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I. 
ÚZEMNÍ PLÁN PETROV NAD DESNOU 

I.A. 
TEXTOVÁ ČÁST  

 

 

Úpravy textu, provedené na základě výsledků projednání                                                                                
návrhu Územního plánu Petrov nad Desnou dle §§ 52 a 53 stavebního zákona                                                       

(úpravy pro opakované veřejné projednání), jsou provedeny červeně.   
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A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

1. Zastavěné území je vymezeno k 1. 3. 2022 1. 3. 2023. 

2. Zastavěné území je vymezeno ve výkresech:  

  č. 1. Výkres základního členění území  
   č. 2. Hlavní výkres.  
 

 
 

B.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO  HODNOT  

1. Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem respektuje zařazení území obce Pe-
trov nad Desnou do rozvojové oblasti nadmístního významu RO3 Šumperk, ve které je 
nutno: 

a) koordinovat rozvojové možnosti sídel s protipovodňovou ochranou území a zájmy 
ochrany přírody  

b) zpřesnit a chránit koridory pro:  
- nové úseky silnice I/44  
- přeložky silnice I/11  

c) řešit zvýšené nároky na provádění změn v území s ochranou krajinných hodnot; mini-
malizovat negativní dopady do podmínek životního prostředí, zejména ve vztahu 
k rekreačnímu zázemí oblasti a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmyslo-
vých zón). 

2. Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem respektuje zařazení území obce Pe-
trov nad Desnou do specifické oblasti SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník, 
ve které je nutno: 

2.1. V souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, 
přednostně sledovat: 
a) rozvoj rekreace a lázeňství  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj 

ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu)  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území 
d) snížení povodňových rizik a sucha.  

2.2. V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací 
č. 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5, vytvářet podmínky pro: 
a) přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení   
b) zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury  
c) pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, ekologického 

zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území a pra-
videl pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou 
přírody a krajiny 

d) optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřed-
nostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní 
rozvoj zástavby v krajině. 
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3. Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem respektuje v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění zařazení území obce Petrov 
nad Desnou do krajinného celku Šumperské údolí, ve kterém je žádoucí podporovat roz-
voj zástavby v úpatních polohách dna údolí (nikoliv úzkých a povodňově nebezpečných 
niv), zástavba může vystupovat i do mírnějších úbočí (nikdy však ne do horní třetiny sva-
hu). 

4. Hlavním cílem stanovené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro komplexní 
rozvoj řešeného území a vytvoření předpokladů k zabezpečení jeho udržitelného rozvoje 
vymezením dostatečně kapacitních ploch pro rozvoj obytné výstavby včetně souvisejících 
veřejných prostranství, pro rozvoj ekonomického potenciálu obce a pro zlepšení dopravní 
a technické infrastruktury při respektování zásad ochrany kulturních, historických a pří-
rodních hodnot území.  

5. Prioritami rozvoje obce jsou: 
a) vytvořit dostatečnou nabídku ploch pro novou obytnou výstavbu 
b) vytvořit podmínky pro rozvoj ekonomického pilíře obce 
c) vytvořit podmínky pro realizaci záměru nadmístního významu – přeložky silnice I/44 
d) zachovat kvalitu životního a obytného prostředí 
e) zajistit ochranu ovzduší a vod 
f) chránit sídelní a krajinnou zeleň 
g) chránit přírodní, kulturní, historické a urbanistické hodnoty. 

6. Základní koncepce rozvoje území obce stanovená územním plánem: 
a) respektuje převažující funkce obce, tj. především funkci obytnou, výrobní a dopravní, 

částečně i funkci rekreační a obslužnou 
b) respektuje charakter převažující části stávající zástavby, tj. zástavby rodinných domů  
c) navazuje na dosavadní stavební vývoj obce vymezením zastavitelných ploch navazují-

cích na zastavěné území 
d) vymezuje koridor pro přeložku silnice I/44 včetně dílčí přeložky silnice I/11 
e) respektuje stávající charakter a využití krajiny (lesozemědělská a lesní krajina) 
f) vymezuje místní systém ekologické stability. 

7. Předmětem ochrany na území obce Petrov nad Desnou jsou přírodní, kulturní a historické 
hodnoty.  

8. Pro zajištění ochrany přírodních hodnot je nutno chránit: 
- lesní porosty a krajinnou zeleň, zejména zeleň podél vodních toků, zeleň historických 

krajinných struktur – kamenic, vzrostlou zeleň na nelesní půdě a jednotlivé vzrostlé 
stromy, rostoucí mimo les 

- zachování migrační prostupnosti krajiny 
- významné geologické lokality Sobotín – Granátovka a Černá skála u Petrova 

nad Desnou 
- nadregionální a regionální části ÚSES a provést opatření k zajištění jejich funkce 
- významné krajinné prvky. 

9. Pro zajištění ochrany kulturních a historických hodnot je nutno chránit památky místního 
významu: 
- kamenný kříž u mostu do Rapotína z r. 1835, parc. č. 86/1  
- hřbitov s ohradní zdí, fontánou, vstupní bránou a márnicí, parc. č. 25 
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- pískovcový kříž z r. 1879 před hřbitovem, parc. č. 28 
- klasicistní kaplička u silnice I/11, parc. č. 289 
- kamenný kříž z r. 1834, parc. č. 29/1 
- kamenný kříž z r. 1900, parc. č. 491 
- kaple u hřbitova, parc. č. 1444/1 
- dřevěný kříž v místní části Terezín, parc. č. 1149/3  
- kamenný kříž v místní části Terezín, parc. č. 1200 
- kamenný kříž z r. 1900 v místní části Terezín, parc. č. 1192 
- statek čp. 140, parc. č. 663/1 
- statek čp. 65, parc. č. 984 
- dřevěná stodola, parc. č. 125 
- roubená stodola u domu čp. 217, parc. č. 979/1 
- nádraží Petrov nad Desnou – výpravní budova, parc. č. 1454. 

10. Pro zachování krajinného rázu je nutno chránit a zachovat charakter, strukturu a výškovou 
hladinu původní zástavby tak, aby nedošlo k narušení obrazu obce.  

11. Při stavební činnosti v území je třeba respektovat území s archeologickými nálezy: 
- UAN II – novověké jádro obce Štětínov (ID SAS 14836) 
- UAN II – středověké a novověké jádro obce (ID SAS 14837) 
- UAN II – středověké a novověké jádro obce (ID SAS 14838). 

 

 

C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  PLOCH PŘESTAVBY                           
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

C.1. Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch                              
s rozdílným způsobem využití  

1. Urbanistická koncepce rozvoje obce vychází ze stávajícího plošného a prostorového 
uspořádání stávající zástavby a požadavků na její rozvoj, respektuje charakter stávající 
zástavby, hodnoty obce a limity využití území a vymezuje plochy pro územní rozvoj obce, 
zejména pro rozvoj obytné výstavby včetně souvisejících veřejných prostranství, pro roz-
voj výroby a pro rozvoj dopravní infrastruktury. 

2. Obec Petrov nad Desnou se bude rozvíjet jako obec s převládající funkcí obytnou, výrobní 
a dopravní, doplňkově rekreační a obslužnou.  

3. Pro rozvoj obytné a obslužné funkce sídla jsou vymezeny zastavitelné plochy smíšené 
obytné – venkovské SV bezprostředně navazující na zastavěné území, včetně související 
dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

4. Pro rozvoj výrobní funkce jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování – drob-
ná a řemeslná výroba a zastavitelná plocha výroby a skladování – lehký průmysl VL. 

5. Pro rozvoj dopravní funkce je vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční pro pře-
ložku silnice I/44 včetně dílčí přeložky silnice I/11 a včetně souvisejících staveb dopravní 
a technické infrastruktury.  

6. Urbanistická kompozice urbánních a krajinných prvků zajišťuje harmonické vztahy v úze-
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mí, respektuje stávající kompoziční osy zástavby – silnici I/11, silnici III/44636 a silnici 
III/01121 a stanoví plošné a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití 
tak, aby bylo zachováno přiměřené měřítko a proporce stávající zástavby a vymezených 
zastavitelných ploch. 

7. V urbanizovaném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
- plochy bydlení: 

- plochy bydlení v bytových domech BH 
- plochy občanského vybavení:        

- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 

- plochy smíšené obytné: 
- plochy smíšené obytné – krajinný ráz SV 

- plochy dopravní infrastruktury: 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 
- plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ 

- plochy technické infrastruktury: 
- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

- plochy výroby a skladování: 
- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 
- plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

- plochy veřejných prostranství:        
- plochy veřejných prostranství PV 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

- plochy zeleně:        
- plochy zeleně – přírodního charakteru ZP. 
- plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS. 

8. Stávající plochy bydlení – v bytových domech BH jsou stabilizované a zůstávají územně 
beze změny, zastavitelné plochy nejsou vymezeny; ve stabilizovaných plochách bydlení – 
v bytových domech BH se připouští výstavba nových bytových domů. Plochy přestavby 
jsou vymezeny na ploše bývalého areálu motorestu Gabro (plochy P1 a P2). 

9. Stávající plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 

10. Stávající plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS jsou stabili-
zované a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se ne-
vymezují.  

11. Stávající plochy občanského vybavení – hřbitovy OH jsou stabilizované a zůstávají územ-
ně beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují.  

12. Stávající plochy smíšené obytné – venkovské SV jsou stabilizované, zůstávají územně 
beze změny. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokalitách Terezín (plochy Z1, Z2, Z3, 
Z4, Z5, Z6, Z8), U Trati (plochy Z9, Z10), Šumperská (plocha Z12), Petrovská (plochy Z13, 
Z14, Z16, Z17), U Školy (plochy Z19, Z20), Pod Terezínem (plochy Z25, Z26, Z28), U Merty 
(plochy Z36, Z37), K Terezínu (plocha Z46), Pod Hubertem (plocha Z47) a U Desné (plocha 
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Z48), plocha přestavby je vymezena v lokalitě U Hřiště (plocha P3).    

13. Stávající plochy dopravní infrastruktury – silniční DS jsou stabilizované a zůstávají územně 
beze změny, zastavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudování samostatné cyklostezky 
podél silnice I/11, plocha přestavby je vymezena pro přestavbu křižovatky silnice I/11 
a III/4503. 

14. Stávající plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI jsou stabilizované a zůstávají 
územně beze změny, s výjimkou plochy bývalé ČOV, která je navržena k přestavbě 
na plochu smíšenou obytnou – venkovskou SV P3; zastavitelné plochy ani plochy pře-
stavby se nevymezují. 

15. Stávající plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny, zastavitelná plocha je vymezena v lokalitě Šumperská  
(plocha Z34).      

16. Stávající plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL jsou stabilizované a zůstávají 
územně beze změny, zastavitelná plocha je vymezena v lokalitě U Nádraží pro rozšíření 
stávajícího výrobního areálu (plocha Z22).      

17. Stávající plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují.      

18. Stávající plochy veřejných prostranství PV jsou stabilizované a zůstávají územně beze 
změny, zastavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudování nových místních komunikací 
v lokalitě Petrovská (plochy Z15, Z21) a pro rozšíření stávající místní komunikace v lokali-
tě Pod Terezínem (plocha Z27). 

19. Stávající plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou stabilizované a zůstávají 
územně beze změny. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokalitách U Hřbitova (plocha 
Z18), Šumperská (plocha Z30) a U Rybníka (plochy Z31, Z32), plocha přestavby je vyme-
zena pro revitalizaci bývalého evangelického hřbitova – k vytvoření pietního místa (plo-
cha P4). 

20. Stávající plochy zeleně – přírodního charakteru ZP jsou stabilizované a zůstávají beze 
změny. 

21. Stávající plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS jsou stabilizované a zůstávají beze 
změny, zastavitelná plocha je vymezena v lokalitě U Trati (plocha Z11). 

 

C.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  

1. V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:  

Plocha 
č. 

Název Typ plochy s rozdílným způsobem                  
využití 

Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra                   
v ha 

Z1 Terezín I. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 1,03 0,82 

Z2 Terezín II. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,23 

Z3 Terezín III. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,36 

Z4 Terezín IV. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,15 

Z5 Terezín V. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,37 

Z6 Terezín VI. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,30 
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Z8 Terezín VII. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 1,13 1,31 

Z9 U Trati I. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,92 

Z10 U Trati II. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,82 

Z11 U Trati III. plocha zeleně – soukromé a vyhrazené           
ZS 

0,10 0,86 

Z12 Šumperská I. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,92 

Z13 Petrovská I. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,48 

Z14 Petrovská II. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 1,16 

Z15 Místní komunikace 
Petrovská I. 

plocha veřejných prostranství PV není                   
stanoven 

0,22 

Z16 Petrovská III. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,55 

Z17 Petrovská IV. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,10 

Z18A U Hřbitova plocha veřejných prostranství – veřejná 
zeleň ZV         

0,10 0,18 

Z18B U Hřbitova plocha veřejných prostranství – veřejná 
zeleň ZV         

0,10 0,30 

Z19A U Školy I. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,34 

Z19B U Školy I. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,50 

Z20 U Školy II. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,82 

Z21 Místní komunikace 
Petrovská II. 

plocha veřejných prostranství PV není                   
stanoven 

0,27 

Z22 U Nádraží  plocha výroby a skladování –                             
lehký průmysl VL         

není                   
stanoven 

0,39 

Z25 Pod Terezínem I. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,69 

Z26 Pod Terezínem II. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 1,31 

Z27 Místní komunikace 
Pod Terezínem 

plocha veřejných prostranství PV není                   
stanoven 

0,05 

Z28 Pod Terezínem III. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,41 

Z30 Šumperská II. plocha veřejných prostranství – veřejná 
zeleň ZV         

0,10 0,13 

Z31 U Rybníka I. plocha veřejných prostranství – veřejná 
zeleň ZV         

0,10 0,50 

Z32 U Rybníka II. plocha veřejných prostranství – veřejná 
zeleň ZV         

0,10 0,49 

Z34 Šumperská III. plocha výroby a skladování – drobná                  
a řemeslná výroba VD         

není                   
stanoven 

0,61 

Z36 U Merty I. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,58 

Z37 U Merty II. plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,76 

Z38 Cyklostezka I. plocha dopravní infrastruktury – silniční 
DS 

není              
stanoven 

0,02 

Z39 Cyklostezka II. plocha dopravní infrastruktury – silniční 
DS 

není              
stanoven 

0,06 

Z40 Cyklostezka III. plocha dopravní infrastruktury – silniční 
DS 

není              
stanoven 

0,17 

Z41 Cyklostezka IV. plocha dopravní infrastruktury – silniční 
DS 

není              
stanoven 

0,03 

Z42 Cyklostezka V. plocha dopravní infrastruktury – silniční 
DS 

není              
stanoven 

0,38 

Z43 Cyklostezka VI. plocha dopravní infrastruktury – silniční 
DS 

není              
stanoven 

0,44 
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Z44 Cyklostezka VII. plocha dopravní infrastruktury – silniční 
DS 

není              
stanoven 

0,04 

Z45 Cyklostezka VII. plocha dopravní infrastruktury – silniční 
DS 

není              
stanoven 

0,41 

Z46 K Terezínu plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 4,62 

Z47 Pod Hubertem plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,20 

Z48 U Desné plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,20 

2. V územním plánu jsou vymezeny následující plochy přestavby:  

Plocha 
č. 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra                  
v ha 

P1 Gabro I. plocha bydlení – v bytových domech BH není              
stanoven 

0,14 

P2 Gabro II. plocha bydlení – v bytových domech BH není              
stanoven 

0,15 

P3 U Hřiště plocha smíšená obytná – venkovská SV 0,40 0,54 

P4 Starý hřbitov plocha veřejných prostranství – veřejná 
zeleň ZV         

0,10 0,26 

P5 Křižovatka plocha dopravní infrastruktury – silniční 
DS 

není                   
stanoven 

0,01 

 

C.3. Systém sídelní zeleně  

1. Stanovená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území zachovává stávající plochy 
veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami v lokalitách U Hřbitova (plochy Z18A, 
Z18B), Šumperská (plocha Z30) a U Rybníka (plochy Z31, Z32), plocha přestavby je vyme-
zena pro revitalizaci bývalého evangelického hřbitova – k vytvoření pietního místa (plo-
cha P4).  

2. Stávající plochy zeleně – přírodního charakteru ZP jsou stabilizované. 

3. Stávající plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS jsou stabilizované a zůstávají beze 
změny, zastavitelná plocha je vymezena v lokalitě U Trati (plocha Z11). 

 

 

D.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ  

D.1. Dopravní infrastruktura 

D.1.1. Doprava silniční  

1. Pro realizaci přeložky silnice I/44 je vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční 
DK1, který zahrnuje rovněž související stavby dopravní a technické infrastruktury. 

2. V souvislosti s realizací přeložky silnice I/44 je navržena úprava jejího křížení se silnicemi 
I/11 a III/01122 (etapové napojení na silnici I/44 v Rapotíně) a navrženo její napojení 
na stávající trasu silnice I/44 ve Velkých Losinách, a to v rámci vymezeného koridoru do-
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pravní infrastruktury – silniční DK1.  

3. Pro využití vymezeného koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 se stanovují ná-
sledující zásady a podmínky: 
- Přípustné využití – stavby silnic, stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebez-

pečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stavby 
a úpravy na vodních tocích, v zastavěném území stavby oplocení. 

- Podmíněně přípustné využití – stavby místních a účelových komunikací, stavby pěších 
a cyklistických komunikací, stavby a zařízení technické infrastruktury, které nesouvisí 
s přeložkou silnice I/44, stavební úpravy stávajících staveb a realizace ÚSES, a to pou-
ze za podmínky, že neohrozí, neznemožní nebo výrazně neovlivní realizaci záměru 
přeložky silnice I/44.    

- Nepřípustné využití – využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není 
dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma staveb (a staveb přímo souvise-
jících), pro které je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné a pod-
míněně přípustné. 

4.  Je navržena směrová úprava silnice III/4503 s kolmým napojením na silnici I/11 (vymeze-
ná plocha přestavby P5). 

5. Stávající silnice I/11 a ostatní silnice III. třídy (mimo vymezený koridor DK1 pro přeložku 
silnice I/44) jsou stabilizované, úpravy zlepšující jejich parametry mohou být realizovány 
v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití dle územně-technických podmínek 
v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

6. Stávající dopravní systém nižšího významu (místní a účelové komunikace) je stabilizova-
ný, pro zajištění dopravní obsluhy stávající zástavby a vymezených zastavitelných ploch 
se navrhují nové místní komunikace: 

Ozn. Specifikace Lokalizace 

MK1 návrh místní komunikace pro zajištění dopravní                             
obsluhy vymezených zastavitelných ploch  smíšených                       
obytných – venkovských SV Z13 a Z14 

navržena  ve vymezené                         
zastavitelné ploše veřejných 
prostranství PV Z15  

MK2 návrh místních komunikací pro zajištění dopravní                             
obsluhy vymezených zastavitelných ploch  smíšených                       
obytných – venkovských SV Z19A, Z19B a Z20 

navržena  ve vymezené                         
zastavitelné ploše veřejných 
prostranství PV Z21  

 

rozšíření stávající místní komunikace pro zajištění                    
dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch                             
smíšených obytných – venkovských SV Z25 a Z26 

navrženo  ve vymezené                         
zastavitelné ploše                                  
veřejných prostranství PV 
Z27 

7. Pro dopravní obsluhu zastavěného území a vymezených zastavitelných ploch se stanovují 
obecné podmínky pro umísťování komunikací: 

- nové místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace, které budou zpřístupňovat 
jednotlivé pozemky, jejichž obsluha není umožněna přímo ze stávajících komunikací 
nebo úseků vymezených v grafické části, je přípustné řešit v rámci dotčených ploch 
v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití, 

- při realizaci nových komunikací nezhoršit stávající dopravní obslužnost, 
- navržené místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací realizo-

vat v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace (včetně 
případných chodníků a pásů nebo pruhů pro cyklisty), 
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- napojení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a navržených komunikací 
na silniční a místní komunikace musí vyhovět požadavkům na bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích. 

8. Z hlediska ochrany tras stávajících i budoucích komunikací je ve vymezených zastavitel-
ných plochách nutno dodržet odstup nové zástavby od tras komunikací v šířkách umožňu-
jících realizaci chodníků, sjezdů k nemovitostem, úpravy dopravních prostorů a vedení sítí 
technické infrastruktury.  

9. Úpravy stávajících komunikací nižšího dopravního významu, které nejsou řešeny v grafické 
části územního plánu (tj. dílčí úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí 
nebo ve zlepšení průjezdnosti úpravou poloměrů obrub křižovatek, šířkové homogenizace 
jednotlivých úseků, doplnění výhyben a obratišť, úpravy komunikačních prostorů 
pro vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodníků 
nebo stezek pro cyklisty nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy) budou před-
nostně řešeny ve stávajících plochách dopravní infrastruktury – dopravy silniční DS. 
Ve složitých územně-technických podmínkách je přípustné tyto úpravy řešit v navazujících 
plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

 
D.1.2. Doprava drážní 

1. Stávající zařízení dopravní infrastruktury drážní – regionální železniční trať č. 293 – zůstá-
vá beze změny, nová zařízení se nenavrhují. 
 

D.1.3. Doprava pěší a cyklistická 

1. Chodníky podél stávajících komunikací a samostatné stezky pro chodce je přípustné reali-
zovat dle místní potřeby v souladu s podmínkami stanovenými pro využití jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití.   

2. Je navržen krátký úsek turistické trasy – odbočka ze zelené trasy č. 4813, která zpřístupňu-
je nově navrženou rozhlednu na Petrovském vrchu (k.ú. Sobotín).   

3. Navrhuje se výstavba cyklostezky podél silnice I/11 včetně nové lávky přes vodní tok Des-
ná. Pro stavbu cyklostezky jsou vymezeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – 
silniční DS Z38 – Z45.  

4. Navrhuje se vyznačení nové cyklotrasy v trase silnice III/01122, která propojí stávající cyk-
lotrasy č. 6114 a 6187 s navrženou cyklostezkou.  

5. Záměry, podporující rozvoj cyklistické dopravy (stezky pro cyklisty, pruhy nebo pásy 
pro cyklisty na pozemcích komunikací) je přípustné realizovat ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 
 

D.1.4. Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

1. Stupeň automobilizace, závazný pro veškerá nová parkovací a odstavná zařízení, je 
stanoven hodnotou 1 : 2,5. 

2. Odstavná stání (garáže, odstavná stání na terénu) mohou být realizována v souladu 
s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití bez vymezení 
v grafické části územního plánu. 
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3. Parkovací stání pro osobní vozidla je přípustné realizovat v jednotlivých plochách 
s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 
 

D.1.5. Veřejná doprava 

1. Realizace nových zařízení veřejné dopravy – zastávek nebo případně doplnění vybavení 
u zastávek stávajících (přístřešky, zastávkové pruhy) – je přípustná v plochách s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

 

D.2. Technická infrastruktura 

1. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje technické infrastruktury; zakreslení navr-
žených tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k měřítku výkresů schématické, trasy 
sítí musí být upřesněny projektovou dokumentací na základě zaměření terénu. 

2. Sítě a zařízení technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěného 
území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby; přípustnost staveb sítí a zařízení 
technické infrastruktury v nezastavěném území je upřesněna v kap. F. Stanovení podmí-
nek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

  
D.2.1. Vodní hospodářství 

1. Zásobování obce pitnou vodou bude nadále zajišťováno ze skupinového vodovodu Šum-
perk. 

2.  Stávající vodovodní síť bude rozšířena o nové vodovodní řady pro zásobování stávající 
zástavby a vymezených zastavitelných ploch. Řady budou rovněž plnit funkci vodovodu 
požárního. 

3. Do doby, než bude navržený vodovod vybudován a pro plochy, které jsou mimo dosah 
stávajících i navržených vodovodních řadů pitné vody, bude zachováno individuální záso-
bení pitnou vodou. 

4. Stávající stoková síť bude rozšířena o nové úseky splaškové a tlakové kanalizace (včetně 
čerpací stanice) pro odkanalizování stávající zástavby a vymezených zastavitelných ploch.  

5. U zástavby, která je mimo dosah navržené kanalizační sítě a do doby vybudování navržené 
kanalizace budou odpadní vody likvidovány individuálně v malých domovních ČOV 
s odtokem vyčištěných odpadních vod do vhodného recipientu nebo do podmoku, nebo 
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením odpadních vod na nejbližší ČOV. 

6. Srážkové vody je nutno v maximální míře zadržet v území, omezení odtoku srážkových 
vod zajistit jejich akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, 
výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný 
nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způ-
sobů.     

7. Vodní toky nebudou zatrubňovány, případné úpravy směrových a sklonových poměrů je 
nutno provádět přírodě blízkým způsobem s použitím přírodních materiálů. 

8. Budou respektována provozní pásma pro údržbu vodních toků – v šířce 8 m od břehové 
hrany významných vodních toků Desná a Merta, v šířce 6 m od břehové hrany ostatních 
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vodních toků. 
 
D.2.2. Energetika, elektronické komunikace  

1. Potřebný transformační výkon pro byty, občanské vybavení, objekty druhého bydlení 
a podnikatelské aktivity bude zajištěn ze stávající rozvodné soustavy VN 22 kV a ze stávají-
cích distribučních trafostanic (DTS) 22/0,4 kV s přípustným navýšením jejich výkonu. 

2. Místní distribuční síť elektrické energie na úrovni 22 kV bude rozšířena o nové DTS 22/0,4 
kV pro vymezené zastavitelné plochy a pro posílení a zabezpečení dodávek elektrické 
energie stávajícího zastavěného území. 

Nová DTS N1 je navržena pro zastavitelné plochy SV Z25, Z26 a Z28 v lokalitě Pod Terezí-
nem, nová DTS N2 je navržena pro stávající zástavbu a zastavitelné plochy v lokalitě Tere-
zín, nová DTS N3 je navržena pro zastavitelnou plochu Z46 v lokalitě K Terezínu. 

3. Při podrobnějším členění vymezených zastavitelných ploch, kterými procházejí stávající 
nadzemní vedení VN 22 kV, musí být zajištěna průchodnost těchto vedení a zpřístupnění 
podpěrných bodů VN. V odůvodněných případech je přípustné realizovat přeložky stávají-
cích vedení, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro plochy s rozdílným způsobem 
využití. 

4. Stávající středotlaká plynovodní síť bude rozšířena pro vymezené zastavitelné plochy smí-
šené obytné – venkovské SV Z13, Z14, Z19A, Z19B a Z20 v lokalitách Petrovská a U Školy 
a pro zastavitelné plochy Z25, Z26 a Z28 v lokalitě Pod Terezínem. Pro zastavitelné plochy 
SV Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 v lokalitě Terezín je navrženo vybudování nového STL plyno-
vodu, zapojeného do STL sítě v Rapotíně. 

5. Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytápě-
ním rodinných domů, objektů druhého bydlení a samostatnými kotelnami pro objekty ob-
čanského vybavení a pro výrobní areály zůstane zachován. Nové bytové jednotky budou 
vytápěny buď plynem (pokud je v dosahu stavby), elektrickou energií nebo biomasou. 
Rozšiřování vytápění ostatními, především pevnými palivy, není přípustné. 

6. Koncepce rozvoje elektronických komunikací spojů (telekomunikace, radiokomunikace) 
respektuje současný stav, nová telekomunikační zařízení se nenavrhují.  

 
D.2.3. Nakládání s odpady  

1. Tuhé komunální odpady budou odváženy a likvidovány mimo řešené území. Na řešeném 
území nebude budována žádná skládka odpadů. 

 

D.3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury  

1. Plochy stávajících zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury zůstávají beze 
změny; zastavitelné plochy ani plochy přestavby  nejsou vymezeny.  

2. Další rozvoj občanského vybavení veřejné infrastruktury je možný v souladu s hlavním 
a přípustným využitím v plochách bydlení – v bytových domech BH, v plochách smíšených 
obytných – venkovských SV a v plochách výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 
VD, omezeně v plochách výroby a skladování – lehký průmysl VL. 



Územní plán Petrov nad Desnou – I.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023 

 
                                                                                                                                                                                      

12 
 

D.4. Veřejná prostranství  

1. Stávající veřejná prostranství budou zachována. 

2. Zastavitelné plochy nových veřejných prostranství jsou vymezeny pro: 

- vybudování nových místních komunikací v lokalitě Petrovská (plochy Z15, Z21) 
a pro rozšíření stávající místní komunikace v lokalitě Pod Terezínem (plocha Z27) 

- vybudování ploch veřejně přístupné zeleně v lokalitách U Hřbitova (plochy Z18A, Z18B), 
U Rybníka (plochy Z31, Z32) a Šumperská (plocha Z30). 

3. Plocha přestavby je vymezena pro revitalizaci bývalého evangelického hřbitova – k vytvo-
ření pietního místa. 

 

 

E.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, APOD.  

E.1.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití  

1. Stanovená koncepce uspořádání krajiny stabilizuje současný stav, tj. lesozemědělskou 
a lesní krajinu. 

2. Ve volné krajině jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím: 
- plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN 
- plochy vodní a vodohospodářské W 
- plochy zemědělské      NZ 
- plochy lesní        NL 
- plochy přírodní       NP  
- plochy smíšené nezastavěného území  NS. 

3. Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru RN (plocha změn v krajině K10) je 
vymezena pro vybudování horní části navrženého lyžařského areálu v Sobotíně.  

4. Plochy vodní a vodohospodářské W stabilizují stávající vodní nádrže a toky; nové vodní 
nádrže nejsou navrženy. 

5. Plochy zemědělské NZ stabilizují pozemky zemědělského půdního fondu (včetně drob-
ných ploch náletové zeleně na nelesní půdě, účelových komunikací, drobných vodních 
ploch a toků, apod.); tyto plochy jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu 
(rostlinná výroba, pastevní chov hospodářských zvířat). 

6. Plochy lesní NL stabilizují pozemky určené k plnění funkcí lesa, jejich součástí jsou 
i lokální biokoridory územního systému ekologické stability; primárně jsou určeny 
pro zajišťování lesního hospodářství a myslivosti. 

7. Plochy přírodní NP stabilizují nadregionální a regionální části a lokální biocentra územní-
ho systému ekologické stability; představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a zá-
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kladní předpoklad jeho ekologické stability. Plochy změn v krajině jsou vymezeny pro za-
jištění chybějících částí nadregionálních biokoridorů včetně vložených biocenter (plochy 
K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8). 

8. Plochy smíšené nezastavěného území NS stabilizují v území krajinnou zeleň – břehové 
porosty vodních toků a vzrostlou zeleň na nelesní půdě (náletovou zeleň); jejich součástí 
jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Plocha změn v krajině K9 
je vymezena pro založení chybějící části lokálního biokoridoru LK22. 

9. V územním plánu jsou vymezeny následující plochy změn v krajině: 

Označení 
plochy 

Název Typ plochy s rozdílným                  
způsobem využití 

Specifikace  

K1 NK10 plocha přírodní NP založení chybějícího nadregionálního                      
biokoridoru ÚSES (K91)  

K2 LC11 plocha přírodní NP založení chybějícího lokálního                             
biocentra ÚSES, vloženého                                                

do nadregionálního biokoridoru K91 

K3 NK12 plocha přírodní NP založení chybějícího nadregionálního                      
biokoridoru ÚSES (K91)   

K4 NK12 plocha přírodní NP založení chybějícího nadregionálního                      
biokoridoru ÚSES (K91) 

K5 NK12 plocha přírodní NP založení chybějícího nadregionálního                      
biokoridoru ÚSES (K91) 

K6 LC4 plocha přírodní NP založení chybějícího lokálního                             
biocentra ÚSES, vloženého                                                

do nadregionálního biokoridoru K89 

K7 LC4 plocha přírodní NP založení chybějícího lokálního                             
biocentra ÚSES, vloženého                                                

do nadregionálního biokoridoru K89  

K8 NK13 plocha přírodní NP založení chybějící části regionálního                 
biokoridoru ÚSES (K91) 

K9 LK22 plocha smíšená                                             
nezastavěného území NS 

založení chybějící části lokálního                              
biokoridoru ÚSES  

K10 Lyžařský areál 
Sobotín 

plocha rekreace –                            
na plochách přírodního 

charakteru RN 

založení chybějící části regionálního                 
biokoridoru ÚSES (OK60) 

 

E.2. Územní systém ekologické stability   

1. V řešeném území jsou vymezeny nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES. 

2. Nadregionální úroveň tvoří:  

- nadregionální biokoridor K89 – osa vodní a nivní – podél toku Desné, jednotlivé 
skladebné části jsou označeny NK1-LC2-NK3-LC4-NK5-LC6-NK7-LC8-RC9 a jsou tvořeny 
jednoduchými nadregionálními biokoridory s vloženým regionálním biocentrem (č. 436 
dle ZÚR OK) a vloženými lokálními biocentry 

- nadregionální biokoridor K91 – mezofilní bučinný – je veden  napříč údolím Desné v její 
nivě, v krátkém úseku se zde kryje s částí nadregionálního biokoridoru K89, společné je 
vložené lokální biocentrum LC8; dále pokračuje jednoduchými nadregionálními 
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biokoridory a vloženým lokálním biocentrem – NK10-LC11-LK12-RC9 Kamenitý kopec 
(v ZÚR OK označeno č. 436; mezofilní bučinné a nivní); dále pak směřuje k jihovýchodu 
jednoduchými NRBK a vloženými LBC (NK13-LC14-NK15-LC16-NK17) a vloženým RBC 
RC18 Petrovský vrch, mezofilním bučinným (OK16 dle ZÚR OK) a podél hranice s obcí 
Sobotín pokračuje krátkým úsekem NK30. 

3. Lokální úroveň je tvořena lokálními trasami, které reprezentují stanoviště vodní, lesní 
a nivní: 
- lokální větev LK19-LK20-LK21 – vodní biokoridor vedený údolnicí Merty od jejího ústí 

do Desné proti toku do k.ú. Sobotín 
- lokální větev LK22-LK23 – lesní a nivní, která křižuje údolnici Merty a posiluje 

nadregionální biokoridor K91 mezi jeho částmi NK13-LC14-NK15-LC16-NK17 
- lokální větev LK24-LK25 – lesní, vedená z RBC RC18 Petrovský vrch do k.ú. Vikýřovice 

s odbočením LK26 
- lokální větev LK27-LC28-LK29 – lesní, vedená z NRBK K91 (vloženého lokálního 

biocentra LC14) níže položenými lesními porosty na svazích Petrovského vrchu jako 
posílení nadregionálního biokoridoru K91. 

4. Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být lesy – potenciální přírodní ekosystémy luhů 
olšin a jasanových olšin v nivách toků a údolnicích, dubových bučin a bučin 
v podrobnějším členění dle STG.   

5. Na plochách biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by 
nezhoršilo stávající stav, tzn. že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze trvalé travní 
porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy, apod. Pří-
pustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které mají ve svém důsledku ekologicky přiro-
zené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, 
zalesnění). 

6. V lokálních biokoridorech ÚSES vymezených v plochách lesních NL se nepřipouští: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví 
- stavby a zařízení sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování 

myslivosti   
- stavby přístřešků pro turisty. 

 

E.3. Prostupnost krajiny  

1. Stávající síť účelových komunikací v nezastavěném území je respektována, nové trasy nej-
sou navrženy. Úpravy stávajících účelových komunikací vyvolané přeložkou silnice I/44 
budou řešeny a realizovány jako součást této stavby. 

2. Oplocování pozemků ve volné krajině se nepřipouští, s výjimkou oplocování pastvin 
a lesních školek. 

 

E.4. Protierozní opatření  

1. Realizace protierozních opatření je přípustná dle místní potřeby v souladu s podmínkami 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  
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E.5. Ochrana před povodněmi 

1. Pro zajištění ochrany území před povodněmi jsou na řece Desné nad soutokem s Mertou 
navržena protipovodňová opatření (protipovodňové zdi a hráze). Realizace dalších proti-
povodňových opatření je v území obecně přípustná. 

2. Retenční schopnost území nesmí být snižována, srážkové vody musí být likvidovány 
přednostně vsakováním, příp. zachycováním v akumulačních nádržích s postupným odto-
kem.  

 

E.6. Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

1. Pro rekreační využití krajiny jsou vymezena plocha změn v krajině K10 – plocha rekreace 
– na plochách přírodního charakteru RN pro vybudování horní části navrženého lyžařské-
ho areálu v Sobotíně. 

2. Stávající pěší turistické trasy a cyklotrasy jsou stabilizované, pro rozvoj pěší turistiky je 
navržena krátká odbočka ze zelené trasy č. 4813 k navržené rozhledně na Petrovském 
vrchu (v k.ú. Sobotín), pro rozvoj cyklistické dopravy je navržena samostatná cyklostezka 
podél silnice I/11 a nová cyklotrasa vedená v trase silnice III/01122. 

 

E.7. Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin  

1. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se nevymezují. 

 

 

F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

F.1. Definice použitých pojmů  

Pro účely Územního plánu Petrov nad Desnou se stanoví následující definice použitých poj-
mů: 

1. Služební byty – byty v objektu hlavního nebo přípustného využití plochy, případně 
v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, příp. zaměstnancům daného zařízení. 
V případě, že jde o izolovaný objekt, zůstává součástí plochy provozovny a nelze jej děle-
ním pozemku převést do plochy pro bydlení.  

2. Nerušící služby – služby a drobná výroba, které svým provozem nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí, např. cestovní kanceláře, projekční kanceláře, reklamní agentury, 
advokátní kanceláře, kadeřnictví, kosmetické služby, fitcentra, sauny, solária, půjčovny, 
sběrny oprav a čistíren, opravny obuvi, hudebních nástrojů, drobných spotřebičů, kopíro-
vací centra, pohřební služby, fotoateliéry, krejčovství, sklenářství, rámařství, zámečnictví, 
knihařství, pekařská a cukrářská výroba, zahradnictví, apod. 

3. Drobná a řemeslná výroba – výroba a výrobní služby, které nemají charakter průmyslové 
výroby; zpravidla menší provozovny s mírnými negativními projevy na okolí (hluk, praš-
nost, apod.), které ale nesnižují kvalitu životního prostředí v okolí nad limitní hodnoty sta-
novené jinými právními předpisy, např. lakýrnictví a natěračství, truhlářství, stolařství, ko-
vovýroba, provozovny stavební údržby, autoservisy, pneuservisy. 
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4. Lehký průmysl – výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného 
materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží a je zpravidla 
orientována přímo na spotřebitele, např. výroba nábytku, oděvů, obuvi, sportovních po-
třeb, spotřební elektroniky, jízdních kol apod., potravinářský průmysl, papírenský a poly-
grafický průmysl, dřevovýroba. 

5. Těžký průmysl – průmyslová výroba, která produkuje výrobky určené zpravidla pro další 
zpracování – těžba a zpracování nerostných surovin, hutnictví, průmysl paliv a energetiky, 
chemický průmysl, průmysl stavebních hmot.   

6. Drobné domácí hospodářství – chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu.   

7. Občanské vybavení veřejné infrastruktury – zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, církve, veřejnou správu a ochranu obyva-
telstva. 

8. Občanské vybavení komerčního typu – např. zařízení obchodu, nerušících služeb, ubyto-
vání a stravování. 

9. Drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací – stavby max. o 1 NP 
s max. zastavěnou plochou 50 m2, např. altány, pódia, přístřešky, kaple, prodej tisku, ob-
čerstvení, apod.  

10. Stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků – stavby max. o 1 NP s max. zasta-
věnou plochou 25 m2, určená pouze pro uvedený účel, nikoliv pro rodinnou rekreaci. 

11. Přístřešky pro turisty – stavby jednoprostorové, opatřené obvodovými stěnami max. ze tří 
stran, zastavěná plocha max. 25 m2. 

12. Komunikace s povrchovou úpravou blízkou přírodě – komunikace s mechanicky zpevněným 
povrchem (drobné kamenivo, štěrkový povrch, štětové cesty).  

13. Stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví – stavby lesních cest, stavby hrazení bystřin 
a strží, stavby odvodnění lesní půdy, stavby malých vodních nádrží do rozlohy 2000 m2, 
stavby pro obnovu, ochranu, výchovu a těžbu lesních porostů (lesní školky, oplocenky, ma-
nipulační plochy), stavby pro ochranu, chov a lov zvěře (slaniska, napajedla, krmelce, kaza-
telny, posedy, chovné obůrky, přezimovací obůrky, myslivecké chaty). 

14. Stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – např. terénní stanice, infor-
mační systém, migrační průchody, nadchody a lávky, zabezpečení zimovišť netopýrů, stav-
by pro ochranu nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geologických a geomorfolo-
gických jevů.  

15. Koeficient zastavění pozemku (KZP) – stanovuje plošný podíl zastavěných a zpevněných 
ploch (tj. součet ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, chodníků, 
teras, apod.) k celkové ploše stavebního pozemku. Plochy zpevněné zatravňovacími tvár-
nicemi se do zpevněných ploch nezapočítávají.  

16. Nadzemní podlaží – pro stavby rodinných domů a bytových domů a pro stavby rodinné 
rekreace se stanovuje max. výška nadzemního podlaží 3 – 3,5 m, pro stavby občanského 
vybavení 4 m.  

17. Podkroví – přístupný vnitřní prostor nad posledním podlažím vymezený konstrukcí krovu 
a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. 
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F.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

1.  Na celém řešeném území platí následující obecně závazné podmínky: 

a) Podmínky je nutno respektovat při umísťování nových staveb a jejich změn 
a při změnách funkčního využití staveb stávajících. Tolerují se stávající stavby, jež jsou 
v ploše stabilizovány, přestože nesplňují některý ze stanovených regulativů – tyto 
stavby lze provozovat, udržovat a stavebně upravovat. 

b) Pokud je pro vymezenou zastavitelnou plochu nebo plochu přestavby stanoven koefi-
cient zastavění pozemku (KZP), pak je nutno při dělení vymezené zastavitelné plochy 
nebo plochy přestavby na jednotlivé stavební pozemky, určené pro hlavní využití, re-
spektovat stanovený KZP pro každý samostatný stavební pozemek.  

c) Maximální výšková hladina zástavby se stanovuje pro nově realizované stavby 
a pro přístavby a nástavby stávajících staveb.  

2. Další podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny 
v následujících tabulkách. 

 
 

tab. č. 1 

PLOCHY BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH   BH  

Hlavní využití: 
- stavby bytových domů 

Přípustné využití:  
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury 
- stavby občanského vybavení komerčního typu 
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení 
- stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel 
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Podmíněně přípustné využití: 
- využití stávajícího objektu ve vymezené ploše přestavby P2 pro bydlení je přípustné pouze 

při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních                       
i venkovních prostorech staveb a venkovních  

Nepřípustné využití: 
- stavby rodinných domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury ve vymezených plochách přestavby P1 

a P2 
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                               

a pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin 
- a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití 
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nové výstavby, přístaveb a nástaveb nesmí překročit výškovou                        

hladinu stávajících staveb v dané ploše; u plochých střech se připouští nástavby podkroví 
- max. výšková hladina v plochách přestavby P1 a P2 3NP 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven 

 
tab. č. 3 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA   OV 

Hlavní využití:  
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury  

Přípustné využití: 
- stavby občanského vybavení komerčního typu 
- stavby tělovýchovných a sportovních zařízení  
- služební byty    
- stavby garáží pro potřeby daného zařízení 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                           

a pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                            

fotovoltaických panelů instalovaných na budovách  
- a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití 

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nové výstavby, přístaveb a nástaveb ve stabilizovaných plochách 

nesmí překročit výškovou hladinu stávající zástavby v dané ploše, u  plochých střech se 
připouští nástavby podkroví 

- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven  

 
tab. č. 4 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ  ZAŘÍZENÍ  OS    

Hlavní využití:  
-    stavby tělovýchovných a sportovních zařízení 

Přípustné využití: 
- stavby pro stravování 
- stavby pro ubytování 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
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Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                            

a pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                            

fotovoltaických panelů instalovaných na budovách 
- a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nové výstavby, přístaveb a nástaveb 1 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven   

 
tab. č. 5 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY   OH 

Hlavní využití:  
- stavby a zařízení související s provozem hřbitovů 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, chodníků a stezek pro pěší 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití:  
- jakékoliv stavby a zařízení, nesouvisející s hlavním využitím     

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   

 
tab. č. 6 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ  SV  

Hlavní využití: 
- stavby pro bydlení 

Přípustné využití:  
- stavby rodinných domů 
- stavby bytových domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury 
- stavby občanského vybavení komerčního typu – stavby pro obchod, stravování a nerušící 

služby 
- stavby tělovýchovných a sportovních zařízení 
- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu 
- stavby pro zajištění chodu drobného domácího hospodářství (drobné chovatelství,                      

pěstební a skladovací činnost) 
- stavby pro chov zvířat pro sportovní a rekreační účely 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší                                   

a cyklostezek 
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- stavby parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel   
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
- protipovodňová opatření   
- stavby vodních nádrží,  stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), stavby 

náhonů, přeložky vodních toků 

Podmíněně přípustné využití: 
- realizace staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci nebo pro občanské vybavení                        

pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby a pro zdravotní služby ve vymezených                      
zastavitelných plochách Z1, Z8, Z12 a Z28 a v ploše přestavby P3 je přípustná pouze                                         
při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních                       
i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro ubytování    
- stavby pro průmyslovou výrobu – lehký a těžký průmysl 
- stavby pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                          

fotovoltaických panelů instalovaných na budovách  
- a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nových staveb pro bydlení, staveb rodinné rekreace a staveb                     

pro drobnou a řemeslnou výrobu 1 NP a podkroví, u stávajících staveb vyšších než 1 NP                 
a podkroví nesmí výšková hladina případných přístaveb překročit výškovou hladinu                         
stávající stavby 

- max. výšková hladina nových staveb občanského vybavení 2 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,40 

 
tab. č. 7 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ   DS  

Hlavní využití:  
- stavby silnic a s nimi souvisejících zařízení silniční dopravy 

Přípustné využití:  
- stavby místních a účelových komunikací 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- zálivy, zastávky a točny hromadné dopravy  
- stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití    

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    
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tab. č. 8 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ŽELEZNIČNÍ   DZ  

Hlavní využití:  
-    stavby a zařízení železniční dopravy  

Přípustné využití:  
- stavby a zařízení občanského vybavení (maloobchod, stravování, služby)  
- služební byty 
- stavby silnic, místních a účelových komunikací 

- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, nesouvisející s hlavním využitím       

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny  

 
tab. č. 9 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ   TI 

Hlavní využití:  
-    stavby a zařízení technické infrastruktury 

Přípustné využití:  
- stavby místních a účelových komunikací, manipulačních ploch a chodníků                 
- stavby sítí technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, nesouvisející s hlavním využitím    

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
tab. č. 10 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA   VD  

Hlavní využití: 
- stavby a zařízení pro drobnou výrobu, výrobní a opravárenské služby   

Přípustné využití:  
- stavby pro nerušící služby  
- stavby pro skladování  
- stavby občanského vybavení 
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel a techniky 
- služební byty  
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, chodníků a stezek pro pěší 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek  
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Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu – lehký průmysl, těžký průmysl 
- stavby a zařízení pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                          

fotovoltaických panelů instalovaných na budovách  
- a ostatní stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb ve stabilizovaných plochách 

nesmí překročit výškovou hladinu stávajících staveb v dané ploše 
- max. výšková hladina v zastavitelné ploše Z34 12 m od úrovně rostlého terénu 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven  

 
tab. č. 11 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL  VL 

Hlavní využití: 
- stavby a zařízení lehkého průmyslu a skladování  

Přípustné využití:  
- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  
- stavby pro ochranu obyvatelstva  
- služební byty  
- stavby občanského vybavení komerčního typu 
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury souvisejícího s hlavním využitím           

plochy, např. zdravotní střediska pro zaměstnance, školská zařízení pro obory související 
s hlavním využitím, školská zařízení pro předškolní výchovu pro děti zaměstnanců,                  
muzea a expozice, apod.  

- stavby sportovních zařízení  
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel a techniky 
- stavby pro sběr a zpracování druhotných surovin  
- skládky posypového materiálu 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot a myček  
- stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou větrných                      

elektráren 
- bioplynové stanice 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší                                

a cyklostezek 
- stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby pro těžký průmysl 
- stavby pro zemědělství 
- a ostatní stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb ve stabilizovaných plochách 

nesmí překročit výškovou hladinu stávajících staveb v dané ploše 
- max. výšková hladina v zastavitelné ploše Z22 12 m od úrovně rostlého terénu 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven  

 
tab. č. 12 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA  VZ  

Hlavní využití: 
-    stavby a zařízení zemědělské výroby a lesního hospodářství 

Přípustné využití:  
- stavby pro zemědělství 
- stavby pro zpracování a prodej produktů zemědělské výroby 
- zařízení a plochy na zpracování biologického odpadu (kompostárny) a biomasy (silážní 

jámy, sušičky apod.) 
- skleníkové areály, zahradnictví  
- služební byty  
- stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou větrných                      

elektráren 
- bioplynové stanice 
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel a techniky pro potřeby zemědělské                    

výroby 
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší                                 

a cyklostezek 
- stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby pro těžký průmysl, lehký průmysl, drobnou a řemeslnou výrobu a skladování 
- a ostatní stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb nesmí překročit výškovou                   

hladinu stávajících staveb v dané ploše 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven  

 
tab. č. 13 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   PV  

Hlavní využití:  
-    veřejná prostranství – místní komunikace, pěší prostranství, náměstí, návsi apod.  

