištěno 
Grafická část: 
- opraveno poddolované území dle aktualizace podkladů ÚAP 
- doplněn bodový zákres prognózního zdroje Q 9407000 
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RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem - vyjádření 
( č.j. 5000984013 ze dne 5.8.2014, doručeno 11.8.2014) 

V územním plánu požadujeme: 
1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v 

souladu se zákonem č. 458/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem. 
- ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: viz příloha č. 1 
- bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice v rozsahu 10 m 
- ochranné pásmo plynovodů a technologických objektů činí 4 m na obě strany od půdorysu 

plynovodu 
- ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném území obce činí l m na obě strany od půdorysu 

plynovodu; 
2. zakreslit plynárenská zařízení (PZ) v aktuálním stavu a rovněž nově navržená PZ v detailech časti ÚP. 
K zaslané dokumentaci máme tyto připomínky: Bez připomínek. 
 

Při řešení územního plánu je nezbytné dodržet: 
a) v ochranném pásmu zejména: 

- lze může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a 
ostatní případná nadzemní zařízení na trase); 

- je nutno keře, nízkokořenné stromy vysazovat 2 m od osy plynovodu na každou stranu; 
- je nutno hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu; 
- v ochranném pásmu 4 m musí zůstat volně přístupný zelený pás; 
-  oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo ochranné pásmo;  

b) v bezpečnostním pásmu zejména:  
- výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo, mimo otevřených staveb např. parkoviště nebo 

skladové otevřené plochy; 
-  sklady hořlavin, čerpací stanice PHM apod. umístit mimo bezpečnostní pásmo; 

c)  dále 
- styk našeho zařízení se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČSN EN 1594;  
- přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely;  

Při respektování uvedených podmínek s návrhem územního plánu souhlasíme.  
 
Vyřízení:  
K bodu 1. a 2. - je respektováno a zakresleno v míře přiměřené podrobnosti a významu řešené územním 
plánem.  
K bodům a), b), c) - jedná se podrobnosti, náležející do následných správních řízení při realizaci staveb. 
Podrobnosti, které náleží do jiných stupňů řízení, nemůže územní plán obsahovat (§ 43 odst. 3 
stavebního zákona). 
 

 
9.2  Připomínky uplatněné ve veřejném projednání dle ust. § 52 stavebního zákona o 

návrhu ÚP Vidnava 
 
Dotčené orgány: 
Vypořádání připomínek a stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v kap. III. - 5.2.    
 
 
Ostatní: 

K návrhu Územního plánu Vidnava ve veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona byly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 6 připomínek ostatních subjektů.  
 

AOPK – RP CHKO Jeseníky  - vyjádření 
(č.j. SR/0585/JS/2015-2 ze dne 16.9.2015, doručeno 22.9.2015) 

Sdělení k Návrhu ÚP Vidnava - území mimo CHKO Jeseníky 
K návrhu zadání územního plánu Vidnava sdělujeme připomínky a podněty z hlediska zájmů hájených 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). Vyjádření se 
týka pouze části správního území, které leží mimo CHKO Jeseníky. 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště XIII - Správa CHKO Jeseníky 
(dále jen „Agentura“) posoudila Návrh územního plánu Vidnava (dále jen „ÚP“) z hlediska zájmů ochrany 
přírody a krajiny a z hlediska splnění připomínek uvedených v písemném vyjádření k návrhu zadání ÚP 
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Vidnava vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Litovelské Pomoraví a 
Krajské středisko Olomouc, detašované pracoviště Olomouc, Lafayettova 13, 779 00 Olomouc vydaného 
pod č. j.: 01186/LM/2014 ze dne 21. 8. 2014 a sděluje následující: 

- posouzení návrhu ÚP Vidnava z hlediska ÚSES – bez připomínek 
- posouzení návrhu ÚP Vidnava z hlediska MZCHÚ – bez připomínek 
- posouzení návrhu ÚP Vidnava z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů – bez 

připomínek 
- pozemky AOPK ČR – nebudou dotčeny Návrhem ÚP Vidnava 

Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav 
 

 

Česká geologická služba (CGS), Správa oblastních geologů - vyjádření 
( č.j. ČGS- 441/15/1321*SOG-441/476/2015 ze dne 26.8.2015, doručeno 26.8.2015) 

Stanovisko ČGS k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Vidnava 
Ve veřejně projednávaném návrhu Územního plánu Vidnava ČGS doporučuje následující úpravy: 
Text 

- kap. E.6.2 – opravit číslo prognózního zdroje (správně Q 9407000) 
Odůvodnění 

- kap. F.5.5.3. – opravit číslo prognózního zdroje (správně Q 9407000) 
- kap. F.5.5.4 – z textu vyškrtnout „poměrně rozsáhlé“, poddolované území bylo výrazně zmenšeno, 

což je zobrazeno i v koordinačním výkrese 
ČGS vyjma drobných úprav textu uvedených výše neuplatňuje k veřejně projednávanému návrhu 
Územního plánu Vidnava další připomínky. 