Přípustné využití: 
- přístřešky pro hromadnou dopravu, zálivy hromadné dopravy    
- drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací, informační zařízení,                  

veřejná hygienická zařízení  
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
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- veřejně přístupná zeleň 
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší                                  

a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití    

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   

 
tab. č. 14 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ   ZV  

Hlavní využití:  
-    veřejně přístupná zeleň 

Přípustné využití: 
- drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací, informační zařízení,                  

veřejná hygienická zařízení  
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stavby dětských hřišť  
- stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích ploch 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití    

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina zástavby 1 NP  
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10    

 
tab. č. 15 

PLOCHY ZELENĚ – PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU   ZP    

Hlavní využití:  
- zeleň přírodního charakteru v zastavěném území 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof                                

a pro odstraňování jejich důsledků, protipovodňová opatření   
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, chodníků, pěších stezek a cyklostezek 
- stavby a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  
- stavby oplocení 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    
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 tab. č. 16 

PLOCHY ZELENĚ – SOUKROMÉ A VYHRAZENÉ   ZS 

Hlavní využití:  
-   pozemky sadů a zahrad  

Přípustné využití: 
- stavby oplocení  
- stavby skleníků  
- stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků   

- stavby altánů, pergol, bazénů, zahradních krbů apod.  
- stavby silnic, místních a účelových komunikací, chodníků, pěších stezek a cyklostezek 
- stavby a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním využitím  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina zástavby 1 NP  
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10         

 
tab. č. 17 

PLOCHY REKREACE – NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU  RN 

Hlavní využití: 
- lyžařské sjezdovky 

Přípustné využití: 
- stavby lyžařských vleků a lanových drah včetně nezbytného technického zázemí                              

pro zajištění jejich provozu 
- stavby účelových komunikací, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby vodních nádrží pro umělé zasněžování 
- stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních center 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                     

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- a ostatní stavby a zařízení, nesouvisející s hlavním využitím 

Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
tab. č. 18 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  W   

Hlavní využití:  
- vodní nádrže a toky   

Přípustné využití: 
- protipovodňová opatření 
- revitalizace vodních toků pro zajištění protipovodňové ochrany 
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- technické vodohospodářské stavby (jezy, hráze, rybí přechody, apod.)  
- úpravy pro zlepšení retenční schopnosti krajiny 
- stavby související nebo nezbytné dopravní a technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby malých vodních elektráren 
- odstraňování následků nevhodných technických úprav na vodních tocích 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                       

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- realizace ÚSES 

Podmíněně přípustné využití: 
- stavby silnic včetně vedlejších/souvisejících staveb – pouze v ploše koridoru dopravní      

infrastruktury – silniční DK1 

Nepřípustné využití:  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních center a hygienických zařízení 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 
tab. č. 19 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  NZ 

Hlavní využití:  
- zemědělská rostlinná výroba, pastevní chov hospodářských zvířat  

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu sezónního charakteru (seníky, přístřešky                        

pro pastevní chov, apod.)   
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky)   
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro stabilizaci              

a intenzifikaci zemědělské produkce (odvodnění, závlahy) 
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (účelové                

komunikace, vodohospodářská zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) 
- změny kultur na přirozené a přírodě blízké  i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění                 

pozemků, výsadby dřevin 
- stavby studní, vodních nádrží,  stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), 

stavby náhonů, nezbytné přeložky vodních toků 
- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyžařské běžecké trasy 
- stavby přístřešků pro turisty  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                           

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stavby protipovodňových opatření   
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby místních a účelových komunikací 
- liniové stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
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Podmíněně přípustné využití: 
- stavby silnic včetně vedlejších/souvisejících staveb – pouze v ploše koridoru dopravní      

infrastruktury – silniční DK1  
- stavby vedlejší/související ke stavbě přeložek silnice I/11 a I/44 – v plochách                                       

bezprostředně přiléhajících k ploše koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1  

Nepřípustné využití: 
- stavby ekologických a informačních center a hygienických zařízení 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení pastevních ploch 
- a jakékoliv jiné stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
tab. č. 20 

PLOCHY LESNÍ  NL 

Hlavní využití:  
- pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro lesnictví – mimo plochy ÚSES 
- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti – mimo 

plochy ÚSES 

- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyžařské běžecké trasy 
- stavby přístřešků pro turisty – mimo plochy ÚSES  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                          

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby účelových komunikací  
- liniové stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, jejichž umístění  nebo trasování                        

mimo plochy lesní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné, a to včetně přípojek 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  

Podmíněně přípustné využití: 
- stavby silnic včetně vedlejších/souvisejících staveb – pouze v ploše koridoru dopravní      

infrastruktury – silniční DK1 
- stavby vedlejší/související ke stavbě přeložek silnice I/11 a I/44 – v plochách                                       

bezprostředně přiléhajících k ploše koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 
- stavby ekologických a informačních center a hygienických zařízení 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení lesních školek 
- a jakékoliv jiné stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    
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tab. č. 21 

PLOCHY PŘÍRODNÍ  NP 

Hlavní využití:  
- ochrana a zajištění přírodních hodnot území a ekologické stability krajiny 

Přípustné využití: 
- na zemědělské půdě mimoprodukční funkce (zalesnění, zatravnění) 
- na lesní půdě mimoprodukční funkce s preferováním podrostního hospodaření                              

a původních druhů dřevin  
- stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou                         

přírodě 
- liniové stavby sítí technické infrastruktury, jejichž umístění nebo trasování mimo plochy 

přírodní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné, a to včetně přípojek 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                       

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Podmíněně přípustné využití: 
- stavby silnic včetně vedlejších/souvisejících staveb – pouze v ploše koridoru dopravní      

infrastruktury – silniční DK1 
- stavby vedlejší/související ke stavbě přeložek silnice I/11 a I/44 – v plochách                                       

bezprostředně přiléhajících k ploše koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních center a hygienických zařízení 
- stavby oplocení   
- změny kultur pozemků s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm 

ekologické stability 
- a jakékoliv jiné stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
tab. č. 22 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ NS   

Hlavní využití:  
- krajinná zeleň – remízky, břehové porosty, vzrostlá zeleň na nelesní půdě 

Přípustné využití: 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská 

zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) 
- změny kultur na přirozené a přírodě blízké  i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění                 

pozemků, výsadby dřevin 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  
- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyžařské běžecké trasy 
- stavby přístřešků pro turisty   
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- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                          
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, protipovodňová opatření   

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby místních a účelových komunikací 
- liniové stavby a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Podmíněně přípustné využití: 
- stavby silnic včetně vedlejších/souvisejících staveb – pouze v ploše koridoru dopravní      

infrastruktury – silniční DK1 
- stavby vedlejší/související ke stavbě přeložek silnice I/11 a I/44 – v plochách                                       

bezprostředně přiléhajících k ploše koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 

Nepřípustné využití:  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- stavby ekologických a informačních center a hygienických zařízení 
- stavby oplocení  
- a jakékoliv jiné stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 

 

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  

1. Jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury se vymezují: 
VD1 stavba přeložky silnice I/44 ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury – sil-

niční DK1 včetně souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury 
VD2 přestavba křižovatky silnice I/11 a III/4503 
VD3      stavba cyklostezky podél silnice I/11. 

2. Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury se nevymezují. 

3. Jako veřejně prospěšná opatření se stanovují opatření k zajištění funkce územního systé-
mu ekologické stability a opatření pro zajištění protipovodňové ochrany: 
VU1     opatření k zajištění funkce chybějícího nadregionálního biokoridoru K91 (NK10)  
VU2    opatření k zajištění funkce chybějícího lokálního biocentra LC11, vloženého do nad-

regionálního biokoridoru K91   
VU3     opatření k zajištění funkce chybějícího nadregionálního biokoridoru K91 (NK12)  
VU4     opatření k zajištění funkce chybějícího nadregionálního biokoridoru K91 (NK12)  
VU5     opatření k zajištění funkce chybějícího nadregionálního biokoridoru K91 (NK12)  
VU6    opatření k zajištění funkce chybějícího lokálního biocentra LC4, vloženého do nad-

regionálního biokoridoru K89   
VU7    opatření k zajištění funkce chybějícího lokálního biocentra LC4, vloženého do nad-

regionálního biokoridoru K89   
VU8     opatření k zajištění funkce chybějící části nadregionálního biokoridoru K91 (NK13)   
VU9     opatření k zajištění funkce chybějící části lokálního biokoridoru LK22 
VK1     opatření k zajištění protipovodňové ochrany na řece Desné.   
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H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO  

1.  Předkupní právo lze uplatnit pro následující veřejná prostranství: 

Ozna-
čení 

Plocha 
č. 

Název Dotčené pozemky 
parc. č. 

Ve prospěch 

PP1A Z18A U Hřbitova 21 Obec Petrov nad Desnou 

PP1B Z18B U Hřbitova 21 Obec Petrov nad Desnou 

PP2 Z31 U Rybníka II. 642/4 Obec Petrov nad Desnou 

PP3 Z32 U Rybníka III. 642/4 Obec Petrov nad Desnou 

 

 

I.   STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

1. Kompenzační opatření se nestanovují. 

 

 

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI  

I.A.  Textová část územního plánu Petrov nad Desnou obsahuje 30 stran. 

I.B.  Grafická část územního plánu Petrov nad Desnou obsahuje tyto výkresy:  
  1. Výkres základního členění území              
  2. Hlavní výkres                 
  3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury                
  4. Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství       
  5. Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, spoje         
  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN 

PETROV NAD DESNOU 
ÚPRAVA NÁVRHU PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

II.                                                                                                                         
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROV NAD DESNOU  

II.A. TEXTOVÁ ČÁST 

 

 

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O.                                                                                            BŘEZEN 2023 



ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS 

 

NÁZEV ZAKÁZKY:      ÚZEMNÍ PLÁN PETROV NAD DESNOU 

                          ÚPRAVA NÁVRHU PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

   

OBJEDNATEL:         OBEC PETROV NAD DESNOU 

KRAJ:                             OLOMOUCKÝ           

 

ZPRACOVATELÉ: 

 

URBANISTICKÁ KONCEPCE, OCHRANA PŘÍRODY:   ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ 

DEMOGRAFIE, GEOGRAFIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:   RNDr. MILAN POLEDNIK 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:        ING. IVA MIČKOVÁ 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:        ING. IVA MIČKOVÁ, ING.  VÁCLAV ŠKVAIN 

ZAPRACOVÁNÍ ÚSES:           ING. PETR ŠIŘINA  

VYHODNOCENÍ DOPADŮ NA ZPF A PUPFL:        MARCELA VOZÁRIKOVÁ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ  ………………………………………….……..………………… 

TELEFON:       596939530                                                      

E-MAIL:        h.salvetova@uso.cz 

    

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:  U – 546         

      DATUM:  BŘEZEN 2023 

      ZPRACOVALO: URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o.        
          SPARTAKOVCŮ 6014/3,  OSTRAVA- PORUBA,  PSČ 708 00     ………………… ……………………………………….. 

                                                                                       



  

 

 

 

 

 

Územní plán Petrov nad Desnou obsahuje: 

I.     Územní plán Petrov nad Desnou   
I.A  Textová část 
I.B  Grafická část   

  1. Výkres základního členění území             1 : 5 000 
  2. Hlavní výkres                    1 : 5 000 
  3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury         1 : 5 000 
  4. Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství  1 : 5 000 
  5. Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, spoje  1 : 5 000 
  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací     1 : 5 000 

II.    Odůvodnění územního plánu Petrov nad Desnou 
II.A  Textová část 
II.B  Grafická část   
    7. Koordinační výkres                 1 : 5 000 
    8. Výkres širších vztahů                 1 : 50 000 
    9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu        1 : 5 000 

Grafická část Územního plánu Petrov nad Desnou je zpracována v datovém modelu MINIS, 
verze 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROV NAD DESNOU  

II.A. 
TEXTOVÁ ČÁST  

 

Úpravy textu, provedené na základě výsledků projednání                                                                                
návrhu Územního plánu Petrov nad Desnou dle §§ 52 a 53 stavebního zákona                                                       

(úpravy pro opakované veřejné projednání), jsou provedeny červeně.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Obsah                            str. 

A.   Úvod……………………………………………………………………………………………………………………… 1 

B.   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území………….. 2 

C. Údaje o splnění zadání Územního plánu Petrov nad Desnou………………………………… 5 

D. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách  
územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení………………………………… 27 

E.  Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním potřeby jejich vymezení………………. 28  

F.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení………………………………………………………………… 28  
        F.1.  Vymezení zastavěného území………………………………………………………………………. 28 

F.2.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot……….. 28 
 F.2.1. Základní koncepce rozvoje obce vyplývající z Politiky územního                                             

  rozvoje ČR a z územně plánovací dokumentace vydané krajem………….. 28 
 F.2.2. Základní koncepce rozvoje obce ………………………………………………………….. 32 
 F.2.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území…………………………………………. 41 

F.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch                         
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby                                                        
a systému sídelní zeleně……………………………………………………………………………….. 47 
F.3.1. Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice,                                                          

vymezení ploch s rozdílným způsobem využití…………………………………….. 47 
 F.3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby……………………………….. 53 
 F.3.3. Systém sídelní zeleně………………………………………………………………………….. 55 
F.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,                                      

vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení                                        
podmínek pro jejich využití…………………………………………………………………………… 56 
F.4.1. Dopravní infrastruktura………………………………………………………………………. 56 
  F.4.1.1. Doprava silniční………………………………………………………………………. 56 
  F.4.1.2. Doprava drážní ……………………………………………………………………….. 61 

F.4.1.3. Doprava pěší a cyklistická……………………………………………………….. 61 
  F.4.1.4. Doprava statická – odstavování a parkování automobilů………… 63 
  F.4.1.5. Veřejná doprava……………………………………………………………………… 64 
  F.4.1.6. Ostatní druhy dopravy…………………………………………………………….. 65 
  F.4.1.7. Ochranná dopravní pásma………………………………………………………. 65  
F.4.2. Technická infrastruktura……………………………………………………………………… 66 
  F.4.2.1. Vodní hospodářství………………………………………………………………….. 66 
  F.4.2.2. Energetika, elektronické komunikace……………………………………… 70 
  F.4.2.3. Nakládání s odpady…………………………………………………………………. 75 
  F.4.2.4. Ochrana zvláštních zájmů……………………………………………………….. 75 
F.4.3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury………………………………………….. 76 
F.4.4. Veřejná prostranství……………………………………………………………………………. 76 

F.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem                          
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,                                   
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních                               
opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných                               
surovin a podobně………………………………………………………………………………………… 77  



  

 

 F.5.1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným                                       
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek                                        
pro jejich využití………………………………………………………………………………… 77 

 F.5.2. Územní systém ekologické stability……………………………………………………. 78 
 F.5.3. Prostupnost krajiny……………………………………………………………………………. 85 
 F.5.4. Protierozní opatření…………………………………………………………………………… 85 
 F.5.5. Ochrana před povodněmi………………………………………………………………….. 85 
 F.5.6. Podmínky pro rekreační využívání krajiny………………………………………….  86 
 F.5.7. Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin………………….  86 

 F.6.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití………….. 86 
 F.7.  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…………….. 95 
 F.8.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 
 pro které lze uplatnit předkupní právo………………………………………………………… 95 
F.9.   Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona….. 96 

G.   Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch…………………………………………………………………………….. 96 

H.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský                                  
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa…………………………………………… 98 

I. Výsledek přezkoumání Územního plánu Petrov nad Desnou……………………………………. 108 
I.1.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou s politikou 

 územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem……….. 108 
I.1.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou                                       

s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5….. 108 
I.1.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou                                                      

se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění                                                         
Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5……………………………………………………………… 118 

 I.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou s cíli a úkoly                                      
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických                                 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu                                                        
nezastavěného území…………………………………………………………………………………… 121 

I.3. Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou s požadavky                                             
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů………………………………………….. 126 

I.4. Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou s požadavky                                     
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů                                                    
podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů……………….. 127 

J. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
     informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
     na životní prostředí……………………………………………………………………………………………….. 129 

Použité podklady………………………………………………………………………………………………………… 130 

Seznam použitých zkratek………………………………………………………………………………………….. 132 

   



Odůvodnění Územního plánu Petrov nad Desnou – II.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023  1 
 

 

A. ÚVOD 
 

Územní plán Petrov nad Desnou je zpracován na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi 
objednatelem, Obcí Petrov nad Desnou a zpracovatelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, 
s.r.o. dne 7. 8. 2012 a jejích dodatků č. 1 ze dne 28. 1. 2020, č. 2 ze dne 28. 2. 2022 a č. 3 
ze dne 20. 2. 2023. 

Obec Petrov nad Desnou je samostatnou obcí od 1. 1. 2010, kdy se oddělila od obce Sobo-
tín. Pro území obce Petrov nad Desnou je stále platný Územní plán Sobotín – katastrální 
území Sobotín, Rudoltice, Klepáčov a Petrov nad Desnou (KA*KA, projektový ateliér Tuřice 
32, Předměřice nad Jizerou, 2005), schválený Zastupitelstvem obce Sobotín dne 1. 3. 2006, 
ve znění Změny č. 2 Územního plánu Sobotín, schválené Zastupitelstvem obce dne 
16. 6. 2011, s nabytím účinnosti dne 8. 7. 2011. 

     Platný územní plán již není v souladu s platnými právními předpisy (stavební zákon 
a vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném 
znění) a s nadřazenou územně plánovací dokumentací a neodpovídá potřebám a požadav-
kům rozvoje obce); zastupitelstvo obce proto rozhodlo o zpracování nového územního plá-
nu.  

V červnu 2012 byl vypracován návrh zadání Územního plánu Petrov nad Desnou, který byl 
projednán dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů a upraven dle vznesených připomínek a požadavků. Definitivní znění 
Zadání schválilo Zastupitelstvo obce Petrov nad Desnou dne 26. 7. 2012. Na základě schvále-
ného zadání byl v listopadu 2012 zpracován návrh řešení Územního plánu Petrov 
nad Desnou. 

Návrh územního plánu byl projednán dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v 1. pololetí r. 2013. Vzhledem k ne-
souhlasu obce Petrov nad Desnou k návrhu přeložky silnice I/44 a jejího mimoúrovňového 
křížení se silnicí I/11 z důvodu nepřiměřeného zásahu do stávající zástavby obce se ale 
v dalších etapách zpracování návrhu územního plánu nepokračovalo, protože obec očekáva-
la, že v rámci Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje bude vymezení 
koridoru pro trasu přeložky silnice I/44 upraveno tak, aby byl zásah do zastavěného území 
obce Petrov nad Desnou co nejmenší. Zpracování aktualizace č. 2 ZÚR OK se ale značně pro-
tahovalo, Aktualizace č. 2 byla rozdělena na dvě dílčí Aktualizace – 2a a 2b, přičemž zásadní 
změny platných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje byly předmětem Aktualizace 
č. 2a; ta byla vydána až dne 23. 9. 2019. Teprve poté bylo rozhodnuto o pokračování prací 
na Územním plánu Petrov nad Desnou. Vzhledem k tomu, že od doby zpracování původního 
návrhu územního plánu došlo k řadě změn jak v legislativě, tak v nadřazené dokumentaci, 
rozhodl pořizovatel, že je nutno opakovat společné jednání. Návrh územního plánu pro opa-
kované společné jednání byl zpracován v prosinci 2020. 

Opakované společné jednání se konalo dne 28. 1. 2021; na základě stanovisek, uplatně-
ných k opakovanému společnému jednání, byl návrh územního plánu v květnu 2022 upraven 
pro veřejné projednání.  

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Petrov nad Desnou se konalo dne 
31. 10. 2022; na základě stanovisek, námitek a připomínek, uplatněných k veřejnému pro-
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jednání, byl návrh územního plánu v březnu 2023 upraven k opakovanému veřejnému pro-
jednání. 

     Zpracovatelem Územního plánu Petrov nad Desnou je Urbanistické středisko Ostrava, 
s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. arch. Helena Salvetová.  

 

 
 

B.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
  

Obec Petrov nad Desnou leží v severovýchodní části Olomouckého kraje, v okrese Šum-
perk. Na východě sousedí s obcí Sobotín (k. ú. Sobotín), na jihu s obcí Vikýřovice, na západě 
s obcí Rapotín a na severu s obcí Velké Losiny (k. ú. Velké Losiny a k. ú. Maršíkov). 

Z hlediska širších dopravních vazeb prochází řešeným územím významný nadregionální 
silniční tah – silnice I/11, která zajišťuje komunikační spojení mezi okresy Bruntál a Šumperk. 
Železniční spojení zajišťuje regionální trať č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou s odbočkou 
do Petrova nad Desnou (Železnice Desná). 

Z nadřazených sítí technické infrastruktury procházejí řešeným územím vedení ZVN 400 
kV Dlouhé Stráně – Krasíkov (ZVN V 457), dvojité vedení VN 22 kV propojující rozvodny Šum-
perk a Česká Ves (VN V 87 – 343), VTL plynovod s tlakem do 40 barů Velké Losiny – Petrov 
nad Desnou (DN 150, PN 40), který je přípojkou k regulační stanici (RS) VTL/STL Petrov 
nad Desnou, trasy dálkových optických kabelů v relaci Vikýřovice – Petrov nad Desnou – Vel-
ké Losiny – Loučná nad Desnou, s odbočkami Petrov nad Desnou – Rapotín a Petrov 
nad Desnou – Sobotín a radioreléové spoje. Vodovodní síť v Petrově nad Desnou je součástí 
skupinového vodovodu Šumperk – vodovod Petrova nad Desnou je napojen na skupinový 
vodovod Šumperk přes vodojem Petrov 650 m3 a je propojen s vodovodem v obcích Rapotín 
a Sobotín. Likvidace odpadních vod z obce je zajištěna v centrální čistírně odpadních vod  
Šumperk. 

Obec Petrov nad Desnou je do značné míry příměstskou obcí, s mnohými vazbami na měs-
to Šumperk a tvoří stabilní, centrální část sídelní struktury přirozeného regionu Šumperska. 
Obec je průmyslově-zemědělským sídlem, tvořeným poměrně soustředěnou zástavbou, si-
tuovanou podél toků Desné a Merty. Zástavba přechází plynule do okolních obcí – Rapotína, 
Vikýřovic a Sobotína. Převažujícími funkcemi obce jsou funkce obytná, výrobní a dopravní, 
částečně i rekreační a omezeně obslužná.    

Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP Šumperk a širší srovnání  
(zdroj: Český statistický úřad, Malý lexikon obcí ČR, vlastní výpočty)  

Ukazatel Počet 
Části 
obcí Výměra 

Obyvatel 

SO ORP obcí katastrů části obcí na obec km2 1.1.2018 
na část 
obce 

na km2 

Olomouc 46 110 105 2,3 817 163 995 1 562 201 

Přerov 59 80 80 1,4 401 81 069 1 013 202 

Šternberk 22 42 36 1,6 336 24 199 672 72 

Šumperk 36 96 87 2,4 857 69 451 798 81 
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Územní jednotka 
   

  
 

  Olomoucký kraj 402 778 768 1,9 5 272 633 178 824 120 

ČR 6 258 13 084 15 094 2,4 78 870 10 610 055 703 135 

     Pro sídelní strukturu celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) 
Šumperk je do značné míry determinující podprůměrná hustota osídlení, značný počet obcí 
(většinou s méně koncentrovanou zástavbou a malými sídly) a podprůměrné ovlivnění kraji-
ny antropogenními vlivy (zemědělská a lesní krajina s podprůměrnou dynamikou dalšího roz-
voje). Severní část SO ORP Šumperk vykazuje značnou rekreační atraktivitu, do této rekreační 
oblasti však obec Petrov nad Desnou nespadá. Značná část sídelní struktury vykazuje pro-
blémy v oblasti hospodářských podmínek území, v některých případech i problémy soudrž-
nosti obyvatel (vylidňování menších sídel a jejich transformace na rekreační funkci). Nepříz-
nivou skutečností jsou významné vazby na hospodářsky problémové mikroregiony (Jesenic-
ko, Rýmařovsko). 

Obecně je nutno považovat za základní problémy řešeného území stav hospodářského pilí-
ře řešeného území (dlouhodobý problém) a menší problémy v oblasti životního prostředí 
(zemědělská činnost v krajině, hospodaření v lesích). Posílení a stabilizace hospodářského 
pilíře je předpokladem udržitelného rozvoje území, zejména z delšího hlediska (budoucích 
generací), přičemž posílení hospodářského pilíře je nezbytné hledat především v širším regi-
onu pohybu za prací.     

    Předpokladem udržitelného rozvoje řešeného území je především další posílení hospodář-
ských podmínek, zejména v návaznosti na podporu podnikání v regionu. Přitom je však nut-
no minimalizovat negativní účinky na podmínky životního prostředí (zejména na kvalitu byd-
lení).    
 
Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Koordinace z hlediska širších vztahů v území je v zásadě respektována, s drobnými odchyl-
kami, popsanými dále; jde o návaznosti dopravní a technické infrastruktury a návaznosti 
územního systému ekologické stability. Návaznost navržené dopravní infrastruktury 
na územní plány sousedních obcí není zcela dodržena (viz další text), územní systém ekolo-
gické stability je vymezen v návaznosti na ÚSES v územních plánech okolních obcí, 
s drobnými odchylkami při zajištění návaznosti na území obcí Sobotín a Vikýřovice. 

V územním plánu jsou obsaženy následující návrhy dopravní infrastruktury, které mají 
vazbu na území sousedních obcí: 

• Vymezení koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 pro přeložku silnice I/44 včetně 
křižovatky se silnicí I/11. Koridor je vymezen v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění, tj. po Aktualizacích č. 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5. Aktualizací 
č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 
23. 9. 2019, došlo k úpravě vymezení přeložky – v ZÚR OK před Aktualizací č. 2a byla trasa 
přeložky vymezena pouze osou, Aktualizací č. 2a došlo k vymezení koridoru, který je 
na hranicích obcí Petrov nad Desnou a Velké Losiny výrazně rozšířen a posunut. Koridor 
vymezený v Územním plánu Velké Losiny pro přeložku silnice I/44 (plocha dopravní in-
frastruktury 1499-DX) nenavazuje zcela na koridor DK1, vymezený v Územním plánu Pe-
trov nad Desnou, protože Územní plán Velké Losiny byl zpracován ještě před Aktualizací 



Odůvodnění Územního plánu Petrov nad Desnou – II.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023  4 
 

č. 2a, a proto není se ZÚR OK v platném znění v souladu. Změnou č. 1 Územního plánu 
Velké Losiny nebylo vymezení koridoru měněno. 

• V Územním plánu Velké Losiny, ve znění Změny č. 1, je dále vymezen koridor pro výstavbu 
přivaděče od přeložky silnice I/44 k zámku ve Velkých Losinách (plochy dopravní in-
frastruktury 1213-DX a 1214-DX), s naznačenou trasou pokračování tohoto přivaděče 
na území obce Petrov nad Desnou. Tento záměr je pro obec Petrov nad Desnou nepřija-
telný, protože trasa přivaděče, navržená v Územním plánu Velké Losiny, protíná nevhodně 
stávající obytnou zástavbu v místní části Terezín a je ve střetu s trasou nadregionálního 
biokoridoru ÚSES K91. Zároveň je tento návrh v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění, kde se s napojením trasy přeložky silnice I/44 na stá-
vající trasu silnice I/44 v této lokalitě neuvažuje. Přivaděč proto v této trase není 
v Územním plánu Petrov nad Desnou navržen, napojení přeložky silnice I/44 na stávající 
trasu silnice I/44 je řešeno v trase silnice III/01122. Pro zajištění návaznosti navržené trasy 
na území obce Petrov nad Desnou je koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1 vyme-
zen tak, aby navázal na plochu dopravní infrastruktury 1214-DX.  

• Návrh samostatné cyklostezky podél silnice I/11 v úseku od hranice s obcí Rapotín až 
ke křižovatce silnic I/11 a III/4503. Navržená cyklostezka je do územního plánu zapracová-
na na základě aktuální projektové dokumentace (Cyklostezka Rapotín – Petrov 
nad Desnou podél I/11, DUR; Atelis, Ing. Linda Smítalová, červenec 2020; Cyklostezka po-
dél silnice I/11, DUR; Atelis, Ing. Linda Smítalová, březen 2022) a je koordinován 
s Územním plánem Rapotín v platném znění, do kterého byl návrh cyklostezky doplněn 
Změnou č. 3. 

     Vymezení navržené lyžařské sjezdovky (plocha změn v krajině K10 – plocha rekreace – 
na plochách přírodního charakteru RN) navazuje na Územní plán Sobotín, ve znění Změny 
č. 1; jde o horní část navrženého lyžařského areálu v Sobotíně.   

Vymezení územního systému ekologické stability je koordinováno s vymezením na území 
sousedních obcí, s drobnými odchylkami: 

• Obec Vikýřovice – do Petrova nad Desnou nepokračuje lokální biokoridor LBK2 (359), ve-
dený podél železniční trati; v územním plánu Petrova nad Desnou je v této poloze vyme-
zen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1 pro přeložku silnice I/44 a vedení lokál-
ního biokoridoru podél trati je tak problematické, nereálné je i jeho další pokračování 
přes souvislou zástavbu zastavěného území. Účinnost této trasy je tedy nereálná 
a z hlediska hustoty vymezování není potřebná. 

• Obec Sobotín – drobná odchylka je v návaznosti lokálního biokoridoru LK23, vymezeného 
v Územním plánu Petrov nad Desnou, na lokální biokoridor L21, vymezený v Územním 
plánu Sobotín, v prostoru nad horní částí lyžařského areálu navrženého v Sobotíně; koor-
dinace bude je provedena v rámci připravované rozpracované Změny č. 2 Územního plánu 
Sobotín. 

• Dále bude nutno v územních plánech Sobotína a Vikýřovic zkoordinovat vymezení krátké-
ho úseku nadregionálního biokoridoru K91; v Územním plánu Sobotín je částečně vyme-
zen na území obce Sobotín (s označením N2), Územní plán Vikýřovice respektuje návaz-
nost na Územní plán Sobotín a předpokládá pokračování nadregionálního biokoridoru 
zčásti na území obce Sobotín a zčásti na území obce Petrov nad Desnou. Vzhledem 
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k tomu, že toto řešení, kdy je biokoridor vymezen (podélně) na území dvou obcí, nepova-
žujeme za vhodné, je celá šířka nadregionálního biokoridoru vymezena v Územním plánu 
Petrov nad Desnou (s označením NK30). Tato úprava by měla být provedena v rámci při-
pravované Změny č. 2 Územního plánu Sobotín a v následné změně Územního plánu Viký-
řovice. 

     Grafické znázornění vazeb území obce Petrov nad Desnou (zejména vazby komunikací, 
inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na bezprostřední okolí je obsahem 
výkresu č. 7. Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000. Výkres je zpracován formou výřezu 
z Koordinačního výkresu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění, 
s doplněním lokálního ÚSES. 

 

 
 

C.  ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROV NAD DESNOU 
  

     Zadání Územního plánu Petrov nad Desnou bylo schváleno Zastupitelstvem obce Petrov 
nad Desnou dne 26. 7. 2012 a jeho obsah tak již v některých bodech není aktuální.   

     Zadání Územního plánu Petrov nad Desnou je tedy splněno přiměřeně, v souladu s platnou 
legislativou a s aktuální územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady.  

Poznámka: Text zadání je uveden v podobě, v jaké byl schválen, bez jazykových úprav.  

A.  Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vy-
dané krajem a z dalších širších územních vztahů   

1. Z Politiky územního rozvoje ČR řešené území spadá do specifické oblasti Jeseníky-Králický 
Sněžník (SOB 3), pro kterou platí následující kritéria a podmínky pro rozhodování o změ-
nách v území:    

a) rozvoj rekreace a lázeňství  
b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu 
c) zlepšení dopravní dostupnosti území 
V rámci územně plánovací činnosti vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a ces-
tovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu, ekologického zemědělství podhorského 
a horského charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvi-
nářství.  

V současné době je platná Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 
a 5; kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánová-
ní, stanovené pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník a republikové priori-
ty, stanovené v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, jsou 
v územním plánu respektovány – viz kap. I.1.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Pe-
trov nad Desnou s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

2. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané opatřením obecné povahy Zastupi-
telstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 pod č.j. KÚOK/8832/2008/ OSR-1/274, včet-
ně aktualizace č.1 z roku 2011 ukládají: 
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Vymezení veřejně prospěšné stavby D03 – I/44 Mohelnice – Petrov nad Desnou včetně 
křižovatky u Petrova  veřejně prospěšné stavby D04 – I/44 Petrov nad Desnou – Kouty 
nad Desnou, včetně napojení Velkých Losin.  

Vymezení ochranné zóny nadregionálních biokoridorů K 89, K91 a K80, regionálního bio-
centra 436 Kamenitý kopec a regionální biocentrum OK 16 Petrovský vrch. 

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Ak-
tualizace č. 1, Aktualizace č. 2b, Aktualizace č. 3, Aktualizace č. 2a, Aktualizace č. 4 a Ak-
tualizace č. 5 (dále jen Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění). 
Vymezení veřejně prospěšných staveb, obsažených v zásadách územního rozvoje Olo-
mouckého kraje v platném znění je v územním plánu respektováno, stejně jako vymezení 
nadregionálních biokoridorů K 89 a K 91 a regionálních biocenter 436 Kamenitý kopec 
a OK 16 Petrovský vrch. Nadregionální biokoridor K 80 územím obce Petrov nad Desnou 
ani v jeho blízkosti neprochází, ochranné zóny nadregionálních biokoridorů se již 
v územních plánech nevymezují. Vyhodnocení souladu územního plánu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je obsahem kapitoly kap. I.1.2. Vy-
hodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění.  

3. V rámci Olomouckého kraje zohlednit následující územně plánovací podklady: 
- Program rozvoje Olomouckého kraje; 
- Územní studie na umístění větrných elektráren na území olomouckého kraje; 
- Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje; 
- Územně technické podklady – Olomoucký kraj; 
- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje; 
- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území  Olomouckého kraje (Ecological 

Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004); 
- Povodňový a krizový plán Olomouckého kraje. 
Splněno v rozsahu územně plánovacích podkladů v platném znění.  

4. Prověřit požadavky koncepčních rozvojových materiálů Olomouckého kraje: 
- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné 

vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004; 
- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením Olomouc-

kého kraje v r. 2004; 
- Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší  na úrovni zóny Olomouckého kraje 

(CityPlan, červen 2006); 
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spol. s r.o., sr-

pen 2004); 
- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 

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

Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004); 
- Povodňový a krizový plán Olomouckého kraje. 
Splněno; při zpracování územního plánu byly aktuální koncepční rozvojové materiály re-
spektovány.  
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Posílit postavení obce ve struktuře osídlení s převládající funkcí obytnou, částečně i výrobní 
a obslužnou s dobrými předpoklady pro rozvoj všech těchto funkcí. Za přirozené spádové 
centrum občanské vybavenosti považovat Šumperk. 
Splněno, v územním plánu jsou vytvořeny předpoklady pro posílení všech funkcí obce – 
obytné, výrobní i obslužné. 
      

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů  

 Při návrhu územního plánu Petrov nad Desnou respektovat limity využití území, kterými 
jsou:  

a) limity využití území, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje: 
- nadregionální biokoridory K 89, K91 a K80 
- regionální biocentrum 436 Kamenitý kopec a regionální biocentrum OK 16 Petrovský 

vrch 
b) limity využití území, vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí 
Splněno, v územním plánu jsou respektovány jak limity využití území, vyplývající ze Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění (s výjimkou nadregionálního biokori-
doru K 80, který územím obce Petrov nad Desnou ani v jejím blízkém okolí neprochází), tak 
limity využití území, vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí.  

  
c)  Požadavky na rozvoj území obce  

1. Bilance počtu obyvatel a z nich vyplývající nároky na veřejnou infrastrukturu budou vzta-
ženy k r. 2020 – 2025, kdy se předpokládá  nárůst počtu trvale bydlících obyvatel na cca 
1500 obyvatel. 
Bilance očekávaného vývoje počtu obyvatel jsou provedeny k r. 2035 2040, což odpovídá 
předpokládané době platnosti územního plánu. K r. 2035 2040 se předpokládá nárůst po-
čtu obyvatel na cca 1280 1320, dříve uvažovaný nárůst na 1500 obyvatel již v r. 2025 je 
nereálný.  

2. V území prověřit nové plochy k vymezení centra obce a  plochy pro bydlení.   
Zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu jsou vymezeny v dostatečném rozsahu, 
vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj centra obce není požadováno. 

3. Prověřit stávající plochy výroby a prověřit jejich možnosti přestavby. 
Stávající plochy výroby a skladování jsou v územním plánu vymezeny jako stabilizované, 
přestavba na jiné funkční využití se nenavrhuje.  

4. Navrhnou koncepci dopravy pro pěší a cyklisty na území celého řešeného území. 
Splněno, viz kap. F.4.1.2. Doprava pěší a cyklistická. 

5. Navrhnou koncepci uspořádání krajiny včetně prostupnosti území do krajiny v celém ře-
šeném území. 
Splněno, viz kap. F.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního 
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany 
před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně.   
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d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny)  

1. Při návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce navrhnout centrum obce, s využitím stávají-
cí struktury osídlení. 
Plochy pro vybudování nového centra obce nejsou vymezeny; charakter centra má prostor 
v severovýchodní části obce, kde je umístěna základní škola, obecní úřad, pošta, prodejna 
potravin, pohostinství, apod. Stávající zařízení občanského vybavení jsou stabilizovaná 
a není důvod je přesouvat do jiné lokality. 

2. Vymezit  a stanovit zásady postupného rozšiřování navrženého centra obce s vymezením 
ploch pro základní občanskou vybavenost obce. 
Viz předchozí bod.   

3. Prověřit návrhové plochy ve schváleném Územním plánu obce Sobotín včetně změny č.II. 
na území  k.ú. Petrova nad Desnou. 
Splněno, rozvojové plochy z předchozího územního plánu byly prověřeny a v převážné vět-
šině jsou do územního plánu převzaty – viz kap. F.3.1. Celková urbanistická koncepce, včet-
ně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.  

4. Jako zastavitelné plochy přednostně navrhnout plochy uvnitř zastavěného území, stavební 
proluky a plochy po odstraněných stavbách. Pokud bude pro nezemědělské využití zabírá-
na zemědělská půda mimo zastavěné území, je nutno respektovat území zemědělské výro-
by, nenarušit síť zemědělských komunikací, zachovat  funkčnost meliorací a odnímat jen 
nejnutnější plochy. Pro nezastavěné území stanovit takové podmínky, které umožní 
na těchto pozemcích vybudování polní cestní sítě a společných zařízení (vodohospodář-
ských, protierozních, apod.). 
Splněno; v územním plánu je navrženo nové využití plochy bývalé čistírny odpadních vod 
a plochy bývalého motorestu Gabro, k zástavbě jsou navrženy i vhodné proluky v zastavě-
ném území. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném úze-
mí umožňují stavby účelových komunikací i společných zařízení. 

 
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury  

1. Dopravní infrastruktura  

1. Vymezit veřejně prospěšné stavby D03 – I/44 Mohelnice – Petrov nad Desnou včetně kři-
žovatky u Petrova veřejně prospěšné stavby D04 – I/44 Petrov nad Desnou – Kouty 
nad Desnou, včetně napojení Velkých Losin a do ochranných pásem nenavrhovat plochy 
bydlení. 
Splněno; v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje po Aktualizaci č. 2a v platném 
znění je tato veřejně prospěšná stavba vymezena jako D5 – silnice I/44, výstavba nového 
tahu Loučná nad Desnou – Postřelmov, vč. tunelového úseku D76; pro tuto stavbu je 
v územním plánu vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1. Plochy bydlení za-
sahují do ochranných pásem silnic jen okrajově. 

2. Prověřit a navrhnout rozšíření a úpravy stávajících silnic a místních komunikací, které 
uspokojí potřeby navrhovaného územního rozvoje obce. 
Splněno; navržena je směrová úprava silnice III/4503 s kolmým napojením na silnici I/11 
v prostoru Domova pro seniory, doplnění sítě místních komunikací o nové úseky pro zajiště-
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ní dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch a rozšíření stávající místní komunika-
ce v lokalitě Pod Terezínem. 

3. Prověřit a navrhnout plochy pro realizaci nových parkovacích a odstavných ploch v obci.  
Potřeba nových parkovacích ani odstavných ploch nebyla zjištěna; odstavná stání (garáže, 
odstavná stání na terénu) a parkovací plochy mohou být realizovány v souladu 
s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití bez vymezení 
v grafické části územního plánu. 

4. Navrhnout podmínky pro stávající a vytvořenou koncepci dopravy pro pěší a cyklisty. 
Splněno; v územním plánu jsou vymezeny plochy pro vybudování nové cyklostezky podél 
silnice I/11; obecně lze chodníky i záměry podporující rozvoj cyklistické dopravy (stezky 
pro cyklisty, pruhy nebo pásy pro cyklisty na pozemcích komunikací) realizovat ve všech 
plochách s rozdílným způsobem využití. 

 
2. Technická infrastruktura 

2.1 Vodní hospodářství  

1. Provést posouzení tlakových poměrů vody v navrhované síti, dle potřeby vodovod rozdělit 
na tlaková pásma a navrhnout plochy čerpacích stanic.  
Splněno; navržené vodovodní řady jsou situovány ve stávajících tlakových pásmech, nové 
čerpací stanice se nenavrhují. 

2. Posoudit koncepci stávající splaškové kanalizace a pro navrhovanou zástavbu navrhnout 
koncepci odkanalizování.  
Splněno; stávající stoky splaškové kanalizace jsou respektovány, pro odkanalizování vyme-
zených zastavitelných ploch jsou navrženy úseky splaškové, případně tlakové kanalizace 
(včetně čerpací stanice), napojené na stávající stokovou síť. 

3. Vodní toky nenavrhovat k zatrubnění. 
Splněno, zatrubnění vodních toků se nenavrhuje. 

2.2 Energetika, spoje 

1. V návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravděpodobný vývoj elektrického příko-
nu  během návrhového období, na základě bilance elektrického příkonu navrhnout kon-
cepci rozvoje sítě VN – 22 kV  a podle potřeby transformačního výkonu určit rozmístění 
nových trafostanic. 
Splněno, v územním plánu jsou navrženy dvě tři nové trafostanice, situované v lokalitách 
s navrženou soustředěnou obytnou výstavbou.  

2. Problematiku zásobování teplem v nové zástavbě řešit lokálním vytápěním rodinných 
domů a samostatnými kotelnami pro objekty bytových domů, vybavenosti a podnikatel-
ské sféry. Preferovat ekologické využití pevných paliv s doplňkovou funkcí dřevní hmoty 
a elektrické energie. 
Splněno.  

2.3 Nakládání s odpady  

1. Problematiku likvidace tuhých komunálních odpadů řešit odvozem mimo řešené území.  
Splněno. 
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3. Občanské vybavení  

1. Prověřit záměry rozvoje zařízení občanské vybavenosti obsažený ve schváleném územním 
plánu obce, případně navrhnou nové. 
V platném územním plánu nejsou na území obce vymezeny žádné plochy pro rozvoj zaří-
zení občanského vybavení; při zpracování nového územního plánu nebyly žádné konkrétní 
záměry v této oblasti zjištěny.  

 
4. Veřejná prostranství  

1. Stabilizovat stávající plochy veřejně přístupné zeleně, zapracovat do územního plánu zá-
měry vybudování ploch veřejné zeleně v obci.  
Splněno; stávající plochy veřejně přístupné zeleně jsou zachovány beze změny, nové plochy 
pro založení veřejné zeleně jsou vymezeny v dostatečném rozsahu.  

 
f)  Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

1. Respektovat nemovité kulturní památku zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kul-
turních památek ČR. 
Požadavek bezpředmětný, v obci Petrov nad Desnou se žádné nemovité kulturní památky, 
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek, nenacházejí.  

2. Stabilizovat památky místního významu v obci, tyto památky uvést vč. parcelních čísel 
v textové části územního plánu a vyznačit v grafické části. 
Splněno – viz kap. F.2.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území. 

3. Zapracovat do územního plánu nadregionální a regionální  prvky ÚSES dle Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje. Stanovit zásady pro zabezpečení plné biologické funkčnosti 
vymezených úseků ÚSES včetně opatření pro lesní půdní fond a nezbytné změny druhů po-
zemků a změny v jejich  využití. 
Splněno – viz kap. F.5.2. Územní systém ekologické stability.     

4. Respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty vodních toků 
a komunikací.  
Splněno, územní plán do vzrostlé zeleně na nelesní půdě nezasahuje.   

5. Případné odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa navrhnout v souladu 
s ust. § 14, odst. 1) lesního zákona  pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit al-
ternativou – umístěním navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
V územním plánu je navržen zábor 0,77 ha lesních pozemků, pro horní část navrženého ly-
žařského areálu v Sobotíně; plocha navazuje na plochu vymezenou v platném územním 
plánu Sobotína a nelze ji situovat mimo lesní pozemky. 

 
g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace  

Vymezit v územním plánu veřejně prospěšné stavby (stavby pro dopravní a technickou in-
frastrukturu), veřejně prospěšná opatření (opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování 
ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního a kulturního bohatství) a asanace.  
Splněno, viz kap. F.7. 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.  
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h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky 
na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany loži-
sek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizi-
kovými přírodními jevy)     

Nové návrhové plochy nesměřovat do blízkosti nadregionálního biokoridoru a regionálních 
center, záplavového území, ochranných pásem železnice a silnic. 
Splněno přiměřeně; vzhledem k tomu, že značná část zastavěného území leží v záplavovém 
území toku Merty a toku Desné, a že ochranná pásma silnic a železniční trati také zasahují 
poměrně podstatně do zastavěného území, zasahují některé zastavitelné plochy okrajově 
do záplavových území i do ochranných pásem železničních tratí a silnic III. třídy.    
     
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území  

Nenavrhovat nové zastavitelné plochy do záplavového území a na ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pouze ve zvlášť odůvodněných případech. Řešit ohrožení území povodněmi a dopravními 
závadami. Stabilizovat v území vymezený ÚSES (územní systém ekologické stability). 
Splněno přiměřeně; územní systém ekologické stability je v územním plánu jednoznačně vy-
mezen, pro přeložku silnice I/44 v zájmu odstranění dopravních závad mimo území obce Pe-
trov nad Desnou je vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1; protipovodňová 
opatření na toku Desné jsou již pod soutokem s Mertou provedena, nad soutokem s Mertou 
jsou v územním plánu navržena. Vzhledem k tomu, že převážná část zastavěného území leží 
v záplavovém území toku Merty, a že zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany představují pře-
vážnou část zemědělských pozemků na území obce, zejména v lokalitách navazujících 
na zastavěné území, nebylo možné vymezit zastavitelné plochy tak, aby nezasahovaly 
do záplavového území a aby nedošlo k záboru zemědělských pozemků nejlepší kvality. 
 
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu 

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

Řešené území je vymezené v PÚR ČR jako SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Kralický Sněžník, 
kde je třeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj. V území se nachází více opuště-
ných ploch výrobních areálů, tyto plochy prověřit a navrhnou možnost jejich přestavby. 
Veškeré výrobní areály, nacházející se v řešeném území, jsou alespoň zčásti využívány. 
V územním plánu zůstávají beze změny, jejich přestavba na jiné využití se nenavrhuje. 

 
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití území studií   

Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje obce bude vyžadovat, vymezit plochy a kori-
dory, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití území studií. Jedná se především 
o vymezení nového centra obce. 
V územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie; pro jednotlivé zastavitelné plochy  
je jednoznačně stanoven způsob dopravní obsluhy, návrh technické infrastruktury i vymezení 
veřejných prostranství již v územním plánu a zpracování územních studií proto není nutné. 
Nové centrum obce není navrženo.  
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l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem  

Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje obce bude vyžadovat, vymezit plochy a kori-
dory, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regu-
lačním plánem. 
V územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.   
 
m)  Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území  

Požadavky na nové zastavitelné plochy budou ve velmi malém rozsahu, jde především o sta-
bilizaci zastavěného území, využití proluk a ploch přestavby. Rozvoj rekreace nepožaduje 
žádné další plochy, pouze malé plochy pro služby v cestovním ruchu, které budou navazovat 
na zastavitelné území. 
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Petrov nad Desnou není zpracováno, protože Krajský úřad 
Olomouckého kraje ve svém stanovisku k návrhu zadání Územního plánu Petrov nad Desnou 
konstatoval, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncep-
cemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti a že není nezbytné a účelné návrh územního plánu komplexně po-
suzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.  

     Návrh Územního plánu Petrov nad Desnou byl posouzen z hlediska vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území (viz samostatný svazek III. Vyhodnocení vlivů Územního plánu Pe-
trov nad Desnou na udržitelný rozvoj území) včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-
visejících zákonů (viz samostatný elaborát – Územní plán Petrov nad Desnou – Vyhodnocení 
vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v roz-
sahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D., 
květen 2022). 

       Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nebylo požadováno. 
 
n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 

Územní plán bude zpracován bez konceptu řešení a bez zpracování variant. 
Splněno. 
   
o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů 
a počtu vyhotovení 

Územní plán bude zpracován v souladu se stavebním zákonem a s jeho prováděcími vyhláš-
kami. 
Splněno.  

Územní plán bude zpracován dle metodiky MINIS 22. 
Územní plán je zpracován dle metodiky MINIS, aktuální verze 2.3. 
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Návrh územního plánu bude obsahovat:  
I.A Textovou a tabulkovou část  
II.B Grafickou část:  
 1. Základní členění území           1 : 5000 
 2. Hlavní výkres              1 : 5000 
 3. Koncepce dopravy a tech. infrastruktury     1 : 5000  
 5. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace   1 : 5000  
II. Odůvodnění územního plánu bude obsahovat:  
I.A Textovou a tabulkovou část  
II.B Grafickou část  
 6. Koordinační výkres            1 : 5000 
 7. Výkres přepokládaných záborů půdního fondu   1 : 5000  

8. Širší vztahy               1 : 50 000 
Splněno; kvůli přehlednosti jsou výkresy koncepce dopravní infrastruktury a koncepce tech-
nické infrastruktury (vodní hospodářství, energetika a spoje) zpracovány samostatně. 

3. Výkresy v měřítku 1 : 5000 budou zpracovány pro celé řešené území, výkres č. 9. Širší  
vztahy v měřítku 1 : 50 000 bude zpracován formou výřezu z grafické části Zásad územní-
ho rozvoje Olomouckého kraje. Grafická část bude zpracována digitálně. 
Splněno.  

4. Územní plán Petrova nad Desnou bude po vydání předán ve čtyřech vyhotoveních. 
V průběhu projednávání bude zpracován:  
- pro společné jednání o návrhu §50:  2x tištěná verze + PDF – splněno. 
- pro veřejné projednání návrhu §52:  2x tištěná verze + PDF – splněno. 
- upravený návrh §54: 4 x tištěná verze, elektronické zpracování (TIFF, DOC, XLS, SHP, 

DGN)    
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu zadání Územního plánu Petrov nad Desnou 

 
                                                                                                                                                                                        Příloha č.1 

Dotčené orgány, právnické osoby hájící veřejné zájmy, obce 

Pořadové 
číslo 

Orgán (organizace) včetně 
adresy 

Datum a č.j.         
stanoviska 

Znění  stanoviska nebo připomínky Způsob řešení 

1.  Ministerstvo ŽP ČR, odbor 
výkonu  státní správy VIII 
Krapkova 3, 779 00 Olomouc  

10.5.2012 
31422/ENV/12, 
767/570/12 

- za státní správu geologie, bez připomínek, nebyla 
ověřena výhradní ložiska nerostných surovin; 

- za úsek ochrany ZPF, přísluší orgánu ochrany ZPF KÚ; 

Na vědomí  

2.  Ministerstvo ŽP ČR, odbor 
péče o krajinu 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 - v termínu se nevyjádřil;  

3.  Ministerstvo zemědělství ČR, 
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 

 - v termínu se nevyjádřil;  

4.  Ministerstvo dopravy ČR, od-
bor strategie 
Nábřeží L.Svobody 12, 110 15 
Praha 1 

 
 

- v termínu se nevyjádřil; 
 

 

5.  Ministerstvo zdravotnictví ČR  
Palackého náměstí  4, 128 01 
Praha 2  

2.5.2012 MZDR 
8/2012/INV685 
17.5.2012 MZDR 
16798/2012-
2/OZD-ČIL-L 

- z hlediska nad-regionální výstavby zařízení nemá 
zájmy; 

- do území zasahuje ochranné pásmo II.stupně                          
přírodních léčivých  zdrojů lázeňského místa Velké 
Losiny; 

 
 
Bude zakresleno 
Splněno  

6.  Ministerstvo průmyslu                                
a obchodu,  
Na Františku 32, 110 15 Praha 
1 

18.4.2012 
15386/2012/031
00 

- v k.ú. Petrov nad Desnou se nenacházejí výhradní 
ložiska nerostných surovin; 

 

Na vědomí 
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7.  Krajský úřad Olomouckého 
kraje 
odbor dopravy a silničního 
hospodářství 
Jeremenkova 40a, 779 01 
Olomouc 

 - v  termínu se nevyjádřil;  
 
 
 
 

8.  Krajský úřad Olomouckého 
kraje 
odbor ŽP a zemědělství 
Jeremenkova 40a, 779 01 
Olomouc 

14.5.2012 
KUOK43703/201
2 

Ochrana přírody: 
- uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve 

spojení s jinými koncepcemi významný vliv na přízni-
vý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti;  

Posuzování vlivů na ŽP 
- není nezbytné a účelné komplexně posuzovat 

z hlediska vlivů na životní prostředí;  

Ochrana ZPF: 
- zákonná povinnost pořizovatelů a projektantů řídit 

se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona) a navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 
ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zá-
jmů nejvýhodnější. Vyhodnotit předpokládané dů-
sledky navrhovaného řešení na ZPF; 

Státní správa lesů: 
- třeba respektovat požadavky zákona č. 289/1995 

Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
lesní zákon) a vyhodnotit předpokládané důsledky 
navrhovaného řešení na PUPFL; 

Vodoprávní úřad: 
- nevyjádřil se; 

 

 

Na vědomí  
 
 
 
 
Na vědomí   
 
 

Respektovat a zapracovat v návrhu 
Splněno 
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Ochrana ovzduší: 
- respektovat zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

v platném znění a požadavky uvedené 
v Integrovaném programu snižování emisí                            
Olomouckého kraje a programu ke zlepšení kvality 
ovzduší  Olomouckého kraje;  

9.  Městský úřad Šumperk 
odbor životního prostředí 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

11.5.2012 
MUSP 
29669/2012 

Ochrana přírody: 
- zastavitelné plochy navrhnout s ohledem                                    

na zachování významných krajinných prvků                
ze zákona, kulturních dominant krajiny, harmonické 
měřítko a vztahy v krajině; 

- respektovat udržení přístupu do krajiny; 
- respektovat lokální ÚSES s návazností na sousední 

obce; 

Ochrana ZPF: 
- dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

ZPF, ve znění pozdějších předpisů uplatňuje                               
stanovisko k územně plánovací dokumentaci Krajský 
úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí                      
a zemědělství, Jeremenkova 40a, Olomouc; 

Státní správa lesů: 
- případné odnětí nebo omezení pozemků navrhnout 

v souladu se zákonem č.289/1995 Sb., v platném              
znění;   

- pokud nedojde k dotčení PUPFL, uvést v textové 
části (odůvodnění ) dokumentace   

- řešit nelesní pozemky potenciálně vhodné 
k zalesnění; 

Vodoprávní úřad: 
- požadavek na řešení protierozních opatření                                     

a ochranu před povodněmi;   

 
Respektovat a zapracovat                               
do návrhu 
Splněno, s drobnými úpravami     
vymezení ÚSES v návaznosti na 
území sousedních obcí  – viz kap. 
F.5.2. Územní systém ekologické 
stability  
 
 
 
 
 
 
 
 
Splněno;  v územním plánu je                    
navržen zábor  0,77 ha lesních           
pozemků pro horní část lyžařského 
areálu navrženého v Sobotíně,             
zábor lesních pozemků není 
v rozporu se zákonem č. 289/1995 
Sb., v platném znění; jako pozemky 
vhodné  k zalesnění jsou vymezeny 
chybějící části ÚSES 
Konkrétní protierozní opatření               
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- stavby na ochranu před povodněmi je třeba vymezit 
 jako veřejně prospěšné stavby; 

Odpady: 
- bez připomínek; 

Orgán ochrany ovzduší: 
- Dle ustanovení   § 17 odst. 1 písm. a) zákona                             

č. 86/2002 Sb., ve  znění pozdějších předpisů   jsou  
třeba k politice územního rozvoje a územně pláno-
vací dokumentaci  v průběhu jejího pořizování               
stanoviska  příslušného orgánu ochrany ovzduší.           
Dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zák. č. 86/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stano-
viska k územním plánům a k regulačním plánům,           
obsahující podmínky ochrany ovzduší, pokud tato 
územně plánovací dokumentace navrhuje umístění 
zdrojů znečišťování ovzduší, Krajský úřad Olomouc-
kého kraje; 

nejsou navržena, protipovodňová 
opatření na toku Desné jsou již 
před dokončením pod soutokem 
s Mertou již realizována, nad sou-
tokem s Mertou jsou v územním 
plánu navržena; obecně je realizace 
protipovodňových a protierozních 
opatření v území přípustná 

10.  Městský úřad Šumperk 
odbor dopravy 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

 - v termínu se nevyjádřil;  

11.  Městský úřad Šumperk 
odbor výstavby, oddělení pa-
mátkové péče 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

28.5.2012 
MUSP 
42760/2012 

- souhlas – v území se nenachází zapsané památky, 
doporučení na evidenci drobných objektů památek 
místního významu dle seznamu od Národního                       
památkového ústavu;  

Zapracovat do návrhu 
Splněno 

12.  Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219, 190 00 Praha 
9 

 - v termínu se nevyjádřil;  

13.  Státní úřad pro jadernou                          
bezpečnost, 
Senovážné nám. 9, 110 00  
Praha 1 

 - v termínu se nevyjádřil;  
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14.  Hasičský záchranný sbor 
Olom.kraje 
územní pracoviště Šumperk 
Nemocniční 7, 787 01 Šumperk 

 - v termínu se nevyjádřil;  

15.  Krajská hygienická stanice 
územní pracoviště Šumperk 
Lidická 56, 787 01 Šumperk 

20.4.2012khsoc/
00999/2012/SU/
HOK 

1) Eliminovat v obytných plochách zátěže hlukem 
z dopravy, sportovní, obchodní či výrobní činnosti. 
2) Pro lokality nové zástavby bezpodmínečně zajistit 
zásobování pitnou vodou. 
3) Hlučné provozy vymístit mimo obytnou zónu, 
upřesnit způsob a druh podnikatelské činnosti 
v návaznosti na obytnou zástavbu. 
4) Navrhnout a respektovat ochranná pásma 

Respektovat a zapracovat                             
do návrhu 
Splněno v rozsahu řešitelném 
územním plánem – opatření proti 
hluku je nutno řešit v následných 
řízeních při povolování staveb;                      
pro vymezené zastavitelné plochy 
je navrženo rozšíření vodovodu; 
hlučné provozy v obytné zástavbě 
nejsou situovány; ochranná pásma 
územní plán nenavrhuje 

16.  ČR – Ministerstvo obrany 
Vojenská ubytovací a stavební 
správa, 
Svatoplukova 2687/84 
615 00 Brno  - Židenice 

30.4.2012 
3161/26872/201
2-1383-ÚP-OL 

- nemá požadavky;  

17.  Krajská veterinární správa, 
Uničovská 44, 787 56 Šumperk 

 
 

- v termínu se nevyjádřil;  

18.  Obvodní báňský úřad 
Veleslavínova 18, P.O. BOX 
103, 728 03 Ostrava 1 

   

19.  ČR-Státní energetická inspekce 
územní inspektorát pro Olo-
moucký kraj, 
Kosmonautů 10, 779 00 Olo-
mouc 

03.05.2012 
396/12/71,104/Š
t 

- souhlas, doporučení pro vytváření územních                         
předpokladů pro rozvoj a uplatnění obnovitelných 
zdrojů energie (zejména biomasu), podporovat                  
úspory energie; 

 
 

 



Odůvodnění Územního plánu Petrov nad Desnou – II.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023  19 
 

20.  Správa CHKO Jeseníky   Respektovat a zapracovat                                 
do návrhu  
Vzhledem k tomu, že požadavky 
nejsou uvedeny, nelze je                                    
respektovat 

21.  Pozemkový úřad Šumperk, 
Nemocniční 53, Šumperk 

 - v termínu se nevyjádřil;  

22.  Krajský úřad Olomouckého 
kraje,  
odbor strategického rozvoje 
kraje,  
Jeremenkova 40a, 779 11  
Olomouc 

3.5.2011 
KUOK/41062/20
12 

- respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008 
schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 
2009, 

- respektovat Zásady územního rozvoje pro území 
Olomouckého kraje vydané opatřením obecné                       
povahy č.j.KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 dne 22. 2. 
2008, které nabylo účinnost dnem 28. 3. 2008                             
a následně aktualizaci č.1 vydanou opatřením                   
obecné povahy č.j.KUOK 28400/2011 dne 22.4.2011, 
které nabylo účinnosti 14.7.2011,  

- funkční a prostorové využití území koordinovat                           
s platnými územně plánovacími dokumentacemi                   
sousedních obcí, 

- respektovat Program rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje, 

- zohlednit Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy 
na území Olomouckého kraje (UDI Morava, s.r.o., 
12/2004), 

- řešit střety zájmů a problémy v území vyplývající                    
z ÚAP, 

- zohlednit navržené, prověřené a posouzené řešení 
problémů v území z územních studií vložených                   
do evidence územně plánovací činnosti, 

- respektovat požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů na obsahové                               

Respektovat a zapracovat                            
do návrhu 
Splněno přiměřeně: 
- Politika územního rozvoje ČR                  

a Zásady územního rozvoje Olo-
mouckého kraje jsou respekto-
vány v aktuálně platném znění – 
viz kap. I. 1. Vyhodnocení                        
souladu Územního plánu Petrov 
nad Desnou s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem; 

- návaznost na územní plány                    
sousedních obcí je koordinován, 
případné odchylky jsou odůvod-
něny v kap. B. vyhodnocení                     
koordinace využívání území                      
z hlediska širších vztahů v území  

- územně plánovací podklady  
Olomouckého kraje v aktuálním 
znění jsou respektovány 

- požadavky stavebního zákona                     
a jeho prováděcích vyhlášek jsou 
dodrženy 

- limity využití území jsou                    
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a formální náležitosti územního plánu, 
- respektovat oprávněné územní požadavky dotče-

ných orgánů podle zvláštních právních předpisů,    
popřípadě výsledky řešení rozporů, 

- respektovat limity využití území vyplývající                              
z právních předpisů a správních rozhodnutí,  

- koordinovat využití území s ohledem na širší územní 
vazby,  

- podmínky rozvoje území a ochranu jeho hodnot 
stanovit v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
(§§ 18 a 19 stavebního zákona). 

respektovány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.  Obec Velké Losiny  - v termínu se nevyjádřil;  

24.  Obec Rapotín  - v termínu se nevyjádřil;  

25.  Obec Vikýřovice  - v termínu se nevyjádřil;  

26.  Obec Sobotín  - v termínu se nevyjádřil;  

27.  Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Odbor přípravy staveb, Šumav-
ská 33, 612 54 Brno 

17.5.2012 Záměr přeložky silnice I/11 a I/44 dle nadřazené ÚPD 
(ZÚR Olomouckého kraje) zapracovat do návrhu ÚP 
jako koridor o šířce min.200m (100m od navržené osy 
komunikace na obě strany)   

Respektovat a zapracovat                              
do návrhu  
Koridor pro přeložku silnice I/44 a 
její křížení se silnicí I/11 je vymezen 
v souladu se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění a podle aktuální 
podrobnější dokumentace – viz 
kap. F.4.1.1. Doprava silniční 

28.  Centrum dopravního výzkumu, 
 Líšeňská 33a, 636 00 Brno 

    

29.  Česká geologická služba, Klárov 
3/131, 118 21 Praha 1 

 - v termínu se nevyjádřil;  

30.  Česká geologická služba-
Geofond ČR, Kostelní 26, 170 
06 Praha 7 
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31.  Lesy ČR s.p.,                                        
oblastní inspektorát,                         
Potoční 22, 787 01 Šumperk 

23.4.2012 - požadavek zachování volného prostoru podél koryta 
pro případ údržby, oprav nebo k protipovodňovým 
zásahům z hlediska správce drobných vodních toků 
(§49 odst.2 písm. C vodního zákona) 

Respektovat a zapracovat                            
do návrhu 
Vyplývá ze zákona, v územním          
plánu se vzhledem k měřítku                  
neprojeví 

32.  Povodí Moravy s.p.,  
Dřevařská 11, 601 75 Brno 

11.6.2012 
PM02106/201-
203/Kol 

- do záplavového území Q100 nebudou navrhovány 
žádné plochy pro bydlení; 

- v pásmu do 8m od břehů nebudou umísťovány žád-
né stavby; 

- dešťové vody budou sváděny do vsaku nebo zdrže, 
ne do vodotečí; 

- nové zástavby podmíněny řádným odkanalizováním;   

Respektovat v návrhu 
Splněno přiměřeně, v rozsahu            
odpovídajícím územnímu plánu: 
- vzhledem k tomu, že značná část 

zastavěného území leží 
v záplavovém území toku Merty 
a toku Desné, zasahují některé 
zastavitelné plochy okrajově 
do záplavových území 

- umístění jednotlivých staveb 
územní plán neřeší 

- problematika dešťových vod je 
řešena obecně 

- pro vymezené zastavitelné plo-
chy je navrženo rozšíření                            
kanalizace 

33.  Agentura ochrany přírody                          
a krajiny ČR, Lafayettova 13, 
772 00 Olomouc 

 - v termínu se nevyjádřil;  

34.  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín 4 

 - v termínu se nevyjádřil; 
 
 

  

35.  RWE GasNet, s.r.o. 
Ústí nad Labem  

18.4.2012 
5000617102 

- respektovat stávající plynárenské zařízení a jeho 
ochranná a bezpečnostní pásma v souladu                                   
se zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění                      
(energetický zákon)  

Respektovat a zapracovat                                 
do návrhu 
Splněno  
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36.  Telefónica 02 Czech Republic, 
a.s., 1. máje 2673/2, 709 00 
Olomouc 

 
- v termínu se nevyjádřil;  

37.  Svazek obcí údolí Desné,                   
Rapotín   

 - v termínu se nevyjádřil; 
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 Úpravy návrhu po veřejném projednání 

     Po projednání návrhu územního plánu podle § 53 stavebního zákona byly na základě 
uplatněných stanovisek, námitek a připomínek provedeny úpravy návrhu Územního plánu 
Petrov nad Desnou pro opakované veřejné projednání.  

Na základě uplatněných námitek byly provedeny následující úpravy: 

- na základě námitek podaných pod č.j. MUSP 121347/2022 ze dne 2. 11. 2022, č.j. MUSP 
121867 ze dne 2. 11. 2022 a č.j. MUSP 122788/2022 ze dne 4. 11. 2022 byly vymezena za-
stavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV Z46 v lokalitě K Terezínu; jde o zastavi-
telnou plochu, která je vymezena v dosud platném územním plánu (Územní plán obce So-
botín, ve znění Změny č. 2) a kde již probíhá příprava k výstavbě 31 RD – je provedena 
přeložka vodovodního řadu a je zpracována projektová dokumentace pro stavby dopravní 
a technické infrastruktury 

- na základě námitky podané pod č.j. MUSP 122030/2022 ze dne 2. 11. 2022 bylo upraveno 
vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z8 

- na základě námitky podané pod č.j. MUSP 122339/2022 ze dne 3. 11. 2022 byla vymezena 
zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV Z47 v lokalitě Pod Hubertem 

- na základě námitky podané pod č.j. MUSP 122920/2022 ze dne 4. 11. 2022 (Svazek obcí 
údolí Desné) je do územního plánu doplněn návrh protipovodňových opatření na řece 
Desné, nad soutokem s Mertou (pod soutokem jsou již protipovodňová opatření realizo-
vána); současně jsou tato opatření vymezena jako veřejně prospěšná opatření VK1    

- na základě námitky podané pod č.j. MUSP 123643/2022 ze dne 7. 11. 2022 bylo upraveno 
vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z8 a byla provedena úprava 
podmínek pro využití ploch smíšených obytných – venkovských SV – z přípustného využití 
byl vypuštěn text „stavby pro chov zvířat pro sportovní a rekreační účely“ 

- na základě námitky podané pod č. j. MUSP 124078/2022 ze dne 7. 11. 2022 byla stabilizo-
vaná plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV v prostoru před nádražím (železnič-
ní stanice Sobotín) změněna na stabilizovanou plochu smíšenou obytnou – venkovskou SV 
(pozemky parc. č. 923/1, 923/2, 924-část a 926-část) 

- na základě námitky podané pod č.j. MUSP 124265/2022 ze dne 7. 11. 2022 byla vymezena 
zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV Z48 v lokalitě U Desné. 

Uplatněné námitky a připomínky byly pořizovatelem vyhodnoceny takto: 

Obsahově a věcně shodné námitky (připomínky) pod č.j. MUSP 121347/2022 ze dne 
2.11.2022, č.j. MUSP 121867/2022 ze dne 2.11.2022, č.j. MUSP 122788/2022 ze dne 
4.11.2021. 
Znění všech námitek: Požadavek na zařazení pozemků p. č. 1259/29, 1259/36, 1259/57, 
1259/58, 1259/59, 1259/60, 1259/61, 1259/62, 1259/63, 1259/64, 1259/65, 1259/66, 
1259/67, 1259/68, 1259/69, 1259/70, 1259/71, 1259/72, 1259/73, 1259/74, 1259/75, 
1259/76, 1259/77, 1259/78, 1259/79, 1259/80, 1259/81, 1259/82, 1259/83, 1259/84, 
1259/85, 1259/86 a 1259/87 k. ú. Petrov nad Desnou, do zastavitelné plochy bydlení, tak jak 
je území vymezeno v platném územním plánu, neboť společnost ŽELHROH, s.r.o. zde připra-
vuje developerský projekt se záměrem přípravy území pro 31 stavebních pozemků k výstav-
bě rodinných domů a do přípravy území již investovala vysoké náklady pro vybudování do-
pravní a technické infrastruktury. Je vydáno územní rozhodnutí pro umístění 31 domků včet-
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ně technické a dopravní infrastruktury, na některé pozemky jsou již sepsány smlouvy o bu-
doucích kupních smlouvách.   
Námitka bude zapracována. 
Odůvodnění:  Zastavitelná plocha Z2/6 – Pod Terezínem, o výměře 4,62 ha vymezená dopo-
sud v platném územním plánu byla dlouhodobě nepřipravovanou a nevyužívanou lokalitou 
a proto byla z návrhu nového územního plánu odebrána. V roce 2021 koupila pozemky 
v území firma ŽELHROCH, s.r.o. a začala s přípravou lokality. Přeložila hlavní přivaděč vodo-
vodního řádu, zpracovala dokumentaci pro umístění technické a dopravní infrastruktury, 
včetně umístění 31 rodinných domů. Protože zatím v katastru nemovitostí nejsou žádné ne-
movitosti zapsány, nelze lokalitu zahrnou do zastavěného území. 
Splněno, dotčená plocha je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná – venkov-
ská SV Z46.  
 
Námitka č.j. MUSP 122030/2022 ze dne 2.11.2022 
Znění námitky: Nesouhlasí s navrženou plochou Z8, požaduje tuto plochu upravit dle přilože-
ných zákresů.  
Námitka bude zapracována.      
Odůvodnění:  Úprava zastavitelné plochy Z8 bude upravena dle znění námitky a v návaznosti  
na námitku č. j. MUSP 123643/2022. Důvodem pro úpravu zastavitelné plochy Z8 je stávající 
trasa  podzemního  telekomunikační  kabelového vedení s ochranným pásmem, která by 
neumožnila na navržených zastavitelných plochách umístění stavby rodinných domů.   
Splněno, vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z8 je upraveno dle 
požadavku.  
 
Námitka č.j.  MUSP 122339/2022 ze dne 3.11.2022 
Znění námitky: Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 
1328/3 k. ú. Petrov nad Desnou, kterou vlastní a na kterém by chtěli v budoucnu postavit 
rodinný dům.  
Námitka bude částečně zapracována.      
Odůvodnění:  Pozemek bude navržen do zastavitelné plochy ve výměře cca 2000 m2 pro vý-
stavbu jednoho rodinného domu, pozemek navazuje na zastavěné území a v těsné blízkosti 
pozemku se nachází dopravní a technická infrastruktura vhodná pro napojení. 
Splněno, část pozemku o rozloze 2000 m2 je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená 
obytná – venkovská SV Z47.  
 
Námitka č.j. MUSP 122443/2022 ze dne 3.11.2022  
Znění námitky: Jako vlastník pozemků p. č. 1259/16 a p. č. 1259/43 k.ú. Petrov nad Desnou 
namítá, že pozemky nejsou součástí zastavěné nebo zastavitelné plochy, jak byla v původním 
územním plánu a podateli vznikne finanční škoda. 
Námitka nebude zapracována.  
Odůvodnění: Pozemky jsou v platném územním plánu součástí nezastavěného území, jako 
plochy pro obhospodařování zemědělského půdního fondu. Nejsou součástí vymezené nové 
lokality – zastavitelné plochy Na Terezíně. 
Bere se na vědomí, námitka není zapracována. 
 
Námitka  č.j. MUSP 122920/2022 ze dne 4.11.2022  
Podatel:  Svazek obcí údolí Desné 
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Znění námitky:  Požadavek na zapracování do návrhu územního plánu stavby a opatření na-
vržené jako protipovodňové opatření v rámci protipovodňové ochrany a vymezit tyto plochy 
jako veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění. 
Námitka bude zapracována.      
Odůvodnění: V jednotlivých zastavěných i nezastavěných plochách podél toku Desné a Merty 
se připouští umisťování staveb a zařízení, které budou sloužit protipovodňové ochraně. 
Do ÚP se dále doplní návrh hrází podle podkladu od firmy Poyry, zpracovatele územní studie 
protipovodňových opatření. 
Splněno, návrh protipovodňových opatření na řece Desné je do územního plánu zapraco-
ván, a to v úseku nad soutokem s Mertou; pod soutokem jsou již protipovodňová opatření 
realizována. 
 
Námitka č.j. MUSP 123475/2022 a č.j. MUSP 124961/2022 (obsahově a věcně shodné  
od stejného podatele) 
Znění námitky:   
1. Přes pozemky p. č. 1263/5 a p. č. 1271/1 k. ú. Petrov nad Desnou je navržen nadregionální 
biokoridor NK 10, který na pozemku p. č. 1263/5 omezuje velikost zastavitelné plochy Z2. 
S umístěním nadregionálního koridoru nesouhlasím.  
Námitka nebude zapracována. 
Odůvodnění:  Přeložení nadregionálního biokoridoru do požadované polohy podél severní 
hranice obce není možné z těchto důvodů: 
a) je nutno respektovat ZÚR OK v platném znění, která je nadřazenou ÚPD; ÚP vymezuje 
NRBK K91 shodně se ZÚR OK; požadovaný posun činí cca 800 m, což je se ZÚR OK v rozporu 
b) je nutno zachovat návaznosti území sousedních obcí – v ÚP Velké Losiny je NRBK K91 
s označením 1538-NS vymezen v souladu se ZÚR OK, tj. v pokračování trasy, vymezené 
v návrhu ÚP Petrov nad Desnou 
c) přemístění NRBK by bylo v rozporu s metodikou ÚSES – NRBK K91 je vymezen jako mezo-
filní bučinný, který kříží NRBK K89, vedený po toku Desné – ten je vodní a lužní; v případě 
posunu NRBK K91 severním směrem by kvůli pokračování na území obce Velké Losiny bylo 
nutné vést NRBK K91 v poměrně dlouhém úseku (cca 800 m) po toku Desné, což není 
z metodického hlediska vymezování ÚSES možné – jde o dva různé ekosystémy    
2. Požadavek na rozšíření zastavitelné plochy Z2 do nezastavěného území směrem ke korido-
ru pro budoucí silnici I. třídy. 
Námitka nebude zapracována. 
Odůvodnění: Nelze z důvodu záboru ZPF a urbanistického řešení území – zástavba je řešena 
podél stávající komunikace, pro další zástavbu v tzv. druhé řadě by musela být vymezena 
plocha veřejného prostranství, jehož součástí by byla přístupová komunikace.  
Bere se na vědomí, námitka není zapracována. 
 
Námitka č.j.  MUSP 123643/2022 ze dne 7.11.2022 
Znění námitky: Požadavek na úpravu zastavitelné plochy Z8 tak, jak bylo v původním návrhu 
územního plánu před společným jednáním.  
Námitka bude částečně zapracována.      
Odůvodnění:  Pozemek bude upraven v návaznost na námitku č.j. MUSP 122030/2022. Dů-
vodem pro úpravu zastavitelné plochy Z8 je stávající trasa podzemního  telekomunikační  
kabelového vedení s ochranným pásmem, která by neumožnila na navržených zastavitelných 
plochách umístění stavby rodinných domů. 
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Splněno, vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z8 je upraveno dle 
požadavku.  
Další připomínky směřované proti celkovému zpracování návrhu územního plánu byly pře-
dány zpracovateli, neboť se jedná o autorizovanou činnost, za kterou odpovídá zpracovatel 
územního plánu.  Územní plán je koncepční dokument a nelze zde zapracovávat podrobnos-
ti, které jsou předmětem následujících správních řízení. 
Na základě dalších požadavků byl z přípustného využití ploch smíšených obytných – ven-
kovských vypuštěn text „stavby pro chov zvířat pro sportovní a rekreační účely“.       
Další uvedené požadavky jsou bezpředmětné – pojem „struktura zástavby“ se ve výroku 
nevyskytuje, a proto jej není nutno definovat; pojem „venkovské“ se ve výroku vyskytuje 
pouze v názvu ploch „smíšených obytných – venkovských“ – tento název je definován 
v metodice zpracování územních plánů MINIS, která byla pro zpracování územních plánů 
v Olomouckém kraji v době zpracování návrhu územního plánu závazná; definici „nadzem-
ního podlaží“ považujeme pro potřeby územního plánu za dostatečnou, stejně jako definici 
podkroví; pojem „nízkopodlažní“ se ve výroku nevyskytuje, a proto není třeba jej definovat; 
text požadavku, vztahují se k pojmu „krajinný ráz“ je nesrozumitelný, a opět tento pojem 
není nikde ve výroku použit.     
 
Námitka č.j.  MUSP 124078/2022 ze dne 7.11.2022 
Znění námitky: Požadavek na změnu využití pozemku p.č. 923/1 k.ú. Petrov nad Desnou 
z Plochy veřejného prostranství – veřejná zeleň na Plochu smíšenou obytnou venkovskou.  
Námitka bude zapracována.      
Odůvodnění:  Jedná se o zastavěné území mezi vlakovým nádražím a silnicí I/11, které je 
v současné době využíváno jako veřejné prostranství – zeleň. Toto prostranství lze zahrnout  
do zastavěného stabilizovaného území.  
Splněno, včetně navazujících sousedních pozemků. 
 
Námitka č.j.  MUSP 124265/2022 ze dne 7.11.2022 
Znění námitky: Požadavek na změnu využití pozemku p.č. 352/2 k. ú. Petrov na Desnou, 
úpravou – zmenšení lokálního biocentra LC2 tak, aby v ploše mimo záplavové území byla 
navržena zastavitelná plocha pro výstavbu jednoho rodinného domu.  
Námitka bude částečně zapracována.      
Odůvodnění:  Pozemek je limitován záplavovým územím toku Desné a Merty včetně aktivní 
zóny a vymezením lokálního biocentra LC2.  Po vymezení plochy cca 2000 m2 pro výstavbu 
RD bude nutné kladné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody a Povodí Moravy.  
Splněno, jako zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV Z48 je vymezena část 
pozemku o rozloze 2000 m2, situovaná mimo aktivní zónu záplavového území.  
 
Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření oprávněných investorů 
byly provedeny následující úpravy: 

- Povodí Moravy, s.p., stanovisko č.j. PM-43954/2022/5203/Vrab ze dne 20. 9. 2022 – 
do územního plánu byl doplněn návrh protipovodňových opatření na řece Desné, 
nad soutokem s Mertou; současně jsou tato opatření vymezena jako veřejně prospěšná 
opatření VK1       
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- Ředitelství silnic a dálnic ČR, stanovisko č.j. RSD-151951/2022-1 ze dne 7. 11. 2022: 
- podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly upraveny v tom smyslu, 

že v plochách nezastavěného území se jako podmíněně přípustné využití stanovují: 
- stavby silnic včetně vedlejších/souvisejících staveb – pouze v ploše koridoru do-

pravní infrastruktury – silniční DK1 
- stavby vedlejší/související ke stavbě přeložek silnice I/11 a I/44 – v plochách                                       

bezprostředně přiléhajících k ploše koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 
- koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1, vymezený pro přeložku silnice I/44, je 

v prostoru jihozápadně křížení se stávající silnicí III/01122 rozšířen na úkor původně 
vymezené plochy změn v krajině K6 tak, aby bylo možné realizovat etapové ukončení 
stavby přeložky napojením na stávající trasu silnice I/44 

- koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1, vymezený pro přeložku silnice I/44, je 
v prostoru vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z1 rozšířen 
tak, aby navázal na plochu dopravní infrastruktury 1214-DX, vymezenou v platném 
Územním plánu Velké Losiny pro napojení trasy přeložky na stávající silnici I/44 
v prostoru u zámku Velké Losiny; zastavitelná plocha Z1 tak bude od severu reduková-
na 

- z popisu veřejně prospěšné stavby VD1, vymezené pro stavbu přeložky silnice I/44 je 
vypuštěn text „ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1“. 

Požadovaný text „Návrh realizace staveb v koridoru DK1, nesouvisejících se stavbou přeložky 
I/44, bude předem projednán a odsouhlasen investorem silničního záměru, pro který je kori-
dor vymezen“, není do územního plánu zapracován, jde o procesní ustanovení, které ne-
může být součástí výrokové části územního plánu. 
 
Stanoviska ostatních dotčených orgánů byla bez připomínek. 
 
     Dále byly vzhledem k datu zpracování úpravy návrhu pro opakované veřejné projednání 
(březen 2023) přepočteny bilance předpokládaného vývoje počtu obyvatel k r. 2040 a aktua-
lizovány některé údaje o území. 

  

 
 

D. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

 

     V Územním plánu Petrov nad Desnou jsou obsaženy následující záměry nadmístního vý-
znamu, který není řešen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění: 

• Návrh samostatné cyklostezky podél silnice I/11 v úseku od hranice s obcí Rapotín až 
ke křižovatce silnic I/11 a III/4503. Navržená cyklostezka je do územního plánu zapracová-
na na základě aktuální projektové dokumentace (Cyklostezka Rapotín – Petrov 
nad Desnou podél I/11, DUR; Atelis, Ing. Linda Smítalová, červenec 2020; Cyklostezka po-
dél silnice I/11, DUR; Atelis, Ing. Linda Smítalová, březen 2022) a je koordinována 
s Územním plánem Rapotín v platném znění, do kterého byl návrh cyklostezky doplněn 
Změnou č. 3. 

• Vymezení plochy změn v krajině – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 
RN K10 pro vybudování horní části lyžařského areálu, navrženého v Územním plánu Sobo-
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tín, ve znění Změny č. 1; vymezení této plochy je s Územním plánem Sobotín ve znění 
Změny č. 1 koordinováno.   

 

 
 

E. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 
 

     Územní plán Petrov nad Desnou neobsahuje žádné prvky regulačního plánu. 

 

 
 

F. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
 

Územní plán Petrov nad Desnou je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktua-
lizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 a se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualiza-
ce č. 1, Aktualizace č. 2a, Aktualizace č. 2b, Aktualizace č. 3, Aktualizace č. 4 a Aktualizace 
č. 5. Stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného 
a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy změn v krajině, plochy 
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného 
území (plochy přestavby) a koridory dopravní infrastruktury; vymezuje plochy pro veřejně 
prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření.   

 

F.1.  Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území je vymezeno k 1. 3. 2022 1. 3. 2023 v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Hranice zastavě-
ného území vychází z intravilánu stanoveného k 1. 9. 1966, který je doplněn o následně za-
stavěné pozemky a o další pozemky dle § 58 odst. 2 – stavební proluky a zastavěné pozemky, 
které nebyly zahrnuty do intravilánu z r. 1966 (rozptýlená zástavba). 

 

F.2.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

F.2.1.  Základní koncepce rozvoje obce vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 
a z územně plánovací dokumentace vydané krajem  

     V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, je území obce Petrov 
nad Desnou zařazeno do Specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník, která zahrnuje 
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území s vysokým potenciálem přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků 
pro rekreaci a lázeňství a zároveň území se zaostávajícím sociálním a ekonomickým rozvo-
jem, se strukturálně postiženou ekonomikou s mnohými stagnujícími odvětvími hospodář-
ství. 

     Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, stanoví pro specifickou 
oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník jako prioritní:  

a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

kého zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik a sucha. 

     Z těchto priorit vychází stanovená koncepce rozvoje obce, která vytváří podmínky pro: 

- rozvoj rekreace vymezením plochy změn v krajině pro horní část navrženého lyžařského 
areálu v Sobotíně, návrhem cyklostezky, vedené podél silnice I/11 a návrhem nové cyklot-
rasy 

- rozvoj ekologického zemědělství stabilizací stávajícího zemědělského areálu 

- rozvoj dřevozpracujícího průmyslu stabilizací stávajících areálů dřevozpracujícího průmys-
lu a vymezením zastavitelných ploch pro rozvoj výroby 

- zlepšení dopravní dostupnosti území vymezením koridoru dopravní infrastruktury – sil-
niční DK1 pro přeložku silnice I/44 včetně křižovatky se silnicí I/11 a včetně napojení 
na stávající trasu silnice I/44 v Rapotíně. 

     Pro snížení povodňových rizik jsou v současné době dokončována vybudována protipo-
vodňová opatření na toku Desné, pod soutokem s Mertou. Další protipovodňová opatření 
jsou plánována nad soutokem s Mertou; tato opatření jsou do návrhu územního plánu za-
pracována. 

        Dále se území obce Petrov nad Desnou týká úkol pro Olomoucký kraj, stanovený v bodě 
(193) – vymezit koridor pro kapacitní komunikaci v úseku Mohelnice – Jeseník. Jde o koridor 
pro přeložku silnice I/44 do východního obchvatu obcí Rapotín a Velké Losiny, který je 
v územním plánu vymezen jako koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1. 
      
     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4 
a 5 (dále jen ZÚR OK), jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udrži-
telného rozvoje území, je zpřesněno vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vyme-
zených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny oblasti se zvýšenými požadavky na změny 
v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti 
a nadmístní rozvojové osy), je zpřesněno vymezení specifických oblastí vymezených v politice 
územního rozvoje, jsou vymezeny další specifické oblasti nadmístního významu, je zpřesněno 
vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny plochy 
a koridory nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a územních rezerv, jsou upřesněny územní podmínky koncepce 
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, jsou stanoveny 
cílové kvality krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení, jsou vy-
mezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření 
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k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezena asanační území nadmístního významu, 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou stanoveny požadavky na koordi-
naci územně plánovací činnosti obcí, jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých se ukládá 
prověření změn jejich využití územní studií a jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je 
pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.  

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění v bodě 6. zpřesňují vyme-
zení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezu-
je oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území 
více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy). Území obce Petrov 
nad Desnou je součástí vymezené rozvojové oblasti nadmístního významu RO3 Šumperk-
Zábřeh, jižní část území obce je vymezena jako území s přednostním umístěním aktivit nad-
místního významu. Pro rozvojovou oblast oblasti nadmístního významu RO3 Šumperk-Zábřeh 
jsou v bodě 6.4.2. stanoveny úkoly pro územní plánování. Území obce Petrov nad Desnou se 
týkají body:   

6.4.2.5. koordinovat rozvojové možnosti sídel s protipovodňovou ochranou území a zájmy 
ochrany přírody;  

6.4.2.6. zpřesnit a chránit koridory pro:  
a) nové úseky silnice I/44;  
b) přeložky silnice I/11;  

6.4.2.9. řešit zvýšené nároky na provádění změn v území s ochranou krajinných hodnot; mi-
nimalizovat negativní dopady do podmínek životního prostředí, zejména ve vztahu 
k rekreačnímu zázemí oblasti a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmys-
lových zón). 

Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem tyto úkoly, stanovené Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění, respektuje: 

- pro snížení povodňových rizik respektuje v současné době dokončovaná vybudovaná pro-
tipovodňová opatření na toku Desné, pod soutokem s Mertou a navrhuje protipovodňová 
opatření podél toku Desné nad soutokem s Mertou   

- pro přeložku silnice I/44 včetně dílčí přeložky silnice I/11 a včetně napojení na stávající 
trasu silnice I/44 v Rapotíně a ve Velkých Losinách je vymezen koridor dopravní in-
frastruktury – silniční DK1;  

- všechny vymezené rozvojové plochy respektují zásady a požadavky ochrany přírodních 
hodnot řešeného území. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je dále potvrzeno zařa-
zení obce Petrov nad Desnou do specifické oblasti SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, která je 
definována jako oblast s problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. s významnými 
rozdíly v územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území, které svým významem přesahují hranice kraje. 
Pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník stanoví ZÚR OK v kap. A.3., bodě 13 
následující požadavky: 

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:  

13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení   
13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury  
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13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-
chu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny 

13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednost-
ňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zá-
stavby v krajině. 

Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem vychází právě z těchto požadavků 
a úkolů: 

- převážnou část vymezených zastavitelných ploch tvoří plochy smíšené obytné – venkov-
ské SV, tedy plochy, které jsou prioritně určeny pro rozvoj obytné funkce – pro výstavbu 
rodinných domů, avšak připouští se zde i stavby pro rodinnou rekreaci a stavby zařízení 
občanského vybavení a drobné a řemeslné výroby 

- pro zkvalitnění dopravní infrastruktury širšího regionu je navržena přeložka silnice I/44; 
pro přeložku silnice včetně křižovatky se silnicí I/11 a včetně napojení na stávající trasu 
silnice I/44 v Rapotíně a ve Velkých Losinách je vymezen koridor dopravní infrastruktury – 
silniční DK1; dále se navrhují nové místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy vy-
mezených zastavitelných ploch, které nejsou přístupné ze stávajících komunikací a šířkové 
úpravy některých nedostatečně vybavených stávajících místních komunikací  

- pro zkvalitnění technické infrastruktury se navrhuje rozšíření vodovodu, kanalizace a STL 
plynovodu pro vymezené zastavitelné plochy 

- pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu je vymezena plocha změn v krajině pro vybudová-
ní horní části navrženého lyžařského areálu v Sobotíně, navržena výstavba cyklostezky, 
vedené podél silnice I/11 a nová cyklotrasa 

- zemědělská výroba je stabilizovaná, pro rozvoj výrobních aktivit jsou vymezeny zastavitel-
né plochy výroby a skladování 

- všechny vymezené rozvojové plochy respektují zásady a požadavky ochrany přírodních 
hodnot řešeného území. 

 
     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jsou na území obce Petrov nad Desnou 
vymezeny následující plochy a koridory nadmístního významu: 
- D5 – silnice I/44 – výstavba nového tahu Loučná nad Desnou – Postřelmov, včetně tune-

lového úseku D76 
- D69 – železniční trať č. 293, Šumperk – Kouty nad Desnou – revitalizace trati  
- nadregionální biokoridory K 89 a K 91 
- regionální biocentrum RBC 436 Kamenitý kopec (část) 
- regionální biocentrum OK16 Petrovský vrch (část). 

     Pro výstavbu přeložky silnice I/44 včetně křižovatky se silnicí I/11 a včetně napojení 
na stávající trasu silnice I/44 v Rapotíně a ve Velkých Losinách je vymezen koridor dopravní 
infrastruktury – silniční DK1; revitalizace železniční trati č. 293 již byla provedena, a proto 
pro ni v územním plánu není vymezen koridor. Nadregionální a regionální části ÚSES jsou 
v územním plánu vymezeny v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění. 
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      Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem respektuje v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění zařazení území obce Petrov 
nad Desnou do krajinného celku Šumperské údolí, ve kterém je žádoucí podporovat rozvoj 
zástavby v úpatních polohách dna údolí (nikoliv úzkých a povodňově nebezpečných niv), zá-
stavba může vystupovat i do mírnějších úbočí (nikdy však ne do horní třetiny svahu). 

 

F.2.2.  Základní koncepce rozvoje obce 

     Území obce Petrov nad Desnou tvoří jediné katastrální území – katastrální území Petrov 
nad Desnou. Jeho rozloha je 1208,70 ha, z toho lesy (pozemky určené k plnění funkcí lesa) 
zaujímají 581,92 ha, tj. 48,1 %. Zemědělské pozemky zaujímají 516,04 ha, tj. 42,7 % z celkové 
rozlohy území obce, z toho orná půda tvoří 179,30 ha, tj. 34,7 % z rozlohy zemědělských po-
zemků. Ve skutečnosti je ale podíl orné půdy menší, část orné půdy je zatravněna; orná půda 
se ve skutečnosti vyskytuje pouze ve velmi malém rozsahu. 

Zástavba obce tvoří souvislý pás rozložený na levém břehu toku Desné a po obou březích 
Merty a plynule přechází na jihu v zástavbu Vikýřovic, na severu v zástavbu Sobotína 
a na západě (přes tok Desné) v zástavbu Rapotína. Komunikační osu severovýchodní a střed-
ní části obce tvoří silnice I/11, jihozápadní části obce silnice III/44636 a III/01121. Východním 
okrajem území obce prochází železniční trať č. 293, v souběhu se silnicí I/11 je z ní severový-
chodním směrem vedena odbočka do železniční stanice Sobotín. 

Zástavbu obce tvoří převážně obytná zástavba – rodinné domy a několik bytových domů. 
Zařízení občanského vybavení jsou soustředěna z větší části v severovýchodní části obce, 
v návaznosti na centrální část Sobotína. Další zařízení jsou situována podél silnice I/11 
a na jihozápadním okraji obce, v návaznosti na centrální část obce Rapotín. V severovýchodní 
části obce jsou rozsáhlé výrobní areály. 

Z provedených doplňujících průzkumů a rozborů vyplývá, že Petrov nad Desnou je obcí 
s převládající funkcí obytnou, výrobní a dopravní, částečně i rekreační a obslužnou, 
s kvalitním přírodním prostředím, avšak s problémy v ekonomické a sociodemografické ob-
lasti (nezaměstnanost, omezené pracovní příležitosti).  

     Škála fungujících zařízení občanského vybavení odpovídá potřebám obce, zařízení jsou 
z převážné části soustředěna v její severní části. Vybavení území obce technickou infrastruk-
turou je dobré, v obci je vybudován vodovod, kanalizace a STL plynovod. Z hlediska doprav-
ního je hlavním problémem především záměr výstavby přeložky silnice I/44 včetně křižovat-
ky se silnicí I/11 a včetně napojení na stávající trasu silnice I/44 v Rapotíně a ve Velkých Losi-
nách; v současné době silnice I/44 územím obce neprochází, přeložka zasáhne do stávající 
zástavby a omezuje možnosti územního rozvoje obce. Z hlediska funkčního využití území lze 
za problém považovat především některé nevyužité nebo jen zčásti využité výrobní areály, 
areál bývalé ČOV a také areál bývalého motorestu Gabro. 

Cílem zpracování územního plánu je vytvoření podmínek pro komplexní rozvoj řešeného 
území a vytvoření předpokladů k zabezpečení jeho udržitelného rozvoje – úkolem návrhu 
urbanistické koncepce a koncepce rozvoje krajiny je dosáhnout obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů. Hlavní zásadou stanovené koncepce rozvoje obce byly poža-
davky na ochranu kulturních, historických a přírodních hodnot řešeného území a krajinného 
rázu.  
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Z hlediska budoucího rozvoje obce Petrov nad Desnou je hlavní prioritou dostatečná na-
bídka ploch pro novou obytnou výstavbu, případně rozvoj ekonomického pilíře obce, tj. 
ploch pro výrobu. Dalšími nezpochybnitelnými prioritami je vymezení odpovídajících ploch 
veřejných prostranství, rozvoj technické infrastruktury, ochrana životního a obytného pro-
středí, ochrana ovzduší a vod, ochrana přírodních hodnot a krajinného rázu a ochrana sídelní 
a krajinné zeleně. 

Rozvojové možnosti obce jsou do značné míry omezeny dopravními záměry – ve směru 
sever – jih prochází územím obce trasa přeložky silnice I/44, která se zde kříží se silnicí I/11. 
Pro tento záměr je v územním plánu vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1. 
Další omezení představují stanovená záplavová území toků Desné a Merty, ochranná pásma 
dopravní, zejména podél železniční trati č. 293, ochranná pásma vedení VN 22 kV a ZVN 400 
kV a bezpečnostní pásma VTL plynovodu. Územní možnosti rozvoje obytné výstavby jsou tak 
zejména v jižní části obce, v návaznosti na zástavbu Vikýřovic. 

Územní plán navazuje na dosavadní historický a stavební vývoj obce vymezením zastavi-
telných ploch bezprostředně navazujících na zastavěné území, a to převážně zastavitelných 
ploch smíšených obytných – venkovských, určených především pro výstavbu rodinných do-
mů včetně souvisejících veřejných prostranství. Dále vymezuje zastavitelné plochy pro rozvoj 
výrobních aktivit a koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice I/44 včetně dílčí pře-
ložky silnice I/11 a včetně napojení na stávající trasu silnice I/44 v Rapotíně a ve Velkých Lo-
sinách; navrhuje rozvoj dopravní a technické infrastruktury pro vymezené zastavitelné plo-
chy. Pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu je v územním plánu vymezena plocha změn 
v krajině pro horní část navrženého lyžařského areálu v Sobotíně a navržena výstavba cyklos-
tezky, vedené podél silnice I/11, nová cyklotrasa a krátký úsek pěší turistické trasy. Územní 
plán tedy zachovává stávající charakter zástavby obce, respektuje a rozvíjí převažující funkce 
obce, tj. především funkci obytnou, výrobní a dopravní, v menším rozsahu i rekreační.  

     Koncepce uspořádání krajiny zachovává převládající ekologické, vodohospodářské a pro-
dukční funkce krajiny (lesozemědělský a lesní typ krajiny) a navrhuje posílení její ekologické 
stability vymezením ploch územního systému ekologické stability. Pro zlepšení ochrany 
před povodněmi jsou v současné době dokončována dokončena protipovodňová opatření 
na toku Desné, pod soutokem s Mertou a navržena jsou protipovodňová opatření nad sou-
tokem s Mertou. 

 
Obec Petrov nad Desnou tvoří stabilní součást sídelní struktury okresu Šumperk. Počet 

obyvatel obce po r. 2000 pozvolna stoupá, rozvojové možnosti obce jsou podmíněny zejmé-
na zachováním atraktivity bydlení a využitím rekreačního potenciálu řešeného území. Pro-
blémem řešeného území je nerovnovážný stav hospodářského pilíře řešeného území; posíle-
ní hospodářských podmínek je nutno orientovat zejména na stabilizaci stávajících výrobních 
areálů. 

Jako podklad pro koncepci rozvoje veřejné infrastruktury a pro návrh územního rozvoje 
jednotlivých funkčních ploch, zejména ploch pro bydlení, slouží základní bilance vývoje počtu 
obyvatel a bytů, vztažené k předpokládané době platnosti územního plánu, která se obvykle 
odhaduje na cca 15 let, tedy přibližně k r. 2035 2040. Na základě komplexního zhodnocení 
rozvojových předpokladů (podmínek životního prostředí, hospodářských podmínek 
a podmínek soudržnosti obyvatel území) je předpokládán i nadále postupný mírný pokles 
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počtu obyvatel; potřebu nové bytové výstavby během tohoto období odhadujeme na při-
bližně 60 bytů (podrobněji viz další text).  
 

 Sociodemografické podmínky 

     V následujícím textu je provedeno doplnění a aktualizace rozboru sídelního potenciálu 
řešeného území, včetně širších vazeb (zejména s ohledem na potenciál hospodářského pilí-
ře), tj. doplnění a analýza údajů, které nejsou běžným obsahem územně analytických pod-
kladů SO ORP (poslední z r. 2016 2020) nebo nejsou zcela aktuální. Na základě vyhodnocení 
sídelního potenciálu je stanovena potřeba ploch pro bydlení (potřeba bytů).   

    Obyvatelstvo (sociodemografické podmínky území), zaměstnanost (hospodářské podmín-
ky území) a bydlení vytvářejí základní prvky sídelní struktury území, nedílnou součást civili-
začních hodnot území. Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce (její 
prosperitu) je obvykle považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu, a tak je 
tomu i v řešeném území. Z ostatních faktorů je to především vybavenost sídel, dopravní po-
loha, obytné prostředí včetně životního prostředí, vlastní či širší rekreační zázemí. Tyto pří-
rodní i antropogenní podmínky území se promítají do atraktivity bydlení, kterou velmi dobře 
vyjadřuje úroveň cen bydlení – prodejnost nemovitostí pro bydlení v sídle, či dané lokalitě. 
Zhodnocení rozvojových faktorů řešeného území je jedním z výchozích podkladů pro hodno-
cení a prognózu budoucího vývoje (koncepci rozvoje obce) během očekávaného období 
platnosti územního plánu, tj.  obvykle pro dalších cca 15 let.   

     Hlavním cílem této kapitoly je tedy sestrojení prognózy vývoje počtu obyvatel a bydlení 
v řešeném území. Prognóza vychází zejména z rozboru funkčně propojeného systému obyva-
telstvo – bydlení – zaměstnanost a slouží především jako podklad pro stanovení potřeby vy-
mezení zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu, posouzení technické infrastruktu-
ry sídel a eventuální zhodnocení dopadů na sociální infrastrukturu.  

     Pro vývoj počtu obyvatel řešeného území byly z dlouhodobého hlediska rozhodující násle-
dujícími skutečnosti: 

 Poměrně dobrá dopravní a příměstská poloha u okresního města Šumperka.  

 Atraktivní rekreační okolí obce. 

 Dlouhodobě mírně omezené možnosti hospodářského rozvoje regionu, projevující se 
v poklesu počtu obyvatel již před 1. světovou válkou, kdy většina obcí v ČR vykazovala vý-
razný růst. 

 Nepříznivé podmínky zaměstnanosti v širším regionu. 

     Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r. 1869, prvním moderním sčítání obyvatel) je 
charakteristický mírný dlouhodobý pokles a nepříznivé důsledky druhé světové války. 
K mírnému poklesu počtu obyvatel docházelo znovu od 60. do 80. let minulého století, pře-
devším v důsledku migrace mladých rodin. Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 (prvního mo-
derního sčítání) v řešeném území je patrný z následující tabulky. 
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Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (zdroj: ČSÚ sčítání) 

 Skutečnost Prognóza 

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1980 1991 2001 2011 2020
2021 

2035 
2040 

Petrov            
nad Desnou 

1585 1419 1588 1018 1241 1094 1145 1137 1090 1105 
1094

* 

 

Terezín 
210 216 189 143 159 117 126 124 105 

105 
130*  

celkem 
1795 1635 1777 1161 1400 1211 1271 1261 1195 

1220 
1230 

1280  
1320 

* pouze registrovaný pobyt 

     Počet trvale bydlících obyvatel v obci byl na začátku roku r. 2020 cca 1220 (podle průběž-
né evidence obyvatel ČSÚ), podle aktuální evidence obce 1211 obyvatel (s trvalým pobytem 
a s občanstvím ČR), podle obvyklého bydliště – 1195 (SLDB 2011). Evidenci obyvatel obcí 
doprovází dlouhodobě problémy (popsané v řadě zpráv ČSÚ), mírné odchylky evidencí jsou 
běžné. Obvyklé bydliště bylo v ČR zjišťováno ve sčítání poprvé, pod tlakem metodiky Eurosta-
tu. Tento přístup je metodicky objektivnější, umožňuje i lepší odlišení trvalého (prvního) 
a druhého bydlení. Počet obyvatel v posledních letech mírně roste, vývoj je příznivý. Vývoj 
počtu obyvatel vykazuje v jednotlivých letech poměrně značné výkyvy (svou roli hraje i vý-
stavba bytů v jednotlivých letech, která je také nerovnoměrná). 

Vývoj počtu obyvatel po r. 2010 v řešeném území (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok 
stav 
1.1. 

Narození Zemřelí 
Přistěho-

valí 
Vystěho-

valí 

Přirozená měna 
= narození-

zemřelí 

Saldo migrace= 
přistěhovalí-
vystěhovalí 

Změna 
celkem 

2010 1 173 8 15 67 50 -7 17 10 

2011 1 185 13 15 38 35 -2 3 1 

2012 1 186 11 10 41 29 1 12 13 

2013 1 199 14 14 36 40 - -4 -4 

2014 1 195 13 14 35 29 -1 6 5 

2015 1 200 11 20 40 30 -9 10 1 

2016 1 201 7 21 30 32 -14 -2 -16 

2017 1 185 12 15 44 30 -3 14 11 

2018 1 196 15 13 40 14 2 26 28 

2019 1 224 8 17 41 36 -9 5 -4 

2020 1 220 11 17 48 26 -6 22 16 

2021 1 220 13 18 35 20 -5 15 10 

2022 1 230        

        
Průměr 11 16 41 31 -5 10 5 

Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2021  -16 
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    Věková struktura obyvatel řešeného území byla v minulosti poměrně nepříznivá (vysoký 
podíl obyvatel v poproduktivním věku). Podíl předproduktivní věkové skupiny (0 – 14 let) byl 
v řešeném území (r. 2018) 15,4 %, při srovnatelném průměru ČR 15,9 %. Podíl obyvatel 
v poproduktivním věku byl 20,4 %, zatímco průměr ČR byl příznivější – 19,6 %. Počet dětí 0 – 
14 let v řešeném území poklesl ze 200 v r. 2001 na 190 (r. 2021). V dlouhodobém výhledu 
podíl obyvatel nad 65 let dále poroste a podíl dětí bude stagnovat či mírně klesat, tzn. že i při 
mírném růstu počtu obyvatel do r. 2035 2040 bude absolutní počet dětí klesat, v lepším pří-
padě stagnovat. 

Počet obyvatel a věková struktura obyvatel v řešeném území 
(zdroj: ČSÚ, průběžná evidence) 

Ukazatel / rok (31.12.) 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 1 200 1 201 1 185 1 196 1 224 

Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let  14,6 14,6 14,3 15,0 15,4 

Počet obyvatel ve věku 0 – 14 let 175 175 170 179 188 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let  17,3 18,6 19,5 19,7 20,4 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let 208 223 231 236 250 

Index stáří (65+/0-14) 118,9 127,4 135,9 131,8 133,0 

Srovnání průměr ČR           

Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let (%) 15,2 15,4 15,6 15,7 15,9 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%) 17,8 18,3 18,8 19,2 19,6 

Index stáří (65+/0-14) 117,1 118,8 120,5 122,3 123,3 

Stárnutí obyvatel – nepříznivý vývoj věkové struktury – se dlouhodobě promítá do pokle-
su potřeb školských a naopak růstu poptávky po sociálně zdravotních zařízeních (zejména 
do oblasti komunitního plánování). Je však nutno připomenout, že rozsah poptávky zejména 
po sociálních službách je citlivý na nastavení sociálního systému a stav soudržnosti společen-
ství obyvatel území.  
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Vzhledem k vývoji počtu obyvatel v posledních letech, sídelnímu potenciálu obce (znač-
nému počtu zahájených staveb – RD) a obecným tendencím v rozvoji osídlení je reálné před-
pokládat do r. 2035 2040 další mírný nárůst počtu obyvatel, cca na 1280 1320 – 1340. Zá-
sadními limitujícími faktory jsou dostatek disponibilních stavebních pozemků pro bydlení 
a zejména hospodářské podmínky regionu.   
 