 
Vyřízení: vyhověno 
1. Číslo prognózního zdroje bylo v textové části opraveno. 
2. Z textové části v kap. F.5.5.4 bylo vyškrtnuto označení „poměrně rozsáhlé“ 

 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc - vyjádření 
( č.j. V-3656/2015/Pe ze dne 21.8.2015, doručeno 28.8.2015) 

ŘSD ČR - správa Olomouc jako majetkový správce státních silnic v Olomouckém kraji bere na vědomí 
veřejné projednání návrhu ÚP Vidnava s následujícími poznámkami: 

- předmětným územím neprochází v současnosti žádná státní silnice, která by měla být v naší 
majetkové správě a proto nemáme z tohoto hlediska žádné připomínky. 

- v ostatním - hlavně výhled vedení trasy případné přeložky - trasování státní silnice - stanoví svým 
vyjádřením úsek výstavby ŘSD ČR Brno, Šumavská 33 

 
Vyřízení:  
Bere se na vědomí, bez úprav 
 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Šumperk  - stanovisko 
(č.j.: SPU 412528/2015/Tom ze dne 2.9.2015, doručeno 2.9.2015) 

Státní pozemkový úřad – Pobočka v Šumperku nemá zásadních připomínek k OZNÁMENÍ - veřejné 
projednání návrhu územního plánu Vidnava při dodržení následujících podmínek. 
Státní pozemkový úřad (dále SPÚ) žádá Město Vidnava, případně investora stavební akce, při které 
dojde k záboru nebo dotčení pozemků ve správě SPÚ (pozemky psané na listu vlastnictví státu – státní 
pozemky zařazené v zemědělském půdním fondu), aby toto předem projednal se Státním pozemkovým 
úřadem. 
Současně žádáme, aby při veřejném projednání návrhu územního plánu Vidnava byl dodržen zákon č. 
334/92 Sb. a investor konkrétní akce se řídil zák.č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. 
 

Vyřízení: Uvedené požadavky vyplývají ze zákona – bude řešeno v dalších stupních dokumentace 
jednotlivých záměrů. 
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T-Mobile Czech Republic  

(č.j  480-15-M-PJ  ze dne 14.8.2015, doručeno 24.8.2015) 

Společnost T- Mobile Czech Republic a.s. nemá námitek k výše uvedenému záměru. Vyhrazuje si však 
právo ochrany Základnové stanice (ZS), včetně NN el.přípojek, a MW spojů, které jsou nezbytné pro 
provozování, fungování veřejné komunikační sítě GSM a poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací. V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, je 
zajišťování sítí elektronických komunikací uskutečňováno ve veřejném zájmu. Dle oprávnění 
vyplývajících z § 101 zákona o elektronických komunikacích požadujeme, aby tato ZS, NN el. přípojky a 
MW spoje nebyly budoucí výstavbou či regulací v daném území ohroženy. V případě, že by výstavbou či 
regulaci byla ohrožena naše ZS, NN el. přípojky a MW spoje, žádáme abychom byli informováni a 
požádáni o stanovisko ke konkrétnímu projektu. 
 

Vyřízení:   
Posuzování konkrétních záměrů přísluší dalšímu stupni dokumentace. 
 
 

RWE, GasNet Ústí nad Labem - vyjádření 
( č.j.: 5001165140 ze dne 14.8.2015, doručeno 21.8.2015) 

K návrhu ÚP jsme se vyjádřili již dne 30.1.2011 a 5.8.2014 ve stanovisku č. 5000740625 a 5000984013. 
Při respektování těchto stanovisek nemáme dalších připomínek. 
 
Vyřízení: 
Požadavky stanovisek jsou respektovány v rámci územního plánu. Posuzování konkrétních záměrů 
přísluší dalšímu stupni dokumentace. Bere se na vědomí, bez úprav. 
 

 
 
 
 
Závěr: 
 
Pořizovatel územního plánu, Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, ověřil, že 
dokumentace návrhu ÚP Vidnava obsahově splňuje požadavky stanovené ve stavebním zákoně a jeho 
prováděcích vyhláškách v platném znění.  
Zastupitelstvo obce Vidnava ověřilo, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledky řešení rozporů a se stanovisky 
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 
S ohledem na to, že při pořizování a projednávání byly splněny všechny podmínky a požadavky, které 
stanovuje stavební zákon a další právní předpisy, rozhodlo Zastupitelstvo města Vidnava tímto opatřením 
obecné povahy vydat Územní plán Vidnava. 
 
 
Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy současně pozbývá platnost předchozí územně 
plánovací dokumentace obce: 

- Územní plán města Vidnava, schválený Zastupitelstvem města Vidnava dne 28.2.2002 usnesením č. 
ZM 24/2002, vydaný obecně závaznou vyhláškou města Vidnava č. 3/2002, s účinností od 15.3.2002  

- Změna č.2 územního plánu města Vidnava, schválená Zastupitelstvem města Vidnava dne 4.4.2011 
usnesením č. ZM 4/VI/2011, vydaná formou opatření obecné povahy č.j. MJ/51653/2008/OSMI/Vý, s 
účinností 27.4.2011 

 
 
 

V souladu s ustanovením § 55 stavebního zákona bude do 4 let od vydání tohoto územního plánu a poté 
co 4 roky vypracována „zpráva o uplatňování územního plánu za uplynulé období“.  
 
 
 

 
 