 Hospodářské podmínky území 

     Jak již bylo uvedeno, pro rozvoj obcí má velký význam nabídka pracovních míst a úroveň 
nezaměstnanosti v celém dojížďkovém regionu (v rámci běžného pohybu za prací, viz násle-
dující kartogram). Podle definitivních výsledků sčítání z r. 2011 byl podíl ekonomicky aktiv-
ních v Petrově nad Desnou poměrně nízký – 45,9 % (339 osob). Velmi vysoká byla v řešeném 
území naopak deklarovaná nezaměstnanost – 15,7 % (r. 2011). Po r. 2015 nezaměstnanost 
výrazně poklesla na 3,0 % (r. 2021) – v zásadě na průměrnou úroveň ČR. 

Vývoj nezaměstnanosti v řešeném území a srovnání s ČR  (zdroj: ČSÚ, MPSV ČR) 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných v % 5,2 3,5 3,4 3,0 3,0 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci –                           
dosažitelní 

41 27 27 23 23 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci celkem 42 30 28 23 24 

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (%) – 
průměr ČR pro srovnání 

6,1 3,8 3,7 3,3 3,1 

Kartogram: Vymezení mikroregionů pohybu za prací (zdroj: ČSÚ, SLDB 2011) 
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          Počet pracovních míst v řešeném území stagnuje, v současnosti jde asi o 220 míst, a to 
především ve službách, výrobě (jízdních kol a plastových oken) a zemědělství. Obyvatelé ob-
ce vyjíždějí za prací především do města Šumperku, částečně i okolních obcí. Nabídka pra-
covních míst v rámci mikroregionu pohybu za prací Šumperka je nízká (viz další tabulku). 
Možnosti pohybu za prací jsou omezené malou nabídkou pracovních míst i v širším okolí. 

Volná pracovní místa a nezaměstnanost ve vybraných mikroregionech SO ORP 
Olomouckého kraje – srovnání s krajem a ČR (zdroj: MPSV, vlastní výpočty, říjen 2021)  

Mikroregion 
Neza- 

městnaní 
celkem 

Dosažitelní 
uchazeči 
15–64 let 

Obyvatel 
15–64 let 

Podíl neza-
měst- 

naných [%] 

Volná 
pracovní 

místa 
 

Nezaměstnaných 
na 1 volné 

místo 

Litovel 274 252 14 914 1,7 259 1,1 

Mohelnice 520 498 11 800 4,2 260 2,0 

Olomouc 3 081 2 889 104 250 2,8 2 379 1,3 

Šternberk 539 512 15274 3,4 138 3,9 

Šumperk 1 524 1 369 42 694 3,2 1 001 1,5 

Zábřeh 619 572 20 785 2,8 379 1,6 

Olomoucký kraj 12 930 11 860 398 548 3,0 8 733 1,5 

Celkem ČR 308 864 290 651 6 832 330 4,3 325 378 0,95 

     Okres Šumperk a jeho širší region patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti 
k nadprůměrně postiženým územím v ČR. Z celkového pohledu je potřeba vnímat možnosti 
zaměstnanosti obyvatel jako jeden z omezujících faktorů pro rozvoj řešeného území, limitují-
cí růst počtu bydlících obyvatel a promítající se negativně do hospodářských podmínek 
i soudržnosti obyvatel území. 
 

 Bydlení  

    V řešeném území bylo na začátku roku 2011 2021 (v době sčítání) 424 469 obydlených 
bytů, v r. 2001 (sčítání) zde bylo 401 trvale obydlených bytů, z toho 306 bytů v rodinných 
domech. Počet neobydlených bytů v r. 1991 byl 34, individuálních rekreačních objektů – 0, 
v r. 2011 již 64 neobydlených bytů, do r. 2021 se dále zvýšil na 83 neobydlených bytů. 
V současnosti (začátek r. 2023) je v obci vykazováno cca 83 84 neobydlených bytů a 4 objekty 
individuální rekreace (podle průběžného registru sčítacích obvodů ČSÚ). Počet obvykle obyd-
lených bytů je odhadován na cca 440 460 (korekce podle výsledků sčítání z r. 2021). 

     Ke druhému bydlení, zahrnujícímu v sobě i rekreační bydlení v části individuálních rekre-
ačních objektů, je využívána značná část formálně neobydlených bytů podobně jako v jiných 
obcích (byty nejsou vyjmuty z bytového fondu). Rozsah druhého bydlení je odhadován 
v současnosti na cca 80 85 jednotek druhého bydlení, přičemž je potřeba vnímat i problémy 
klasifikace druhého bydlení zejména s ohledem na charakter některých chat a i jinak obyva-
telných objektů, formálně nesplňujících definici bytu. 
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Bytový fond ( SLDB r. 2011, definitivní výsledky, podle obvyklého bydliště) 

Byty 
Byty  

celkem 

Z toho Počet osob 

v rodinných  
domech 

v bytových  
domech 

celkem 

z toho  
v rodin-

ných  
domech 

Byty celkem 488 378 103 1 134 911 

Obydlené 424 324 94 1 134 911 

z toho právní důvod užívání bytu: 
     

ve vlastním domě 267 265 - 777 770 

v osobním vlastnictví 38 - 38 86 - 

Nájemní 49 11 34 107 24 

Družstevní 16 - 16 37 - 

z toho v domech s materiálem 
nosných zdí:      

z kamene, cihel, tvárnic 371 294 72 994 825 

ze stěnových panelů 26 4 22 60 10 

Neobydlené 64 54 9 x x 

z toho důvod neobydlenosti: 
     

změna uživatele - - - x x 

slouží k rekreaci 14 14 - x x 

Přestavba 7 7 - x x 

nezpůsobilé k bydlení 7 6 1 x x 

 
Vývoj systému bydlení (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Ukazatel – rok (sčítání) r. 2001 r. 2011 r. 2021 r. 2022* 

Obyvatel s obvyklým (trvalým) pobytem 1 261 1 195 1 195 1 230 

Obyvatel s obvyklým (trv.) pobytem                        
r. 2001=100 % 100 % 95 % 95 % 98 % 

Počet obyvatel v bytech x 1 134 1 157 
neeviduje 

se 

Obyvatel v bytech (podíl v %) x 94,9 % 96,8 % 
 

Byty celkem (r. 2022=IRSO, ČSÚ) 435 488 552 525 

Byty celkem (r. 2001=100 %) 100 % 112 % 127 % 121 % 

Byty obvykle obydlené 401 424 469 441 

Byty obvykle obydlené (r. 2001=100 %) 100 % 106 % 117 % 110 % 

Byty neobydlené 34 64 83 84 

Byty neobydlené (r. 2001=100 %) 100 % 188 % 244 % 247 % 

Podíl neobydlených bytů v % z celku 1 261 1 195 1 195 1 230 

*data za rok 2022 jsou omezeně srovnatelná s daty ze sčítání v r. 2021  

V ČR existuje dlouhodobá evidence bytové výstavby na úrovni obcí, metodika se výraz-
něji změnila v r. 1997. V jednotlivých letech počet dokončených bytů v řešeném území kolí-
sal, v posledních letech bylo dokončováno 6-8 bytů ročně.  
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Dokončené byty v řešeném území (zdroj: ČSÚ) 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Bytů Nejsou k dispozici 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bytů Nejsou k dispozici - 3 3 1 1 2 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021     průměr 

Bytů 1 4 3 2 10     2,83 

Intenzita bytové výstavby po r. 2011 byla v řešeném území velmi mírně pod průměrem ČR, 
příznivým výsledkem je i vývoj počtu obyvatel (mírný růst).  
 

     Potřeba nových bytů pro období předpokládané platnosti územního plánu, tj. cca 
k r. 2035 2040, vychází z následujících předpokladů: 

- Předpokládá se úbytek cca 15 až 20 20 – 30 bytů (ve všech formách, především přeměnou 
části rodinných domů na druhé bydlení a pro jiné využití). Demolice budou tvořit pouze 
malou část úbytku bytů, tj. je možno uvažovat s poměrně nízkou intenzitou úbytku trvale 
obydlených bytů – asi 0,25 % ročně z celkového výchozího počtu bytů (tj. s životností bytů 
jako hrubých staveb překračující 150 let). K úbytkům bytového fondu dochází většinou 
formálně, v rámci rekonstrukce a modernizace bytů nebo z jiných důvodů (vynětí z byto-
vého fondu pro podnikání, faktické slučování bytů – především v rodinných domech, 
zejména pak využitím bytů pro druhé bydlení – rekreaci). 

- Potřeba cca 25 až 30 bytů pro zlepšení úrovně bydlení, především pro pokrytí nároků 
vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti domácnosti, což bude představovat 
největší část z celkové „potřeby“ nových bytů. K růstu počtu domácností (tj. ke snížení ve-
likosti průměrné domácnosti) dochází i při stagnaci počtu obyvatel, především díky růstu 
podílu jednočlenných domácností starších osob, ale i mladých samostatně žijících jednot-
livců.  

- Potřeba cca 20 až 25 25 – 35 bytů pro přírůstek počtu obyvatel do r. 2035 2040. 

    Dělení na vnitřní poptávku + potřebu a dále na vnější poptávku je používáno v nové me-
todice MMR. Zejména vnější poptávka může být výrazněji ovlivněna poptávkou po druhém 
bydlení (rekreace), což je v řešeném území pravděpodobné. O vnější poptávce svědčí zejmé-
na kladné saldo migrace, o vnitřní vývoj přirozenou měnou. 

    Pro zajištění stagnace počtu obyvatel (součet předchozích dvou položek) v řešeném 
území vyplývá bilancovaná potřeba celkem cca 50 až 60 bytů  

     V prvé řadě je potřeba uspokojit vnitřní potřebu a poptávku, která odpovídá stagnaci 
až mírnému růstu počtu obyvatel. Vnější poptávka (30-40 bytů) je ovlivněna kladným sal-
dem migrace, jeho potenciál velmi mírně navyšuje rozvoj druhého bydlení. Uspokojení vnější 
poptávky není výrazněji limitováno (dopady na soudržnost obyvatel), otázkou jsou dopady 
na technickou infrastrukturu 

     Na základě odborného odhadu je tedy v řešeném území odhadována realizace celkem cca 
4 5 nových bytů ročně, celkem do r. 2035 2040 cca 60 – 70 80 – 90 bytů; tento odhad vychází 
z demografické prognózy vývoje vlastní obce. Zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů 
v Petrově nad Desnou ale vyvolává příměstská poloha obce – zájem ze strany obyvatel Šum-
perka. Odhad potřeby ploch pro tyto zájemce je velmi obtížný, v podstatě závisí na tom, zde 
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budou potenciální pozemky nabídnuty k prodeji. Dále je nutno zajistit náhradní výstavbu 
pro obyvatele domů, které budou demolovány kvůli přeložce silnice I/44. 

     V územním plánu je vhodné vymezit zastavitelné plochy pro novou bytovou výstavbu 
s určitou rezervou, ve výši min. 30-40 %, s ohledem na následující skutečnosti:  

• zájem o bydlení v obci je vysoký, včetně výstavby nemovitostí pro rekreační využití (druhé 
bydlení), čemuž nelze reálně zabránit 

• pouze menší část stavebních pozemků je infrastrukturně připravená, u větších lokalit je 
zasíťování obvykle minimální, náklady jsou přitom vysoké (průměrně kolem 1000 Kč/m2), 
otázkou jsou mnohdy i majetkoprávní vztahy (zejména u plošně větších lokalit) 

• účinnost ekonomických nástrojů zajišťujících urbanistickou efektivnost využití území je 
nízká (např. daně z nemovitostí), tj. i následný tlak na prodej stavebních pozemků je malý 

• stavební pozemky se stávají samy o sobě dlouhodobou investicí, často nejsou nabízeny 
k prodeji (pouze pro rodinné příslušníky), podobně i objekty k bydlení jsou mnohdy inves-
ticí (k čemuž přispívá zejména vývoj na hypotéčním trhu a jeho propagace) 

• spíše podprůměrná velikost obce ztěžuje přesnost prognóz, otázkou je i zájem komerčních 
investorů v území, kteří zde mohou realizovat své investiční záměry. 

Bilance vývoje počtu obyvatel a bytů (data ČSÚ, vlastní výpočty) 

Obec Obyvatel obydlených bytů úbytek bytů 

Rok 2020 2023 2035 2040 2020 2023 2035 2040 
do r. 2035 

2040 

Petrov nad Desnou 1220 1230 1280 1320 440 460 485 520 15 30 

 

 

nových bytů do r. 2035 2040 druhé bydlení 

v bytových                  
domech (BD) 

v rodinných              
domech (RD) 

obytných jednotek 

Obec r. 2020 2023 
r. 2035 
2040 

Petrov nad Desnou  0 60 80 – 90  80 85 cca 90 100 

 

     Počet bytů (cca 60 90) v bytových domech zůstane zachován či velmi mírně stoupne, mi-
mo bilanci je uvažováno s výstavbou startovních a malometrážních bytů. Nárůst druhého 
bydlení bude realizován zejména z úbytku bytů, nikoliv novou výstavbou. 

 

F.2.3.  Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

     Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území vychází z nutnosti zachovat charakter stávající 
zástavby obce, zajistit ochranu historických a kulturních hodnot území, zachovat krajinný ráz 
lesozemědělské a lesní krajiny a chránit přírodní hodnoty území. 
 

 Ochrana kulturních a historických hodnot 

     Petrov nad Desnou patří k nejstarším osadám na Šumpersku. Byl založen v rámci velké 
kolonizace druhé poloviny 13. století, německý název obce Petersdorf je snad odvozen 
od rychtáře Petra, zmiňovaného již r. 1391. Od 14. století byl součástí panství Velké Losiny 
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a při jeho rozdělení po Janově smrti roku 1608 mezi syny Jana Jetřicha a Přemka II. se stal 
součástí  samostatného vízmberského panství (nyní Loučná nad Desnou).  

     Již na počátku 19. století jsou v obci zaznamenány drobné průmyslové podniky – hamr, 
mlýn, olejna a pila. V r. 1839 vyrostla místo hamru velká mechanická strojírna na hospodář-
ské stroje, která se zařadila do komplexu železáren bratří Kleinů. K ukončení výroby došlo 
v r. 1931 a již v r. 1932 zde vznikla firma Velamos bratří Heinzů. 

     Obec byla po určitou dobu součástí obce Rapotín a posléze obce Sobotín; od 1. 1. 2010 je 
opět samostatnou obcí.  

      Na území obce Petrov nad Desnou se nenacházejí žádné objekty zapsané v Ústředním 
seznamu nemovitých kulturních památek ČR, nacházejí se zde pouze památky místního vý-
znamu: 
- kamenný kříž u mostu do Rapotína z r. 1835, parc. č. 86/1 
- hřbitov s ohradní zdí, fontánou, vstupní bránou a márnicí, parc. č. 25 
- pískovcový kříž z r. 1879 před hřbitovem, parc. č. 28 
- klasicistní kaplička u silnice I/11, parc. č. 289 
- kamenný kříž z r. 1834, parc. č. 29/1 
- kamenný kříž z r. 1900, parc. č. 491 
- kaple u hřbitova, parc. č. 1444/1 
- dřevěný kříž v místní části Terezín, parc. č. 1149/3 
- kamenný kříž v místní části Terezín, parc. č. 1200 
- kamenný kříž z r. 1900 v místní části Terezín, parc. č. 1192 
- statek čp. 140, parc. č. 663/1 
- statek čp. 65, parc. č. 984 
- dřevěná stodola, parc. č. 125 
- roubená stodola u domu čp. 217, parc. č. 979/1 
- nádraží – výpravní budova, parc. č. 1454. 

     Celé území obce je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (UAN III). Dále jsou 
na území obce vymezeny nebo na ně zasahují tři lokality s vyšší pravděpodobností archeolo-
gických nálezů (UAN II) území s archeologickými nálezy UAN II:  

- novověké jádro obce Štětínov (ID SAS 14836) 
- středověké a novověké jádro obce (ID SAS 14837) 
- středověké a novověké jádro obce (ID SAS 14838). 

Stanovená koncepce rozvoje obce vytváří podmínky pro: 
- zachování charakteru a struktury zástavby obce   
- ochranu památek místního významu a archeologických lokalit 
- ochranu veřejných prostranství a ploch veřejně přístupné zeleně. 
 

 Geomorfologické podmínky území 

Tvary reliéfu mnohdy významně ovlivňují možnosti využití území a jeho zástavby, např. 
náklady na budování technické infrastruktury, náklady na její údržbu apod. Řešené území je 
poměrně hornaté, členité, směrem k severu a východu vykazuje zvětšující se výškovou členi-
tost. Nejvyšším bodem řešeného území je Petrovský vrch – 778 m n.m., většina zástavby se 
nachází v nadmořské výšce 350 – 450 m n. m., podél toků Desné a Merty. Členitý reliéf vy-
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tváří atraktivní podmínky pro bydlení. Geologické podmínky využití řešeného území neovliv-
ňují. 

Řešené území se z hlediska geomorfologického členění nachází v následujících geomorfo-
logických jednotkách:  

provincie: Česká vysočina 
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava 
                   oblast: Jesenická podsoustava 
                                          celek:  Hanušovická vrchovina  
                                                 podcelek:  Šumperská kotlina (západ řešeného území) 
             podcelek:  Hraběšická hornatina (většina řešeného území) 
              okrsek: Petrovská vrchovina  
  

     Z geologického hlediska je řešené území tvořeno především přeměněnými horninami sile-
sika (horniny desenské klenby), které jsou rozčleněny hluboce zařízlými údolími. Údolní nivy 
toků Desné a Merty tvoří souvrství štěrků a písků s příměsemi. Tato údolí podél hlavních toků 
jsou zastavěna.  

     V řešeném území se nacházejí dvě významné geologické lokality: 

- Sobotín – Granátovka (ID 904) – mineralogická lokalita svorových minerálů a rutilu 
v blízké křemenné žíle. 

- Černá skála u Petrova nad Desnou (ID 1483) – skalní defilé s nejlepšími výchozy hru-
bozrnného metagabra v sobotínském masivu. 

 

 Klimatické podmínky 

Většina řešeného území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 7, severní část, zejména 
vyšší polohy, v chladné klimatické oblasti CH 7. Léto je zde poměrně dlouhé, mírné až teplé, 
zima mírná, s vyšším množstvím sněhu, dlouhá – výrazně v závislosti na nadmořské výšce. 
Roční úhrn srážek na této závětrné straně Hrubého Jeseníku je spíše podprůměrný.  

Vybrané klimatické charakteristiky klimatických oblastí  

 CH 7 MT 7 

Počet letních dnů: 10 – 30 30 – 40  

Počet mrazivých dnů: 140 – 160 110 – 130 

Průměrná teplota v lednu: -3 až -4°C -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci: 15 – 16°C 16 – 17°C 

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 500 – 600 mm 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období: 350 – 400 mm 250 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 100 – 120  60 – 80  

Relativní četnost směru větrů v % 

 S SV V JV J JZ Z SZ klid 

četnost v % 24,8 3,6 1,9 8,9 13,0 5,4 6,4 19,1 17,1 

V řešeném území výrazně převládá severní a severozápadní proudění větrů. 
 
 
 



Odůvodnění Územního plánu Petrov nad Desnou – II.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023 

44 

 Ochrana přírodních hodnot 

Při návrhu koncepce rozvoje obce byla jednou z priorit ochrana přírodních hodnot řeše-
ného území, zejména: 
- ochrana lesních porostů a krajinné zeleně, zejména zeleně podél vodních toků, vzrostlé 

zeleně na nelesní půdě, především zeleně historických krajinných struktur – kamenic, 
a jednotlivých vzrostlých stromů, rostoucích mimo les 

- zachování migrační prostupnosti krajiny 
- ochrana významných geologických lokalit 
- vytvoření a ochrana územního systému ekologické stability, především nadregionálních 

a regionálních částí ÚSES 
- ochrana významných krajinných prvků. 

     Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje spadá území obce Petrov nad Desnou 
do krajinného celku D. Šumperské údolí. Krajinný celek je ohraničen na severní straně čelní-
mi svahy Hrubého Jeseníku, na severozápadě a jihovýchodě hřebeny Hanušovické vrchoviny, 
na jihozápadě je otevřen do Mohelnické brázdy. Krajinný celek je tvořen pozdně středověkou 
lesopolní krajinou stoupající od časněji osídleného údolí Desné; mimo starší osídlení Šum-
perka až pozdně středověké osídlení málo úrodného jesenického podhůří. V 19. století vý-
razně převažovala německá populace. V tomto krajinném celku je nutno podporovat rozvoj 
zástavby v úpatních polohách dna údolí a mírnějších úbočí a podporovat živočišnou výrobu. 

Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem vychází z uvedených zásad, zachová-
vá přírodní charakter nezastavěné části řešeného území, respektuje zachovanou sídelní 
strukturu a ekologické, lesnické, vodohospodářské a zemědělské funkce krajiny. 

 
Významné krajinné prvky  

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky – 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický 
vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný 
orgán ochrany přírody zaregistrují podle §6 zákona. Na území obce Petrov nad Desnou se 
registrované významné krajinné prvky nevyskytují.  

 
Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců  

     Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (dále biotop) byl zpracován 
v rámci projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmen-
tací krajiny v ČR (EHP-CZ02-OV-1-028-2015) a nahradil dříve uváděné jevy: migračně vý-
znamná území, dálkové migrační koridory a bariérová místa dálkových migračních koridorů, 
poskytované v minulosti v rámci ÚAP jako jevy 119 B, C a D. 

Biotop se vztahuje na následující vybrané druhy velkých savců: vlka obecného, rysa ostro-
vida, medvěda hnědého a losa evropského. Všechny tyto druhy mají specifické nároky 
na svůj biotop a součástí jejich životní strategie jsou migrace na velké vzdálenosti, které jsou 
nezbytné pro jejich přežití na našem území. Biotop předmětných druhů byl vymezen v ne-
zbytném (minimálním) rozsahu zajišťujícím jejich trvalou existenci na našem území. 

 

https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/
https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/
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Vrstva biotopu je z důvodu potřeby diferencované ochrany vnitřně členěna na: 

- Jádrová území – jde o oblasti, které svojí rozlohou a biotopovými charakteristikami umož-
ňují rozmnožování minimálně jednoho z vybraných zvláště chráněných druhů velkých sav-
ců. Minimální rozloha jádrových území proto vychází z údajů o velikosti domovských okrs-
ků předmětných druhů, měla by činit alespoň 300 km2 (pokud jedno jádrové území tvoří 
funkční celek se sousedním územím, může se jejich plocha sčítat). Součástí jádrových 
území nejsou zastavěná území (zastavěné území je z plochy jádrových území vyjmuto 
i v případech, kdy měřítko zpracování neumožňuje zastavěné území graficky vyčlenit). 
S ohledem na svoji rozlohu zahrnují jádrová území jak plochy přírodního charakteru, tak 
i zemědělsky využívanou krajinu. Proto mohou být tato území dále vnitřně členěna tak, 
aby bylo možné zajistit jejich diferencovanou ochranu. 

- Migrační koridory – představují nedílnou součást biotopu vybraných zvláště chráněných 
druhů velkých savců. Propojují oblasti vhodné pro rozmnožování (jádrová území) tak, aby 
umožnily migrační spojení, a to v minimální míře, která ještě zajistí dlouhodobé přežití je-
jich populací. 

- Kritická místa – jde o místa, která jsou součástí migračních koridorů nebo jádrových úze-
mí, kde je zároveň průchodnost biotopu významně omezena, nebo kde hrozí, že k omeze-
ní průchodnosti může v blízké budoucnosti dojít. V případě jádrových území jsou kritická 
místa vymezena tam, kde hrozí ztráta konektivity uvnitř jádrového území. Negativní zásah 
do kritického místa může znamenat přerušení celého dílčího úseku migračního koridoru 
nebo významné omezení funkčnosti jádrového území. 

Jihovýchodní část území obce Petrov nad Desnou je součástí jádrového území; jde o lesní 
celek, ve kterém územní plán nenavrhuje žádné záměry, s výjimkou plochy změn v krajině, 
vymezené pro horní část navrženého lyžařského areálu v Sobotíně. Migrační koridory 
na území obce Petrov nad Desnou nezasahují, kritická místa zde nejsou vymezena. 

 

 Nerostné suroviny   

     V  řešeném území se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková 
území, dobývací prostory ani prognózní zdroje. 
 

 Poddolovaná a sesuvná území 

     V řešeném území se nenacházejí poddolovaná ani sesuvná území. 
 
     Veškeré přírodní hodnoty jsou v územním plánu respektovány. Územní plán stanoví pod-
mínky pro využití volné krajiny, které novou výstavbu omezují na nezbytně nutné stavby 
a zařízení, převážně stavby dopravní a technické infrastruktury, případně stavby pro ochranu 
přírody a krajiny a stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a od-
straňování jejich důsledků. Stanovená urbanistická koncepce rozvoje obce nevytváří předpo-
klady pro ohrožení hodnot krajiny ani jejího harmonického měřítka. 
 

 Ochrana životního prostředí 

Znečištění ovzduší 

Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem obcí z hlediska ochrany životního 
prostředí. Na kvalitu ovzduší v řešeném území mají částečný vliv velké zdroje znečištění 
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v širším regionu (zejména v Šumperku), rozhodující vliv na čistotu ovzduší ale mají zejména 
místní zdroje – především doprava (obcí prochází silnice I/11 a železniční trať č. 293) a místní 
malé a střední zdroje znečištění; malé zdroje jsou přitom vnímány stále negativněji. Situaci 
příznivě ovlivňuje plynofikace obce, obecně nepříznivě působí zejména nestabilní cenová 
(dotační) politika v oblasti paliv. Při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí 
částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů; pokud je v lokálních topeništích spalo-
ván odpad, dochází navíc k emitování nebezpečných dioxinů a výraznému nárůstu znečištění. 
Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené (kvalitní 
údržba komunikací, prašných ploch, organizace dopravy) a často finančně náročné (zkvalit-
nění a přeložky komunikací apod.).  

Příznivé obecné tendence vývoje čistoty ovzduší v Olomouckém kraji jsou v posledních le-
tech ohroženy pod tlakem rozvoje dopravy, průmyslové produkce a v některých případech 
i chování domácností (nepříznivé reakce domácností na vývoj a nestabilitu cen paliv).  

    V roce 2016 (aktualizace v r. 2020) byl MŽP ČR vydán Program zlepšování kvality ovzduší 
zóny střední Morava CZ07 (Olomoucký a Zlínský kraj) s cílem co nejdříve dosáhnout požado-
vané kvality ovzduší. Uvedený dokument navazuje na Střednědobou strategii (do roku 2020) 
zlepšení kvality ovzduší v ČR, což je zastřešující koncepční dokument, který shrnuje výstupy 
Národního programu snižování emisí České republiky a 10 programů zlepšování kvality 
ovzduší zpracovaných pro sedm zón a tři aglomerace. Aktualizace reagovala na legislativní 
dopady i změny odborných přístupů, např. přinesla i modely zohledňující přeměnu sledova-
ných látek v ovzduší a vliv zahraničních emisí. 

Nejbližší stanice, na které se pravidelně monitorují imisní situace, se nachází v Šumperku 
(eventuálně Dolní Studénky). Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) patřila část řešeného území v některých letech 
k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, docházelo zde k překročení limitní hodnoty 
pro ochranu zdraví lidí. V úvahu je však třeba brát skutečnost, že na hodnocení v jednotlivých 
letech mají významný vliv i klimatické podmínky, pro jednotlivé lokality pak zejména mož-
nosti jejich odvětrání, četnost výskytu inverzí apod.  Situace je horší na západě obce v údolí 
Desné. 

S ohledem na stávající situaci z hlediska kvality ovzduší je žádoucí udržení a zlepšení kvality 
ovzduší v řešeném území, zejména je nutno přiměřeně posuzovat povolování umístění dal-
ších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území a omezovat negativní vlivy dopravy na čistotu 
ovzduší v obci. 
 

Znečištění vod  

     Na úroveň znečištění vod v řešeném území má vliv několik zásadních faktorů. Především 
je to intenzita využití území zemědělskou a ostatní výrobou, významný vliv má i hustota osíd-
lení a forma zástavby. Z hydrologických faktorů je to především vodnatost toků 
a rozkolísanost průtoků během roku. 

     Hodnocení jakosti vody v říčních profilech se provádí podle ČSN 75 72 21 Klasifikace jakos-
ti povrchových vod (novelizované v říjnu 1998). Principem klasifikace je srovnání charakteris-
tické hodnoty ukazatelů jakosti vody se soustavou normativů, které odpovídají hodnocení 
z obecného ekologického hlediska. Zařazení jakosti vody podle jednotlivého ukazatele 
do třídy jakosti vody se uskutečňuje srovnáním vypočtené charakteristické hodnoty tohoto 
ukazatele s jemu odpovídající soustavou mezních hodnot. 
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Míra znečištění povrchové vody se určuje podle pěti tříd jakosti vody: 
I. třída – neznečištěná voda 
II. třída – mírně znečištěná voda 
III. třída – znečištěná voda 
IV. třída – velmi znečištěná voda 
V. třída – velmi silně znečištěná voda. 

Kvalita povrchových vod v říčním systému protékajícím řešeným územím je pravidelně 
hodnocena podnikem Povodí Moravy, s.p. Hodnocení jakosti vody vodních toků podle ČSN 
75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod je uvedeno v Souhrnné zprávě o vývoji jakosti 
povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2017 – 2018 2020 – 2021 (Povodí Moravy, 
s.p., červen 2019 květen 2021). V řešeném území byla voda klasifikována na vodních tocích 
Desná a Merta, a to I. třídou jakosti. 

 

F.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice,  vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně   

F.3.1. Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití   

Území obce Petrov nad Desnou leží v oblasti Hanušovické vrchoviny, v blízkosti města 
Šumperku. Zástavba obce tvoří v podstatě souvislý pás rozložený na levém břehu toku Desné 
a po obou březích Merty a plynule přechází na jihu v zástavbu Vikýřovic, na severu 
v zástavbu Sobotína a na západě (přes tok Desné) v zástavbu Rapotína.  

Obytnou zástavbu obce tvoří zčásti původní zemědělské usedlosti, z větší části ale novější 
rodinné domy a několik bytových domů. Část původní zástavby je využívána pro rekreační 
účely (pro tzv. druhé bydlení). 

 Rozsah zařízení občanského vybavení v Petrově nad Desnou odpovídá velikosti a potře-
bám obce, některá zařízení však mají nadmístní význam a slouží i okolním obcím (základní 
škola, mateřské školy, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem); za širší škálou ob-
čanského vybavení dojíždějí obyvatelé do Šumperka. Převážná část zařízení občanského vy-
bavení je soustředěna v severovýchodní části obce. 

Na území obce se nachází řada výrobních areálů; převážně jsou soustředěny v severový-
chodní části obce, v blízkosti železniční stanice Sobotín, další pak ve střední části obce u silni-
ce I/11 a u železniční stanice Petrov nad Desnou. 

Plochy veřejně přístupné zeleně – zeleně na veřejných prostranstvích se v obci prakticky 
nevyskytují, veřejná zeleň je zastoupena pouze jednou drobnou plochou před železniční sta-
nicí Sobotín. 

Komunikační osu severovýchodní a střední části obce tvoří silnice I/11, jihozápadní části 
obce silnice III/44636 a III/01121. Východním okrajem území obce prochází železniční trať 
č. 293, v souběhu se silnicí I/11 je z ní severovýchodním směrem vedena odbočka do želez-
niční stanice Sobotín. 

Z provedených doplňujících průzkumů a rozborů vyplývá, že Petrov nad Desnou je obcí 
s převládající funkcí obytnou, výrobní (zemědělská a průmyslová výroba) a dopravní, zčásti 
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i rekreační a obslužnou (zařízení občanského vybavení nadmístního významu), s kvalitním 
přírodním prostředím, s potenciálem zejména pro rozvoj obytné výstavby.  

Předpoklady budoucího rozvoje obce vyplývají zejména z její obytné funkce, předpoklá-
dáme zde poměrně rozsáhlou novou obytnou výstavbu. Předpoklady rozvoje obytné zástav-
by jsou obecně omezeny předpokládaným poklesem počtu obyvatel v celé České republice 
v důsledku poklesu počtu narozených, omezujícím faktorem je také nízká nabídka pracovních 
příležitostí v okolí a vysoká míra nezaměstnanosti. Obec Petrov nad Desnou, jako příměstská 
obec Šumperku, se však vymyká běžnému vývoji počtu obyvatel a ten je možno z hlediska 
obecných demografických podmínek považovat za příznivý, počet obyvatel pozvolna stoupá. 
Pro zpracování územního plánu proto předpokládáme do r. 2035 2040 další mírný nárůst 
počtu trvale bydlících obyvatel na cca 1280 1320, potřebu nové bytové výstavby v tomto 
období odhadujeme na cca 60 80 – 90 bytů. Územní možnosti rozvoje obytné výstavby 
v zastavěném území jsou velmi omezené, zastavitelné plochy jsou vymezeny především 
v jižní a střední části území obce.  

     Stanovená urbanistická koncepce rozvoje obce navazuje na dosavadní stavební vývoj 
a charakter řešeného území a na koncepci rozvoje stanovenou předchozím územním plánem 
– Územním plánem obce Sobotín, ve znění Změny č. 2. Rozvojové plochy, vymezené před-
chozím územním plánem, jsou již zčásti zastavěny, zčásti jsou zahrnuty do ploch stabilizova-
ných, protože jsou situovány uvnitř zastavěného území.  

     Plochy, na nichž výstavba dosud nebyla realizována, byly v převážné většině do návrhu 
Územního plánu Petrov nad Desnou pro společné jednání převzaty, s výjimkou několika roz-
vojových ploch, vymezených v předchozím územním plánu, které byly do návrhu nového 
územního plánu převzaty v redukované podobě, a to proto, že jsou ve střetu s limity využití 
území. Část z těchto vymezených zastavitelných ploch byla ale na základě stanovisek dotče-
ných orgánů, uplatněných k opakovanému společnému jednání, v rámci úprav po opakova-
ném společném jednání z návrhu územního plánu vypuštěna. Do Územního plánu Petrov 
nad Desnou tak nejsou převzaty následující rozvojové plochy nebo jejich části, vymezené 
v předchozím územním plánu, tj. v Územním plánu obce Sobotín, ve znění Změny č. 2:  

- zastavitelná plocha obytné zástavby, vymezená v předchozím územním plánu s označe-
ním Z2/6 v lokalitě Pod Terezínem; jde o neodůvodněné rozšiřování zástavby do volné 
krajiny, bez vazby na stávající zástavbu a na její charakter a strukturu; zastavitelná plocha 
Z2/6 byla do Územního plánu obce Sobotín doplněna Změnou č. 2 z r. 2011 a výstavba 
zde dosud nebyla zahájena 

- zastavitelná plocha obytné zástavby, vymezená v předchozím územním plánu s označe-
ním Z2/8 v lokalitě U Rybníka; jde o pozemek na břehu rybníka, využívaný sportovními 
rybáři; pro obytnou výstavbu není vhodný; zastavitelná plocha Z2/8 byla do Územního 
plánu obce Sobotín doplněna Změnou č. 2 z r. 2011 a výstavba zde dosud nebyla zaháje-
na 

- rozvojové plochy obytné zástavby, vymezené v předchozím územním plánu s označením 
RP 30 a RP 31 v lokalitě u železniční trati, jsou již zčásti zastavěny a vymezeny jako plochy 
stabilizované; dosud nezastavěné části těchto ploch, přiléhající k železniční trati, jsou 
zčásti zahrnuty do plochy navrženého lokálního biocentra ÚSES (plocha změn v krajině 
K7), zčásti jsou vymezeny jako zastavitelná plocha zeleně – soukromé a vyhrazené ZS 
Z11; jde o části původně vymezených ploch, které leží v ochranném pásmu železniční tra-
ti. 
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      Urbanistická koncepce rozvoje vychází z její historicky vzniklé urbanistické struktury – 
zachovává souvislou zástavbu obce podél silnice I/11, doplňuje proluky mezi stávající zástav-
bou v lokalitě Terezín a rozvíjí novou zástavbu v jižní části obce, v návaznosti na zástavbu 
obcí Rapotín a Vikýřovice. Převážnou většinu vymezených rozvojových ploch tvoří plochy 
určené pro rozvoj obytné výstavby včetně souvisejících veřejných prostranství, rozsah zasta-
vitelných ploch, určených pro jiné funkce než je bydlení, je minimální.     

    Urbanistická kompozice urbánních a krajinných prvků zajišťuje harmonické vztahy v území, 
zástavbu rozvíjí podél kompozičních os stávající zástavby – tj. podél silnice I/11, silnice 
III/44636, silnice III/01121, silnice III/01122 a podél místní komunikace v Terezíně. 
 
Obytná výstavba 

     Většinu stávající obytné zástavby tvoří zástavba rodinných domů, zčásti původních země-
dělských usedlostí, zčásti nových rodinných domů, výšková hladina převážné části zástavby je 
1 NP a podkroví. Ve východní části obce je několik skupin bytových domů, převážně 
s výškovou hladinou 2 NP, bytový dům v centru obce má 3 NP.  

     Všechny zastavitelné plochy, určené pro novou obytnou výstavbu, jsou vymezeny jak plo-
chy smíšené obytné – venkovské SV a představují převážnou část vymezených zastavitelných 
ploch. Tyto plochy jsou určeny prioritně pro obytnou výstavbu, umožňují ale také rekreační 
výstavbu, výstavbu zařízení občanského vybavení, případně umístění provozoven drobné 
a řemeslné výroby.  

     Stabilizované plochy bydlení – v bytových domech BH zahrnují pozemky stávajících byto-
vých domů včetně související obytné zeleně, v lokalitě za Obecním úřadem také včetně řado-
vých garáží. Zastavitelné plochy pro výstavbu bytových domů nejsou vymezeny, v případě 
potřeby jsou stavby nových bytových domů přípustné ve stabilizovaných plochách bydlení – 
v bytových domech BH, případně – stavby bytových domů s charakterem a podlažností výš-
kovou hladinou přizpůsobenými stávající nízkopodlažní zástavbě, i v plochách smíšených 
obytných – venkovských SV. Jako plochy přestavby (P1 a P2) jsou vymezeny stavby bývalého 
motorestu Gabro, který je navržen ke změně funkčního využití na bytový dům pro potřeby 
obce – malometrážní, případně startovací byty. 

     V územním plánu jsou vymezeny 22 je vymezeno 25 zastavitelných ploch smíšených obyt-
ných – venkovských SV a jedna plocha přestavby. Zastavitelné plochy jsou převážně soustře-
děny do ucelených lokalit, nejrozsáhlejší je lokalita K Terezínu – již před zahájením výstavby 
(plocha Z46); rozsáhlejší jsou dále lokality Petrovská (plochy Z13, Z14 a Z16) a U Školy (plochy 
Z19A, Z19B a Z20), pro které je navržen systém dopravní obsluhy, potřebná technická in-
frastruktura a související plochy veřejných prostranství. Další větší ucelenou lokalitou je loka-
lita Pod Terezínem (plochy Z25, Z26 a Z28); zbývající plochy jsou drobnějších výměr, a jsou 
situovány v prolukách mezi stávající zástavbou. Plocha přestavby je vymezena v prostoru 
bývalé ČOV (plocha P3). Podrobněji viz kap. G.3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch 
přestavby. Celková kapacita vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných – venkov-
ských je cca 85 115 rodinných domů.  
 
Občanské vybavení 

     Rozsah zařízení občanského vybavení v Petrově nad Desnou odpovídá velikosti a potře-
bám obce, některá zařízení však mají nadmístní význam a slouží i okolním obcím (základní 
škola, mateřské školy, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem); za širší škálou ob-
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čanského vybavení dojíždějí obyvatelé do Šumperka. Převážná část zařízení občanského vy-
bavení je soustředěna v severovýchodní části obce. 

     V obci je základní škola pro 1. i 2. stupeň; 2. stupeň navštěvují i žáci z Rapotína a Sobotína. 
Dále jsou v obci dvě mateřské školy – MŠ Sluníčko a MŠ Beruška, obecní úřad, pošta, hasič-
ská zbrojnice a hřbitov, sportovní areál SK Petrov – Sobotín s fotbalovým hřištěm. V Petrově 
nad Desnou se nachází jedna ze tří budov Diakonie Českobratrské církve evangelické – stře-
diska v Sobotíně, která provozuje domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a domov 
na půl cesty a zajišťuje odlehčovací službu a pečovatelskou službu. Ze zařízení občanského 
vybavení je v obci prodejna potravin (Jednota – COOP), Hostinec Peterka s penzionem, Re-
staurace U Guralů a ubytovací zařízení Pod Bukovkou. 

     Zařízení občanského vybavení komerčního typu menšího měřítka jsou v územním plánu 
převážně začleněna do ploch smíšených obytných – venkovských SV, zařízení občanského 
vybavení veřejné infrastruktury, případně zařízení specifického charakteru (hřbitovy, spor-
tovní areály, apod.) jsou vymezeny jako samostatné plochy.   

    Jako samostatné plochy občanského vybavení jsou tedy vymezeny:  
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH. 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV zahrnují stabilizované plochy 
Domova pro seniory, obecního úřadu včetně přilehlého parkoviště, mateřských škol, základní 
školy a hasičské zbrojnice a také plochu prodejny Jednoty, což je stavba, kterou vzhledem 
k jejímu charakteru nelze zahrnout do navazujících ploch bydlení – v bytových domech BH. 
Zastavitelné plochy ani plochy přestavby občanského vybavení – veřejné infrastruktury nej-
sou vymezeny. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS zahrnují stabilizovaný 
sportovní areál SK Petrov – Sobotín a malé hřiště u železniční zastávky stanice Petrov 
nad Desnou; zastavitelné plochy ani plochy přestavby pro nová sportovní zařízení nejsou 
vymezeny. 

Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH zahrnují pozemky stávajícího hřbitova; hřbitov 
je stabilizovaný, plochy pro jeho rozšíření nejsou vymezeny. 

V případě potřeby lze nová zařízení občanského vybavení realizovat i mimo samostatně 
vymezené plochy občanského vybavení, v plochách smíšených obytných – venkovských SV, 
případně i v některých jiných plochách s rozdílným způsobem využití – viz kap. F.3. Textové 
části I.A. 
 
Výroba a skladování      

    Plochy výroby a skladování zahrnují areály lehkého průmyslu, dřevovýroby, zemědělské 
výroby a drobné a řemeslné výroby, a to včetně areálů, které jsou v současné době mimo 
provoz, ale i nadále se počítá s jejich využitím pro výrobu a skladování. V územním plánu jsou 
plochy výroby a skladování členěny na: 
- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroby VD 
- plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ. 
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     Jako plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD jsou vymezeny stávající 
menší výrobní areály a manipulační plochy, umístěné zpravidla mezi obytnou zástavbou: 
- výrobní areál Schauer-nábytek, interiéry, design 
- manipulační plocha Lesů ČR a Svazku obcí údolí Desné u železniční stanice Petrov 

nad Desnou 
- uhelné sklady a navazující další nezjištěné provozy drobné výroby 
- samostatný skladový objekt Pily Drábek v blízkosti hřbitova. 
Všechny tyto plochy jsou v územním plánu vymezeny jako stabilizované a jsou ponechány 
beze změny. Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby je vymezena zastavitelná plocha Z34, 
v návaznosti na průmyslové areály u silnice I/11. Stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby 
lze v případě zájmu umístit také do ploch výroby a skladování – lehký průmysl VL a do ploch 
výroby a skladování – zemědělská výroba VZ. 

     Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL zahrnují stávající výrobní areály lehkého 
průmyslu: 
- dva areály Pily Drábek v blízkosti železniční stanice Petrov nad Desnou 
- areály Aktos okna (výroba plastových oken) a MP Tapes (výroba samolepicích ochranných 

fólií) u silnice I/11 
- areály v severovýchodní části obce, podél silnice I/11 (původně areál Velamos – výroba 

jízdních kol); v současné době v areálu působí řada různých subjektů – areál na jižní straně 
silnice I/11 má ve vlastnictví převážně společnost Mototrading, spol. s.r.o. – výroba jízd-
ních kol, dále je zde pneuservis; v areálech na severní straně silnice I/11 působí Autoservis 
(Bonark s.r.o.), Výrobní družstvo invalidů RAUDO (výroba protektorů), Everstar s.r.o.; část 
objektů je v současné době bez využití 

- areál dřevovýroby – Desná a.s. a Petrovská lesní s.r.o. 
Všechny tyto plochy jsou v územním plánu vymezeny jako stabilizované a jsou ponechány 
beze změny. Pro rozšíření areálu Pily Drábek u železniční stanice Petrov nad Desnou je vyme-
zena zastavitelná plocha Z22. Stavby a zařízení lehkého průmyslu lze v případě zájmu umístit 
také do ploch výroby a skladování – zemědělská výroba VZ. 

     Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba ZV zahrnují stávající zemědělský výrobní 
areál situovaný východně železniční stanice Petrov nad Desnou, ve vlastnictví několika sub-
jektů; areál je v územním plánu vymezen jako stabilizovaný, zastavitelné plochy ani plochy 
přestavby pro rozvoj zemědělské výroby nejsou vymezeny. Drobné objekty zemědělské vý-
roby – hospodářské objekty a stáje u rodinných domů – jsou začleněny do ploch smíšených 
obytných.   
 
Rekreace 

      Území obce Petrov nad Desnou není příliš rekreačně využíváno, dle Zásad územního roz-
voje Olomouckého kraje v platném znění leží mimo vymezené rekreační krajinné celky; je 
využíváno zejména pro pobytovou rodinnou rekreaci, příp. pro poznávací cestovní ruch, jako 
výchozí bod pro turistické cíle v okolí. Významnými rekreačními funkcemi jsou pěší turistika 
a cykloturistika – územím obce prochází šest značených turistických tras, dvě naučné stezky 
a dvě cyklotrasy.  

     Pro rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky je navržen krátký úsek nové turistické trasy, nová 
cyklotrasa a samostatná cyklostezka, vedená podél silnice I/11 (podrobněji viz kap. F.4.1.2.  
Doprava pěší a cyklistická). 
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V řešeném území je k r. 2023 cca 80 85 jednotek druhého bydlení, převážně obyvatelných 
neobydlených bytů, využívaných k rekreaci; objekty individuální rekreace byly evidovány jen 
čtyři. V územním plánu nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy pro stavby rodinné re-
kreace, předpokládá se ale mírné zvýšení počtu objektů druhého bydlení, jednak výstavbou 
na vymezených zastavitelných plochách, zejména však změnou využití stávajících obytných 
objektů. 

     V řešeném území jsou dvě ubytovací zařízení – Penzion Peterka a ubytovací zařízení 
Pod Bukovkou; jde o malá zařízení, jejichž kapacita nebyla zjištěna. S výstavbou dalších uby-
tovacích zařízení rekreačního charakteru se v územním plánu neuvažuje. 

    Na východní okraj území obce zasahuje horní část navrženého lyžařského areálu ze Sobo-
tína – plocha změn v krajině K10 – plocha rekreace a plochách přírodního charakteru RN. 
 
Veřejná prostranství      

    Plochy veřejných prostranství jsou v územním plánu členěny na: 
- plochy veřejných prostranství         PV 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň   ZV. 

     Plochy veřejných prostranství PV zahrnují veřejná prostranství s funkcí komunikační, tj. 
místní a veřejně přístupné účelové komunikace; stávající plochy jsou stabilizované, zastavi-
telné plochy jsou vymezeny pro vybudování nových místních komunikací, případně pro rozší-
ření stávajících šířkově nevyhovujících místních komunikací pro dopravní obsluhu navržené 
obytné výstavby (plochy Z15, Z21 a Z27). 

     Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV zahrnují plochy veřejně přístupné zeleně 
– parky a samostatné drobné parkově upravené plochy, které slouží k sociálním kontaktům – 
k setkávání obyvatel, ke hrám dětí, apod. Stávající plochy se v obci vyskytují ve velmi malém 
rozsahu – jde jen o jedinou plochu, před železniční stanicí Sobotín u bývalého motorestu 
Gabro; tato plocha je stabilizovaná. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na navr-
ženou obytnou výstavbu v lokalitách U hřbitova (plochy Z18A a Z18B) a Šumperská (plocha 
Z30) a v lokalitě U Rybníka (plochy Z31 a Z32).      
 
Sídelní zeleň 

Samostatné plochy sídelní zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako: 
- plochy zeleně – přírodního charakteru ZP 
- plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS. 

     Plochy zeleně – přírodního charakteru ZP zahrnují zeleň přírodního charakteru uvnitř za-
stavěného území – jde zejména o břehové porosty vodních toků, které jsou zpravidla začle-
něny do územního systému ekologické stability. 

     Jako plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS jsou vymezeny pozemky zahrad, které nej-
sou součástí obytné zástavby. Stávající plochy jsou vymezeny na severovýchodním okraji 
obce (drobné zahrádky s hospodářskými objekty) a na pravém břehu Desné (součást zahrá-
dek u bytových domů v Rapotíně). Zastavitelná plocha Z11 je vymezena podél železniční trati 
č. 293, v ochranném pásmu dráhy.   
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F.3.2.   Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby                                                                                  

 Zastavitelné plochy 

Plochy smíšené obytné – venkovské SV   

     Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV: 

- Plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 (Terezín) jsou vymezeny v návaznosti na stávající zástav-
bu v lokalitě Terezín, převážně v prolukách mezi stávající zástavbou, u místní komunikace. 
Vesměs jde o plochy menších výměr, určené zpravidla vždy pro výstavbu jednoho RD; vět-
ší rozlohu mají plochy Z1 (kapacita cca 5 4 RD) a Z8 (kapacita cca 8 6 RD); celková kapacita 
těchto ploch je tedy cca 18 15 RD. Zastavitelná plocha Z1 bylo jako rozvojová plocha RP 38 
vymezena již v předchozím územním plánu. 

- Plochy Z9 a Z10 (U Trati) jsou situovány v prolukách mezi stávající zástavbou v lokalitě 
mezi silnicí III/01121 a železniční tratí č. 293. Kapacita plochy Z9 je cca 5 RD, kapacita plo-
chy Z10 cca 4 RD; obě plochy jsou dopravně dostupné ze silnice III/01121. Jde o lokalitu, 
která byla jako rozvojová plocha vymezena již v předchozím územním plánu (plochy RP 30 
a RP 31) a kde je v současné době výstavba postupně realizována. 

- Plocha Z12 (Šumperská I.) je situována na jižní straně silnice I/11, v blízkosti železniční 
stanice Petrov nad Desnou, v proluce uvnitř zastavěného území. Její kapacita je cca 5 RD. 
Část této plochy byla jako rozvojová plocha RP 33 vymezena již v předchozím územním 
plánu.  

- Plochy Z13, Z14, Z16 a Z17 (Petrovská) a Z19A, Z19B a Z20 (U Školy) jsou situovány na ji-
hozápadním okraji zástavby, u silnice III/44636. Jde o plochy zčásti situované podél silnice 
III/44636, zčásti o rozsáhlejší plochy, pro které je navržen systém dopravní obsluhy, pří-
slušná technická infrastruktura a vymezeny navazující plochy veřejných prostranství (plo-
chy zeleně na veřejných prostranstvích ZV Z18A a Z18B). Celková kapacita vymezených za-
stavitelných ploch v této lokalitě je cca 30 RD.  Plocha Z16 a část plochy Z14 byly jako roz-
vojová plocha RP 34 vymezeny již v předchozím územním plánu.  

- Plochy Z25, Z26 a Z28  (Pod Terezínem) jsou situovány jižně silnice III/01122, v prolukách 
mezi stávající zástavbou a v návaznosti na ni. Jejich celková kapacita je cca 12 RD. Do-
pravní obsluha vymezených ploch bude zajištěna ze stávající místní komunikace, která je 
navržena k rozšíření. S výstavbou v této lokalitě se dlouhodobě uvažuje, plochy Z25 a Z26 
byly jako rozvojová plocha RP 36 vymezeny již v předchozím územním plánu.   

- Plocha Z36 (U Merty) je situována na severním okraji zástavby obce, v proluce mezi stáva-
jící zástavbou a bývalým evangelickým hřbitovem; její kapacita je cca 5 RD. Část plochy by-
la jako rozvojová plocha RP 37 vymezena již v předchozím územním plánu.   

- Plocha Z37 (U Merty) je situována na severním okraji zástavby obce, v návaznosti 
na stávající zástavbu; její kapacita je cca 6 RD. Jako zastavitelná plocha Z2/10 byla vyme-
zena již v předchozím územním plánu. 

- Plocha Z46 (K Terezínu) je situována v jihozápadní části území obce, severně silnice 
III/01122. Plocha je přebírána z předchozího územního plánu, kde byla označena Z2/6; je 
vydáno územní rozhodnutí pro umístění 31 rodinných domů včetně technické a dopravní 
infrastruktury; výstavba je před zahájením, dopravní a technická infrastruktura je již zčásti 
vybudována.  
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- Plocha Z47 (U Desné) je situována na jihozápadním okraji území obce, v návaznosti 
na stávající zástavbu; její kapacita je 1 RD.  

- Plocha Z48 (Pod Hubertem) je situována v severní části území obce, v proluce mezi stáva-
jící zástavbu; její kapacita je 1 RD.    

 
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 

- Plocha Z34 (Šumperská) je vymezena pro rozšíření výrobní zóny ve střední části obce. Jde 
o dlouhodobě sledovaný záměr, zastavitelná plocha pro tento záměr byla vymezena již 
v předchozím územním plánu (plocha Z2/9).  

 
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 

- Plocha Z22 (U Nádraží) je vymezena pro rozšíření areálu pily.   
 
Plochy veřejných prostranství PV 

     V územním plánu jsou vymezeny tři zastavitelné plochy: 

- Plocha Z15 (Místní komunikace Petrovská I.) je vymezena pro vybudování místní komuni-
kace MK1 pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch smíšených obytných – ven-
kovských SV Z13 a Z14.  

- Plocha Z21 (Místní komunikace Petrovská II.) je vymezena pro vybudování místní komuni-
kace MK2 pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch smíšených obytných – ven-
kovských SV Z19A, Z19B a Z20.  

- Plocha Z27 (Místní komunikace Pod Terezínem) je vymezena pro rozšíření stávající místní 
komunikace pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch smíšených obytných – 
venkovských SV Z25 a Z26.  

 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

     V územním plánu je vymezeno pět zastavitelných ploch veřejných prostranství – veřejné 
zeleně: 

- Plochy Z18A a Z18B (U Hřbitova) jsou vymezeny v návaznosti na zastavitelné plochy smí-
šené obytné – venkovské SV Z19A, Z19B a Z20, a také pro odclonění navržené obytné vý-
stavby od plochy hřbitova.  

- Plocha Z30 (Šumperská) je vymezena na jižní straně silnice I/11, uvnitř zastavěného úze-
mí, s funkcí ochranné zeleně mezi silnicí I/11 a navrženou obytnou výstavbou – zastavitel-
nou plochou Z12.  

- Plochy Z31 a Z32 (U Rybníka) jsou vymezeny ve střední části obce, na břehu rybníka.  
 
Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS 

- Plocha Z11 (U Trati) je vymezena podél železniční trati č. 293, v ochranném pásmu dráhy; 
plocha bude plnit i funkci izolační zeleně mezi železniční tratí a stávající a navrženou 
obytnou zástavbou. 
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Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

     V územním plánu je vymezeno osm zastavitelných ploch: 

- Plochy Z38, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44 a Z45 (Cyklostezka) jsou vymezeny pro vybudo-
vání samostatné cyklostezky podél silnice I/11.  

 

 Plochy přestavby 

     V územním plánu je vymezeno pět ploch přestavby: 

- Plochy bydlení – v bytových domech BH P1 a P2 (Gabro) jsou vymezeny pro změnu 
funkčního využití bývalého motorestu Gabro na bytový dům pro potřeby obce – 
pro malometrážní a startovní byty.  

- Plocha smíšená obytná – venkovská SV P3 (U Hřiště) je vymezena v prostoru bývalé, již 
zrušené čistírny odpadních vod. Kapacita plochy je cca 1 – 2 RD. 

- Plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV P4 (Starý hřbitov) je vymezena na ploše 
bývalého evangelického hřbitova. Navrhuje se upravit pozemek bývalého hřbitova jako 
pietní místo. 

- Plocha dopravní infrastruktury – silniční DS P5 (Křižovatka) je vymezena pro přestavbu 
křižovatky silnice I/11 a silnice III/4503 u Domu pro seniory. 

 

F.3.3.   Systém sídelní zeleně   

      Systém sídelní zeleně tvoří soustavu ploch, které mají význam pro zvýšení kvality obytné-
ho prostředí, estetické vnímání sídla a jeho začlenění do krajiny i pro zvýšení hygieny pro-
středí. 

     Stávající samostatné plochy veřejně přístupné zeleně, které nejsou součástí jiných funkč-
ních ploch (např. ploch občanského vybavení), se v obci vyskytují ve velmi malém rozsahu, 
v podstatě jde o jedinou plochu, u železniční stanice Sobotín bývalého motorestu Gabro. 
Další plochy veřejně přístupné zeleně jsou součástí lokalit bytových domů (obytná zeleň bez 
parkových úprav) – tyto plochy nejsou vymezeny v územním plánu jako samostatné funkční 
plochy, ale jsou začleněny do příslušných ploch bydlení – v bytových domech BH. Sídelní ze-
leň dále tvoří soukromé zahrady u obytné a rekreační zástavby a zeleň hřbitovů. 

     Zeleň uvnitř zastavěného území tvoří dále náletová zeleň a břehové porosty vodních toků, 
u kterých je žádoucí zachování přírodního charakteru; tato zeleň je v územním plánu vyme-
zena jako plochy zeleně přírodního charakteru ZP.   

V územním plánu je vymezeno pět zastavitelných ploch, určených pro vybudování nových 
veřejných prostranství – veřejnou zeleň – viz předchozí text, odstavec Plochy veřejných pro-
stranství – veřejná zeleň. Plocha bývalého evangelického hřbitova v severovýchodní části 
obce je navržena k přestavbě na plochu veřejné zeleně s pietním významem (plocha P4).  
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F.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch 
a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití                                                       

F.4.1.  Dopravní infrastruktura   

F.4.1.1.  Doprava silniční 

Širší dopravní vazby řešeného území z hlediska silniční dopravy zajišťuje nadřazený silniční 
tah nadregionálního významu – silnice I/11 Libice nad Cidlinou – Hradec Králové – Ostrava – 
Jablunkov – státní hranice se Slovenskem, který převádí převážnou část tranzitních přeprav-
ních vztahů v území v západovýchodním směru a umožňuje komunikační napojení obce 
na významná regionální sídla – Šumperk, Bruntál, Opavu a Ostravu. Vnější zdrojové, cílové 
a vnitřní přepravní vztahy řešeného území zajišťují tahy lokálního významu – silnice 
III/01120, III/01121, III/01122, III/44636 a III/4503. Na silniční síť navazuje síť místních a úče-
lových komunikací, které zajišťují obsluhu území, které není obsloužena přímo ze silničních 
průtahů. 

 

 Silniční  komunikace 

Územím obce Petrov nad Desnou procházejí silnice: 

Silnice I/11 Okr. křiž. Vrčení (Libice nad Cidlinou) – Chlumec nad Cidlinou – Nové Město 
– Hradec Králové – Vamberk – Žamberk – Červená Voda – Štíty – Bludov – 
Šumperk – Rapotín – Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Havířov – Čes-
ký Těšín – Třinec-Nebory – Jablunkov – Slovensko  

     Silnice I/11 je komunikační osou zastavěného území Petrova nad Desnou a řešeným úze-
mím prochází ve směru západ-východ. Z hlediska širších dopravních vazeb jde o významný 
tah nadmístního významu, který má zásadní význam pro komunikační propojení mezi okresy 
Šumperk a Bruntál včetně spojení těchto dvou regionálních center – měst Šumperk a Brun-
tál. 

     V územním plánu je navržena dílčí přeložka úseku silnice I/11 v prostoru napojení na plá-
novanou trasu přeložky silnice I/44. Její trasa je v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění součástí koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1, 
který je vymezen pro veřejně prospěšnou stavbu „D5 – silnice I/44, výstavba nového tahu 
Loučná nad Desnou – Postřelmov, vč. tunelového úseku D76“ – viz následující text. V dalším 
průběhu řešeným územím je trasa silnice I/11 územně stabilizovaná a územní plán na ní ne-
navrhuje žádné úpravy.  

Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice I/11 Petrovem nad Desnou charakte-
rizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B s šířkovým uspořádáním odpovídajícím 
dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii, umožňující  i přímou obslužnou funkci. 

 
Přeložka silnice I/44 (Mohelnice – Šumperk – Rapotín – Červenohorské sedlo – Jeseník – 

Mikulovice – státní hranice s Polskou republikou) 

     Silnice I/44 je dopravním tahem mezinárodního a republikového významu. Ve stávající 
poloze územím obce Petrov nad Desnou neprochází, je vedena po pravém břehu Desné, za-
stavěným územím obcí Rapotín a Velké Losiny, které vzhledem k velkému dopravnímu  zatí-
žení negativně ovlivňuje zejména hlukem a exhalacemi. Z tohoto důvodu je plánováno přelo-
žení její trasy mimo zastavěné území uvedených obcí; trasa navržené přeložky prochází 
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i územím obce Petrov nad Desnou, podél její západní hranice. Z hlediska projektové přípravy 
je trasa navržené přeložky silnice I/44 na území obce Petrov nad Desnou rozdělena na dva 
stavební úseky/celky: 
- úsek – Šumperk, jižní přivaděč – Petrov nad Desnou, jižní úsek – Šumperk – Petrov 

nad Desnou, je součástí stavby „I/44 Šumperk – obchvat“ a je ukončen připojením na stá-
vající trasu silnice I/44 v Rapotíně v trase stávající silnice III/01122 

- úsek Petrov nad Desnou – Velké Losiny.  

    V územním plánu je pro trasu přeložky včetně jejího křížení se stávající silnicí I/11, etapo-
vého napojení na silnici I/44 v Rapotíně prostřednictvím silnice III/01122 a napojení na stáva-
jící silnici I/44 u zámku ve Velkých Losinách vymezen koridor dopravní infrastruktury – silnič-
ní DK1, na základě zpracované územní studie „Posouzení polohy koridorů I/44 a I/11 
na území obce Petrov nad Desnou“ (UDI MORAVA s.r.o., 2014). Koridor je vymezen 
v proměnlivé šířce 240 – 250 m a je určen pro stavbu přeložky včetně souvisejících staveb 
dopravní a technické infrastruktury; umožní případné směrové odchylky osy trasy navrhova-
né přeložky. Toto řešení je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění, kde je přeložka silnice I/44 zařazena mezi veřejně prospěšné stavby 
pod označením D5 – silnice I/44, výstavba nového tahu Loučná nad Desnou – Postřelmov, 
vč. tunelového úseku D76. 

     Pro využití vymezeného koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 se stanovují násle-
dující zásady a podmínky: 

- Přípustné využití – stavby silnic, stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stavby a úpravy 
na vodních tocích, v zastavěném území stavby oplocení. 

- Podmíněně přípustné využití – stavby místních a účelových komunikací, stavby pěších 
a cyklistických komunikací, stavby a zařízení technické infrastruktury, které nesouvisí 
s přeložkou silnice I/44, stavební úpravy stávajících staveb a realizace ÚSES, a to pouze 
za podmínky, že neohrozí, neznemožní nebo výrazně neovlivní realizaci záměru přeložky 
silnice I/44.    

- Nepřípustné využití – využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není 
dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma staveb (a staveb přímo souvisejí-
cích), pro které je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné a podmíněně 
přípustné. 

 
Silnice III/01120   Petrov nad Desnou – příjezdná 

     Silnice III/01120 zajišťuje komunikační přístup k železniční stanici Petrov nad Desnou. Má 
charakter místní komunikace a je územně stabilizovaná. Z urbanisticko-dopravního hlediska 
jde o komunikaci obslužnou funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvou-
pruhové směrově nerozdělené kategorii. 
 
Silnice III/01121   Petrov nad Desnou – průjezdná 

     Silnice III/01121 je komunikační spojnicí mezi silnicemi I/11 a III/01122 a současně zajišťu-
je obsluhu přilehlé zástavby. Prochází západní částí řešeného území a má charakter místní 
komunikace; je územně stabilizovaná. Z urbanisticko-dopravního hlediska jde o komunikaci 
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obslužnou funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupruhové směrově 
nerozdělené kategorii. 
 
Silnice III/01122   Petrov nad Desnou – Rapotín 

     Silnice III/01122 je komunikační spojnicí západní části Petrova nad Desnou s Rapotínem 
a kromě funkce spojovací komunikace zajišťuje rovněž přímou obsluhu přilehlé zástavby Pe-
trova nad Desnou. Její vedení je dotčeno návrhem přeložky silnice I/44; v prostoru křižovatky 
silnice III/01122 s budoucí silnicí I/44 je navržena dílčí přeložka úseku silnice III/01122 
ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1. Křížení přeložky silnice I/44 se 
silnicí III/01122 je řešeno nadjezdem této silnice nad přeložkou silnice I/44 bez vzájemného 
propojení. V I. etapě realizace přeložky silnice I/44 (úsek Šumperk – Petrov nad Desnou) lze 
předpokládat využití koridoru silnice III/01122 pro etapové napojení vybudované přeložky 
silnice I/44 od Šumperku na stávající silnici I/44 v Rapotíně. 

     Z urbanisticko-dopravního hlediska jde o komunikaci obslužnou funkční skupiny C 
s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii. 
 
Silnice III/44636   Petrov nad Desnou – Vikýřovice – Třemešek 

     Silnice III/44636  prochází západní částí zastavěného území Petrova nad Desnou. Umožňu-
je alternativní spojeni Petrova nad Desnou s centrem regionu – Šumperkem a současně zajiš-
ťuje přímou obsluhu přilehlé zástavby. Je územně stabilizovaná. Z urbanisticko-dopravního 
hlediska jde o komunikaci obslužnou funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídají-
cím dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii. 
 
Silnice III/4503   Sobotín – spojka  

     Silnice III/4503 prochází zastavěným územím severní části Sobotína a územím Petrova 
nad Desnou je vedena pouze v krátkém úseku (cca 250 m). Má charakter místní komunikace 
a zajišťuje obsluhu přilehlé zástavby. 

     V územním plánu je navržena směrová úprava silnice III/4503 s kolmým napojením 
na silnici I/11 v prostoru Domova pro seniory – Diakonie Sobotín (vymezená plocha přestav-
by P5). Další průběh silnice je územně stabilizovaný. 

     Z urbanisticko-dopravního hlediska jde o komunikaci obslužnou funkční skupiny C 
s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii. 

 
Případné rekonstrukce a modernizace uvedených silnic budou realizovány ve vymezených 

plochách dopravní infrastruktury – silniční DS, s případnými dílčími přesahy do okolních při-
lehlých ploch. Odstranění drobných lokálních závad (nedostatečná šířka vozovky, technický 
stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění rozhledových polí křižo-
vatek apod.), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno dle místní po-
třeby v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Dopravní prognóza intenzit silničního provozu 

     V rámci celostátních profilových sčítání dopravních intenzit, prováděných v pětiletých cyk-
lech Ředitelstvím silnic a dálnic Praha, je zjišťováno dopravní zatížení silniční sítě za 24 hodin 
průměrného dne v roce. V řešeném území bylo sčítání prováděno ve třech profilech na silnici 
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I/11 a jednom profilu silnice III/44636. Na ostatních silnicích nebylo sčítání vzhledem k jejich 
malé dopravní důležitosti prováděno, lze však konstatovat, že jejich dopravní zatížení je nízké 
a ani výhledově nelze očekávat jeho výraznější nárůst. 

     Pro období do r. 2035 je stanovena prognóza zatížení podle růstových indexů, a to 
z výchozího zatížení v r. 2016. V následující tabulce je podán přehled o dopravním zatížení 
sčítaných úseků na silnici I/11 a  III/44636 v jednotlivých časových obdobích. 

Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti v řešeném území 

Stan. č. Sil. č. Rok 

T 
(těžká                                        

motorová 
vozidla                         

a přívěsy) 

O 
(osobní                    

a dodávkové 
automobily) 

M 
(jednostopá 
motorová 
vozidla) 

S 
voz./24 hod. 
(součet všech 
motorových 

vozidel                             
a přívěsů) 

7-0600 = 
7-0610 

I/11 

2010 476 2295 52 2823 

2016 566 2669 76 3311 

2020 644 2841 92 3577 

2040 674 3247 92 4013 

7-0627 I/11 

2010 338 1505 33 1876 

2016 407 1557 67 2031 

2020 517 1892 84 2493 

2040 541 2163 84 2788 

7-5300 III/44636 

2010 213 1389 33 1635 

2016 71 627 12 710 

2020 178 849 10 1037 

2040 187 971 10 1168 

    Dopravní zatížení na silnici I/11 nedosáhne ani k r. 2035 2040 limitních hodnot pro stávající 
šířkové uspořádání. Lze tedy konstatovat, že stávající kategorie komunikace je vyhovující. 

 

 Místní komunikace 

     Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje obsluhu veškeré zástavby, která 
není obsloužena přímo ze silničních průtahů, resp. z účelových komunikací. Jde o dvoupru-
hové a jednopruhové úseky komunikací s nehomogenní šířkou vozovky a různou povrchovou 
úpravou (živičný povrch, obalované kamenivo, beton apod.). Na území obce Petrov 
nad Desnou se nacházejí místní komunikace obslužného charakteru funkční skupiny C (místní 
komunikace III. třídy).  

     U stávajících místních komunikací je nutno průběžně zkvalitňovat parametry místních ko-
munikací, tj. jejich šířkové, směrové a výškové vedení, rozhledová pole a povrchy vozovek. 
Stávající jednopruhové komunikace bez příslušného vybavení požadovaného ČSN 73 6101 
a vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů) by bylo vhodné šířkově homogenizovat na jednotné jednopruhové nebo 
dvoupruhové šířkové kategorie. 

     Nové místní komunikace jsou navrženy pro zajištění dopravní obsluhy vymezených zasta-
vitelných ploch: 
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- Pro dopravní obsluhu vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných – venkov-
ských Z13, Z14, Z19A, Z19B  a Z20 v lokalitách Petrovská a U Školy jsou navrženy místní 
komunikace MK1 a MK2 ve vymezených zastavitelných plochách veřejných prostranství 
PV Z15 a Z21. 

- Pro dopravní obsluhu vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných – venkov-
ských Z25 a Z26 v lokalitě Pod Terezínem je navrženo rozšíření stávající místní komunikace 
ve vymezené zastavitelné ploše veřejných prostranství PV Z27. 

     Navržené místní komunikace budou z hlediska urbanisticko-dopravního zařazeny do sítě 
místních komunikací III. třídy (obslužných komunikací funkční skupiny C dle ČSN 73 6110). 
Veškeré nové trasy, křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací musí být řešeny 
v souladu se zásadami uvedenými v ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110, při realizaci 
komunikací musí být respektovány normy ČSN pro požární bezpečnost staveb (73 0802, 
73 0804 a 73 0833).  

     V rámci zastavěného území i vymezených zastavitelných ploch může být dále realizována 
vnitřní síť místních komunikací při dodržení následujících zásad: 

- Nové místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace, které budou zpřístupňovat 
jednotlivé pozemky, jejichž obsluha není umožněna přímo ze stávajících nebo navržených 
komunikací, je přípustné řešit v rámci dotčených funkčních ploch v souladu s podmínka-
mi pro jejich využití. Tyto individuální přístupy k vymezeným pozemkům nelze považovat 
za koncepční prvky v dopravní síti; jejich řešení je podmíněno místními podmínkami 
(územně-technickými, majetkoprávními), které nelze jednoznačně územním plánem 
předjímat. 

- Při realizaci nových komunikací nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných 
právních předpisů (z hlediska ochrany přírody, hygienických limitů apod.). Důvodem 
pro formulování této zásady je, aby návrhem nových komunikací nedocházelo 
k nežádoucí interakci mezi dopravním provozem a stávajícími (zejména přírodními) hod-
notami v území. 

- Při realizaci nových komunikací nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti. Dů-
vodem pro formulaci této zásady je, aby návrhem nových prvků v dopravní síti nedochá-
zelo k narušování stávající dopravní obsluhy, rušení sjezdů a omezování provozu např. zá-
sahem do komunikačních prostorů. 

- Nové místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací budou realizo-
vány v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace 
dle normových hodnot (včetně případných chodníků a pásů nebo pruhů pro cyklisty). 
V tomto případě jde o naplnění příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy 
a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, která 
v příloze č. 1 mimo jiné definuje seznam závazných a doporučených norem v oboru pro-
jektování komunikací. 

- Veškeré nové křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny 
v souladu s příslušnými právními předpisy z oboru dopravy, napojení jednotlivých funkč-
ních ploch a navržených komunikací na silniční a místní komunikace musí vyhovět poža-
davkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích dle příslušných 
právních předpisů. 
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- Při návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úseků budou respektovány 
normy z oboru požární bezpečnosti staveb tak, aby ke každému objektu a stavbě byl za-
jištěn přístup hasičské techniky. 

- Bude řešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury. 
 

 Účelové komunikace  

     Stávající účelové komunikace ve formě polních a lesních cest slouží především ke zpří-
stupnění jednotlivých polních, lesních a jiných soukromých pozemků. Navazují na síť místních 
komunikací a výjimečně na silniční průtahy. Jejich síť je územně stabilizovaná. 

     V územním plánu nejsou navrženy nové úseky účelových komunikací, předpokládá se 
pouze nutná údržba a úpravy vybavení stávajících účelových komunikací (propustky, mosty 
apod.). Zpřístupnění i drobných zemědělsky obhospodařovaných pozemků je nutno provést 
napojením na stávající síť komunikací účelových, nikoli přímo na silniční síť. Obecně jsou 
stavby účelových komunikací v zastavěném území, zastavitelných plochách i ve volné krajině 
přípustné. 

     Úpravy sítě účelových komunikací, související s realizací přeložky silnice I/44, budou řeše-
ny v rámci vymezeného koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1. 

 
G.4.1.2. Doprava drážní   

    Řešeným územím je vedena regionální železniční trať č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou 
s odbočkou do Petrova nad Desnou. Tato trať – Železnice Desná – je v majetku Svazku obcí 
v údolí Desné a dopravu na ní provozují České dráhy, a.s. Železniční trať č. 293 je jednokolej-
ná, elektrifikovaná v úseku Šumperk – Kouty nad Desnou. S elektrifikací odbočky do Petrova 
nad Desnou se neuvažuje.  

    V řešeném území se na uvedené trati nachází dvě železniční stanice – Petrov nad Desnou 
a Sobotín (na k.ú. Petrov nad Desnou) a železniční zastávka Petrov nad Desnou.  

    Nová zařízení drážní dopravy nejsou v územním plánu navržena. 

 
G.4.1.3. Doprava pěší a cyklistická 

 Komunikace pro chodce 

     Součástí komunikační sítě v řešeném území jsou i komunikace pro chodce – chodníky.           
V řešeném území se chodníky prakticky nenacházejí, chodci využívají zpevněné i nezpevněné 
části krajnic podél silnic, místních, resp. účelových komunikací, případně stezky pro pěší.  

     Pro bezkolizní pohyb chodců a cyklistů je v řešeném území navržena samostatná cyklos-
tezka se společným provozem chodců a cyklistů, vedená paralelně se silnicí I/11 – viz další 
text. 

Dopravní řešení územního plánu dále doporučuje realizovat nové chodníky podél komu-
nikací dle místní potřeby, a to v rámci prostorů komunikací a v souladu se zásadami stanove-
nými dle ČSN 73 6110. V zásadě se předpokládá, že chodníky budou realizovány v prostorech 
komunikací jako jejich součást, a proto nejsou vyznačeny v grafické části územního plánu. 
Nové samostatné stezky pro chodce se v územním plánu nenavrhují. 
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 Turistické trasy, naučné stezky 

      Pro pěší turistiku jsou v řešeném území vyznačeny následující značené turistické trasy: 

č. 2211 modrá Hanušovice – Lužná – Kopřivná – Prameny – Velké Losiny – Maršíkov – 
Sobotín-lávka přes Mertu – Sobotín-zámek – Klepáčov – Skřítek – Pod Bí-
lým kamenem – Pod Rabštejnem – Rabštejn, rozc.; územím obce Petrov 
nad Desnou prochází jen v krátkém úseku 

modrá Rapotín – Petrov nad Desnou, škola, bus – Nad Anenskou studánkou 

č. 4813 zelená Tři kameny – Pekařovský vrch – Pod Křížovým vrchem – Velké Losiny – 
Rapotín – Sobotín-Diakonie – Farský vrch – Nad Hraběšicemi – Vikýřovice 

č. 7813 žlutá Sobotín, žst. – Sobotín, Štětínov – Údolí Merty – Vernířovice – Kosaře – 
Jelení studánka – Alfrédka – Pod Ztracenými kameny – Skřítek; územím 
obce Petrov nad Desnou prochází jen v krátkém úseku 

č. 7912 žlutá Petrov nad Desnou, žel.zast. – Nad Terezínem – Černé kameny-skály – 
Kamenitý kopec – Nad Maršíkovem  

žlutá Petrov nad Desnou, u žst. – Nad Anenskou studánkou. 

     V územním plánu je navržen krátký úsek turistické trasy – odbočka ze zelené trasy č. 4813, 
která zpřístupňuje nově navrženou rozhlednu na Petrovském vrchu (k.ú. Sobotín).   

     Řešeným územím je vedena Mineralogická naučná stezka Sobotín – Maršíkov. Stezka za-
vádí zájemce do šesti významných mineralogických lokalit v Jeseníkách: Farský vrch 
(Pfarrerb), Smrčina, Steinhübel, Rasovna, Kožušná a Granátová skála. Trasa není v terénu 
značena, některé úseky vedou po značených turistických cestách. Na nástupních místech 
v Petrově nad Desnou (železniční stanice Sobotín) a Maršíkově (obchod) jsou instalovány 
mapy se zákresem jednotlivých zastávek. Dále je v řešeném území vyznačena naučná stezka 
Petrovské studánky; má délku přes 9 km, 9 zastavení a seznamuje návštěvníky s přírodními 
zajímavostmi.  

 

 Cyklistický provoz 

     Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace, samostatné 
stezky pro cyklisty nejsou vybudovány. Pro cykloturistiku jsou v řešeném území vyznačeny 
dvě souběžně vedené lokální cykloturistické trasy: 

č. 6114  Nedvězí, roz. – Šumperk – Staré Město – Kladské sedlo (CZ/PL); 

č. 6187  Dolní Studénky – Šumperk – Vikýřovice – Petrov nad Desnou – Velké Losiny –              
Maršíkov – Vernířovice. 

     Pro bezkolizní pohyb chodců a cyklistů je v řešeném území navržena samostatná cyklos-
tezka se společným provozem chodců a cyklistů, která je vedena paralelně se silnicí I/11, 
od hranice s k. ú. Rapotín, kde je navržena nová lávka pro pěší přes vodní tok Desná až 
ke křižovatce se silnicí III/4503 v blízkosti železniční stanice Sobotín. Pro její realizaci jsou 
vymezeny plochy dopravní infrastruktury – silniční DS Z38-Z45, krátký úsek trasy v prostoru 
mezi rybníky na pravém břehu Merty a bývalou ČOV je veden po stávající místní komunikaci 
(jako cyklotrasa). Trasa cyklostezky navazuje na plánovanou realizaci cyklostezky na k. ú. Ra-
potín. Západní úsek navržené cyklostezky, od hranice s k.ú. Rapotín po příjezdovou komuni-
kaci k železniční stanici Petrov nad Desnou, je do územního plánu zapracován na základě 
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zpracované projektové dokumentace Cyklostezka Rapotín – Petrov nad Desnou podél I/11, 
DUR (Atelis, Ing. Linda Smítalová, červenec 2020) a je koordinován s Územním plánem Rapo-
tín v platném znění, do kterého byl návrh cyklostezky doplněn Změnou č. 3. Střední úsek 
navržené cyklostezky, od příjezdové komunikace k železniční stanici Petrov nad Desnou 
po obecní úřad, je do územního plánu zapracován podle studie Cyklostezka podél silnice I/11 
(Atelis, Ing. Linda Smítalová, březen 2022). Východní úsek navržené cyklostezky je pak vlast-
ním návrhem územního plánu. 

     V územním plánu je dále navržena cyklotrasa, která  propojuje stávající cyklotrasy č. 6114 
a 6187 s navrženou cyklostezkou. Je vedena v trase stávající silnice III/01122.  

     Obecně lze dle podmínek stanovených v územním plánu realizovat cyklotrasy i cyklostezky 
ve všech plochách s rozdílným způsobem využití, v souladu s podmínkami stanovenými 
pro jejich využití – tzn. např. v plochách přírodních NP s povrchovou úpravou blízkou přírodě. 
(Pozn.: cykloturistické trasy jsou vymezovány především ve stopách stávajících komunikací 
bez nutnosti provádět stavební úpravy). 

     Základní zásady a předpoklady, za kterých je možno realizovat trasy a zařízení cyklistické 
dopravy, jsou následující: 

- vymezování nových cyklotras bez stavebních úprav je přípustné na všech komunikacích, 
pokud nebudou překračovány doporučené mezní intenzity pro návrh odděleného provozu 
cyklistů od motorové dopravy (dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty) 

- nové stezky pro cyklisty (i s případným umožněným pohybem chodců) je přípustné řešit 
dle místní potřeby, v souladu s podmínkami pro využití dotčených ploch s rozdílným způ-
sobem využití 

- pruhy a pásy pro cyklisty je přípustné vymezovat v hlavním dopravním prostoru komuni-
kací pouze za podmínky, že budou dodrženy příslušné normové hodnoty pro šířky jízdních 
pruhů, a to jak pro motorovou, tak pro cyklistickou dopravu 

- při realizaci nových komunikací pro cyklisty/chodce nebudou narušeny jiné prvky chráně-
né dle platných právních předpisů (z hlediska ochrany přírody, hygienických limitů apod.) 

- účelové komunikace, po kterých jsou vedeny cykloturistické trasy, je nutno postupně 
upravit, a to včetně jejich vybavení (propustky, mosty apod.) a cykloturistické trasy vyba-
vit odpočívkami a informačními tabulemi.   

 
G.4.1.4. Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

 Odstavování automobilů 

     Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů je v obci reali-
zováno na vlastních pozemcích. Pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů se 
v Petrově nad Desnou nachází 26 stání v boxových garážích. Krytá stání jsou doplněna od-
stavnými plochami na terénu, počet stání na těchto plochách je cca 20. Údaj je však pouze 
orientační, protože některé odstavné plochy nejsou jasně vymezeny. 

     Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů bude i nadále 
realizováno na vlastních pozemcích. Pro případné odstavování vozidel obyvatel rodinných 
domů mimo vlastní pozemky mohou být tyto kapacity realizovány i v přilehlých prostorech 
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místních komunikací, a to za předpokladu dodržení příslušných předpisů a ustanovení (zajiš-
tění průjezdnosti vozidel, dodržení bezpečnostních odstupů). 

     Nová odstavná stání nejsou v územním plánu konkrétně vymezena. Případné nové kapaci-
ty, odpovídající stupni automobilizace 1 : 2,5, mohou být realizovány v rámci příslušných 
zastavěných a zastavitelných ploch dle místní potřeby v souladu s podmínkami pro jejich vy-
užití bez přesného vymezení v grafické části územního plánu.  

     Odstavování  a garážování nákladních vozidel případných soukromých autodopravců se 
předpokládá v rámci vymezených ploch výroby a skladování. 
 

 Parkování automobilů 

Pro parkování osobních automobilů návštěvníků zařízení občanské vybavenosti se 
v řešeném území nachází na účelově zřízených plochách cca 180 stání pro osobní automobi-
ly, a to především v blízkosti objektů a zařízení občanské vybavenosti. K parkování se použí-
vají i některé nezpevněné a nevyznačené plochy. Do výčtu nejsou zahrnuty parkovací kapaci-
ty malého rozsahu, parkoviště pro zaměstnance uvnitř výrobních a podnikatelských areálů 
a parkovací místa, která nejsou řádně vyznačena dopravním značením (např. tolerované par-
kování na jízdních pruzích apod.).  

     Konkrétní zastavitelné plochy pro nové parkovací plochy nejsou v územním plánu vyme-
zeny, obecně lze ale realizovat další kapacity v zastavěném území a zastavitelných plochách 
v souladu s podmínkami pro jejich využití bez konkrétního vymezení v grafické části územní-
ho plánu. Parkovací plochy budou tedy realizovány dle aktuální a konkrétní potřeby. 

 
G.4.1.5. Veřejná doprava  

     Hromadná doprava osob je v řešeném území zajišťována pravidelnou dálkovou a příměst-
skou autobusovou  dopravou a  železniční dopravou, kterou zajišťují ARRIVA MORAVA a.s. 
a České dráhy, a.s. Po zavedení Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje jsou 
železniční trati součástí tohoto dopravního systému, autobusy navazují na železniční stanice 
a zastávky. 

     V řešeném území se nachází 6 autobusových zastávek:  Petrov nad Desnou, u konečné žel. 
stanice; Petrov nad Desnou, obecní úřad; Petrov nad Desnou, zast.; Petrov nad Desnou, 
rozc. k žel. st.; Petrov nad Desnou, žel. st. a Petrov nad Desnou, škola. V grafické části je 
pro orientaci znázorněna obalová křivka izochron dostupnosti na autobusové zastávky 
(vzhledem k charakteru území stanovena na 500 m), která prokazuje, že rozmístění a počet 
zastávek v území je vyhovující. 

     Hromadné dopravě osob po železnici slouží železniční stanice Petrov nad Desnou, želez-
niční zastávka Petrov nad Desnou a železniční stanice Sobotín (na k.ú. Petrov nad Desnou), 
které se nachází na regionální železniční trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou 
s odbočkou do Sobotína. Jejich poloha zůstává beze změny. 

     Územní plán zachovává stávající systém hromadné dopravy (autobusová hromadná do-
prava) s tím, že stávající autobusové zastávky budou vybaveny řádnými autobusovými zálivy, 
nástupišti a přístřešky pro cestující. Tato zařízení budou realizována v rámci ploch dopravní 
infrastruktury – dopravy silniční, případně přilehlých ploch, v souladu s podmínkami pro je-
jich využití. 



Odůvodnění Územního plánu Petrov nad Desnou – II.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023 

65 

G.4.1.6. Ostatní druhy dopravy  

     Pro potřeby územního plánu se ostatními druhy dopravy rozumí doprava letecká, vodní 
a ostatní zařízení dopravy (např. lanové dráhy). Zařízení letecké a vodní dopravy ani lanové 
dráhy se na území obce Petrov nad Desnou nenachází ani nejsou územním plánem navržena. 
Na území obce zasahuje pouze ochranné pásmo letiště Nový Malín (ochranné pásmo vzleto-
vých a přibližovacích prostorů). 

 
G.4.1.7. Ochranná dopravní pásma 

Z hlediska ochrany dopravní infrastruktury je v řešeném území nutno respektovat: 

Silniční ochranná pásma: 

- k ochraně silnice I/11 je nutno v řešeném území mimo souvisle zastavěné území respek-
tovat silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plo-
chami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky. 

- k ochraně silnic III. třídy je nutno v řešeném území mimo souvisle zastavěné území re-
spektovat silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými 
plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky. 

Pozn.: V § 30 zákona o pozemních komunikacích je pro účely určení silničního ochranného 
pásma použit pojem souvisle zastavěné území obce. Za souvisle zastavěné území obce se 
pro účely vymezení silničního ochranného pásma považuje území, jež splňuje podmínky sta-
novené v § 30 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích. Toto území nelze zaměňovat 
s pojmem zastavěné území podle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. V grafické části územního plá-
nu je ochranné pásmo silnic vymezeno pouze mimo zastavěné území ve smyslu pojmu dle 
zákona č. 183/2006 Sb. Uvnitř hranic zastavěného území může být rozsah ochranného 
pásma upřesněn silničním správním úřadem. 

Rozhledová pole křižovatek: 

- na křižovatkách budou respektována rozhledová pole stanovená alespoň v minimálních 
hodnotách dle ČSN 73 6102. 

Ochranné pásmo dráhy:  

- k ochraně železniční tratě č. 293 je nutno v řešeném území respektovat ochranné pásmo 
dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, které je 
vymezeno prostorem po obou stranách dráhy, ohraničeným svislými plochami vedenými 
ve vzdálenosti  60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic 
obvodu dráhy. 

Ochranné pásmo letiště Nový Malín: 

-  ochranná pásma vzletových a přibližovacích prostorů podle zákona č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 



Odůvodnění Územního plánu Petrov nad Desnou – II.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023 

66 

F.4.2.   Technická infrastruktura 

    Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje technické infrastruktury; zakreslení navrže-
ných tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k měřítku výkresů nutno chápat jako 
schématické, trasy sítí musí být upřesněny projektovou dokumentací na základě zaměření 
terénu. V zásadě lze sítě a zařízení technické infrastruktury realizovat ve všech plochách za-
stavěného území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby bez omezení; přípustnost 
staveb sítí a zařízení technické infrastruktury v nezastavěném území je upřesněna v kap. 
F. závazné části územního plánu. 

 
F.4.2.1.  Vodní hospodářství  

 Zásobování pitnou vodou 

     V obci Obec Petrov nad Desnou je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupino-
vého vodovodu Šumperk a je ve správě Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, 
a.s. a v majetku společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Skupinový vodovod 
Šumperk je zásobován ze tří zdrojů – povrchová voda se odebírá z vodního toku Hučivá Des-
ná v Koutech nad Desnou, podzemní voda z vrtů na prameništi Rapotín a z vrtů na prameništi 
Luže v katastru Šumperk a Nový Malín. 

Vodovod Petrova nad Desnou je napojen na skupinový vodovod Šumperk přes vodojem 
Petrov o objemu 650 m3 (430,00 – 425,00 m n. m.) a je propojený s vodovodem v obcích 
Rapotín a Sobotín. Na řadu DN 90 – 160 z vodojemu Petrov do Sobotína je u obecního úřadu 
v Petrově nad Desnou umístěna čerpací stanice. 

Vodovodní síť je rozdělena do dvou tlakových pásem (TP): 

- TP vodojemu Petrov o objemu 650 m3 – zahrnuje téměř celou zástavbu v obci Petrov 
nad Desnou včetně místní části Terezín. Zástavba je pod tlakem vodojemu Petrov 650 m3 
(430,00 – 425,00 m n. m.) 

- TP ČS – zahrnuje nejvýše položenou zástavbu ve východní části Petrova nad Desnou. Zá-
stavba je pod tlakem ČS. 

V řešeném území se dále nacházejí menší soukromé vodní zdroje a vodojemy. Ve východ-
ní části Petrova nad Desnou se nachází vodní zdroj a vodojem, který je v současné době mi-
mo provoz. Druhý vodní zdroj a vodojem se nachází v jihozápadní části řešeného území, je 
ve vlastnictví společnosti LINDEN COMPANY s.r.o. a slouží pro zásobení zemědělského areá-
lu. 

     Do severozápadní části Petrova nad Desnou zasahuje hranice ochranného pásma 2. stup-
ně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Velké Losiny, stanoveného výměrem Minis-
terstva zdravotnictví  č.j. IL-2884-12.4.60 ze dne 26. 4. 1960. 

Do severní části řešeného území zasahuje stanovené vnější lázeňské území lázeňského 
místa Velké Losiny dle usnesení SmKNV ze dne 28. 9. 1973. 

 
    Výpočet potřeby vody k r. 2035 2040 pro obyvatelstvo a občanské vybavení je proveden 
na základě údajů obsažených v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, 
ve Směrnici č. 9 ze dne 20. 7. 1973 MLVH ČSR a MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR (pro výpo-
čet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydat-
nosti vodních zdrojů) a v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
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č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Předpokládá se, 
že do roku 2035 2040 bude na veřejný vodovod napojeno 100 % obyvatel obce. 

bytový fond – trvale bydlících napojených na vodovod 
Qp1 = 1 280 obyv. x 120 l/os/den = 153 600 l/den = 153,00 m3/den 
Qp1 = 1 320 obyv. x 120 l/os/den = 158 400 l/den = 158,40 m3/den 

vybavenost základní 
Qp2 =  1 280 obyv. x 25 l/os/den = 32 000 l/den = 32,00 m3/den 
Qp2 =  1 320 obyv. x 25 l/os/den = 33 000 l/den = 33,00 m3/den 

rekreace (druhé bydlení) 
Qp3 = 180 obyv. x 60 l/os/den = 10 800 l/os/den = 10,80 m3/den 
Qp3 = 200 obyv. x 60 l/os/den = 12 000 l/den = 12,00 m3/den  

Výsledná potřeba pitné vody: 
Qm = (Qp1 + Qp2) x kd + Qp3 = (153,60 + 32,00) x 1,4 + 10,80 = 270,64 m3/den = 3,132 l/s  
Qm = (Qp1 + Qp2) x kd + Qp3 = (158,40 + 33,00) x 1,4 + 12,00 = 279,96 m3/den = 3,24 l/s  

Dle výpočtu potřeby vody pro obyvatelstvo, občanskou vybavenost a druhé bydlení bude 
v roce 2035 2040 nárok na zdroj vody Qm = 270,64 m3/den, tj. 3,132 l/s 279,96 m3/den, tj. 
3,24 l/s. Toto množství bude i nadále dodáváno z veřejného vodovodu. Dle ČSN 73 6650 se 
doporučuje stanovit celkovou akumulaci pitné vody ve výši 60 – 100 % maximální denní po-
třeby vody, což je v případě Petrova nad Desnou 162,38-270,64 m3/den 167,98-279,96 
m3/den. Stávající akumulace je zajištěna ve vodojemu Petrov s akumulací 650 m3 a potřebná 

akumulace je tedy dostačující. 

    Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací Olomouckého kraje a zůstane zachován i do budoucna.  

    Nové vodovodní řady jsou navrženy pro vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – 
venkovské Z13, Z14, Z16, Z17, Z19A, Z19B, a Z20 a Z46. 

Navržené vodovodní řady budou dle konkrétních možností zokruhovány a budou rovněž 
plnit funkci vodovodu požárního. Trasy navrhovaných vodovodních řadů, vyznačené 
v grafické části územního plánu, je nutno považovat za orientační a upřesnit je podrobnější 
projektovou dokumentací. Do doby, než budou realizovány navržené vodovodní řady, bude 
zásobení pitnou vodou zajištěno individuálně (ze studní), stejně jako zásobování stávající 
zástavby a zastavitelných ploch, které jsou mimo dosah vodovodních řadů pitné vody.  

Výstavba vodovodních řadů včetně souvisejících zařízení (šoupátka, redukční ventily, 
apod.) a včetně přípojek je obecně možná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. 
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením jsou 
dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovena ochranná pásma do průměru DN 
500 včetně 1,5 m od vnějšího okraje potrubí, nad průměr DN 500 – 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí na každou stranu. 

 

 Odkanalizování a likvidace odpadních vod  

Obec Petrov nad Desnou má vybudován systém splaškové kanalizace, který je na pojen 
na stokovou síť obce Rapotín. Odpadní vody jsou dále odváděny na centrální čistírnu odpad-
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ních vod Šumperk. Kanalizace je v majetku společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
a.s. a provozuje ji Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. 

U objektů, které nejsou dosud na soustavnou kanalizaci napojeny, probíhá likvidace od-
padních vod lokálně přímo u zdroje pomocí bezodtokových jímek s vyvážením odpadu a do-
movních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu. 

Pro odkanalizování vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských 
Z1, Z2, Z3, Z12, Z13, Z14, Z19A, Z19B, Z20, Z36 a Z37 jsou navrženy úseky gravitační splaško-
vé kanalizace, které navazují na stávající stokovou síť. Odkanalizování zastavitelné plochy 
smíšené obytné – venkovské Z28 je navrženo pomocí úseku tlakové kanalizace s čerpacími 
stanicemi u jednotlivých objektů. Odkanalizování zastavitelné plochy smíšené obytné – ven-
kovské Z46 je s ohledem na konfiguraci terénu navrženo jednak pomocí úseků tlakové kana-
lizace s čerpacími stanicemi u jednotlivých objektů, jednak pomocí úseků gravitační splaško-
vé kanalizace s následným napojením na stávající stokovou síť. 

     Konkrétní návrh kanalizačních řadů je nutno řešit podrobnější projektovou dokumentací. 
Do doby realizace navržených úseků splaškové kanalizace a u objektů, situovaných mimo 
navrženou kanalizaci, je navrženo ponechat likvidaci odpadních vod z jednotlivých obytných 
objektů stávajícím způsobem, tj. v bezodtokových jímkách a domovních ČOV. V případě po-
žadavku vodohospodářského orgánu na biologické čištění odpadních vod lze stávající septiky 
a žumpy využít pro osazení malých domovních ČOV. 

     Návrh nakládání s dešťovými vodami upřednostňuje jejich zasakování v místě spadu, nebo 
v bezprostřední blízkosti (miskovitý tvar zahrad, retenční nádrže, rybníky, vsakovací zařízení). 
V případě jejich možného smísení se závadnými látkami a tedy nemožnosti vsakování bude 
řešeno umístění zařízení k jejich zachycení. V souladu s obecně závaznými právními předpisy 
je kladen důraz na to, aby každý majitel nemovitosti řešil nakládání s dešťovými vodami 
na svém pozemku, nikoliv aby dešťovou vodu vypouštěl do kanalizace. Vodu ze střech 
a zpevněných ploch lze zasakovat v zasakovacích objektech, nebo akumulovat a využít 
k zálivce. Přebytečné srážkové vody je navrženo odvádět povrchově mělkými zatravněnými 
příkopy nebo trativody do recipientu, případně regulovaně dešťovou kanalizací 
do povrchových vod.   
 

 Vodní toky a plochy  

Řešené území spadá do hydrologických povodí 4. řádu ČHP 4-10-01-0720-0-00 a ČHP                    
4-10-01-0740-0-00 – Merta, ČHP 4-10-01-0690-0-00, ČHP 4-10-01-0750-0-00, ČHP 4-10-01-
0810-0-00 a ČHP 4-10-01-0830-0-00 – Desná. 

     Povrchové vody v řešeném území obce Petrov nad Desnou spadají do vodních útvarů po-
vrchových vod kategorie řeka s pracovním číslem M010 – Desná od toku Hučivá Desná 
po tok Merta (MOV-0100), M011 – Merta od pramene po Klepáčovský potok (MOV-0110), 
M013 – Merta od toku Klepáčovský potok po ústí do toku Desná (MOV-0130) a M017 – Des-
ná od toku Merta po ústí do toku Morava (MOV-0170). Dle Plánu dílčího povodí Moravy 
a přítoků Váhu (r. 2015-2021 2021-2027) jsou vodní útvary M011 a M013 z hlediska hydro-
morfologického charakteru silně ovlivněné vodní útvary,  vodní útvary M010 a M017 přiro-
zené vodní útvary. Stav útvarů povrchových vod M010, M011 a M013 je celkově hodnocen 
jako dobrý, stav útvaru povrchových vod M017 jako nevyhovující nedosažení dobrého stavu. 
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     Podzemní vody v řešeném území spadají do vodních útvarů podzemních vod svrchní vrst-
vy 16100 – Kvartér Horní Moravy a do vodních útvarů podzemních vod základní vrstvy 64321 
– Krystalinikum jižní části východních Sudet. Z hlediska kvantitativního a chemického je dle 
Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (r. 2015-2021 2021-2027) stav útvaru 16100 
z hlediska kvantitativního hodnocen jako dobrý, z hlediska chemického jako nevyhovující, 
stav útvaru 64321 jako dobrý.      

Nejvýznamnějšími vodními toky v řešeném  území jsou vodní tok Desná a její levostranný 
přítok Merta. Desná protéká podél západní části řešeného území a tvoří západní hranici k. ú. 
Petrov nad Desnou. Merta je páteřním tokem zastavěného území Petrova nad Desnou 
a v řešeném území se do ní vlévá několik bezejmenných levobřežních přítoků. Správcem 
Desné a Merty je povodí Moravy, s.p., správcem bezejmenných levobřežních přítoků Merty 
jsou Lesy ČR, s.p. Vodní toky Desná a Merta jsou dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se sta-
noví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou 
vodních toků, zařazeny mezi vodohospodářsky významné vodní toky pod pořadovými čísly 
666 a 668. 

Významné vodní toky Desná a Merta mají v řešeném území stanovena záplavová území 
s vymezením aktivní zóny. Záplavové území vodního toku Desná v úseku ř. km 0,000-37,090 
bylo stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odborem životního pro-
středí a zemědělství pod čj. KUOK 552/2010 ze dne 5. 1. 2010. Záplavové území vodního toku 
Merta v úseku ř. km 0,000-11,104 bylo stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu Olomouc-
kého kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství pod čj. KUOK 99234/2020 ze dne 
14. 9. 2020. Záplavová území Desné i Merty zasahují do ploch stávající zástavby Petrova 
nad Desnou a omezují tak možnost nové výstavby v zastavěném území v blízkosti toků. 

Do řešeného území dále zasahuje území zvláštní povodně pod vodním dílem Dlouhé strá-
ně – horní a Dlouhé stráně – dolní. Olomoucký kraj zpracoval v červnu 2010 Povodňový plán 
Olomouckého kraje, ve kterém je zapracována hrozba vzniku zvláštní povodně pod vodním 
dílem Dlouhé stráně v případě průlomu dolní a horní nádrže; zabývá se analýzou průběhu 
průlomové vlny údolím Desné a Hučivé Desné. Využití území ohroženého průlomovou vlnou 
neupravuje v současné době žádný právní předpis, z pohledů jednotlivých resortů se jedná 
víceméně o doporučení, které aktivity zde nejsou vhodné (např. z hlediska civilní obrany by 
v ohroženém území neměly být budovány úkryty CO, z hlediska hygieny by zde neměly být 
umisťovány sklady jedovatých či jinak nebezpečných látek, z hlediska energetiky by zde ne-
měla být budována významnější energocentra, z podnikatelského hlediska by zde neměly být 
umísťovány sklady cenného zboží apod.). 

     Vody v řešeném území jsou dle Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových 
vod vhodných pro život a reprodukci druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování 
hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění nařízení č. 169/2006 Sb. zařazeny jako lososový 
typ vody Desná č. 215. 

     Řešené území nenáleží do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), 
které jsou vyhlášené Nařízením vlády č. 40/1978 Sb.  

Řešené území není zařazeno mezi zranitelné oblasti, v nichž se upravuje používání a skla-
dování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (naříze-
ní vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu). 



Odůvodnění Územního plánu Petrov nad Desnou – II.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023 

70 

V Petrově nad Desnou se nachází několik vodních nádrží. Rybník v blízkosti železniční za-
stávky slouží k chovným i rekreačním účelům a je ve vlastnictví Českého rybářského svazu, 
místní organizace Šumperk. Soustava dvou rybníků ve střední části obce je v soukromém 
vlastnictví a slouží k chovným účelům. Dvě vodní plochy v severovýchodní části obce jsou 
ve vlastnictví společnosti Mototrading, spol. s r.o. a mají pouze krajinotvorný význam. 

     Záměry na realizaci dalších vodních nádrží nejsou známy a plochy pro výstavbu nových 
vodních nádrží nejsou proto v územním plánu vymezeny; obecně je výstavba malých vodních 
nádrží v území možná.  
 

F.4.2.2.  Energetika, elektronické komunikace  

 Elektroenergetika, výroba elektrické energie a zásobování elektrickou energií 

      V územním plánu je v jeho elektroenergetické části sledována především výroba a vý-
znamnější výrobny elektrické energie (nad cca 0,030 MW), sítě a zařízení nadřazené přeno-
sové a distribuční soustavy (tranzitní vedení zvlášť vysokého napětí (ZVN) 400 kV, distribuční 
vedení vysokého napětí (VVN) 110 kV a transformovny, resp. rozvodny) a sítě a zařízení 
místní distribuční soustavy, tedy vedení vysokého napětí (VN) a distribuční transformační 
stanice (DTS) zásobující obec elektrickou energií. 

     V Petrově nad Desnou se nachází malá vodní elektrárna (MVE) o celkovém instalovaném 
výkonu cca 0,033 MW, a to na vodním toku Merty (říční km 3,40). Situovaná je v západní 
části obce u areálu bývalého Velamosu, na pozemku parc. č. 775/2. Jiné významnější výrobny 
elektrické energie se v obci nenacházejí. Jako doplňkový zdroj (nevýznamný) je v obci provo-
zovaná fotovoltaická elektrárna (FVE), která se nachází na pozemcích parc. č. 105 a 110. Jde 
o střešní instalaci s výkonem 0,008 MW. Jiné výrobny elektrické energie se v řešeném území 
nenacházejí. 

     Nadřazenou přenosovou a distribuční soustavu elektrické energie představuje v řešeném 
území vedení nadřazené přenosové soustavy ZVN 400 kV V 457 Dlouhé Stráně – Krasíkov, 
vyvádějící elektrickou energii z přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Vedení nadřazené 
distribuční soustavy VVN 110 kV obcí neprochází. Na nadřazenou elektroenergetickou síť je 
obec napojena prostřednictvím distribuční sítě 22 kV, a to z rozvodny v Šumperku, přes obec 
také prochází dálkové dvojité vedení VN 22 kV V 87 – 343, které propojuje rozvodny 
v Šumperku a České Vsi (u Jeseníku).  

     Místní distribuční soustava, vedení vysokého napětí (VN) a trafostanice jsou v řešeném 
území zásobovány elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, a to z vedení VN 22 kV 
V 339 a z jeho odboček. Samotná distribuční síť na území obce je tvořena převážně venkov-
ním vedením, doplněným v některých případech v zastavěném území zemními kabely. Z této 
soustavy je napojeno čtrnáct distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV. 

Přehled distribučních trafostanic 22/0,4 kV v řešeném území 

 ev. číslo  označení  typ  výkon (kVA) 

 provozovatel sítě 

 0399  Petrov nad Desnou, Terezín  PTS 400  400 

 0400  Petrov nad Desnou, U nádraží  třísloupová  250 

 0401  Petrov nad Desnou, U školy  jednosloupová  250 

 0402  Petrov nad Desnou, farma Žídek  jednosloupová  160 

 0403  Petrov nad Desnou, pod přejezdem  PTS 400  160 
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 ev. číslo  označení  typ  výkon (kVA) 

 provozovatel sítě 

 0404  Petrov nad Desnou, pod Velamosem  PTS 400  400 

 0405  Petrov nad Desnou, nad Velamosem I.  PTS 400  400 

 0407  Petrov nad Desnou, u hotelu Beseda  ocel. příhradová  160 

 1176  Petrov nad Desnou, řadovky  zděná  250 

 samostatní odběratelé 

 9459  Petrov nad Desnou, ENCO  vestavěná  2 400 

 9460  Petrov nad Desnou, manipulační sklad  PTS 400  160 

 9656  Petrov nad Desnou, Pila Drábek  jednosloupová  250 

 9664  Petrov nad Desnou, Mototrading  zděná  400 

 9665  Petrov nad Desnou – Bonark  zděná  250 

     Do veřejné sítě nízkého napětí je prostřednictvím distribučních trafostanic dodáván výkon 
cca 2430 kVA. 

     Pro předběžnou bilanci příkonu a transformačního výkonu je pro Petrov nad Desnou pou-
žit zjednodušující globální model, uvažující obec jako jeden celek. Je založen na průměrné 
spotřebě domácností a odhadu podílu komunální sféry. Bilance je provedena pro r. 2035 
2040 (shodně s demografickou prognózou). Dle demografických údajů z r. 2019 se na území 
obce nachází celkem 488 bytů (v bytových domech z toho cca 103 bytových jednotek v byto-
vých domech). V obci se nachází také cca 80 85 jednotek tzv. „druhého bydlení“. Do r. 2035 
se předpokládá výstavba až cca 60 90 nových bytových jednotek v rodinných domech a reali-
zace cca 10  15 jednotek druhého bydlení.  

     Dalším předpokladem pro provedení bilance je odhad měrného zatížení bytových jedno-
tek. Dle údajů ČSÚ z r. 2011 2021 bylo v obci elektricky nebo tepelnými čerpadly vytápěno 
cca 40 97 bytů z celkových 488 (cca 8,2 20 % bytů). Pro rok 2020 tyto údaje nejsou 
k dispozici, ale předpokládá se, že těchto bytů je cca 10 %. Pro rok 2035 2040 se pro potřeby 
bilance uvažuje s elektrickým vytápěním (včetně tepelných čerpadel) až u 25 70 % nových 
bytů (63 bytů v nových rodinných domech) a se změnou vytápění v rodinných domech 
u dalších cca 5 % 30 stávajících bytů (25 bytů), a to s ohledem na pokračující trend snižování 
energetické náročnosti budov. V tomto případě lze očekávat, že se elektrické vytápění vzhle-
dem k nízké energetické náročnosti a snižujícím se pořizovacím nákladům, stane ve větší 
míře využívanou alternativou k systémům spalujícím neobnovitelné energetické zdroje (např. 
uhlí). U elektricky vytápěných bytů je uvažováno se stupněm elektrizace C (105 160 bytů), 
u ostatních bytů se uvažuje se stupněm elektrizace B (cca 418 bytů). Se stupněm elektrizace 
A se uvažuje pouze pro jednotky „druhého bydlení“. 

pozn.: uvažované stupně elektrizace bytů jsou  

- stupeň A – byty, v nichž se elektřina používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebi-
če, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. Měrné zatížení bytových 
jednotek na úrovni trafostanice VN/NN je uvažováno v hodnotě 0,8 kW/b.j. 

- stupeň B – byty, v nichž se elektřina používá k osvětlení, pro domácí elektrické spotřebiče 
a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA. Měrné 
zatížení bytových jednotek na úrovni trafostanice VN/NN je uvažováno v hodnotě 
2,1 kW/b.j. 

- stupeň C – byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace B, a v nichž se 
pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče (s podrobnějším členěním se 
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na úrovni bilance v rámci územního plánu neuvažuje). Měrné zatížení bytových jednotek 
na úrovni trafostanice VN/NN je uvažováno v hodnotě 13,2 10,8 kW/b.j. 

     Podílové maximum vybavenosti je stanoveno z měrného ukazatele 0,8 kW/b.j. v rodinném 
nebo bytovém domě. U spotřeby výrobních a podnikatelských areálů se předpokládá pokrytí 
příkonu z vlastních distribučních trafostanic.  

     Celkové zatížení bytově-komunální sféry, včetně drobných podnikatelských aktivit, je 
pro r. 2035 2040 stanoveno na cca 3 060 3700 kVA. Při výpočtu transformačního výkonu  
VN/NN je dále uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění 
stability provozu při krytí odběrových maxim. Podle bilance příkonu elektrické energie 
a transformačního výkonu je tedy vhodné pro řešené území zajistit k r. 2035 2040 celkově 
cca 3 700 4 440 kVA transformačního výkonu (zaokrouhleně).  

     Řešení elektroenergetické části územního plánu koncepčně vychází z nadřazené územně 
plánovací dokumentace, a to z Politiky územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR), ve znění Ak-
tualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen PÚR ČR) a ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění (dále jen ZÚR OK). V Petrově nad Desnou se rozvoj nadřazené přenosové 
a distribuční soustavy elektrické energie (ZVN a VVN) nenavrhuje a nejsou vymezeny 
ani žádné zastavitelné plochy pro výrobu elektrické energie.  

    Na úrovni místní distribuční sítě VN 22 kV je v územním plánu sledováno zajištění potřeb-
ného transformačního výkon pro byty a vybavenost, a to s ohledem na předpokládaný rozvoj 
vytápění elektrickou energií (tepelnými čerpadly), případně i rozvoj elektromobility (nabíjení 
vozidel). Případný deficit je navrženo přednostně zajistit ze stávajících DTS 22/0,4 kV, a to 
zvýšením jejich výkonu. Nové DTS jsou navrženy v lokalitách, kde je uvažováno s masivnějším 
rozvojem zástavby nebo v odlehlejších lokalitách, které nejsou v přímém dosahu stávajících 
DTS. Pro novou zástavbu jsou tedy navrženy DTS N1 (pro zastavitelné plochy SV Z25, Z26 
a Z28 v lokalitě Pod Terezínem), DTS N2 (pro stávající zástavbu a zastavitelné plochy 
v lokalitě Terezín) a DTS N3 (pro zastavitelnou plochu SV Z46 v lokalitě K Terezínu). Napojení 
nových DTS se předpokládá zemním kabelovým vedením, které bude situováno v zastavě-
ném území  nebo ve vymezených zastavitelných plochách. Z tohoto důvodu nejsou pro jejich 
realizaci vymezeny jiné plochy nebo koridory. 

     Jiná distribuční vedení VN se územním plánem nenavrhují, avšak v případě potřeby je pří-
pustné stávající vedení překládat (z důvodu omezení výstavby apod.). Dle ustanovení § 47 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
však případnou přeložku zařízení přenosové a distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník 
na náklady toho, kdo přeložku vyvolal (toto opatření se týká také možných přestaveb vzduš-
ných vedení na zemní kabelové zejména v zastavěném území). 

     Nová rozvodná síť NN bude v souladu s vyhláškou č. 269/2009 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, řešena zásadně zemním kabe-
lovým vedením. 
 

 Plynoenergetika, zásobování plynem 

     Tranzitní vysokotlaké (VTL) plynovody s tlakem nad 40 barů územím obce neprocházejí. 
Petrovem nad Desnou je veden pouze distribuční VTL plynovod Velké Losiny – Petrov 
nad Desnou (DN 150, PN 40), který je přípojkou k regulační stanici (RS) VTL/STL Petrov 
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nad Desnou. Zapojen je na území sousedních Velkých Losin do VTL plynovodu DN 300, PN 25 
Šumperk – Červenohorské sedlo. Plynovod prochází územím obce od západu k východu, kde 
je u areálu bývalého Velamosu situována regulační stanice (RS).  

     Pro potřebu ochrany trasy VTL plynovodu je v řešeném území také situována stanice ka-
todové ochrany, což je zařízení pro katodickou ochranu ocelových potrubí plynovodů. Ta se 
sestávají ze zdroje stejnosměrného napětí, rozvodu stejnosměrného proudu a uzemňovací 
anody, tzv. anodového uzemnění. Toto zařízení, včetně kabelů katodové ochrany, se nachází 
v oblasti Terezína. V grafické části jsou tato zařízení vymezena včetně ochranných a bezpeč-
nostních pásem. 

     Místní plynovodní síť, zásobující jednotlivé odběratele v obci, je středotlaká. Obec je ply-
nofikována plošně, výkon RS VTL/STL Petrov nad Desnou je 1 500 m3/h.  

     Řešení plynoenergetické části územního plánu koncepčně vychází z nadřazené územně 
plánovací dokumentace, a to z Politiky územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR), ve znění Ak-
tualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen PÚR ČR) a ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění (dále jen ZÚR OK). V Petrově nad Desnou se rozvoj nadřazené tranzitní 
a distribuční soustavy elektrické energie (VTL plynovody) nenavrhuje.  

     Na úrovni STL se s rozšířením STL plynovodní sítě uvažuje pouze u vybraných zastavitel-
ných ploch. Jde o zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z13, Z14, Z19A, Z19B 
a Z20 v lokalitách Petrovská a U Školy, zastavitelné plochy SV Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 
v lokalitě Terezín a zastavitelnou plochu SV Z46 v lokalitě K Terezínu, které je navrženo záso-
bovat z napojovacích bodů v Rapotíně a zastavitelné plochy Z25, Z26 a Z28 v lokalitě Pod 
Terezínem. Ostatní zastavitelné plochy, u kterých lze předpokládat využití plynu, budou zá-
sobovány ze stávající STL sítě (nacházejí se v přímém dosahu stávajících plynovodů, s novými 
řady se případně uvažuje pouze v rámci plochy).  

     Navržené trasy plynovodů jsou pouze orientační a dokumentují pouze způsob napojení 
na stávající řady.  
 

 Teplárenství, zásobování teplem 

      Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuál-
ním vytápěním rodinných domů a objektů druhého bydlení a samostatnými domovními ko-
telnami pro objekty vybavenosti a podnikatelských nebo výrobních aktivit.  

     Z hlediska obce a zásobování teplem na místní úrovni vyplývá z neúplných statistických 
údajů z r. 2011, že tepelná energie k vytápění bytů je z většiny zajišťována spalováním plynu, 
případně pevných paliv (dřevo, uhlí) a doplňkovým médiem je elektrická energie (u cca 40 
bytů). Podobný poměr lze očekávat i v současné době.  

Tepelná energie k vytápění je v současné době z většiny zajišťována ze zdrojů dle následu-
jící tabulky. 
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Obydlené byty podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění (ČSÚ, 2021) 
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469 6 89 108 71 142 10 26 17 

100 % 1,3 % 19 % 23 % 15,1 % 30,3 % 2,1 % 5,6 % 3,6 % 

     U navrhované výstavby se předpokládá vytápění převážně plynem, tepelnými čerpadly  
nebo elektřinou. Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu také připustit 
rozšíření pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, příp. 
elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích, je z hlediska život-
ního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie.  

     Územní plán tedy navrhuje hrubou bilanci s následujícími doporučeními: 

- Uvažovat s rozšířením elektrické energie využívané pro potřeby vytápění ze současných 
cca 8,2 20,7 % na cca 15 30 % u rodinných domů (s podílem novostaveb a domů se změ-
nou vytápění), přičemž se zásadně doporučuje využívat smíšeného elektrického vytápění 
(přímotopné v kombinaci s akumulací), spolu s nasazením různých typů tepelných čerpa-
del.  

- Zaměřit se na další snížení spotřeby tuhých fosilních paliv přechodem od spalování uhlí 
ke spalování zemního plynu, a to zajištěním možnosti plynofikace budoucí zástavby, pří-
padně biomasy.  další plynofikace, případně nahradit fosilní paliva biomasou (dřevem ne-
bo dřevní hmotou, jejíž využití je v obci velmi rozšířené), elektrickou energií nebo tepel-
nými čerpadly. 

- U nových bytových jednotek zajistit způsob vytápění buď plynem, pokud je v dosahu stav-
by, nebo elektrickou energií a tepelnými čerpadly, a alternativně i biomasou. Rozšiřování 
vytápění ostatními, především pevnými palivy, je nepřípustné, a to především z důvodu 
ochrany ovzduší a životního prostředí. 

 

 Elektronické komunikace  

     Elektronickými komunikacemi se pro účely územního plánu rozumí přenosové systémy, 
spojovací a směrovací zařízení umožňující přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo 
jinými elektromagnetickými prostředky. Spadají sem telekomunikační sítě a zařízení, radiore-
léové spoje a radiokomunikační zařízení. 

Telekomunikační sítě a zařízení 

     Podle jednotné telekomunikační pevné sítě přísluší Petrov nad Desnou do atrakčního ob-
vodu digitální telefonní ústředny (RSU) Petrov nad Desnou jako součást Olomouckého tele-
fonního obvodu (58). Telekomunikační síť v obci tedy tvoří síť dálkových optických kabelů 
a síť místní. Dálkový optický kabel je veden západní částí Petrova nad Desnou v relaci Vikýřo-
vice – Petrov nad Desnou – Velké Losiny – Loučná nad Desnou, v oblasti Terezína se z něj 
odpojují dálkové optické kabely Petrov nad Desnou – Rapotín (jižně) a Petrov nad Desnou – 
Sobotín (severně). V řešeném území je rovněž provozována mobilní telefonní síť všech vý-
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znamnějších operátorů, v území Petrova nad Desnou se se však základnové stanice nenachá-
zejí. Pokrytí území signálem mobilních operátorů (v základním pásmu) je na dobré úrovni. 

Radioreléové spoje, radiokomunikační zařízení 

     Radioreleové spoje jsou pozemní digitální spoje, které se používají k přenosu digitálních 
informací mezi pevnými nepohyblivými stanicemi s přímou radiovou viditelností. Jsou určeny 
pro přenos televizní a rozhlasové modulace, přenos dat a telefonních hovorů. Nad řešeným 
územím provozováno několik těchto spojů a jejich provozovateli jsou České Radiokomunika-
ce a.s. (v grafické části ČRa) a společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (v grafické části                        
T-Mobile). Jejich vymezení je nutno považovat za orientační. Důvodem je možná proměnli-
vost jejich směrů a neexistující jasná vazba k řešení ostatních částí urbanistické koncepce, 
koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny. Jde však o neopominutelné 
limity využití území. 

    V oblasti elektronických komunikací nejsou územním plánem navrženy plochy pro nové 
stavby a zařízení. 
 

F.4.2.3.  Nakládání s odpady  

     Likvidace komunálních odpadů představuje významný ekonomický a mnohdy i územní 
a ekologický problém jednotlivých obcí. Jedním ze základních dokumentů a nástrojů v oblasti 
odpadového hospodářství je Plán odpadového hospodářství České republiky, na který nava-
zuje Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje (2004, nejnovější aktualizace z roku 
2015), který je pravidelně vyhodnocován. Plán odpadového hospodářství původce odpadů 
zpracovávají ze zákona původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného 
odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu; obec Petrov nad Desnou mezi tyto obce ne-
patří.   

Likvidaci komunálních odpadů v řešeném území provádí zejména společnost Suez Využití 
zdrojů a.s., provozovna Rapotín a.s., která zajišťuje komplexní službu zahrnující svoz komu-
nálního odpadu včetně separovaných složek a ukládání na skládky mimo řešené území.  

Při zpracování územního plánu nebyly zjištěny žádné záměry z hlediska odpadového hos-
podářství, které by se promítly do územního plánu formou nároků na nové plochy.  
 

F.4.2.4. Ochrana zvláštních zájmů 

     Na celém území obce Petrov nad Desnou je zájem Ministerstva obrany posuzován z hle-
diska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Na celém správ-
ním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závaz-
ného stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. 
třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
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- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, teleme-
trická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 

     Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého území obce, je vyznačen v Koordinač-
ním výkrese formou textové poznámky pod legendou. 

 

F.4.3.  Občanské vybavení veřejné infrastruktury  

Rozsah zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury v řešeném území je stabilizo-
vaný a pro potřeby obce dostatečný – v obci jsou dvě mateřské školy, základní škola, obecní 
úřad, domov pro seniory, pošta, hasičská zbrojnice, sportovní areál a hřbitov. 

Stávající plochy těchto zařízení zůstávají v územním plánu beze změny, zastavitelné plo-
chy ani plochy přestavby nejsou vymezeny. V případě potřeby je další rozvoj občanského 
vybavení veřejné infrastruktury možný v souladu s hlavním a přípustným využitím v plochách 
bydlení – v bytových domech BH, v plochách smíšených obytných – venkovských SV 
a v plochách výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD, omezeně v plochách výro-
by a skladování – lehký průmysl VL (pro potřeby zaměstnanců). 

 

F.4.4.  Veřejná prostranství  

     Veřejným prostranstvím jsou ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  

Plochy veřejných prostranství, vymezené v územním plánu, zahrnují plochy, které mají 
ve struktuře obce významnou prostorotvornou a komunikační funkci; jsou dále rozčleněny 
na plochy veřejných prostranství PV, které zahrnují pozemky místních komunikací a jiných 
významnějších zpevněných ploch a na plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV, kte-
ré zahrnují pozemky veřejně přístupné zeleně, zpravidla parkově upravené.  

     Stávající plochy veřejných prostranství PV jsou stabilizované a zůstávají beze změny, za-
stavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudování nových místních komunikací, případně 
pro rozšíření stávajících šířkově nevyhovujících místních komunikací pro dopravní obsluhu 
navržené obytné výstavby (plochy Z15, Z21 a Z27). 

     Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV zahrnují plochy veřejně přístupné zeleně 
– parky a samostatné drobné parkově upravené plochy, které slouží k sociálním kontaktům – 
k setkávání obyvatel, ke hrám dětí, apod. Stávající plochy se v obci vyskytují ve velmi malém 
rozsahu – jde jen o jedinou plochu, před železniční stanicí Sobotín u bývalého motorestu 
Gabro; tato plocha je stabilizovaná. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na navr-
ženou obytnou výstavbu v lokalitách U hřbitova (plochy Z18A a Z18B) a Šumperská (plocha 
Z30) a v lokalitě U Rybníka (plochy Z31 a Z32). Plocha přestavby je vymezena pro revitalizaci 
bývalého evangelického hřbitova – k vytvoření pietního místa (plocha P4). 
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F.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému                     
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany                                      
před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

F.5.1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 

     Koncepce uspořádání krajiny, stanovená územním plánem, stabilizuje současný stav, 
tj. krajinu lesozemědělskou a lesní, která se vyznačuje velkým podílem lesních porostů – 
48,1 % z celkové rozlohy území obce. Zemědělské pozemky zaujímají  42,7 % z celkové rozlo-
hy území obce, převážně jde o trvalé travní porosty (53,2 % z celkové výměry zemědělských 
pozemků dle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ve skutečnosti je ale roz-
loha trvalých travních porostů vyšší).  

Struktura zemědělského půdního fondu  

Katastrální území Výměra  (ha) Podíl na výměře Podíl na výměře 
  katastrálního území 

(%) 
zemědělských                      
pozemků (%) 

Petrov nad Desnou    

katastrální území celkem 1208,70 100 - 

zemědělské pozemky 516,04 43 100 

orná půda 179,30 15 35 

TTP  274,29 23 53 

Z hlediska kvality zemědělských pozemků v řešeném území převažují půdy nejlepší kvality 
– v I., ale zejména ve II. třídě ochrany; tyto půdy obklopují zastavěné území obce. Velmi 
omezeně jsou zastoupeny půdy ve III. a IV. třídě ochrany; půdy v V. třídě ochrany se vyskytují 
v poněkud větším rozsahu, na svazích nad zástavbou obce, bez vazby na zastavěné území.  
Meliorace jsou zastoupeny lokálními odvodňovacími akcemi, odvodněno je cca 65 ha, tj. asi 
12 % z celkové výměry zemědělských pozemků.  

     Území obce Petrov nad Desnou je zařazeno do zemědělské přírodní oblasti pahorkatinné, 
do zemědělské výrobní oblasti B1 – bramborářská – dobrá, převažuje výrobní podtyp bram-
borářsko-ječný a pšeničný. Terénní poměry jsou méně příznivé, terén je zvlněný, silně členitý 
a místy značně svažitý se zhoršenou mechanizační přístupností. Jde o oblast vhodnou 
pro běžnou zemědělskou výrobu, s částečným omezením náročnějších druhů plodin. Vzhle-
dem k méně příznivým klimatickým a terénním podmínkám je oblast vhodná hlavně pro pas-
tevní chov skotu a ovcí. 

    Lesy jsou v řešeném území zastoupeny především souvislými lesními komplexy v severový-
chodní části území obce Lesní porosty na kamenitém kopci) a v jihovýchodní části území ob-
ce (lesní porosty na svazích Petrovského vrchu), v menším rozsahu drobnými remízky v po-
lích. Lesy jsou zařazeny do přírodní lesní oblasti (PLO) č. 27 Hrubý Jeseník. 

 Katastrální území Výměra  
(ha) 

Výměra lesních      
pozemků (ha) 

Podíl na výměře 
řešeného území  (%) 

Petrov nad Desnou 1208,70 581,92 48,1 % 

     Na lesních pozemcích v řešeném území hospodaří v převážné většině Lesy České republiky 
s. p. Hradec Králové, v menším rozsahu jsou lesní pozemky ve vlastnictví soukromých vlastní-
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ků. Lesy jsou zařazeny do kategorie č. 10 – Lesy hospodářské, lesy ochranné ani lesy zvláštní-
ho určení nejsou na území obce zastoupeny. 
 
    Koncepce uspořádání krajiny, stanovená územním plánem, vychází z přírodních podmínek 
území a vymezuje v krajině následující plochy s rozdílným způsobem využití: 

- plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN stabilizují plochy horní části na-
vrženého lyžařského areálu v Sobotíně  

- plochy vodní a vodohospodářské W stabilizují stávající vodní nádrže a toky 

- plochy zemědělské NZ stabilizují pozemky zemědělského půdního fondu (včetně drobných 
ploch náletové zeleně na nelesní půdě, účelových komunikací, drobných vodních ploch 
a toků, apod.); tyto plochy jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná 
výroba, pastevní chov hospodářských zvířat) 

- plochy lesní NL stabilizují pozemky určené k plnění funkcí lesa, jejich součástí jsou i lokální 
biokoridory územního systému ekologické stability; primárně jsou určeny pro zajišťování 
lesního hospodářství a myslivosti 

- plochy přírodní NP zahrnují nadregionální a regionální části a lokální biocentra územního 
systému ekologické stability; představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní 
předpoklad jeho ekologické stability 

- plochy smíšené nezastavěného území NS stabilizují v území krajinnou zeleň – břehové 
porosty vodních toků a vzrostlou zeleň na nelesní půdě (náletovou zeleň); jejich součástí 
jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability 

     Uspořádání krajiny v řešeném území v podstatě stabilizuje a zachovává současný stav; 
v územním plánu jsou vymezeny následující plochy změn v krajině: 

- plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru RN – plocha změn v krajině K10 – je 
vymezena pro horní část navrženého lyžařského areálu v Sobotíně 

- plochy přírodní NP jsou vymezeny pro založení chybějících částí nadregionálního ÚSES, 
včetně vložených lokálních biocenter: 
- plochy K1, K3, K4 a K5 pro založení chybějících částí nadregionálního biokoridoru K91 

(části NK10, NK12) 
- plocha K2 pro založení chybějící části lokálního biocentra LC11, vloženého do trasy 

nadregionálního biokoridoru K91 
- plochy K6 a K7 pro založení chybějících částí lokálního biocentra LC4, vloženého 

do nadregionálního biokoridoru K89 regionálního biokoridoru RK50 (RK 897) 
- plocha K8 pro založení chybějící části nadregionálního biokoridoru K91 (část NK13) 

- plocha smíšená nezastavěného území NS K9 je vymezena pro založení chybějící části lo-
kálního biokoridoru LK22. 

Podrobněji viz kap. F.5.2. Územní systém ekologické stability. 

 

F.5.2.  Územní systém ekologické stability 

 Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému 
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má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých spole-
čenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav 
v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. 
Tuto funkci zajišťuje ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmís-
těny na základě funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu typických 
stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených 
navzájem prostřednictvím biokoridorů, které mají také stanoveny velikostní a kvalitativní 
parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných 
životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů geobiocé-
nů (STG). 

     Podkladem pro vymezení ÚSES v územním plánu byly: 
- územně analytické podklady SO ORP Šumperk – aktualizace 2020 
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 
- územní plány sousedních obcí.  
 

 Velikosti skladebných součástí ÚSES 

Parametry navrženého ÚSES – lesní společenstva: 
- lokální biokoridor – maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost přeruše-

ní na 15 m 
- lokální biocentrum – minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím 

byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m) 
- regionální biocentrum – minimální výměra 10 až 60 ha podle biotopu a způsobu hospoda-

ření 
- nadregionální biokoridor – je tvořen osou, která má stejné parametry jako regionální bio-

koridor složený (je složen z jednoduchých nadregionálních biokoridorů o maximální délce 
700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter) a má po 5 až 8 km 
vložena ještě regionální biocentra.  

 

 Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES 

Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být lesy – potenciální přírodní ekosystémy luhů ol-
šin a jasanových olšin v nivách toků a údolnicích, dubových bučin a bučin v podrobnějším 
členění dle STG. Jde o území ovlivněná hospodařením člověka, a proto je přesnější určení 
klimaxových dřevin v daných podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme pou-
žít širší dřevinnou skladbu specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového slo-
žení podrostů, půdních map a skutečnému ovlivnění civilizací v dané ploše. 

     Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. 
trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy, 
apod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které mají ve svém důsledku ekologicky 
přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových poros-
tů, zalesnění). 

 V plochách, které jsou v dosahu proudící vody při povodních a tam, kde hustý porost mů-
že zhoršovat rozliv vody nežádoucím směrem, je nutno zakládat a udržovat lesní porosty jako 
velmi řídké (ve srovnání s hospodářským lesem) a podél břehů toků vegetační doprovod na-
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vrhovat jako mezernaté pruhy, a to zejména v místech, kde se předpokládá větší hromadění 
vodou unášeného dřeva. 
 

 Koncepce územního systému ekologické stability krajiny 

          V řešeném území jsou vymezeny prvky nadregionální, regionální i lokální úrovně 
územního systému ekologické stability. U nadregionálních a regionálních prvků je uvedeno 
i číslování dle ZÚR OK. 

Nadregionální úroveň tvoří:  

- nadregionální biokoridor K89 – osa vodní a nivní – podél toku Desné, jednotlivé 
skladebné části jsou označeny NK1-LC2-NK3-LC4-NK5-LC6-NK7-LC8-RC9 a jsou tvořeny 
jednoduchými nadregionálními biokoridory s vloženým regionálním biocentrem (č. 436 
dle ZÚR OK) a vloženými lokálními biocentry; v některých místech průběhu nelze 
parametry nivního biokoridoru dodržet, jelikož zástavba podél toku Desné zasahuje až 
k břehové hraně toku 

- nadregionální biokoridor K91 – mezofilní bučinný – je veden napříč údolím Desné, 
v krátkém úseku se zde kryje s částí nadregionálního biokoridoru K89, společné je 
vložené lokální biocentrum LC8; dále pokračuje jednoduchými nadregionálními 
biokoridory a vloženým lokálním biocentrem – NK10-LC11-LK12-RC9 Kamenitý kopec 
(v ZÚR OK označeno č. 436; mezofilní bučinné a nivní); dále pak směřuje k jihovýchodu 
jednoduchými NRBK a vloženými LBC (NK13-LC14-NK15-LC16-NK17) a vloženým RBC 
RC18 Petrovský vrch, mezofilním bučinným (v ZÚR OK OK16) a podél hranice s obcí 
Sobotín pokračuje krátkým úsekem NK30. 

Lokální úroveň je tvořena lokálními trasami, které reprezentují stanoviště vodní, lesní a nivní: 
- lokální větev LK19-LK20-LK21 – vodní biokoridor vedený údolnicí Merty od jejího ústí 

do Desné proti toku do k.ú. Sobotín 
- lokální větev LK22-LK23 – lesní a nivní, která křižuje údolnici Merty a posiluje nadregio-

nální biokoridor K91 mezi jeho částmi NK13-LC14-NK15-LC16-NK17 
- lokální větev LK24-LK25 – lesní, vedená z RBC RC18 Petrovský vrch do k.ú. Vikýřovice 

s odbočením LK26 
- lokální větev LK27-LC28-LK29 – lesní, vedená z NRBK K91 (vloženého lokálního biocentra 

LC14) níže položenými lesními porosty na svazích Petrovského vrchu jako posílení nadre-
gionálního biokoridoru K91. 

     Označení prvků ÚSES je provedeno v souladu s datovým modelem MINIS, verze 2.3, kdy 
každá součást ÚSES (biocentrum nebo biokoridor) má v rámci území obce unikátní číslo 
a před něj je předřazeno označení, zda se jedná o lokální biocentrum (LC), lokální biokoridor 
(LK), regionální biocentrum (RC) nebo jednoduchý nadregionální biokoridor (NK). Princip 
tohoto značení však nedává informaci, zda jde o lokální biocentra lokální úrovně, nebo lokál-
ní biocentra vložená do regionálního nebo nadregionálního biokoridoru, podobně u regio-
nálního biocenter, zda jsou regionální úrovně nebo vložená do nadregionálního biokoridoru 
a tedy součástí nadregionální úrovně. Proto je v dalším textu uvedeno i označení složeného 
prvku (např. nadregionálního nebo regionálního biokoridoru) podle Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění. 
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 Vlivy návaznosti součástí ÚSES územní plány sousedních obcí 

Vymezení územního systému ekologické stability je koordinováno s vymezením na území 
sousedních obcí, s drobnými odchylkami: 

• Obec Vikýřovice – do Petrova nad Desnou nepokračuje lokální biokoridor LBK2 (359), ve-
dený podél železniční trati; v územním plánu Petrova nad Desnou je v této poloze vyme-
zen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1 pro přeložku silnice I/44 a vedení lokál-
ního biokoridoru podél trati je tak problematické, nereálné je i jeho další pokračování 
přes souvislou zástavbu zastavěného území. Účinnost této trasy je tedy nereálná 
a z hlediska hustoty vymezování není potřebná. 

• Obec Sobotín – drobná odchylka je v návaznosti lokálního biokoridoru LK23 v prostoru 
navrženého lyžařského areálu na lokální biokoridor L21, vymezený v platném Územním 
plánu Sobotín; koordinace bude je provedena v rámci připravované rozpracované Změny 
č. 2 Územního plánu Sobotín. 

• Dále bude nutno v územních plánech Sobotína a Vikýřovic zkoordinovat vymezení krátké-
ho úseku nadregionálního biokoridoru K91; v Územním plánu Sobotín je částečně vyme-
zen na území obce Sobotín (s označením N2), Územní plán Vikýřovice respektuje návaz-
nost na ÚP Sobotín a předpokládá pokračování nadregionálního biokoridoru zčásti 
na území obce Sobotín a zčásti na území obce Petrov nad Desnou. Vzhledem k tomu, že 
toto řešení, kdy je biokoridor vymezen (podélně) na území dvou obcí, nepovažujeme 
za vhodné, je celá šířka nadregionálního biokoridoru vymezena v Územním plánu Petrov 
nad Desnou (s označením NK30). Tato úprava by měla být provedena v rámci připravova-
né Změny č. 2 Územního plánu Sobotín a v následné změně Územního plánu Vikýřovice. 

V ostatních případech napojení součástí ÚSES respektuje územní plány sousedních obcí. 
 

 Biocentra a biochory v území obce Petrov nad Desnou 

     Celé území obce Petrov nad Desnou se nachází v bioregionu 1,53 Šumperském; na území 
obce se vyskytují následující biochory: 
4BE – erodované plošiny na spraších 4. vegetačního stupně 
4Nh – hlinité nivy 4. vegetačního stupně  
4SJ – svahy na bazickém krystaliniku 4. vegetačního stupně 
4SS – svahy na kyselých metamorfitech 4. vegetačního stupně – na území obce Petrov 
nad Desnou není vymezeno žádné biocentrum, je reprezentováno na území obce Vikýřovice 
– LBC11 a LBC12 
4ST – svahy na křemencích 4. vegetačního stupně 
4VQ – hřbety na pestrých metamorfitech 4. vegetačního stupně 
5ZT – svahy na křemencích 5. vegetačního stupně 
5VQ – hřbety na pestrých metamorfitech 5. vegetačního stupně. 
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 Tabulková část 

Označení 
prvku 

Funkce,              
funkčnost 

STG Rozměr Charakter ekotopu Cílové společenstvo, 
návrh opatření, 
biochora 

nadregionální úroveň 

 
 Nadregionální biokoridor K 89 (dle ZÚR OK cílové ekosystémy vodní, nivní) 

NK1/Rap, 
Vik 
 

NRBK, částečně 
funkční 

3BC,C4,5 545 m tok Desné a její břehové 
porosty mezi zástavbou 
Rapotína a Petrova n. D. 

vodní, nivní, podpora 
rozšíření břehových                 
porostů 
4Nh 

LC2/Rap 
 

LBC, částečně 
existující 

3BC,C4,5 (2,7 ha) 
(2,5 ha) 

louky a pole, mladší 
mezernatý stromový 
porost 

lesní, vodní, nivní, 
dosadby 
4Nh 

NK3/Rap 
 

NRBK, částečně 
funkční 

3BC,C4,5 330 m tok Desné a její břehové 
porosty mezi zástavbou 
Rapotína a Petrova n. D. 

vodní, nivní, podpora 
rozšíření břehových               
porostů 
4Nh 

LC4/Rap 
 

LBC, chybějící 3BC,C4,5 5,1 ha 
3,3 ha 

břehové porosty Desné, 
louky, pole 

lesní, nivní, vodní 
založení dřevinných                 
porostů biocentra 
4Nh, 4BE 

NK5/Rap 
 

NRBK, částečně 
funkční 

3BC,C4,5 340 m břehové porosty Desné, 
louky 

vodní, nivní 
4Nh 

LC6/Rap 
 

LBC, částečně 
chybějící 

3BC,C4,5 (1,5 ha) břehové porosty, louky, 
pole mezi zástavbou 
Petrova n. D. a Rapotína 

lesní, nivní, vodní 
založení dřevinných               
porostů biocentra 
4Nh 

NK7/Rap 
 

NRBK, částečně 
funkční 

3-
4BC,C4,5 

690 m bučina, smrčina vodní, lesní, nivní 
4Nh 

LC8/Rap 
 

LBC, funkční 3-4BC4,5 (2,2 ha) lužní lesní porosty lesní, vodní, nivní 
převaha přírodě blízkého 
lesního porosty 
4Nh 

RC9/VL Regionální biocentrum č. 436 Kamenitý kopec, mezofilní bučinné a nivní 

RBC, funkční 3-4BC4,5 
3BC3, 
BB3, 4B3, 
4AB3, 
4BC4 

(78,4 
ha) 

lesy v nivě Desné                     
a rozsáhlý lesní komplex 
na Kamenitém kopci, 
lesy smíšené, listnaté            
a smrkové 

lesní, vodní, nivní 
postupná změna                      
druhového složení                     
smrkových porostů ve 
prospěch dubových bučin 
a bučin 
4Nh, 4BE, 4VQ 

 
 Nadregionální biokoridor K 91 (dle ZÚR OK cílové ekosystémy mezofilní bučinné)  

LC8/Rap 
 

LBC, funkční 3-4BC4,5 (2,2 ha) lužní lesní porosty lesní, vodní, nivní 
převaha přírodě blízkého 
lesního porostu 
4Nh 

NK10 NRBK,                
chybějící 

3B3 440 m pole lesní, založení porostů 
biokoridoru 



Odůvodnění Územního plánu Petrov nad Desnou – II.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023 

83 

LC11 
 

LBC, částečně 
existující 

3B3 
3BC3 

3,9 ha porosty podél polní ces-
ty, louky 

lesní, rozšíření pruhového 
porostu na celou plochu 
4Nh, 4BE   

NK12 NRBK, částečně 
existující 

3B3 
3BC3 

280 m pole, louky, meze                  
se stromovými porosty 

doplnění chybějících                
porostů 
4BE, 4VQ 

RC9/VL Regionální biocentrum č. 436 Kamenitý kopec, mezofilní bučinné a nivní 

RBC, funkční 3-4BC4,5 
3BC3, 
BB3, 4B3, 
4AB3, 
4BC4 

(78,4 
ha) 

lesy v nivě Desné                      
a rozsáhlý lesní komplex 
na Kamenitém kopci, 
lesy smíšené, listnaté               
a smrkové 

lesní, vodní, nivní 
postupná změna                      
druhového složení                
smrkových porostů ve 
prospěch dubových bučin 
a bučin 
4Nh, 4BE, 4VQ 

NK13 NRBK, částečně 
existující 

3B,BC3 
34BC4,5 
3C5,  

710 m rybníky, louky, břehové 
porosty, pole, lesní                 
porosty převážně listna-
té 

lesní, nivní 
dosadba porostů 
4BE, 4ST 

LC14 LBC, funkční 4A, AB3 10,0 ha les s převahou listnatých 
porostů 

lesní 
4ST, 4SJ 

NK15 NRBK,                   
nefunkční 

4AB, B 3 
4B,BC4 

480 m lesy s převahou                   
smrkových a smíšených 
porostů 

lesní 
omezení zastoupení               
smrku ve prospěch                  
listnáčů – hl. buku 
4SJ, 5ZQ 

LC16 LBC,                      
nefunkční 

4B3 5,2 ha převážně smrkový lesní 
porostů 

lesní, změna druhové 
skladby 
5ZQ, 5ZT 

NK17 NRBK, funkční 5B3, 
5AB3 

(270 m) převaha smrkových               
porostů 

lesní 
změna druhové skladby       
na jedlovou bučinu 
5ZQ 

RC18/ 
Sob, Vik 
 

Regionální biocentrum OK 16 Petrovský vrch, mezofilní bučinné 

RBC, funkční (4)5B3 
5AB3 

(50,8 
ha) 

lesní komplex 
s převahou smrčin 

lesní 
změna druhové skladby          
na jedlovou bučinu 
5ZQ, 5ZT 

NK30/Sob NRBK,                   
funkční 

5AB, B3 (120 m) lesní komplex                               
s převahou smrčin 

lesní 
změna druhové skladby 
na jedlovou bučinu 
5ZQ 

 
lokální úroveň 

lokální větev LK19-LK20-LK21 – vodní biokoridor údolnicí Merty od jejího ústí do Desné proti toku 

do k.ú. Sobotín; na březích stanoviště vlhčí a většinou bohatší 
LK19 LBK funkční 34BC4, 2200 

m 
tok Merty, místy 
s břehovými porosty 

vodní (nivní) 
posilovat kvalitní břehové 
porosty 
4Nh, 4BE 

kříží nivní část nadregionálního biokoridoru N13 s vodními nádržemi 
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LK20 + 
LK21/Sob 

LBK funkční 34BC4 (1460 
m) 

tok Merty, místy 
s břehovými porosty 

vodní (nivní) 
posilovat kvalitní břehové 
porosty 
4Nh 

  
lokální větev LK22-LK23, lesní a nivní, která křižuje údolnici Merty a posiluje nadregionální biokoridor 
K91  

LK22 + 
LK23/Sob 

LBK, částečně 
chybějící 

4B3, 4BC3 
3BC3,4,  

(1570 
m) 

kříží údolnici Merty, 
porosty lesního               
komplexu s převahou 
smrčin 

lesní 
změna druhového složení             
na dubové bučiny a bučiny           
s jedlí 
4VQ, 4Nh, 4SJ 

 
lokální větev LK24-LK25 lesní, vedená z Vikýřovic do RBC RC18 Petrovský vrch 

LK24 + 
LK25/Vik 

LBK funkční 5AB3 
 

(880 
m) 

porosty komplexu lesa 
s převahou smrkových 
monokultur 

lesní,  
změna druhové skladby                
na jedlovou bučinu 
5ZT  

LK25 
+LK26/Vik 

LBK funkční 5AB3 (610 
m) 

porosty komplexu lesa 
s převahou smrkových 
monokultur 

lesní,  
změna druhové skladby                
na jedlovou bučinu 
5ZT 

 
lokální větev LK27-LC28-LK29 lesní, vedená z Vikýřovic k NRBK K91 

LK27 LBK funkční 4AB, B3 
 

1130 
m 

porosty komplexu lesa 
s převahou smrkových 
monokultur 

lesní,  
změna druhové skladby                
na jedlovou bučinu 
4ZT  

LC28 LBC nefunkční 4AB, B3, 
4B4 

4,2 ha porosty komplexu lesa 
s převahou smrkových 
monokultur 

lesní,  
změna druhové skladby                
na jedlovou bučinu 
4ST, 4SJ 

LK29/Vik LBK funkční 4AB, B3 (1280 
m) 

porosty komplexu lesa 
s převahou smrkových 
monokultur 

lesní,  
změna druhové skladby                
na jedlovou bučinu 
4ST 

 
Vysvětlivky k tabulkám: 
- poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese; prvky zasahující na území jiné obce 

mají uveden jeho název (Sob – Sobotín, Rap – Rapotín, Vik – Vikýřovice, VL – Velké Losiny) 
- význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti 

LBC – lokální biocentrum, LBK – lokální  biokoridor,  
RBC – regionální biocentrum, NRBK – nadregionální biokoridor 

- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je ozna-
čena úživnost stanoviště (A – kyselé, B – středně živné, C – bohaté dusíkem, D – bohaté vápníkem 
a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim  (1 – suché až 5 – mokré)  

- rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce 
platí jen pro území obce (prvek dále pokračuje na území sousední obce) 

- charakter ekotopu – stručný popis stavu  
- cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkčnost. 
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 Střety a bariéry prvků ÚSES 

 Střety, které vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů lze 
v řešeném území charakterizovat jako polopropustné bariéry. Největší omezení komunikace 
organismů je samotná zástavba údolnice Desné, kterou prochází nivní a vodní nadregionální 
biokoridor, kde nelze bez zásahu do zástavby dodržet parametry nivní části nadregionálního 
biokoridoru. Ostatní přerušení biokoridorů silnicemi nebo nadzemními vedeními ZVN a VN 
zde nejsou široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená stanoviště.  

     Při křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dře-
vin do maximální přípustné výšky, křížení s místními komunikacemi nevytváří výraznou barié-
ru. 

 

F.5.3.   Prostupnost krajiny  

     Stávající účelové komunikace ve formě polních a lesních cest slouží ke zpřístupnění jed-
notlivých polních, lesních a jiných soukromých pozemků. V územním plánu jsou stávající úče-
lové komunikace respektovány a lze je v zásadě považovat za stabilizované ve stávajících 
trasách. Úpravy stávajících účelových komunikací vyvolané přeložkou silnice I/44 budou ře-
šeny a realizovány jako součást této stavby. Nové účelové komunikace nejsou navrženy, ale 
obecně je výstavba účelových komunikací v krajině přípustná. 

Migrační prostupnost území pro vybrané zvláště chráněné druhy velkých savců není 
v územním plánu narušena. V územním plánu je v jádrovém území biotopu vymezena jedna 
plocha změn v krajině – plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru RN K10; jde 
o plochu určenou pro vybudování horní části navrženého lyžařského areálu v Sobotíně, která 
nebude mít negativní vliv na migraci vybraných druhů velkých savců. Migrační koridory úze-
mím obce neprocházejí. 

Oplocování pozemků ve volné krajině se nepřipouští, s výjimkou oplocování pastvin 
a lesních školek. 

 

F.5.4.  Protierozní opatření  

     Konkrétní protierozní opatření nejsou navržena, v případě potřeby lze protierozní opatře-
ní v krajině realizovat bez konkrétního vymezení v územním plánu v souladu s podmínkami 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

 

F.5.5.  Ochrana před povodněmi  

     Na území obce Petrov nad Desnou jsou postupně realizována protipovodňová opatření 
na vodním toku Desná. Při povodni v červenci 1997 bylo údolí řeky Desné postiženo rozsáh-
lými záplavami, při nichž došlo ke značným materiálním škodám jak na vlastním vodním toku 
Desná, tak zejména na zástavbě města Šumperku a okolních obcích podél toku. Z tohoto 
důvodu byla po rozsáhlé projektové přípravě na pomezí Rapotína, Petrova a Vikýřovic zahá-
jena v roce 2018 realizace stavby „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná 
ř. km 14,231-16,840“. Zahrnuje výstavbu ochranných zídek a hrází, odlehčovacích ramen 
a povodňových parků, dokončena byla v listopadu 2021. V současné době jsou jednotlivé 
stavební objekty v realizaci a postupně se dokončují.  
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     Další protipovodňová opatření jsou plánována na řece Desné nad soutokem s Mertou, 
a to dle studie proveditelnosti „Protipovodňová ochrana obcí na řece Desné v úseku Šum-
perk – Maršíkov (Pöyry Environment a.s., květen 2009). V územním plánu je dle uvedené 
studie zakreslen návrh protipovodňových zdí a hrází. 

     Realizace protipovodňových opatření zajistí ochranu obcí Rapotín, Vikýřovice a Petrov 
nad Desnou na návrhový povodňový průtok Q50. 

     V případě potřeby je možno realizovat reálně proveditelná lokální protipovodňová opat-
ření v ohrožených lokalitách (revitalizace vodních toků, úpravy koryta vodních toků, rekon-
strukce objektů na toku, doplnění ochranných hrází a souvisejících odvodňovacích příkopů, 
propustků a inundačních mostů) bez konkrétního vymezení v územním plánu v souladu 
s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

 

F.5.6.  Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

     V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (PÚR ČR), je území 
obce Petrov nad Desnou zařazeno do Specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník, 
která zahrnuje území s vysokým potenciálem přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti 
Jeseníků pro rekreaci a lázeňství, pro které je jako jedna z priorit definován rozvoj rekreace 
(a lázeňství).  

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je potvrzeno zařazení 
obce Petrov nad Desnou do specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník, pro kterou 
stanoví jako jeden z požadavků „vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu“. 

     Území obce Petrov nad Desnou není příliš rekreačně využíváno, dle Zásad územního roz-
voje Olomouckého kraje v platném znění leží mimo vymezené rekreační krajinné celky; je 
využíváno pro pobytovou rodinnou rekreaci, příp. pro poznávací cestovní ruch, jako výchozí 
bod pro turistické cíle v okolí. Významnými rekreačními funkcemi jsou pěší turistika a cyklo-
turistika – územím obce prochází šest značených turistických tras, dvě naučné stezky a dvě 
cyklotrasy.  

     Pro rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky je navržen krátký úsek nové turistické trasy – od-
bočka ze zelené trasy č. 4813, která zpřístupňuje navrženou rozhlednu na Petrovském vrchu 
v k.ú. Sobotín, samostatná cyklostezka, vedená podél silnice I/11 a cyklotrasa, vedená v trase 
stávající silnice III/01122, která propojí stávající cyklotrasy č. 6114 a 6187 s navrženou cyklos-
tezkou.  

    Na východní okraj území obce zasahuje horní část navrženého lyžařského areálu ze Sobo-
tína – plocha změn v krajině k10 – plocha rekreace a plochách přírodního charakteru RN. 

 

F.5.7.  Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin                                                                            

     V řešeném území nejsou vymezeny žádné plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin. 

 

F.6.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Základním prvkem stanovené urbanistické koncepce rozvoje obce je rozčlenění řešeného 
území do ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vy-
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mezeny tak, aby byl územní plán dostatečně flexibilní a umožňoval dostatečnou variabilitu 
využití území, při respektování zásad a požadavků na ochranu životního prostředí a hodnot 
území.  

Pro každý typ ploch s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem stanoveny: 

 podmínky pro využití ploch s určením: 
- hlavního využití (převažujícího účelu využití) 
- přípustného využití (využití, které lze v ploše obecně připustit s podmínkou, že nebu-

de negativně ovlivňovat hlavní využití) 
- podmíněně přípustného využití (využití, které lze připustit za dodržení určitých pod-

mínek) 
- nepřípustného využití (využití, které se v dané ploše nepřipouští) 

 podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 

Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny tak, aby budoucí (dnes neznámé) konkrétní 
záměry na změny v území mohly být realizovány bez nutnosti pořizovat změnu územního 
plánu; podmínkou je požadavek, aby tyto záměry rozvoj obce negativně neovlivnily. Proto je 
převážná část zastavěného území a zastavitelných ploch vymezena jako plochy smíšené 
obytné – venkovské SV, v nichž je možná poměrně značná variabilita využití – dle § 8 vyhláš-
ky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpi-
sů, zahrnují plochy smíšené obytné zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb 
pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. Monofunkční charakter mají pouze ty plochy, 
u nichž jsou funkce a využití jednoznačně určeny a nepředpokládá se, že dojde k její změně, 
jako např. některé plochy občanského vybavení – plochy občanského vybavení veřejné in-
frastruktury, plochy hřbitovů, plochy sportovních zařízení, plochy dopravní a technické in-
frastruktury, plochy výroby a skladování, plochy veřejných prostranství, apod. 

    Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny jednak koeficientem zastavění pozem-
ku (KZP), jednak maximální výškovou hladinu zástavby. Koeficient zastavění pozemku stano-
vuje plošný podíl zastavěných a zpevněných ploch (tj. součet ploch všech staveb a ploch ko-
munikací, manipulačních ploch, chodníků, teras, apod.) k celkové ploše pozemku; jeho úče-
lem je zachovat rozvolněný charakter zástavby a zajistit vsakování dešťových vod přímo 
na pozemku. Koeficient zastavění pozemku se stanovuje pouze pro některé plochy 
s rozdílným způsobem využití, u části ploch vymezených v řešeném území je toto stanovení 
bezpředmětné – např. u ploch dopravní infrastruktury, ploch technické infrastruktury, apod. 
(viz další text). Maximální výšková hladina zástavby se stanovuje proto, aby byla zachována 
převažující výšková hladina stávající zástavby.   

     Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného 
rázu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součástí textové části I.A. Tyto 
podmínky je nutno respektovat při rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objektů, zařízení, 
areálů a činností na jednotlivých pozemcích. Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše stabi-
lizovány, přestože nesplňují některé ze stanovených podmínek – tyto stavby lze provozovat, 
udržovat a stavebně upravovat. Dále je nutno při rozhodování o využití ploch respektovat 
limity využití území, kterými může být využití ploch omezeno. 

V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití 
(dle vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v dalším podrobnějším členění pod-
le §3, odst. 4 :  
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- plochy bydlení (§4): 
- plochy bydlení – v bytových domech BH 

- plochy občanského vybavení (§6):        
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 

- plochy smíšené obytné (8): 
- plochy smíšené obytné – venkovské SV 

- plochy dopravní infrastruktury (§9): 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 
- plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ 

- plochy technické infrastruktury (§10): 
- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

- plochy výroby a skladování (§11): 
- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 
- plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

- plochy veřejných prostranství (§7):        
- plochy veřejných prostranství PV 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

- plochy zeleně: 
- plochy zeleně – přírodního charakteru ZP 
- plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS  

- plochy rekreace (§5):        
- plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN 

- plochy vodní a vodohospodářské W (§13) 
- plochy zemědělské NZ (§14) 
- plochy lesní NL (§15) 
- plochy přírodní NP (§16)  
- plochy smíšené nezastavěného území NS (§17). 

    Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou vymezeny: 

- plochy zeleně: 
- plochy zeleně – přírodního charakteru ZP 
- plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS.  

     Vymezení těchto ploch je v souladu s Minimálním standardem pro digitální zpracování 
územních plánů v GIS (MINIS verze 2.3). 
 
Charakteristika jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití  

Plochy bydlení – v bytových domech BH 

      Zahrnují pozemky stávajících bytových domů a plochy přestavby, vymezené pro změnu 
funkčního využití bývalého motorestu Gabro, a to včetně souvisejících ploch obytné zeleně, 
dětských hřišť, komunikací, parkovacích, odstavných a manipulačních ploch, hromadných 
garáží, chodníků a pěších stezek. V těchto plochách se připouští stavby občanského vybavení 
veřejné infrastruktury (s výjimkou ploch přestavby P1 a P2, kde jsou tyto stavby nepřípust-
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né), stavby občanského vybavení komerčního typu, stavby tělovýchovných a sportovních 
zařízení, stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, dále stavby veřejných pro-
stranství včetně drobné architektury a mobiliáře a stavby dopravní a technické infrastruktu-
ry. Využití stávajícího objektu ve vymezené ploše přestavby P2 pro bydlení je přípustná pou-
ze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních 
i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech – jde o plochu přímo přiléhající 
k silnici I/11. Nepřípustnost využití ploch přestavby P1 a P2 pro občanské vybavení veřejné 
infrastruktury vyplývá ze skutečnosti, že obě plochy leží ve stanoveném záplavovém území 
a zčásti zasahují i do aktivní zóny záplavového území; realizace staveb veřejné infrastruktury 
není v záplavovém území vhodná. Maximální výšková hladina nové výstavby, přístaveb a ná-
staveb ve stabilizovaných plochách nesmí překročit výškovou hladinu stávajících staveb 
v dané ploše; u plochých střech se připouští nástavby podkroví. Maximální výšková hladina 
v plochách přestavby P1 a P2 je stanovena na 3 NP. Koeficient zastavění pozemku se nesta-
novuje, jde o stabilizované plochy.  
 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 

 Zahrnují stávající pozemky staveb a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, 
jejichž funkce a charakter neumožňuje kombinaci s jinými funkcemi nebo které je nutno 
v území stabilizovat (pozemky areálu základní školy, mateřských škol, obecního úřadu, hasič-
ské zbrojnice, domova pro seniory a prodejny Jednoty). Součástí těchto ploch jsou plochy 
veřejných prostranství, plochy veřejné zeleně, komunikace, parkovací, odstavné a manipu-
lační plochy, chodníky apod.; připouští se využití i pro stavby občanského vybavení komerč-
ního typu, stavby tělovýchovných a sportovních zařízení (např. školní hřiště) a služební byty 
(např. byt školníka), a také stavby dopravní a technické infrastruktury. Požaduje se zachování 
výškové hladiny stávajících staveb, s možností nástavby podkroví. Koeficient zastavění po-
zemku se nestanovuje, jde o stabilizované plochy.  

 
Plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS  

Zahrnují pozemky stávajících sportovních zařízení – areálu SK Petrov – Sobotín a malého 
hřiště u železniční stanice Petrov nad Desnou. Připouštějí se zde i stavby pro ubytování 
a stravování, dále pak stavby dopravní a technické infrastruktury. Maximální výšková hladina 
nové výstavby, přístaveb a nástaveb je stanovena na 1 NP a podkroví, koeficient zastavění 
pozemku se nestanovuje, jde o plochy specifického charakteru, kde jsou zastavěné pozemky 
zpravidla v minimálním rozsahu. 
 
Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 

Zahrnují stabilizované pozemky stávajícího hřbitova v jižní části obce. Připouští se zde 
pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s funkcí a provozem hřbitovů, včetně 
dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková 
hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter těchto ploch to nevyžaduje. 
 
Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

Zahrnují převážnou část zástavby obce – stabilizované pozemky obytné zástavby, staveb 
rodinné rekreace, zařízení občanského vybavení a zastavitelné plochy vymezené prioritně 
pro novou obytnou výstavbu. V těchto plochách jsou přípustné stavby rodinných domů, 
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stavby bytových domů, které budou svým měřítkem odpovídat okolní zástavbě (tj. 
s maximální výškovou hladinou 1 NP a podkroví), stavby pro rodinnou rekreaci, stavby ob-
čanského vybavení veřejné infrastruktury, stavby občanského vybavení komerčního typu – 
stavby pro obchod, stravování a nerušící služby, stavby tělovýchovných a sportovních zaříze-
ní, dále jsou přípustné stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu, stavby pro zajištění chodu 
drobného domácího hospodářství (drobné chovatelství, pěstební a skladovací činnost), stav-
by pro chov zvířat pro sportovní a rekreační účely, stavby dopravní a technické infrastruktu-
ry, protipovodňová opatření, stavby vodohospodářské a stavby pro snižování nebezpečí eko-
logických a přírodních katastrof. Nepřípustné jsou stavby pro ubytování; důvodem pro ome-
zení možnosti výstavby ubytovacích zařízení je skutečnost, že provoz těchto zařízení v obytné 
zástavbě vyvolává negativní reakce obyvatel, zejména kvůli nočnímu hluku. Realizace staveb 
pro bydlení a pro rodinnou rekreaci nebo pro občanské vybavení pro vzdělávání a výchovu, 
pro sociální služby a pro zdravotní služby ve vymezených zastavitelných plochách Z1, Z8, Z12 
a Z28 a v ploše přestavby P3 je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální pří-
pustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních 
prostorech – jde o plochy, situované v blízkosti koridoru DK1, vymezeného pro přeložku sil-
nice I/44 a v blízkosti silnice I/11. Maximální výšková hladina nových staveb pro bydlení, sta-
veb rodinné rekreace a staveb pro drobnou a řemeslnou výrobu je stanovena 1 NP a podkro-
ví, aby byl zachován typický charakter stávající zástavby; u stávajících staveb vyšších než 1 NP 
a podkroví nesmí výšková hladina případných přístaveb překročit výškovou hladinu stávající 
stavby; maximální výšková hladina nových staveb občanského vybavení se stanovuje 2 NP 
a podkroví. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na 0,40. 

 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

 Zahrnují pozemky stávajících silnic a dopravních zařízení (větší parkoviště, manipulační 
plochy apod.). Připouštějí se zde pouze takové stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití 
ploch a nejsou v rozporu se silničním provozem. Koeficient zastavění pozemku není stano-
ven, funkce a charakter těchto ploch předpokládá zastavění ploch v celém rozsahu. 
 
Plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ 

 Zahrnují stávající pozemky, stavby a zařízení železniční dopravy. Na těchto plochách se 
připouštějí pouze stavby související s železniční dopravou, stavby silniční dopravy a stavby 
a zařízení občanského vybavení pro maloobchod, stravování a služby a služební byty (v pro-
storu železničních stanic). Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter 
těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu. 
 
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

 Zahrnují pozemky vodního zdroje, vodojemu a regulační stanice plynu v severovýchodní 
části obce. Jde o plochy monofunkční, určené pro konkrétní využití; přípustné jsou také stav-
by dopravní infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter 
těchto ploch je natolik specifický, že toto stanovení není nutné. 
 
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 

     Zahrnují stávající areály drobné výroby a manipulační plochy (výrobní areál Schauer-
nábytek, interiéry, design, manipulační plochy Lesů ČR a Svazku obcí údolí Desné u železniční 
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stanice Petrov nad Desnou, areál uhelných skladů a navazující další nezjištěné provozy drob-
né výroby, samostatný skladový objekt Pily Drábek v blízkosti hřbitova) a zastavitelnou plo-
chu Z34. Hlavní využití těchto ploch představují stavby a zařízení pro drobnou výrobu, výrob-
ní a opravárenské služby – nikoliv ale průmyslová výroba. Přípustné jsou stavby pro nerušící 
služby, stavby pro skladování, stavby pro občanské vybavení (bez bližší specifikace), stavby 
garáží a přístřešků pro odstavení vozidel a techniky, služební byty, stavby a zařízení veřejných 
prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře, stavby místních a účelových komunika-
cí, stavby chodníků a pěších stezek, stavby parkovacích a manipulačních ploch a stavby sítí 
a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně přípojek. Koeficient zastavění pozemku 
se nestanovuje, maximální výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb ve stabilizo-
vaných plochách nesmí překročit výškovou hladinu stávajících staveb v dané ploše, maximál-
ní výšková hladina pro zastavitelnou plochu Z34 se stanovuje na 12 m od úrovně rostlého 
terénu. 
 
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 

    Zahrnují stávající výrobní areály lehkého průmyslu včetně areálů dřevozpracujícího prů-
myslu a vymezenou zastavitelnou plochu Z22, určenou pro rozšíření sousedního areálu dře-
vozpracující výroby. Jde o plochy víceúčelové, určené prioritně pro průmyslovou výrobu 
a skladování, s možností využití i pro stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu, stavby 
pro ochranu obyvatelstva, služební byty, stavby občanského vybavení komerčního typu, 
stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury souvisejícího s hlavním využitím plochy 
(např. zdravotní střediska pro zaměstnance, školská zařízení pro obory související s hlavním 
využitím, školská zařízení pro předškolní výchovu pro děti zaměstnanců, muzea a expozice, 
apod.), stavby sportovních zařízení (např. pro zaměstnance), stavby garáží a přístřešků 
pro odstavení vozidel a techniky, stavby pro sběr a zpracování druhotných surovin, skládky 
posypového materiálu, stavby čerpacích stanic pohonných hmot a myček, stavby pro ko-
merční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou větrných elektráren, bioplynové 
stanice, stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře, 
stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 
stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch a stavby sítí a zařízení dopravní 
a technické infrastruktury včetně přípojek. Koeficient zastavění pozemku se nestanovuje, 
maximální výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb ve stabilizovaných plochách 
nesmí překročit výškovou hladinu stávajících staveb v dané ploše, maximální výšková hladina 
pro zastavitelnou plochu Z22 se stanovuje na 12 m od úrovně rostlého terénu. 
 
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

     Zahrnují pozemky stávajícího zemědělského výrobního areálu. Hlavní využití těchto ploch 
představují stavby a zařízení pro zemědělství včetně staveb pro zpracování a prodej produk-
tů zemědělské výroby, připouštějí se také zařízení a plochy na zpracování biologického odpa-
du (kompostárny) a biomasy (silážní jámy, sušičky apod.), skleníkové areály, zahradnictví, 
stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou větrných elektráren, 
bioplynové stanice, stavby dopravní a technické infrastruktury, apod. Maximální výšková 
hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb nesmí překročit výškovou hladinu stávajících 
staveb v dané ploše, koeficient zastavění pozemku (KZP) není stanoven.    
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Plochy veřejných prostranství  PV 

 Zahrnují plochy stávajících i navržených místních komunikací, veřejně přístupných účelo-
vých komunikací a pěších prostranství. Připouštějí se zde zejména stavby související 
s dopravní funkcí plochy, dále pak drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stra-
vovací (např. stánky s občerstvením, prodejny tisku, apod.), informační zařízení a veřejná 
hygienická zařízení, stavby dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku 
není stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch 
v celém rozsahu. 
 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

 Zahrnují stávající samostatnou plochu veřejně přístupné zeleně (u železniční stanice Sobo-
tín), zastavitelné plochy, vymezené pro založení veřejně přístupné parkové zeleně a plochu 
přestavby, vymezenou pro úpravu bývalého evangelického hřbitova. Připouštějí se zde drob-
né stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací (např. stánky s občerstvením, 
prodejny tisku, apod.), informační zařízení a veřejná hygienická zařízení, stavby dětských 
hřišť, stavby parkovacích plocha, apod. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 
0,10, protože hlavní funkcí těchto ploch je veřejně přístupná okrasná zeleň; maximální výš-
ková hladina pro přípustné stavby se stanovuje 1 NP. 
 
Plochy zeleně – přírodního charakteru ZP 

Zahrnují pozemky krajinné zeleně v zastavěném území, zejména břehové zeleně vodních 
toků, zahrnuté do územního systému ekologické stability. Jde o stabilizované přirozené 
a přírodě blízké ekosystémy, na kterých lze realizovat pouze takové stavby, které neohrozí 
jejich ekostabilizační funkci, tj. zejména stavby a zařízení pro snižování ekologických a pří-
rodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, včetně protipovodňových opatření 
a stavby dopravní a technické infrastruktury. 
 
Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS 

Zahrnují pozemky zahrad, které nejsou součástí obytné zástavby – stávající plochy na se-
verovýchodním okraji obce (drobné zahrádky s hospodářskými objekty) a na pravém břehu 
Desné (součást zahrádek u bytových domů v Rapotíně) a zastavitelnou plochu, vymezenou 
podél železniční trati č. 293, v ochranném pásmu dráhy. Připouštějí se zde stavby oplocení, 
stavby skleníků, stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, stavby altánů, per-
gol, bazénů, zahradních krbů apod., stavby místních a účelových komunikací, chodníků, pě-
ších stezek a cyklostezek dopravní infrastruktury a stavby a zařízení technické infrastruktury 
včetně přípojek. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,10, protože hlavní 
funkcí těchto ploch je užitková a okrasná zeleň; maximální výšková hladina pro přípustné 
stavby se stanovuje 1 NP.  
 
Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN 

     Zahrnují plochu změn v krajině K10, vymezenou pro vybudování horního úseku navržené-
ho lyžařského areálu v Sobotíně. Jde o monofunkční plochu, určenou pouze pro jediný kon-
krétní účel. Přípustné jsou zde stavby související s provozem lyžařského areálu – lyžařské 
vleky, lanové dráhy, technické zázemí; dále jsou přípustné stavby účelových komunikací, ste-
zek pro pěší a cyklostezek, stavby technické infrastruktury, stavby přístřešků pro turisty, eko-
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logických a informačních center, stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí eko-
logických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a stavby, zařízení a jiná 
opatření pro ochranu přírody a krajiny. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková 
hladina zástavby nejsou stanoveny, s výjimkou např. lanových drah, vleků, sítí a zařízení 
technické infrastruktury, účelových komunikací apod. se zde žádné stavby nepřipouštějí.  
 
Plochy vodní a vodohospodářské W 

     Zahrnují pozemky stávajících vodních ploch a vodních toků. Připouští se zde pouze stavby, 
zařízení a jiná opatření v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona – protipovodňová opatře-
ní, revitalizace vodních toků pro zajištění protipovodňové ochrany, technické vodohospodář-
ské stavby (jezy, hráze, rybí přechody, apod.), úpravy pro zlepšení retenční schopnosti kraji-
ny, stavby související nebo nezbytné dopravní a technické infrastruktury včetně přípojek, 
stavby malých vodních elektráren, odstraňování následků nevhodných technických úprav 
na vodních tocích, stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stavby, zařízení a jiná opatření 
pro ochranu přírody a krajiny a realizace ÚSES. Jako podmíněně přípustné – pouze v ploše 
koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 – jsou přípustné stavby silnic včetně vedlej-
ších/souvisejících staveb, aby bylo možné křížení vodních toků stavbou přeložky silnice I/44.  
 
Plochy zemědělské NZ 

 Zahrnují plochy zemědělského půdního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně 
na nelesní půdě, ploch ostatních, ploch účelových komunikací apod. Jsou určeny především 
pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov dobytka) a připouštějí se 
na nich v zásadě pouze takové stavby, které jsou v souladu s touto jejich prvořadou funkcí, 
dále pak dále pak stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a pří-
rodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a stavby, zařízení a jiná opatření 
pro ochranu přírody a krajiny, některé stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a některé vybrané stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu. Jako podmíněně přípustné 
– pouze v ploše koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 – jsou přípustné stavby silnic 
včetně vedlejších/souvisejících staveb; jde o přípustnost staveb přeložek silnic I/11 a I/44, 
pro které je koridor DK1 vymezen. Dále jsou jako podmíněně přípustné využití – v plochách 
bezprostředně přiléhajících k ploše koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 – stavby 
vedlejší/související se stavbou přeložek těchto silnic. 
 
Plochy lesní  NL 

     Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i lokální biokoridory 
územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizovat především takové 
stavby, které jsou v souladu s jejich prvořadou funkcí, tj. stavby pro lesní hospodářství a mys-
livost; dále se připouštějí stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologic-
kých a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a stavby, zařízení a jiná opat-
ření pro ochranu přírody a krajiny, některé stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a některé vybrané stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu. Ve vymezených plochách 
biokoridorů ÚSES je realizace staveb a zařízení omezena. Jako podmíněně přípustné – pouze 
v ploše koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 – jsou přípustné stavby silnic včetně 
vedlejších/souvisejících staveb; jde o přípustnost staveb přeložek silnic I/11 a I/44, pro které 
je koridor DK1 vymezen. Dále jsou jako podmíněně přípustné využití – v plochách bezpro-
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středně přiléhajících k ploše koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 – stavby vedlej-
ší/související se stavbou přeložek těchto silnic. 
 
Plochy přírodní  NP 

 Zahrnují pozemky nadregionálních a regionálních částí územního systému ekologické sta-
bility a plochy lokálních biocenter územního systému ekologické stability. Představují těžiště 
zájmu ochrany přírody a území a základní předpoklad jeho ekologické stability. Na těchto 
plochách je realizace jakýchkoliv staveb a zařízení výrazně omezena, nezbytné střety komu-
nikací a sítí technické infrastruktury s plochami přírodními je nutno minimalizovat. Jako 
podmíněně přípustné – pouze v ploše koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 – jsou 
přípustné stavby silnic včetně vedlejších/souvisejících staveb; jde o přípustnost staveb přelo-
žek silnic I/11 a I/44, pro které je koridor DK1 vymezen. Dále jsou jako podmíněně přípustné 
využití – v plochách bezprostředně přiléhajících k ploše koridoru dopravní infrastruktury – 
silniční DK1 – stavby vedlejší/související se stavbou přeložek těchto silnic. 
 
Plochy smíšené nezastavěného území NS  

Zahrnují pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů – převážně náletovou zeleň na 
nelesní půdě, zeleň historických krajinných struktur – kamenic a doprovodné porosty vod-
ních toků. Součástí těchto ploch jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické 
stability. Na těchto plochách lze realizovat pouze takové stavby, které neohrozí jejich eko-
stabilizační funkci. Jako podmíněně přípustné – pouze v ploše koridoru dopravní infrastruk-
tury – silniční DK1 – jsou přípustné stavby silnic včetně vedlejších/souvisejících staveb; jde 
o přípustnost staveb přeložek silnic I/11 a I/44, pro které je koridor DK1 vymezen. Dále jsou 
jako podmíněně přípustné využití – v plochách bezprostředně přiléhajících k ploše koridoru 
dopravní infrastruktury – silniční DK1 – stavby vedlejší/související se stavbou přeložek těchto 
silnic. 

 

     Podmínky pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití ploch 
nezastavěného území vycházejí z § 18 odst. 5 stavebního zákona. Obecně se pro všechny 
plochy nezastavěného území jako přípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatření 
pro ochranu přírody a krajiny a stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí eko-
logických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, dále pak stavby dopravní 
a technické infrastruktury (v některých plochách s určitým omezením) a turistické trasy, cyk-
listické stezky a trasy a lyžařské běžecké trasy. 

       Jako nepřípustné využití se stanovuje: 

- pro plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN se jako nepřípustné využití 
stanovují stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví, a to z důvodu veřej-
ného zájmu na ochranu zdraví a bezpečnosti obyvatel – jde o plochy lyžařské sjezdovky, 
neslučitelné se stavbami pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství 

- pro plochy vodní a vodohospodářské W se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zaří-
zení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví a stavby přístřešků pro turisty, stavby eko-
logických a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu 
na ochranu přírody a krajiny (pozemky vodních nádrží a toků zpravidla zahrnují i cenné 
břehové porosty) 
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- pro plochy zemědělské NZ se jako nepřípustné využití stanovují stavby ekologických 
a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu 
přírodních hodnot území, ochranu zemědělské půdy, ochranu přírody a krajiny a ochranu 
krajinného rázu 

- pro plochy lesní NL se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatření 
pro zemědělství a stavby ekologických a informačních center a hygienických zařízení, a to 
z důvodu veřejného zájmu na ochranu přírodních hodnot území a ochranu lesa jako ná-
rodního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, ochranu přírody 
a krajiny a ochranu krajinného rázu 

- pro plochy přírodní NP se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatře-
ní pro zemědělství a lesnictví, stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních 
center a hygienických zařízení, a to ve veřejném zájmu, kterým je ochrana přírodních 
hodnot území a vytváření a ochrana systémů ekologické stability, které je veřejným zá-
jmem; z hlediska ochrany přírody a krajiny jde o nejcennější části území obce  

- pro plochy smíšené nezastavěného území – přírodní NS se jako nepřípustné využití stano-
ví stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví a stavby ekologických 
a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu 
přírody a krajiny a krajinného rázu; jde o ekologicky cenné plochy krajinné zeleně.   

 

F.7.   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 

    Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření vyplývá ze stanovené koncepce rozvoje 
obce. 

Jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury jsou vymezeny: 
- stavba přeložky silnice I/44 ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury – silniční DK1 

včetně souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury (VD1); tato stavba je jako 
veřejně prospěšná stavba vymezena v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění (s označením D5) 

- přestavba křižovatky silnice I/11 a III/4503 (VD2); důvodem je odstranění dopravní závady 
- stavba cyklostezky podél silnice I/11 (VD3); důvodem je zajištění bezpečnosti cyklistů. 

     Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury nejsou vymezeny. 

     Jako veřejně prospěšná opatření jsou vymezena k zajištění funkce územního systému eko-
logické stability pro chybějící části biocenter a biokoridorů (VU1 až VU9) a opatření pro zajiš-
tění protipovodňové ochrany na řece Desné (VK1). 

 

F.8.   Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo  

     V územním plánu jsou vymezeny čtyři plochy navržených veřejných prostranství, pro která 
lze uplatnit předkupní právo; jde o zastavitelné plochy veřejných prostranství – veřejné zele-
ně ZV v lokalitě U Hřbitova (zastavitelné plochy Z18A a Z18B – PP1A a PP1B) a v lokalitě 
U Rybníka (zastavitelné plochy Z31 a Z32 – PP1 a PP2).  
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     Ve všech případech je předkupní právo zřizováno ve prospěch Obce Petrov nad Desnou. 

 

F.9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  

    V územním plánu se kompenzační opatření nestanovují. 

 

 
 

G.   VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

Pro zástavbu obce Petrov nad Desnou je typická souvislá a poměrně hustá zástavba, která 
v podstatě neposkytuje žádné územní možnosti pro novou obytnou výstavbu uvnitř zastavě-
ného území; zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu jsou proto převážně vymezeny 
mimo zastavěné území. 

Většinu vymezených zastavitelných ploch tvoří plochy, určené prioritně pro novou obyt-
nou výstavbu – plochy smíšené obytné – venkovské SV. Potřeba vymezení zastavitelných 
ploch určených pro obytnou výstavbu vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyva-
tel, která předpokládá do r. 2035 2040 mírný nárůst  počtu obyvatel na cca 1280 1320; po-
třeba nových bytů k r. 2035 2040 vychází z následujících předpokladů: 

- Předpokládá se úbytek cca 15 až 20 20 až 30 bytů (ve všech formách, především přemě-
nou části rodinných domů na druhé bydlení a pro jiné využití). Demolice budou tvořit 
pouze malou část úbytku bytů, je proto možno uvažovat s poměrně nízkou intenzitou 
úbytku trvale obydlených bytů – asi 0,25 % ročně z celkového výchozího počtu bytů (tj. s 
životností bytů jako hrubých staveb překračující 150 let). K úbytkům bytového fondu do-
chází většinou formálně, v rámci rekonstrukce a modernizace bytů nebo z jiných důvodů 
(vynětí z bytového fondu pro podnikání, faktické slučování bytů – především v rodinných 
domech, zejména pak využitím bytů pro druhé bydlení – rekreaci). 

- Pro zlepšení úrovně bydlení je vypočtena potřeba cca 25 až 30 bytů – jde především 
o pokrytí nároků vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti domácnosti, což bude 
představovat největší část z celkové „potřeby“ nových bytů. K růstu počtu domácností 
(tj. ke snížení velikosti průměrné domácnosti) dochází i při stagnaci počtu obyvatel, pře-
devším díky růstu podílu jednočlenných domácností starších osob, ale i mladých samo-
statně žijících jednotlivců.  

- Pro zajištění potřeb očekávaného přírůstku počtu obyvatel do r. 2040 je bilancována po-
třeba cca 20 až 25 25 až 35 bytů. 

    Na základě odborného odhadu je tedy v období do r. 2035 2040 předpokládána realizace 
cca 5 nových bytů ročně, tj. celkem asi 60 80 – 90 nových bytů; tento odhad vychází 
z demografické prognózy vývoje vlastní obce. Obecně je zvykem vymezovat v územních plá-
nech zastavitelné plochy pro novou bytovou výstavbu s určitou rezervou, ve výši min.                          
30-40%, a to s ohledem na následující skutečnosti:  

• zájem o bydlení v obci je vysoký, včetně výstavby nemovitostí pro rekreační využití (druhé 
bydlení), čemuž nelze reálně zabránit 
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• pouze menší část stavebních pozemků je infrastrukturně připravená, u větších lokalit je 
zasíťování obvykle minimální, náklady jsou přitom vysoké (průměrně kolem 1000 Kč/m2), 
otázkou jsou mnohdy i majetkoprávní vztahy (zejména u plošně větších lokalit) 

• účinnost ekonomických nástrojů zajišťujících urbanistickou efektivnost využití území je 
nízká (např. daně z nemovitostí), tj. i následný tlak na prodej stavebních pozemků je malý 

• stavební pozemky se stávají samy o sobě dlouhodobou investicí, často nejsou nabízeny 
k prodeji (pouze pro rodinné příslušníky), podobně i objekty k bydlení jsou mnohdy inves-
ticí (k čemuž přispívá zejména vývoj na hypotéčním trhu a jeho propagace) 

• spíše podprůměrná velikost obce ztěžuje přesnost prognóz, otázkou je i zájem komerčních 
investorů v území, kteří zde mohou realizovat své investiční záměry. 

    Zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů v Petrově nad Desnou dále vyvolává příměst-
ská poloha obce – zájem ze strany obyvatel Šumperka. Odhad potřeby ploch pro tyto zájem-
ce je velmi obtížný, v podstatě závisí na tom, zde budou potenciální pozemky nabídnuty 
k prodeji. Dále je nutno zajistit náhradní výstavbu pro obyvatele domů, které budou demolo-
vány kvůli přeložce silnice I/44 – odhadem půjde o cca 5 rodinných domů. 

     V územním plánu jsou zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské vymezeny 
s přibližně 30-40% rezervou – jsou vymezeny 22 zastavitelné plochy je vymezeno 25 zastavi-
telných ploch, s celkovou kapacitou cca 85 115 rodinných domů (bytů). Část vymezených 
zastavitelných ploch je přebírána z předchozího územního plánu. 

Zastavitelná plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD Z34 je určena 
pro rozšíření sousední výrobní zóny; je přebírána z předchozího územního plánu. Zastavitel-
ná plocha výroby a skladování – lehký průmysl VL Z22 je určena pro rozšíření stávajícího dře-
vozpracujícího výrobního areálu u železniční stanice Petrov nad Desnou, což je v souladu 
s kritérii a požadavky stanovenými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 
2, 3, 4 a 5, pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, kde je konkrétně uvede-
no: 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  
a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekolo-

gického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik a sucha.  

Ostatní zastavitelné plochy jsou vymezeny pro veřejná prostranství a pro dopravní in-
frastrukturu v nezbytném rozsahu, zajišťujícím fungování obce. Vymezení těchto ploch je 
v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, s prioritami 
č. 24, 27 a 28:  

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejmé-
na uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dosta-
tečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování je-
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ho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky 
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmí-
nek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalit-
nění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly 
i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se speci-
fickými geografickými podmínkami.  

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit 
ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

     Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS jsou vymezeny pro vybudování 
cyklostezky podél silnice I/11 (plochy Z38, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44 a Z45). 

     Zastavitelné plochy veřejných prostranství PV jsou vymezeny pro vybudování nových 
místních komunikací v lokalitě Petrovská (plochy Z15, Z21) a pro rozšíření stávající místní 
komunikace v lokalitě Pod Terezínem (plocha Z27). 

     Zastavitelné plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou vymezeny pro vybu-
dování ploch veřejně přístupné zeleně v lokalitách U Hřbitova (plochy Z18A a Z18B), 
U Rybníka (plochy Z31, Z32) a Šumperská (plocha Z30). 

 

 

 

H.    VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ                                         
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2011 
Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 271/2019 Sb., o sta-
novení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Použité podklady: 
- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů  

ÚAP a Katastru nemovitostí 
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 

srpen 2021, březen 2023. 

Z hlediska kvality zemědělských pozemků v řešeném území převažují půdy nejlepší kvality 
– v I., ale zejména ve II. třídě ochrany; tyto půdy bezprostředně obklopují zastavěné území 
obce. Velmi omezeně jsou zastoupeny půdy ve III. a IV. třídě ochrany; půdy v V. třídě ochrany 
se vyskytují v poněkud větším rozsahu, na svazích nad zástavbou obce, bez vazby na zasta-
věné území. 

http://www.nahlizenidokn.cz/
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Zábor půdy podle funkčního členění ploch                                                              

 Funkční členění 
Zábor zemědělské půdy 

(ha) 

 Zastavitelné plochy 

SV Plochy smíšené obytné – venkovské 13,34 18,20 

DS Plochy dopravní infrastruktury – silniční 0,17 

VD Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 0,61 

VL Plochy výroby a skladování – lehký průmysl 0,39 

PV Plochy veřejných prostranství  0,48 

ZV Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 0,61 

ZS Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené 0,86 

Zastavitelné plochy celkem 16,46 21,32 

 Plochy přestavby 

SV Plochy smíšené obytné – venkovské 0,21 

Plochy přestavby celkem 0,21 

  Plochy změn v krajině 

NP Plochy přírodní 10,55 9,83 

NS Plochy smíšené zastavěného území 0,16 

Plochy změn v krajině celkem 10,71 9,99 

 Plochy dopravních koridorů 

DK Koridor dopravní infrastruktury – silniční 9,60 9,36 

Plochy dopravních koridorů celkem 9,60 9,36 

 Zábor půdy celkem 36,98 40,88 

 

Zábor je vymezen pro následující zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn 
v krajině:  

 Zastavitelné plochy 

Plochy smíšené obytné – venkovské SV   

- Plocha Z1 (Terezín I.) – 1,02 0,80 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vyme-
zena v proluce mezi stávající zástavbou v lokalitě Terezín a jako zastavitelná byla vymeze-
na již v předchozím územním plánu. 

- Plocha Z2 (Terezín II.) – 0,23 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena 
v proluce mezi stávající zástavbou v lokalitě Terezín. 

- Plocha Z3 (Terezín III.) – 0,36 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena 
v proluce mezi stávající zástavbou v lokalitě Terezín. 

- Plocha Z4 (Terezín IV.) – 0,15 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena 
v návaznosti na stávající zástavbu v lokalitě Terezín. 

- Plocha Z5 (Terezín V.) – 0,37 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena 
v návaznosti na stávající zástavbu v lokalitě Terezín. 

- Plocha Z6 (Terezín VI.) – 0,30 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena 
v návaznosti na stávající zástavbu v lokalitě Terezín. 

- Plocha Z8 (Terezín VII.) – 1,07 1,25 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vy-
mezena v proluce mezi stávající zástavbou v lokalitě Terezín; část plochy o rozloze 0,08 ha 
byla jako  zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu. 
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- Plocha Z9 (U Trati I.) – 0,92 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je situována 
v proluce mezi stávající zástavbou a jako zastavitelná byla vymezena již v předchozím 
územním plánu; jde o lokalitu, která je v současné době postupně zastavována. 

- Plocha Z10 (U Trati II.) – 0,53 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je situována 
v proluce mezi stávající zástavbou a jako zastavitelná byla vymezena již v předchozím 
územním plánu; jde o lokalitu, která je v současné době postupně zastavována. 

- Plocha Z12 (Šumperská I.) – 0,77 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je situo-
vána uvnitř zastavěného území; část plochy o rozloze 0,24 ha byla jako zastavitelná plocha 
vymezena již v předchozím územním plánu, zbývající část byly navržena pro stavbu pře-
ložky silnice I/11, se kterou se již neuvažuje.  

- Plocha Z13 (Petrovská I.) – celkem 0,48 ha zemědělské půdy, z toho je 0,31 ha v I. třídě 
ochrany, 0,17 ha ve II. třídě ochrany; plocha je situována v návaznosti na zastavěné území.  

- Plocha Z14 (Petrovská II.) – celkem 1,16 ha zemědělské půdy, z toho je 1,08 ha v I. třídě 
ochrany, 0,08 ha ve II. třídě ochrany; část plochy o rozloze 0,58 ha byla jako zastavitelná 
vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z16 (Petrovská III.) – 0,55 ha zemědělské půdy v I. třídě ochrany; část plochy o roz-
loze 0,53 ha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z17 (Petrovská IV.) – 0,10 ha zemědělské půdy v I. třídě ochrany; část plochy 
o rozloze 0,02 ha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plochy Z19A a Z19B (U Školy I.) – celkem 0,84 ha zemědělské půdy, z toho je 0,62 ha 
v I. třídě ochrany, 0,22 ha ve II. třídě ochrany.  

- Plocha Z20 (U Školy II.) – celkem 0,82 ha zemědělské půdy, z toho je 0,44 ha v I. třídě 
ochrany, 0,38 ha ve II. třídě ochrany; část plochy o rozloze 0,13 ha byla jako zastavitelná 
vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z25 (Pod Terezínem I.) – 0,69 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha na-
vazuje na stávající zástavbu a jako zastavitelná byla vymezena již v předchozím územním 
plánu.   

- Plocha Z26 (Pod Terezínem II.) – 1,23 1,31 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha 
je situována v proluce mezi stávající zástavbou a jako zastavitelná byla vymezena již 
v předchozím územním plánu.   

- Plocha Z28 (Pod Terezínem III.) – 0,41 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha 
navazuje na stávající zástavbu.   

- Plocha Z36 (U Merty I.) – 0,58 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je situová-
na v proluce mezi stávající zástavbou a bývalým evangelickým hřbitovem; část plochy 
o rozloze 0,32 ha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu.   

- Plocha Z37 (U Merty II.) – 0,76 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je situová-
na v návaznosti na stávající zástavbu, jako zastavitelná byla vymezena již v předchozím 
územním plánu.  

- Plocha Z46 (Na Terezíně) – 4,62 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je situo-
vána v jihozápadní části území obce, severně silnice III/01122; je přebírána z předchozího 
územního plánu, kde byla označena Z2/6; je vydáno územní rozhodnutí pro umístění 31 



Odůvodnění Územního plánu Petrov nad Desnou – II.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023 

101 

rodinných domů včetně technické a dopravní infrastruktury; výstavba je před zahájením, 
dopravní a technická infrastruktura je již zčásti vybudována.  

- Plocha Z47 (U Desné) – 0,20 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je situována 
na jihozápadním okraji území obce, v návaznosti na stávající zástavbu; její kapacita je 
1 RD.  

 
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 

- Plocha Z34 (Šumperská III.) – 0,61 ha ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena pro rozší-
ření výrobní zóny ve střední části obce a jako zastavitelná plocha pro tento záměr byla 
vymezena již v předchozím územním plánu.  

 
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 

- Plocha Z22 (U Nádraží) – 0,39 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vymeze-
na pro rozšíření areálu pily.   

 
Plochy veřejných prostranství PV 

- Plocha Z15 (Místní komunikace Petrovská I.) – celkem 0,22 ha zemědělské půdy, z toho je 
0,17 ha v I. třídě ochrany, 0,05 ha ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena pro vybudování 
místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch smí-
šených obytných – venkovských SV Z13 a Z14; část plochy o rozloze 0,05 ha bylo pro vý-
stavbu navrženo již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z21 (Místní komunikace Petrovská II.) – celkem 0,21 ha zemědělské půdy, z toho je 
0,12 ha v I. třídě ochrany, 0,09 ha ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena pro vybudování 
místních komunikací pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch smíšených obyt-
ných – venkovských SV Z19A, Z19B a Z20; část plochy o rozloze 0,04 ha bylo pro výstavbu 
navrženo již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z27 (Místní komunikace Pod Terezínem) – 0,05 ha zemědělské půdy ve II. třídě 
ochrany; plocha je vymezena pro rozšíření stávající místní komunikace pro zajištění do-
pravní obsluhy zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských SV Z25 a Z26; část 
plochy o rozloze 0,05 ha bylo pro výstavbu navrženo již v předchozím územním plánu.  

 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

- Plochy Z18A a Z18B (U Hřbitova) – celkem 0,48 ha zemědělské půdy, z toho je 0,37 ha 
v I. třídě ochrany, 0,11 ha ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena v návaznosti na zastavi-
telné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z19A, Z19B a Z20.   

- Plocha Z30 (Šumperská II.) – celkem 0,13 ha zemědělské půdy, z toho je 0,03 ha v I. třídě 
ochrany, 0,10 ha ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena uvnitř zastavěného území.  

 
Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS 

- Plocha Z11 (U Trati III.) – 0,86 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vymeze-
na podél železniční trati č. 293, v ochranném pásmu dráhy a bude plnit funkci izolační ze-
leně mezi železniční tratí a stávající a navrženou obytnou zástavbou. V předchozím územ-
ním plánu byla tato plocha vymezena jako zastavitelná plocha pro obytnou výstavbu. 
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Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

- Plochy Z38, Z40, Z43 a Z44 (Cyklostezka) – celkem 0,17 ha zemědělské půdy, z toho je 
0,01 ha v I. třídě ochrany, 0,16 ha ve II. třídě ochrany; jde o části navržené cyklostezky 
podél silnice I/11; navržená cyklostezka je vymezena jako veřejně prospěšná stavba.  

 

 Plochy přestavby 

- Plocha smíšená obytná – venkovská SV P3 (U Hřiště) – 0,21 ha ve II. třídě ochrany; plocha 
je vymezena v prostoru bývalé, již zrušené čistírny odpadních vod, uvnitř zastavěného 
území. 

 

 Plochy změn v krajině 

- Plochy přírodní NP K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 a K8 – celkem 10,55 9,83 ha zemědělské 
půdy, z toho je 8,77 8,05 ha ve II. třídě ochrany, 1,36 ha ve IV. třídě ochrany a 0,42 ha 
v V. třídě ochrany; plochy jsou vymezeny pro založení chybějících částí nadregionálního 
ÚSES, včetně vložených lokálních biocenter, v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění; jde o veřejně prospěšná opatření. 

- Plocha smíšená nezastavěného území NS K9 – 0,16 ha zemědělské půdy ve III. třídě 
ochrany; plocha je vymezena pro založení chybějící části lokálního biokoridoru LK22. 

 

 Plochy dopravních koridorů 

- Koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1 – celkem 9,60 9,36 ha zemědělské půdy, 
z toho je 0,02 ha v I. třídě ochrany, 9,58 9,34 ha ve II. třídě ochrany; jde o koridor vyme-
zený pro přeložku silnice I/44 včetně dílčí přeložky silnice I/11 a včetně dalších souvisejí-
cích staveb, v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném zně-
ní; přeložka silnice I/44 je veřejně prospěšnou stavbou. Vyhodnocení záboru půdy je pře-
vzato ze zpracované územní studie Posouzení polohy koridorů I/44 a I/11 na území obce 
Petrov na Desnou (územní studie, UDI MORAVA s.r.o., srpen 2014), kde byl zábor vyhod-
nocen již pro podrobnější řešení přeložky, včetně zářezů a násypů; průměrná šířka záboru 
pro trasu přeložky je 18 – 20 m. 

 
Zdůvodnění záboru zemědělských pozemků 

    Celkový předpokládaný zábor zemědělské půdy činí 36,98 40,88 ha, z toho je 3,82 ha 
v I. třídě ochrany, 31,22 35,12 ha ve II. třídě ochrany, 0,16 ha ve III. třídě ochrany, 1,36 ha 
ve IV. třídě ochrany a 0,42 ha v V. třídě ochrany. Poměrně značnou část vypočteného záboru 
zemědělské půdy představuje zábor pro koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1 
(9,60 9,36 ha, tj. 26 23 %), vymezený pro přeložku silnice I/44; jde o záměr obsažený jako 
veřejně prospěšná stavba v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném 
znění. Další poměrně velký rozsah představují zábory pro založení chybějících částí územ-
ního systému ekologické stability, zejména pro nadregionální biokoridory K89 a K91 (10,71 
9,99 ha, tj. 29 24 %), tedy pro veřejně prospěšná opatření přebíraná rovněž ze Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. Další poměrně velký zábor před-
stavuje dodatečně vymezená (po společném jednání) zastavitelná plocha smíšená obytná – 
venkovská SV Z46; jde o zastavitelnou plochu, která je vymezena v patném územním plánu 
s označením Z2/6; je vydáno územní rozhodnutí pro umístění 31 rodinných domů včetně 
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technické a dopravní infrastruktury; výstavba je před zahájením, dopravní a technická in-
frastruktura je již zčásti vybudována.  

      Převážnou část zabíraných pozemků představují půdy ve II. třídě ochrany, v menším roz-
sahu pak půdy v I. třídě ochrany. Tato skutečnost je vyvolána tím, že půdy v I. a II. třídě 
ochrany ze všech stran obklopují zastavěné území, zatímco půdy ve III., IV. a V. třídě ochrany 
se nacházejí v lokalitách, které vazbu na zastavěné území nemají. Stávající zástavba obce je 
z velké části soustředěna v nivách vodních toků, kde se zároveň vyskytují nejkvalitnější 
půdy (I. a II. třída ochrany), zatímco zemědělské pozemky méně kvalitní se vyskytují výše 
na svazích nad údolními nivami. Protože rozvojové plochy pro novou výstavbu je nutno 
vymezit v co největší míře v přímé návaznosti na zastavěné území, nelze zastavitelné plo-
chy situovat do poloh nenavazujících na stávající zástavbu.  

     Část vymezených zastavitelných ploch, včetně ploch, které vyvolávají zábor zeměděl-
ských pozemků v I. a ve II. třídě ochrany, je přitom přebírán z předchozího, dosud platného 
územního plánu (Územní plán obce Sobotín, ve znění Změny č. 2 – dosud platný); na tyto 
plochy se tak nevztahuje ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně země-
dělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno: 

(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

a to v souladu s ustanovením odst. 4 zákona, který stanoví:  

(4) Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně je-
jich využití. 

     Přebírané plochy jsou vyznačeny v grafické příloze – ve výkrese č. 9. Výkres předpokláda-
ných záborů půdního fondu. 

Zábor zemědělských pozemků je vymezen pro vymezené zastavitelné plochy, plochu pře-
stavby, plochy změn v krajině a pro koridor dopravní infrastruktury – silniční; převážnou vět-
šinu vymezených zastavitelných ploch tvoří plochy smíšené obytné – venkovské SV, určené 
především pro obytnou výstavbu. Potřeba vymezení zastavitelných ploch určených pro obyt-
nou výstavbu vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, která předpokládá 
do r. 2035 2040 mírný nárůst  počtu obyvatel na cca 1280 1320; potřeba nových bytů 
k r. 2035 2040 vychází z následujících předpokladů: 

- Předpokládá se úbytek cca 15 až 20 20 až 30 bytů (ve všech formách, především přemě-
nou části rodinných domů na druhé bydlení a pro jiné využití). Demolice budou tvořit 
pouze malou část úbytku bytů, je proto možno uvažovat s poměrně nízkou intenzitou 
úbytku trvale obydlených bytů – asi 0,25 % ročně z celkového výchozího počtu bytů, tj. s 
životností bytů jako hrubých staveb překračující 150 let. K úbytkům bytového fondu do-
chází většinou formálně, v rámci rekonstrukce a modernizace bytů nebo z jiných důvodů 
(vynětí z bytového fondu pro podnikání, faktické slučování bytů – především v rodinných 
domech, zejména pak využitím bytů pro druhé bydlení – rekreaci). 

- Pro zlepšení úrovně bydlení je vypočtena potřeba cca 25 až 30 bytů – jde především 
o pokrytí nároků vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti domácnosti, což bude 
představovat největší část z celkové „potřeby“ nových bytů. K růstu počtu domácností 
(tj. ke snížení velikosti průměrné domácnosti) dochází i při stagnaci počtu obyvatel, pře-
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devším díky růstu podílu jednočlenných domácností starších osob, ale i mladých samo-
statně žijících jednotlivců.  

- Pro zajištění potřeb očekávaného přírůstku počtu obyvatel do r. 2040 je bilancována po-
třeba cca 20 až 25 25 až 35 bytů. 

    Na základě odborného odhadu je tedy v období do r. 2035 2040 předpokládána realizace 
cca 60 80 – 90 nových bytů; tento odhad vychází z demografické prognózy vývoje vlastní 
obce. Obecně je zvykem vymezovat v územních plánech zastavitelné plochy pro novou byto-
vou výstavbu s určitou rezervou, ve výši min. 30-40 %, a to s ohledem na následující skuteč-
nosti:  

• zájem o bydlení v obci je vysoký, včetně výstavby nemovitostí pro rekreační využití (druhé 
bydlení), čemuž nelze reálně zabránit 

• pouze menší část stavebních pozemků je infrastrukturně připravená, u větších lokalit je 
zasíťování obvykle minimální, náklady jsou přitom vysoké (průměrně kolem 1000 Kč/m2), 
otázkou jsou mnohdy i majetkoprávní vztahy (zejména u plošně větších lokalit) 

• účinnost ekonomických nástrojů zajišťujících urbanistickou efektivnost využití území je 
nízká (např. daně z nemovitostí), tj. i následný tlak na prodej stavebních pozemků je malý 

• stavební pozemky se stávají samy o sobě dlouhodobou investicí, často nejsou nabízeny 
k prodeji (pouze pro rodinné příslušníky), podobně i objekty k bydlení jsou mnohdy inves-
ticí (k čemuž přispívá zejména vývoj na hypotéčním trhu a jeho propagace) 

• spíše podprůměrná velikost obce ztěžuje přesnost prognóz, otázkou je i zájem komerčních 
investorů v území, kteří zde mohou realizovat své investiční záměry. 

    Zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů v Petrově nad Desnou dále vyvolává příměst-
ská poloha obce – zájem ze strany obyvatel Šumperka. Odhad potřeby ploch pro tyto zá-
jemce je velmi obtížný, v podstatě závisí na tom, zde budou potenciální pozemky nabídnuty 
k prodeji. Dále je nutno zajistit náhradní výstavbu pro obyvatele domů, které budou demo-
lovány kvůli přeložce silnice I/44 – odhadem půjde o cca 5 rodinných domů. 

     V územním plánu jsou zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské vymezeny 
s přibližně 40% rezervou – jsou vymezeny 22 zastavitelné plochy, s celkovou kapacitou cca 85 
rodinných domů (bytů). Část vymezených zastavitelných ploch je přebírána z předchozího 
územního plánu. 
     
Odůvodnění záboru zemědělské půdy dle §4 zákona č. č. 334/1992 Sb., o ochraně země-
dělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: 

§4 
(1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné 
a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách sta-
vebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením pře-
žilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze ze-
mědělského půdního fondu, je nutno především 

a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách – pozemky navrže-
né k záboru jsou v územním plánu vymezeny jako zastavitelné plochy, jako plocha pře-
stavby, tj. pro nové využití ploch v zastavěném území, a jako plochy změn v krajině – 
pro založení chybějících částí ÚSES 
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b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy 
ochrany – převážnou část zabíraných pozemků představují půdy ve II. třídě ochrany, 
v menším rozsahu pak půdy v I. třídě ochrany. Tato skutečnost je vyvolána tím, že půdy 
v I. a II. třídě ochrany ze všech stran obklopují zastavěné území, zatímco půdy ve III., IV. 
a V. třídě ochrany se nacházejí v lokalitách, které vazbu na zastavěné území nemají; 
protože rozvojové plochy pro novou výstavbu je nutno vymezit v co největší míře 
v přímé návaznosti na zastavěné území, nelze zastavitelné plochy situovat do poloh ne-
navazujících na stávající zástavbu a tedy na pozemky v horších třídách ochrany  

c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtoko-
vé poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací – vymezením zastavitel-
ných ploch ani ploch změn v krajině nedojde k narušení organizace zemědělského půd-
ního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území ani k narušení sítě zeměděl-
ských účelových komunikací. 

(2) Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 
na území obce, na kterém má být záměr, který se dotýká zemědělského půdního fondu (dále 
jen „záměr“), realizován, popřípadě na území dvou nebo více obcí, jedná-li se o záměr, který 
přesahuje území obce, nebo veřejně prospěšnou stavbu anebo veřejně prospěšné opatření.    
Značnou část vypočteného záboru zemědělské půdy představuje zábor pro koridor dopravní 
infrastruktury – silniční DK1 (9,60 9,36 ha, tj. 26 23 %), vymezený pro přeložku silnice I/44; jde 
o záměr obsažený jako veřejně prospěšná stavba v Zásadách územního rozvoje Olomouckého 
kraje v platném znění. Další velký zábor vyvolává vymezení chybějících částí územního systé-
mu ekologické stability, převážně nadregionálního významu (10,71 9,99 ha, tj. 29 24 %), tedy 
pro veřejně prospěšná opatření, vymezená v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění. 

 (3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný ve-
řejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu 
Téměř 60 Cca 50 % záboru zemědělské půdy představují zábory pro veřejně prospěšné stavby 
(tj. pro přeložku silnice I/44 včetně souvisejících staveb), veřejně prospěšná opatření 
(tj. pro chybějící části ÚSES) a pro veřejná prostranství – viz předchozí text. 
 

Zábor zemědělského půdního fondu  

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad vý-
měry zábo-
ru, na které 
bude prove-
dena rekul-

tivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o existen-
ci závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existen-
ci staveb 

k ochraně 
pozemku 

před 
erozní 

činností 
vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm.g) I. II. III. IV. V. 

Zastavitelné plochy                     

Z1 SV 
1,02 
0,80 

  
1,02 
0,80 

          ANO 
    

Z2 SV 0,23   0,23                 

Z3 SV 0,36   0,36                 

Z4 SV 0,15   0,15                 

Z5 SV 0,37   0,37                 

Z6 SV 0,30   0,30                 
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Z8 SV 
1,07 
1,25 

  
1,07 
1,25 

            
    

Z9 SV 0,92   0,92                 

Z10 SV 0,53   0,53                 

Z12 SV 0,77   0,77                 

Z13 SV 0,48 0,31 0,17                 

Z14 SV 1,16 1,08 0,08                 

Z16 SV 0,55 0,55                   

Z17 SV 0,10 0,10                   

Z19A SV 0,34 0,34                   

Z19B SV 0,50 0,28 0,22                 

Z20 SV 0,82 0,44 0,38                 

Z25 SV 0,69   0,69                 

Z26 SV 
1,23 
1,31  

1,23 
1,31 

            
    

Z28 SV 0,41   0,41                 

Z36 SV 0,58   0,58                 

Z37 SV 0,76   0,76                 

Z46 SV 4,62  4,62         

Z47 SV 0,20  0,20         

celkem SV  
13,34 
18,20 

3,10 
10,24 
15,10 

0,00 0,00 0,00 0,00     
    

Z38 DS 0,01   0,01                 

Z40 DS 0,06 0,01 0,05                 

Z43 DS 0,09  0,09      ANO   

Z44 DS 0,01  0,01         

celkem DS 0,17 0,01 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z34 VD 0,61   0,61                 

celkem VD  0,61 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z22 VL 0,39   0,39                 

celkem VL  0,39 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z15 PV 0,22 0,17 0,05                 

Z21 PV 0,21 0,12 0,09                 

Z27 PV 0,05   0,05                 

celkem PV  0,48 0,29 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z18A ZV 0,18 0,18                   

Z18B ZV 0,30 0,19 0,11                 

Z30 ZV 0,13 0,03 0,10                 

celkem ZV  0,61 0,40 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z11 ZS 0,86   0,86                 

celkem ZS  0,86 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00         
Celkem zastavitelné  
plochy  

16,46 
21,32 

3,80 
12,66 
17,52 

0,00 0,00 0,00 0,00         

Plochy přestavby                     
P3 SV 0,21   0,21                 

celkem SV  0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00         
Celkem plochy 
přestavby 

0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00         

Plochy změn v krajině                     

K1 NP 
1,66 
1,67 

  
1,66 
1,67 

          ANO 
    

K2 NP 3,64   2,64   1,00       ANO     

K3 NP 0,18       0,18       ANO     

K4 NP 0,30       0,18 0,12     ANO     

K5 NP 0,20         0,20           
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K6 NP 
2,31 
1,59 

  
2,31 
1,59 

            
    

K7 NP 1,39   1,39                 

K8 NP 
0,87 
0,86 

  
0,77 
0,76 

    0,10     ANO 
    

celkem NP  
10,55 
9,83 

0,00 
8,77 
8,05 

0,00 1,36 0,42 0,00   
      

K9 NS 0,16     0,16               

celkem NS  0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00         
Celkem plochy 
změn v krajině 

10,71 
9,99 

0,00 
8,77 
8,05 

0,16 1,36 0,42 0,00         

Plochy dopravních koridorů  

DK1   
9,60 
9,36 

0,02 
9,58 
9,34 

          ANO     

Celkem plochy 
dopravních koridorů 

9,60 
9,36 

0,02 
9,58 
9,34 

0,00 0,00 0,00 0,00         

                          

ZÁBOR CELKEM 
36,98 
40,88 

3,82 
31,22 
35,12 

0,16 1,36 0,42 0,00         

 

Plochy, které byly jako návrhové obsaženy již v předchozím územním plánu                         
(Územní plán obce Sobotín ve znění Změny č. 2) 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad vý-
měry zábo-
ru, na které 
bude prove-
dena rekul-

tivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o existen-
ci závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existen-
ci staveb 

k ochraně 
pozemku 

před 
erozní 

činností 
vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm.g) I. II. III. IV. V. 

Zastavitelné plochy                     

Z1 SV 
1,02 
0,80 

  
1,02 
0,80 

          ANO 
    

Z8 část SV 0,08   0,08                 

Z9 SV 0,92   0,92                 

Z10 SV 0,53   0,53                 
Z11 ZS 0,86   0,86                 

Z12 část SV 0,24   0,24                 

Z14 část SV 0,58 0,58                   
Z15 část PV 0,05 0,05                   

Z16 část SV 0,53 0,53                   

Z17 část SV 0,02 0,02                   
Z20 část SV 0,13 0,13                   

Z21 část PV 0,04 0,04                   

Z25 SV 0,69   0,69                 

Z26 SV 
1,23 
1,31 

  
1,23 
1,31 

            
    

Z27 PV 0,05   0,05                 

Z34 VD 0,61   0,61                 

Z36 část SV 0,32   0,32                 

Z37 SV 0,76   0,76                 

Z46 SV 4,62  4,62         
Celkem zastavitelné  
plochy  

8,66 
13,14 

1,35 
7,31 

11,79 
0,00 0,00 0,00 0,00         
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 Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

     Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa 0,77 ha je navržen pro vybudování horní 
části lyžařského areálu v Sobotíně – pro plochu rekreace – na plochách přírodního charakte-
ru RN K10. Plocha navazuje na plochu vymezenou, vyhodnocenou a schválenou pro vybudo-
vání lyžařského areálu v platném Územním plánu Sobotín.  

Výstavba ve vymezených zastavitelných plochách nebude mít vliv na okolní lesní porosty. 

V grafické části územního plánu je vymezena vzdálenost 50 m od lesa. V této vzdálenosti, 
dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (les-
ní zákon), lze rozhodnutí o umístění stavby vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní 
správy. Do vzdálenosti do 50 m od okraje lesa zasahují zastavitelné plochy Z26-SV, Z37-SV, 
P1-BH a P3-SV, zcela nepatrně pak zastavitelná plocha Z46-SV. 

 

 
 

I. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROV NAD DESNOU 
 

I.1.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou s politikou územního           
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

I.1.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou s Politikou územního                      
rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5                                 

     Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením 
vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 
ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019, 
Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 a Aktualizace č. 4, 
schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021 (dále jen PÚR ČR), určuje strategii 
a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec 
pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. PÚR ČR koordinuje záměry 
na změny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro 
zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem nebo 
předpokládaným využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové priori-
ty územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republikové 
úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory dopravní a technické 
infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozhodování 
o změnách v území a úkoly pro územní plánování.  
 

 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené v PÚR ČR, jsou v Územním plánu Petrov nad Desnou naplněny takto: 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz je-
dinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s po-
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třebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných přípa-
dech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému vše-
strannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hod-
noty. 

Územní plán Petrov nad Desnou důsledně chrání přírodní, civilizační i kulturní hodnoty 
území. Přírodní hodnoty, představované lesními porosty a krajinnou zelení, zejména 
břehovými porosty vodních toků a zelení historických krajinných struktur – kamenic, 
jsou chráněny především přísným omezením možnosti realizace staveb mimo zastavěné 
území a zastavitelné plochy. Civilizační a kulturní hodnoty včetně urbanistického, archi-
tektonického a archeologického dědictví, představované památkami místního významu, 
jsou respektovány, struktura původní zástavby je zachována. Realizací záměrů, navrže-
ných v územním plánu, nedojde k zásahům do přírodních, civilizačních ani kulturních 
hodnot území, do urbanistické struktury území, struktury osídlení ani kulturní krajiny. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sekto-
ru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Celkový zábor zemědělské půdy pro rozvojové plochy vymezené v územním plánu je 
poměrně velký – činí 36,98 40,88 ha. Poměrně značnou část vypočteného záboru země-
dělské půdy ale představuje zábor pro dopravní koridor DK1 (9,60 9,36 ha, tj. 26 23 %), 
vymezený pro přeložku silnice I/44; jde o záměr vymezený jako veřejně prospěšná stav-
ba v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. Další poměrně 
velký rozsah představují zábory pro územní systém ekologické stability (10,71 9,99 ha, 
tj. 29 24 %), tedy pro veřejně prospěšná opatření. Primární sektor je v řešeném území 
stabilizovaný, stávající zemědělský areál zůstává beze změny a plochy pro jeho rozšíření 
nejsou vymezeny. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou zabírány, do vodních 
ploch územní plán nezasahuje, ekologické funkce krajiny nejsou narušeny. 

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

Problematika prostorově sociální segregace se obce Petrov nad Desnou netýká, 
na území obce nejsou žádné sociálně vyloučené lokality.  

(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-
nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního roz-
voje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Územní plán řeší koncepci rozvoje území obce komplexně, s důrazem na posílení obytné 
funkce obce.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  
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Územní plán řeší koncepci rozvoje území na principu integrovaného rozvoje území a na-
vrhuje vyvážený rozvoj všech funkčních složek v území na základě komplexního a objek-
tivního posouzení všech zájmů v území.  

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Výrobní areály v obci jsou stabilizované, pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a lehkého 
průmyslu jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy, navazující na stávající výrobní areály.  

(18)  Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpo-
klady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 
rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

Obec Petrov nad Desnou má dlouhodobě velmi těsné vazby se sousedním Šumperkem, 
který je pro obec přirozeným spádovým centrem, poskytujícím jejím obyvatelům širokou 
škálu zařízení občanského vybavení a pracovních příležitostí; ze Šumperka do Petrova 
nad Desnou naopak směřuje nezanedbatelný tlak na výstavbu rodinných domů.  

(19)  Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného pů-
vodu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na ve-
řejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj úze-
mí. 

Na území obce je několik nevyužívaných areálů – areál bývalé ČOV, areál bývalého mo-
torestu Gabro, zčásti některé výrobní areály. V územním plánu jsou i částečně nevyužité 
výrobní areály ponechány svému původnímu účelu, s předpokladem, že budou znovu 
využívány pro tutéž funkci. Areál bývalé ČOV a areál bývalého motorestu Gabro jsou 
navrženy k přestavbě. Ochrana nezastavěného území je zajištěna stanovením jeho pří-
pustného využití s velmi malým rozsahem přípustných staveb. Stávající plochy veřejné 
zeleně v obci jsou zachovány a doplněny návrhem nových ploch. 

(20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.                      
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsled-
né ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochran-
ných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky 
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování 
a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině 
a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšo-
vání a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vy-
tvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vy-
tvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
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Důsledná ochrana přírody a krajiny a krajinného rázu, vytvoření územního systému eko-
logické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a ochrana krajinných prvků pří-
rodního charakteru v zastavěném území obce byla jednou z priorit při zpracování 
územního plánu. V územním plánu nejsou obsaženy žádné záměry, které by mohly vý-
znamně ovlivnit charakter krajiny; převážnou většinu vymezených zastavitelných ploch 
tvoří plochy smíšené obytné – venkovské, určené prioritně pro obytnou výstavbu, pří-
padně pro výstavbu zařízení občanského vybavení a plochy veřejných prostranství. 
Pro zvýšení ekologické stability krajiny je vymezen územní systém ekologické stability 
krajiny a jsou navržena opatření pro zajištění jeho funkčnosti. Stanovené cílové kvality 
krajiny jsou respektovány.   

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury 
a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-
jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předchá-
zení a řešení environmentálních problémů.  

Jihovýchodní část území obce představuje jádrové území biotopu vybraných zvláště 
chráněných druhů velkých savců, migrační koridory územím obce neprocházejí, kritická 
místa zde nejsou vymezena. Migrační prostupnost území pro vybrané zvláště chráněné 
druhy velkých savců není v územním plánu narušena, v jádrovém území biotopu je vy-
mezena pouze jedna plocha změn v krajině – plocha rekreace – na plochách přírodního 
charakteru RN K10; jde o plochu, určenou pro vybudování horní části lyžařské sjezdov-
ky, která nebude mít negativní vliv na migraci vybraných druhů velkých savců. Určitou 
překážkou prostupnosti krajiny bude výstavba přeložky silnice I/44, pro kterou je 
v územním plánu vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční – jde o veřejně pro-
spěšnou stavbu, přebíranou ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném 
znění. Pokud jde o nežádoucí srůstání zástavby sídel, tvoří zástavba obcí Petrov 
nad Desnou, Rapotín, Vikýřovice a Sobotín historicky souvislý pás zástavby a vymezené 
zastavitelné plochy na tuto zástavbu navazují. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech 
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobi-
lých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních poros-
tů a zachování prostupnosti krajiny.  

Obec Petrov nad Desnou neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické ob-
lasti, na jejímž území by byla krajina negativně poznamenána lidskou činností, naopak 
je součástí specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník s vysokými přírodními 
a krajinářskými hodnotami. Stávající plochy veřejně přístupné zeleně v obci jsou zacho-
vány a doplněny novými plochami. Vznik a rozvoj dalších lesních porostů není 
v územním plánu navržen, lesní porosty zaujímají již nyní téměř 50 % území obce; navr-
huje se ale výsadba zeleně v chybějících částech ÚSES. Prostupnost krajiny není územ-
ním plánem omezena, s výjimkou výstavby přeložky silnice I/44; tento záměr je přebírán 
ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 
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(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelné-
ho cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zacho-
vání a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska ces-
tovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Územím obce prochází šest značených turistických tras, dvě naučné stezky a dvě cyklot-
rasy; stávající trasy jsou zachovány, pro rozvoj pěší turistiky je v územním plánu navr-
žen krátký úsek turistické trasy – odbočka ze zelené trasy č. 4813, která zpřístupňuje 
nově navrženou rozhlednu na Petrovském vrchu (k.ú. Sobotín), pro rozvoj cykloturistiky 
samostatná cyklostezka podél silnice I/11 a cyklotrasa, která  propojuje stávající cyklot-
rasy č. 6114 a 6187 s navrženou cyklostezkou.   

 (23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zo-
hledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. 
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a sil-
niční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit 
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených korido-
rů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předchá-
zet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení ne-
gativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Územím obce Petrov nad Desnou v současné době prochází významný dopravní tah – 
silnice I/11. Jde o tah nadmístního významu, který má zásadní význam pro komunikační 
propojení  mezi okresy Šumperk a Bruntál včetně spojení těchto dvou regionálních cen-
ter – měst Šumperk a Bruntál. V územním plánu je navržena dílčí přeložka úseku silnice 
I/11 v prostoru napojení na plánovanou trasu  přeložky silnice I/44. Silnice I/44 ve stá-
vající poloze územím obce Petrov nad Desnou neprochází, je vedena po pravém břehu 
Desné, zastavěným územím obcí Rapotín a Velké Losiny, které vzhledem k velkému do-
pravnímu zatížení negativně ovlivňuje zejména hlukem a exhalacemi. Z tohoto důvodu 
je plánováno přeložení její trasy mimo zastavěné území uvedených obcí; trasa přeložky 
prochází územím obce Petrov nad Desnou. Územím obce dále prochází regionální že-
lezniční trať č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou s odbočkou do Petrova nad Desnou. 
Pro zastavitelné plochy, vymezené v územním plánu pro obytnou výstavbu v blízkosti 
trasy přeložky silnice I/44, je v územním plánu stanoveno podmíněně přípustné využití – 
realizace staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci nebo pro občanské vybavení                        
pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby a pro zdravotní služby v těchto plochách je 
přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
V oblasti technické infrastruktury se v územním plánu navrhuje pouze rozšíření sítí 
technické infrastruktury místního významu, bez vlivu na prostupnost krajiny.      
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(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejmé-
na uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dosta-
tečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování je-
ho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Dopravní dostupnost obce Petrov nad Desnou je popsána v předchozím bodě. Vymeze-
né zastavitelné plochy jsou zčásti situovány v dosahu stávajících komunikací, pro zasta-
vitelné plochy, situované v lokalitě Petrovská, jsou navrženy nové místní komunikace. 
Železniční doprava je na území obce stabilizovaná, pro rozvoj cyklistické dopravy je 
v územním plánu navržena cyklostezka podél silnice I/44 a nová cyklotrasa.   

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedo-
šlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci ne-
gativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů.  

Část řešeného území patřila v některých letech k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzdu-
ší, docházelo zde k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. V úvahu je však 
třeba brát skutečnost, že na hodnocení v jednotlivých letech mají významný vliv i klima-
tické podmínky, pro jednotlivé lokality pak zejména možnosti jejich odvětrání, četnost 
výskytu inverzí apod.; vliv na znečištění ovzduší zde kromě místních zdrojů mají také 
zdroje v okolí, zejména v Šumperku, což územním plánem obce nelze ovlivnit. 
V územním plnu nejsou navrženy žádné nové zdroje znečištění ovzduší, zastavitelné 
plochy, určené pro novou obytnou výstavbu, jsou vymezeny v dostatečné vzdálenosti 
od stávajících i navržených průmyslových areálů. 

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povod-
němi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky 
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých 
opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem 
na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využí-
vání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.  

Zásadním prvkem protipovodňové ochrany obcí v údolí Desné jsou protipovodňová 
opatření na toku Desné. která se v současné době na toku Desné realizují a na území 
obce Petrov nad Desnou jsou již v podstatě dokončena. Tato opatření jsou na úseku 
pod soutokem s Mertou již realizována, nad soutokem s Mertou dosud vybudována nej-
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sou a jsou v územním plánu navržena. Přirozená retence srážkových vod v zástavbě je 
zajištěna stanovením nízkého koeficientu zastavění pozemků, který zachovává rozvol-
něný charakter zástavby a umožňuje vsak dešťových vod přímo na pozemku. 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod.  

Některé zastavitelné plochy, vymezené v územním plánu, zasahují do záplavového 
území toků Desné a Merty. Vzhledem k tomu, že záplavové území zasahuje podstatně 
do zastavěného území, na které nově vymezené zastavitelné plochy navazují, není mož-
no vymezit rozvojové plochy zcela mimo stanovené záplavové území; protipovodňová 
opatření na toku Desné jsou již postupně realizována – pod soutokem s Mertou jsou již 
vybudována, nad soutokem jsou navržena. V případě ploch přestavby – ploch bydlení – 
v bytových domech BH P1 a P2, které leží v záplavovém území řeky Merty a zčásti zasa-
hují i do jeho aktivní zóny, jde o zcela výjimečný případ – jde totiž o navrženou změnu 
funkčního využití stávající stavby – bývalého motorestu Gabro. Tato stavba, vedená 
v katastru nemovitostí jako objekt občanské vybavenosti, je v majetku obce, je dlouho-
době bez využití a chátrá. Obec má proto záměr využít tento stávající objekt jako byty 
pro potřeby obce  – např. malometrážní nebo startovací byty, případně pro nouzové 
ubytování pro potřeby státu; jiné možnosti pro výstavbu takových bytů obec nemá. 
Změna funkčního využití z příležitostného bydlení (motorest) na rezidenční bydlení (by-
ty) ale není bez změny funkčního využití stavby občanského vybavení možná, proto je 
toto požadované nové využití vymezeno jako plochy přestavby. K přestavbě (změně 
funkčního využití) stávající stavby (parc. č. 964 a 987, čp. 64) vydalo souhlasné stano-
visko Povodí Moravy, s.p. (č.j. PM-1832/2021/5203/Vrab ze dne 12. 1. 2021).    

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmí-
nek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalit-
nění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly 
i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se speci-
fickými geografickými podmínkami.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-
poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

V územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, s ohledem na její 
účelné využívání. Dopravní dostupnost obce je velmi dobrá (viz bod 23). 

 (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit 
ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 
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V územním plánu je stanoven další rozvoj území obce v souladu s požadavky 
na udržitelný rozvoj území a s přihlédnutím k požadavkům soukromého i veřejného sek-
toru.  

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní pod-
mínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem 
na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch byd-
lení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účin-
ného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobi-
lity a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a uží-
vání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde 
je to vhodné. 

Návaznost autobusové, železniční i cyklistické dopravy je v území zajištěna – autobuso-
vé zastávky jsou situovány v blízkosti železničních stanic i železniční zastávky; cyklistické 
trasy 6114 a 6187 procházejí kolem železniční stanice Petrov nad Desnou. Stávající síť 
pěších turistických tras je na území obce dostatečně hustá, pro rozvoj pěší turistiky je 
v územním plánu navržen krátký úsek turistické trasy – odbočka ze zelené trasy č. 4813, 
která zpřístupňuje nově navrženou rozhlednu na Petrovském vrchu (k.ú. Sobotín), 
pro rozvoj cykloturistiky samostatná cyklostezka podél silnice I/11 a cyklotrasa, která  
propojuje stávající cyklotrasy č. 6114 a 6187 s navrženou cyklostezkou.    

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti                          
i v budoucnosti. 

Úroveň vybavení obce technickou infrastrukturou je velmi dobrá, v obci je vybudován 
vodovod, kanalizace, napojená na centrální ČOV v Šumperku, obec je plošně plynofiko-
vána. V územním plánu je navrženo rozšíření vodovodu, kanalizace a STL plynovodu 
pro vymezené zastavitelné plochy.  

 (31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-
ní území energiemi. 

V územním plánu se s  výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku 
na území obce Petrov nad Desnou nepočítá, instalace fotovoltaických panelů na stře-
chách budov je v území obecně přípustná.  
 

 Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

     Území obce Petrov nad Desnou není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy, 
vymezené v PÚR ČR. 
 

 Specifické oblasti      

     Území obce Petrov nad Desnou, jako součást území SO ORP Jeseník, spadá do specifické 
oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Požadavky a podmínky pro tuto specifickou oblast 
jsou stanoveny v bodě: 
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(71) SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 

Vymezení:  
Území obcí z ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov a Šumperk.  

Důvody vymezení:  
a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR 

a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodář-
ství.   

b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírod-
ně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblas-
tí, pro rekreaci a lázeňství.  

c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  
a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

kého zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik a sucha.  

Území obce Petrov nad Desnou není příliš rekreačně využíváno, dle Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění leží mimo vymezené rekreační krajinné celky; je využívá-
no pro pobytovou rodinnou rekreaci, příp. pro poznávací cestovní ruch, jako výchozí bod 
pro turistické cíle v okolí. Významnými rekreačními funkcemi jsou pěší turistika a cykloturisti-
ka – územím obce prochází šest značených turistických tras, dvě naučné stezky a dvě cyklot-
rasy. Pro rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky je navržen krátký úsek nové turistické trasy – 
odbočka ze zelené trasy č. 4813, která zpřístupňuje navrženou rozhlednu na Petrovském 
vrchu v k.ú. Sobotín, samostatná cyklostezka, vedená podél silnice I/11 a cyklotrasa, vedená 
v trase stávající silnice III/01122, která propojí stávající cyklotrasy č. 6114 a 6187 s navrženou 
cyklostezkou. Na východní okraj území obce zasahuje horní část navrženého lyžařského areá-
lu ze Sobotína – plocha změn v krajině K10 – plocha rekreace a plochách přírodního charakte-
ru RN. 

Ekologická zemědělská výroba je v obci stabilizovaná, pro rozvoj dřevozpracujícího průmyslu 
je vymezena zastavitelná plocha pro rozšíření areálu pily. 

Dopravní dostupnost obce je velmi dobrá – územím obce v současné době prochází významný 
dopravní tah – silnice I/11. Jde o tah nadmístního významu, který má zásadní význam 
pro komunikační propojení  mezi okresy Šumperk a Bruntál včetně spojení těchto dvou regio-
nálních center – měst Šumperk a Bruntál. V územním plánu je navržena dílčí přeložka úseku 
silnice I/11 v prostoru napojení na plánovanou trasu  přeložky silnice I/44. Silnice I/44 ve stá-
vající poloze územím obce Petrov nad Desnou neprochází, je vedena po pravém břehu Desné, 
zastavěným územím obcí Rapotín a Velké Losiny, které vzhledem k velkému dopravnímu zatí-
žení negativně ovlivňuje zejména hlukem a exhalacemi. Z tohoto důvodu je plánováno přelo-
žení její trasy mimo zastavěné území uvedených obcí; trasa přeložky prochází územím obce 
Petrov nad Desnou.      

Pro snížení povodňových rizik se v současné době na území obce Petrov nad Desnou dokonču-
jí protipovodňová opatření na toku Desné.   
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Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občan-
ského vybavení – v územním plánu jsou vymezeny plochy pro obytnou výstavbu i pro zkva-
litnění dopravní infrastruktury  

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních do-
pravních tahů, zejména na Kladsko – dopravní dostupnost obce je velmi dobrá – územím 
obce v současné době prochází významný dopravní tah – silnice I/11; v územním plánu je 
navržena dílčí přeložka úseku silnice I/11 v prostoru napojení na plánovanou trasu  přelož-
ky silnice I/44; silnice I/44 ve stávající poloze územím obce Petrov nad Desnou neprochází, 
je vedena po pravém břehu Desné, zastavěným územím obcí Rapotín a Velké Losiny, které 
vzhledem k velkému dopravnímu zatížení negativně ovlivňuje zejména hlukem a exhala-
cemi, proto je navržena její přeložka mimo zastavěné území uvedených obcí, která prochá-
zí územím obce Petrov nad Desnou    

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení sys-
tému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – územím obce 
prochází šest značených turistických tras, dvě naučné stezky a dvě cyklotrasy; pro rozvoj 
pěší turistiky a cykloturistiky je navržen krátký úsek nové turistické trasy – odbočka ze ze-
lené trasy č. 4813, která zpřístupňuje navrženou rozhlednu na Petrovském vrchu v k.ú. So-
botín, samostatná cyklostezka, vedená podél silnice I/11 a cyklotrasa, vedená v trase stá-
vající silnice III/01122, která propojí stávající cyklotrasy č. 6114 a 6187 s navrženou cyklos-
tezkou; návaznost na Polsko se území obce Petrov nad Desnou netýká 

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství – pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu je 
v územním plánu navržena plocha pro vybudování horní části lyžařského areálu 
v Sobotíně, pro rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky je navržen krátký úsek nové turistické 
trasy – odbočka ze zelené trasy č. 4813, která zpřístupňuje navrženou rozhlednu na Pe-
trovském vrchu v k.ú. Sobotín, samostatná cyklostezka, vedená podél silnice I/11 a nová 
cyklotrasa; ekologická zemědělská výroba je v obci stabilizovaná, pro rozvoj dřevozpracu-
jícího průmyslu je vymezena zastavitelná plocha pro rozšíření areálu pily. 

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství – území obce má 
podhorský charakter a v zemědělské výrobě je využíváno především pro pastevní chov do-
bytka; většinu zemědělských pozemků tvoří trvalé travní porosty, výměra orné půdy je 
velmi malá, přestože v katastru nemovitostí je téměř 180 ha vedeno jako orná půda, 
ve skutečnosti byla značná část orné půdy zatravněna, plochy vhodné pro zatravňování se 
tedy na území obce nevyskytují 

f) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – spojení obce Petrov 
nad Desnou s Ostravou je velmi dobré, obcí prochází silnice I/11, která zajišťuje spojení Je-
seníků s Ostravou 

g) vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření 
ke snížení povodňových rizik, včetně opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heř-
minovy – opatření ke snížení povodňových rizik na toku Desné jsou na území obce v sou-
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časné době realizována a v podstatě dokončena pod soutokem s Mertou již dokončena, 
nad soutokem se jejich realizace připravuje a v územním plánu jsou vyznačena jako navr-
žená. 

  

 Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

     Na území obce Petrov nad Desnou nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory 
dopravní infrastruktury. 
 

 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

     Na území obce Petrov nad Desnou nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory 
dopravní infrastruktury. 
 

 Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování      

     Území obce Petrov nad Desnou se týká úkol pro Olomoucký kraj, stanovený v bodě: 
(193) Vymezí koridor pro kapacitní komunikaci v úseku Mohelnice – Jeseník. 

     Jde o koridor pro přeložku silnice I/44 do východního obchvatu obcí Rapotín a Velké Losiny 
– koridor pro přeložku silnice I/44 je v územním plánu vymezen jako koridor dopravní in-
frastruktury – silniční DK1. 

 
     Územní plán Petrov nad Desnou je v souladu se strategií a základními podmínkami 
pro naplňování úkolů územního plánování i s republikovými prioritami územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovenými Politikou územního rozvoje České re-
publiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

 

I.1.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje v platném znění   

    V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatře-
ní obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením obecné 
povahy pod čj. KUOK 41993/2017, Aktualizace č. 3, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 24792/2019, Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 104377/2019, Aktualizace č. 4, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou opatření obecné povahy pod čj. 
KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 27. 1. 2022 a Aktualizace č. 5, vydané Za-
stupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/11/92/2022 ze dne 26. 9. 2022 formou 
opatření obecné povahy pod čj. KUOK 103281/2022, které nabylo účinnosti dne 22. 10. 2022 
(dále jen ZÚR OK). 
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V ZÚR OK jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného roz-
voje území, je zpřesněno vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v poli-
tice územního rozvoje, jsou vymezeny oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, 
které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní 
rozvojové osy), je zpřesněno vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního 
rozvoje, jsou vymezeny další specifické oblasti nadmístního významu, je zpřesněno vymezení 
ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny plochy a koridory 
nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, jsou stanoveny cílové kva-
lity krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení, jsou vymezeny 
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obra-
ny a bezpečnosti státu a vymezena asanační území nadmístního významu, pro které lze prá-
va k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou stanoveny požadavky na koordinaci územně plá-
novací činnosti obcí, jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověření změn 
jejich využití územní studií a jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.  

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění v bodě 6. zpřesňují vyme-
zení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezu-
je oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území 
více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy). Území obce Petrov 
nad Desnou je součástí vymezené rozvojové osy nadmístního významu RO3 Šumperk-
Zábřeh, pro kterou jsou v bodě 6.4.2. stanoveny úkoly pro územní plánování. Území obce 
Petrov nad Desnou se týkají body:   
6.4.2.5. koordinovat rozvojové možnosti sídel s protipovodňovou ochranou území a zájmy 

ochrany přírody;  
6.4.2.6. zpřesnit a chránit koridory pro:  

a) nové úseky silnice I/44;  
b) přeložky silnice I/11;  

6.4.2.9. řešit zvýšené nároky na provádění změn v území s ochranou krajinných hodnot; mi-
nimalizovat negativní dopady do podmínek životního prostředí, zejména ve vztahu 
k rekreačnímu zázemí oblasti a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmys-
lových zón). 

Všechny tyto požadavky jsou v územním plánu splněny. Opatření ke snížení povodňových rizik 
na toku Desné jsou na území obce v současné době realizována a v podstatě dokončena pod 
soutokem s Mertou již dokončena, nad soutokem se jejich realizace připravuje a v územním 
plánu jsou vyznačena jako navržená. Pro přeložku silnice I/44 včetně křižovatky se silnicí I/11 
je vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1. Všechny vymezené rozvojové plo-
chy respektují zásady a požadavky ochrany přírodních hodnot řešeného území. 

     V bodě č. 7. Jsou stanoveny podmínky a požadavky na území v rozvojových oblastech; 
území obce Petrov nad Desnou se týká pouze bod:  

7.1. na rozvojové oblasti nahlížet jako na území s preferovanou koncentrací antropogenních 
aktivit vytvářející hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje území. Současně 
zde minimalizovat negativní dopady v oblasti životního prostředí – splněno; v územním 
plánu je vymezen dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj antropogenních aktivit – 
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pro rozvoj obytné výstavby i pro rozvoj výrobních aktivit; v případě zastavitelných ploch 
výroby a skladování jde o plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu, případně pro lehký 
průmysl, kde nelze očekávat negativní vlivy na životní prostředí. 

 
V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je dále potvrzeno zařa-

zení obce Petrov nad Desnou do specifické oblasti SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, která je 
definována jako oblast s problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. s významnými 
rozdíly v územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území, které svým významem přesahují hranice kraje. 
Pro vymezenou specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník stanoví ZÚR OK v kap. 
A.3., bodě 13 následující požadavky: 

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:  

13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení – plochy pro rozvoj bydlení – 
zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské jsou v územním plánu vymezeny 
s kapacitou, odpovídající demografické prognóze vývoje počtu obyvatel a potřeby 
bytů do r. 2035 2040, s rezervou pro obtížně odhadnutelný zájem o výstavbu rodin-
ných domů ze strany obyvatel Šumperka a pro náhradní výstavbu za demolice vyvo-
lané stavbou přeložky silnice I/44   

13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury – pro zkvalitnění dopravní 
infrastruktury širšího regionu je navržena přeložka silnice I/44, pro přeložku včetně 
křižovatky se silnicí I/11 je vymezen koridor dopravní infrastruktury – silniční DK1; 
dále se navrhují nové místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy vymezených 
zastavitelných ploch, které nejsou přístupné ze stávajících komunikací a šířkové 
úpravy některých nedostatečně vybavených stávajících místních komunikací; 
pro vymezené zastavitelné plochy je navrženo rozšíření vodovodu, kanalizace a STL 
plynovodu  

13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-
chu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny – stávající výrobní areály jsou v převážné většině stabi-
lizované, pro rozvoj výrobních aktivit jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby 
a skladování; pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu je vymezena plocha změn 
v krajině pro horní část navrženého lyžařského areálu v Sobotíně, je navržen krátký 
úsek pěší turistické trasy, výstavba cyklostezky, vedené podél silnice I/11 a nová cyk-
lotrasa; všechny vymezené rozvojové plochy respektují zásady a požadavky ochrany 
přírodních hodnot řešeného území 

13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednost-
ňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zá-
stavby v krajině – stávající výrobní areály a zastavěné plochy jsou z převážné části 
funkční a jsou vymezeny jako stabilizované; k přestavbě je navržen areál bývalé ČOV 
a areál bývalého motorestu Gabro. 
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     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jsou na území obce Petrov nad Desnou 
vymezeny následující plochy a koridory nadmístního významu: 
- D5 – silnice I/44 – výstavba nového tahu Loučná nad Desnou – Postřelmov, včetně tune-

lového úseku D76 
- D69 – železniční trať č. 293, Šumperk – Kouty nad Desnou – revitalizace trati  
- nadregionální biokoridory K 89 a K 91 
- regionální biocentrum RBC 436 Kamenitý kopec (část) 
- regionální biocentrum OK16 Petrovský vrch (část). 
Pro výstavbu přeložky silnice I/44 včetně křižovatky se silnicí I/11 je vymezen koridor dopravní 
infrastruktury – silniční DK1; revitalizace železniční trati č. 293 již byla provedena, a proto 
pro ni v územním plánu koridor vymezen není. Nadregionální biokoridory i regionální biocen-
tra ÚSES jsou v územním plánu vymezeny v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouc-
kého kraje v platném znění. 

 
     Dle bodu 80. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění spadá území 
obce Petrov nad Desnou do krajinného celku D. Šumperské údolí. Krajinný celek je ohraničen 
na severní straně čelními svahy Hrubého Jeseníku, na severozápadě a jihovýchodě hřebeny 
Hanušovické vrchoviny, na jihozápadě je otevřen do Mohelnické brázdy. Krajinný celek je 
tvořen pozdně středověkou lesopolní krajinou stoupající od časněji osídleného údolí Desné; 
mimo starší osídlení Šumperka až pozdně středověké osídlení málo úrodného jesenického 
podhůří. V 19. století výrazně převažovala německá populace. V tomto krajinném celku je 
nutno podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách dna údolí a mírnějších úbočí a pod-
porovat živočišnou výrobu.  

Požadavek je splněn, zastavitelné plochy pro novou výstavbu jsou situovány v údolních polo-
hách; živočišná výroba je stabilizovaná. 
      
     Územní plán Petrov nad Desnou je v souladu s prioritami územního plánování kraje 
pro zajištění udržitelného rozvoje území i s ostatními podmínkami a ustanoveními Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. 

 

I.2.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou s cíli a úkoly územního                    
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických                  
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto: 

 
§ 18 Cíle územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

V územním plánu Petrov nad Desnou jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostře-
dí zejména návrhem rozšíření kanalizace pro vymezené zastavitelné plochy, podmínky 
pro hospodářský rozvoj stabilizací stávajících výrobních areálů a vymezením zastavitelných 
ploch pro rozvoj výroby a skladování a podmínky pro zlepšení soudržnosti společenství obyva-
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tel území obce vymezením zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu a vymezením 
ploch pro založení veřejně přístupné zeleně. Vymezením dopravního koridoru pro výstavbu 
přeložky silnice I/44 dojde ke zlepšení životního prostředí v obcích Rapotín a Velké Losiny, 
jejichž zastavěným územím v současné době silnice I/44 prochází.   

Realizací záměrů obsažených v územním plánu Petrov nad Desnou nedojde ke střetům 
se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace 
ani pro generace budoucí. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál území. 

Územní plán Petrov nad Desnou vymezuje nové rozvojové plochy převážně jako plochy smí-
šené obytné – venkovské, určené především pro obytnou výstavbu, s možností výstavby i sta-
veb rodinné rekreace, staveb a zařízení občanského vybavení, případně staveb pro drobnou 
a řemeslnou výrobu, dále vymezuje plochy pro nová veřejná prostranství, plochy pro rozvoj 
výrobních aktivit a plochy pro dopravní infrastrukturu. Stanovená koncepce rozvoje obce řeší 
území obce komplexně a zohledňuje jak zájmy veřejné, tak zájmy soukromé.  

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné 
i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území 
a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních předpisů. 

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze stavebního zákona a ze zvláštních 
předpisů, je definována v zadání územního plánu a je v územním plánu respektována 
(viz kap. I.4. Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů).  

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodno-
ty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S  ohle-
dem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Územní plán Petrov nad Desnou důsledně chrání přírodní, civilizační i kulturní hodnoty území. 
Přírodní hodnoty, představované především lesními porosty a krajinnou zelení, zejména bře-
hovými porosty vodních toků a zelení historických krajinných struktur – kamenic, jsou chrá-
něny omezením možnosti realizace staveb mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Civi-
lizační a kulturní hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědic-
tví, představované památkami místního významu, jsou respektovány, struktura původní zá-
stavby je zachována. Realizací záměrů, navržených v územním plánu, nedojde k zásahům 
do přírodních, civilizačních ani kulturních hodnot území, do urbanistické struktury území, 
struktury osídlení ani kulturní krajiny.  

Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením přípust-
ného a nepřípustného využití nezastavěných a nezastavitelných ploch, kdy na těchto plochách 
se s výjimkou omezeného rozsahu staveb nepřipouští žádná nová výstavba. Zastavitelné plo-
chy jsou vymezeny převážně jako plochy smíšené obytné – venkovské, určené prioritně 
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pro obytnou výstavbu; rozsah vymezených zastavitelných ploch vychází z demografické pro-
gnózy vývoje počtu obyvatel k r. 2035 2040, s rezervou pro obtížně odhadnutelný zájem 
o výstavbu rodinných domů ze strany obyvatel Šumperka a pro náhradní výstavbu za demoli-
ce vyvolané stavbou přeložky silnice I/44.  

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové ko-
munikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, eko-
logická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvede-
ných staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území jsou stano-
veny v souladu s uvedenými zásadami. Obecně se pro všechny plochy nezastavěného území 
jako přípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
a stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, dále pak stavby dopravní a technické infrastruktury 
(v některých plochách s určitým omezením) a turistické trasy, cyklistické trasy a lyžařské bě-
žecké trasy. 

Jako nepřípustné využití se stanovuje: 

- pro plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN se jako nepřípustné využití 
stanovují stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví, a to z důvodu veřej-
ného zájmu na ochranu zdraví a bezpečnosti obyvatel – jde o plochy lyžařské sjezdovky, 
neslučitelné se stavbami pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství 

- pro plochy vodní a vodohospodářské W se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zaří-
zení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví a stavby přístřešků pro turisty, stavby eko-
logických a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu 
na ochranu přírody a krajiny (pozemky vodních nádrží a toků zpravidla zahrnují i cenné 
břehové porosty) 

- pro plochy zemědělské NZ se jako nepřípustné využití stanovují stavby ekologických 
a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu 
přírodních hodnot území, ochranu zemědělské půdy, ochranu přírody a krajiny a ochranu 
krajinného rázu 

- pro plochy lesní NL se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatření 
pro zemědělství a stavby ekologických a informačních center a hygienických zařízení, a to 
z důvodu veřejného zájmu na ochranu přírodních hodnot území a ochranu lesa jako ná-
rodního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, ochranu přírody 
a krajiny a ochranu krajinného rázu 

- pro plochy přírodní NP se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatření 
pro zemědělství a lesnictví, stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních cen-
ter a hygienických zařízení, a to ve veřejném zájmu, kterým je ochrana přírodních hodnot 
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území a vytváření a ochrana systémů ekologické stability, které je veřejným zájmem; 
z hlediska ochrany přírody a krajiny jde o nejcennější části území obce  

- pro plochy smíšené nezastavěného území – přírodní NS se jako nepřípustné využití stanoví 
stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví a stavby ekologických 
a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu 
přírody a krajiny a krajinného rázu; jde o ekologicky cenné plochy krajinné zeleně.   

 
§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – tato zjiště-
ní a posouzení byla nedílnou součástí zpracování Územního plánu Petrov nad Desnou – viz 
předchozí text. 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území – stanovená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vý-
voj obce, rozvojové plochy vymezuje v souladu s charakterem stávající zástavby především 
jako plochy smíšené obytné – venkovské, určené především pro obytnou výstavbu, 
s možností výstavby i staveb rodinné rekreace, zařízení občanského vybavení a drobné 
a řemeslné výroby. Součástí územního plánu je návrh rozvoje dopravní a technické in-
frastruktury a vymezení územního systému ekologické stability.   

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-
gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání – bu-
doucí rozvoj obce je zaměřen především na rozvoj obytné funkce, na stabilizaci výrobních 
aktivit a na udržení příznivého životního a obytného prostředí. Největší rozsah vymezených 
rozvojových ploch představují plochy smíšené obytné – venkovské, určené prioritně 
pro novou obytnou výstavbu, dále pak plochy pro vznik nových veřejných prostranství – 
veřejné zeleně. Tyto vymezené rozvojové plochy nevyvolávají rizika z hlediska ochrany ve-
řejného zdraví ani životního prostředí, pro zlepšení životního prostředí je navrženo rozšíře-
ní kanalizace pro vymezené zastavitelné plochy. Významným prvkem v území obce je vy-
mezení koridoru dopravní infrastruktury – silniční pro přeložku silnice I/44. Jde o veřejně 
prospěšnou stavbu, obsaženou v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění, která přispěje ke zlepšení životního prostředí v sousedních obcích Rapotín 
a Velké Losiny, jejichž zastavěným územím v současné době silnice prochází. Z geologické 
stavby území nevyplývají z hlediska koncepce rozvoje obce žádná ohrožení, sesuvná území 
se na území obce nevyskytují. Pro hospodárné využití veřejné infrastruktury jsou vytvořeny 
podmínky vymezením zastavitelných ploch v ucelených lokalitách, situovaných v přímé ná-
vaznosti na zastavěné území, které lze ve většině případů bez větších problémů napojit na 
stávající sítě technické infrastruktury. 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 
a veřejných prostranství – pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stano-
veny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu 
využití pozemků a maximální výškovou hladinu zástavby; charakter stávající zástavby ne-
vyžaduje stanovení přísnějších podmínek na vzhled staveb. 
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e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění 
a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost 
navazujícího území – podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou 
pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanoveny tak, aby byl zachován stáva-
jící charakter zástavby i využitelnost navazujícího území. 

f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) – pořadí změn v území není stanoveno, vý-
stavba na jednotlivých zastavitelných plochách bude probíhat individuálně dle zájmu in-
vestorů. 

g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem – hlavní ne-
bezpečí přírodních katastrof na území obce Petrov nad Desnou představují povodně; pro-
tipovodňová opatření na toku Desné jsou na území obce postupně realizována 
a v podstatě již dokončena – v úseku pod soutokem s Mertou jsou již dokončena, v úseku 
nad soutokem se jejich realizace připravuje; zastavitelné plochy zasahují do záplavového 
území jen okrajově. 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – 
stávající výrobní areály na území obce jsou převážně stabilizované a bez dalších územních 
nároků; pro rozvoj výroby a skladování jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení 
a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu – v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné 
plochy především jako plochy smíšené obytné – venkovské, určené prioritně pro novou 
obytnou výstavbu, a to v dostatečném rozsahu; s rozvojem rekreace a cestovního ruchu ve 
větším rozsahu se v obci neuvažuje, na východní okraj území zasahuje horní část navrže-
ného lyžařského areálu v Sobotíně. 

j) S ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí vyhodnocovat a, je-li to 
účelné vymezovat vhodné plochy pro výrobu; plochy pro výrobu elektřiny, plynu a tepla 
včetně ploch pro jejich výrobu z obnovitelných zdrojů vymezovat rovněž s ohledem na cíle 
politik, strategií a koncepcí veřejné správy v oblasti energetiky a klimatu – v územním plá-
nu jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy pro rozvoj výroby a skladování, další možnosti 
rozvoje výroby a skladování jsou ve stávajících výrobních areálech, které nejsou plně využi-
ty. Zastavitelné plochy pro výrobu elektřiny, plynu nebo tepla, včetně ploch pro jejich výro-
bu z obnovitelných zdrojů, nejsou v územním plánu vymezeny.  

k) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území – všechny zastavitelné plochy jsou vymezeny 
v návaznosti na zastavěné území, tedy v ekonomicky přijatelné vzdálenosti od stávajících 
sítí dopravní a technické infrastruktury.  

l) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – požadavky z hlediska civilní 
ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny. 

m) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – v obci se plochy 
pro asanační, rekonstrukční ani rekultivační zásahy nevyskytují, plochy přestavby jsou vy-
mezeny pro nové využití areálu bývalé ČOV a areálu bývalého motorestu Gabro. 

n) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativ-
ními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 
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předpis nestanoví jinak – záměry navržené v Územním plánu Petrov nad Desnou nebudou 
mít negativní vlivy na území, kompenzační opatření se proto nestanovují. 

o) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – v územním plánu nejsou vyme-
zeny žádné plochy pro využívání přírodních zdrojů. 

p) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče – při zpracování Územního plánu Petrov nad Desnou byly 
využity veškeré dostupné podklady, vztahující se k řešenému území a k dané problematice.     

 
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územního 
rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území 
(§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí, 
popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky územního 
rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu a ro-
zumná náhradní řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto 
posouzení jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět 
ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Územní plán Petrov nad Desnou vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvá-
žený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území obce.    

Posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivů na životní 
prostředí je obsahem samostatných svazků, posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nebylo požadováno. 

 

I.3.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

     Územní plán Petrov nad Desnou je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozděj-
ších předpisů.  

     Územní plán Petrov nad Desnou stanoví v souladu s ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona 
základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, 
zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, 
k obnově nebo opětovnému využití (plochy přestavby), koridor dopravní infrastruktury, plo-
chy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření. 

     Územní plán dle § 43 odst. 3 stavebního zákona v souvislostech a podrobnostech  území 
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou územně plánova-
cí dokumentací a s politikou územního rozvoje (viz kap. I.1. Vyhodnocení souladu Územního 
plánu Petrov nad Desnou s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
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vydanou krajem), vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů je obsa-
hem kap. B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. 

     Dle  ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona je územní plán pořízen pro celé území obce Pe-
trov nad Desnou.  

     V souladu s ust. § 44 písm. a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení územního plánu 
z vlastního podnětu Zastupitelstvo obce Petrov nad Desnou. 

     Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Šumperk, který jeho pořízení zajistil úřed-
níkem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu 
s ustanovením § 24 a § 189 odst. 3 stavebního zákona. Územní plán byl zpracován zodpo-
vědným projektantem Ing. arch. Helenou Salvetovou – autorizovaným architektem ČKA 864, 
tj. byl zpracován osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanove-
ním § 158 odst. 1a § 159 stavebního zákona. 

     Obsah územního plánu odpovídá příloze č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytic-
kých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

I.4.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Petrov nad Desnou s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů,                   
popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů      

     Územní plán Petrov nad Desnou je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů takto: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány; na území obce Petrov nad Desnou 
se nenachází žádná nemovitá kulturní památka ani památková zóna  

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respekto-
vány 

- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplý-
vající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu 
respektovány 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – ve-
řejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány 

- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány 
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- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektová-
ny  

- zákon č. 185/2001 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány    

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektová-
ny 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, 
jsou respektovány 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plánem dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou 
respektovány 

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (ve-
terinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto záko-
na, nejsou územním plánem dotčeny 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou 
v územním plánu respektovány  

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou dotčeny 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány 

- zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčivých lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 
zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající 
z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány. 

     Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů definovaných 
ve stavebním zákoně.  
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J.    ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

     Územní plán Petrov nad Desnou byl posouzen z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území (viz samostatný svazek III. Vyhodnocení vlivů Územního plánu Petrov 
nad Desnou na udržitelný rozvoj území) včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvise-
jících zákonů (viz samostatný elaborát – Územní plán Petrov nad Desnou – Vyhodnocení vlivů 
územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu 
přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D.). 
     
     Z vyhodnocení vlivů Územního plánu Petrov nad Desnou na udržitelný rozvoj území vyply-
nuly následující závěry: 

    Podmínky pro příznivé životní prostředí jsou v územním plánu vytvořeny zejména návrhem 
rozšíření kanalizace pro dosud neodkanalizovanou zástavbu a pro vymezené zastavitelné 
plochy, dále pak vymezením ploch pro založení chybějících částí ÚSES. Podmínky pro hospo-
dářský rozvoj území jsou vytvořeny stabilizací ploch stávajících výrobních areálů a vymezení 
zastavitelných ploch pro rozvoj výroby a skladování. Podmínky pro zlepšení soudržnosti spo-
lečenství obyvatel obce jsou vytvořeny vymezením zastavitelných ploch pro novou obytnou 
výstavbu a vymezením ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně.  

     Realizací záměrů obsažených v Územním plánu Petrov nad Desnou nedojde ke střetům 
se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity obytného a rekreačního území, a to ani 
pro současné generace ani pro generace budoucí. 
     
     Z vyhodnocení vlivů Územního plánu Petrov nad Desnou na životní prostředí vyplynuly 
následující závěry: 

     V průběhu hodnocení nebyly shledány takové významné negativní vlivy, které by realizaci 
Územního plánu Petrov nad Desnou jako celkové koncepce bránily nebo ji výrazně omezova-
ly. U některých navrhovaných ploch jsou doporučeny podmínky pro realizaci, jejichž účelem 
je minimalizovat či zcela eliminovat negativní vlivy jejich realizace. Vliv územního plánu jako 
celkové koncepce je i při zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území akceptova-
telný. 
 
       Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nebylo požadová-
no. 

 

 

 

 

 
 



Odůvodnění Územního plánu Petrov nad Desnou – II.A. Textová část 
Úprava návrhu pro opakované veřejné projednání – březen 2023 

130 

 

POUŽITÉ PODKLADY 
 

Výchozími podklady po zpracování územního plánu byly: 

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnese-
ním vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR 
č. 629 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 
2. 9. 2019, Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 
a Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021;  

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 28. 3. 2008, ve znění 
Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, ve znění Aktualizace č. 2b, vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opat-
řením obecné povahy pod čj. KUOK 41993/2017, ve znění Aktualizace č. 3, vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/ 43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou 
opatření obecné povahy pod čj. KUOK 24792/2019, ve znění Aktualizace č. 2a, vydané Za-
stupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 for-
mou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 104377/2019, Aktualizace č. 4, vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou 
opatření obecné povahy pod čj. KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 
27. 1. 2022 a Aktualizace č. 5, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/11/92/2022 ze dne 26. 9. 2022 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
103281/2022, které nabylo účinnosti dne 22. 10. 2022); 

- Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 6 – 2021; 

- Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2020 – 2027; 

- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 – 2025, vydaný for-
mou Obecně závazné vyhlášky Olomouckého kraje č. 1/2016; 

- Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07, vydaný Ministerstvem 
životního prostředí formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 
7. 6. 2016; 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v aktuálním znění (VODING Hra-
nice spol. s r.o.); 

- Plán dílčího povodí Horní Odry na území Olomouckého kraje (Aquatis a.s., květen 2016); 

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, schválený Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/22/30/2016 ze dne 24. 6. 2016 (r. 2021-2027); 

- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, spol. 
s r.o., Ostrava, únor 2006); 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. Jaro-
slav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004); 
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- Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 
(Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2013), 
schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 19. 12. 2013; 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consulting, 
spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);   

- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olomouc-
kého kraje dne 17. 3. 2004; 

- Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislos-
ti s adaptací na změny klimatu (Ageris, s.r.o., 2016), schválená jako ÚPP dne 10. 8. 2017; 

- Územně analytické podklady obcí ORP Šumperk – 5. úplná aktualizace 2020 (Městský 
úřad Šumperk, prosinec 2020); 

- Územní plán Sobotín – katastrální území Sobotín, Rudoltice, Klepáčov a Petrov 
nad Desnou (KA*KA, projektový ateliér Tuřice 32, Předměřice nad Jizerou, 2005), schvá-
lený Zastupitelstvem obce Sobotín dne 1. 3. 2006;  

- Územní plán obce Sobotín – Změna č. 2 (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., březen 
2011), schválený Zastupitelstvem obce Petrov nad Desnou dne 16. 6. 2011, s nabytím 
účinnosti dne 8. 7. 2011; 

- Zadání územního plánu Petrov nad Desnou, schválené Zastupitelstvem obce Petrov 
nad Desnou dne 26. 7. 2012; 

- Pasport místních komunikací; 

- Posouzení polohy koridorů I/44 a I/11 na území obce Petrov na Desnou (územní studie, 
UDI MORAVA s.r.o., srpen 2014); 

- Cyklostezka Rapotín – Petrov nad Desnou podél I/11, DUR (Atelis, Ing. Linda Smítalová, 
červenec 2020); 

- Cyklostezka podél silnice I/11 – studie (Atelis, Ing. Linda Smítalová, březen 2022); 

- Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2015 (Ředitelství silnic a dálnic  ČR, 
Praha); 

- Protipovodňová ochrana obcí na řece Desné v úseku Šumperk – Maršíkov – studie prove-
ditelnosti (Pöyry Environment a.s., květen 2009);  

- webové stránky obce; 

- webové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

- webové stránky Olomouckého kraje – územní plány sousedních obcí. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

ČHP  číslo hydrologického pořadí 
ČKA  Česká komora architektů 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČS   čerpací stanice 
ČSÚ  Český statistický úřad 
DTS  distribuční trafostanice 
FVE  fotovoltaická elektrárna 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k. ú.        katastrální území 
KÚ   krajský úřad 
KZP  koeficient zastavění pozemku 
LBC  lokální biocentrum 
LBK  lokální biokoridor 
MK  místní komunikace 
MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠ  mateřská škola 
MVE  malá vodní elektrárna 
MZ  ministerstvo zdravotnictví 
MŽP  ministerstvo životního prostředí 
NN         nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
NRBK  nadregionální biokoridor 
ORP  obec s rozšířenou působností 
OZKO  oblast se  
PLO  přírodní lesní oblast 
PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR, v platném znění  
RBC  regionální biocentrum 
RD   rodinný dům 
RS   regulační stanice 
RSU       remote subscriber unit (vzdálený účastnický blok) 
SLDB  sčítání lidu, domů a bytů 
SO   správní obvod 
SOB  specifická oblast 
STG  skupina typů geobiocénů 
STL  středotlaký 
TP   tlakové pásmo 
ÚP   územní plán 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚSES       územní systém ekologické stability 
VN  vysoké napětí 
VTL  vysokotlaký 
VVN  velmi vysoké napětí 
ZPF  zemědělský půdní fond 
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ZVN  zvláště vysoké napětí 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném znění  
ŽP   životní prostředí 


