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A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Přehled měněných částí Územního plánu Loučná nad Desnou 

Změnou č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou dochází ke změnám v textové části A.1. Územní 

plán. Měněné části Územního plánu Loučná nad Desnou jsou uvedeny v následujícím přehledu. 

1. 1 V kapitole 1 se v prvním odstavci v poslední větě vypouští původní text a nahrazuje se 

novým textem „V řešeném území se k 15.08.2021 vymezuje 37 zastavěných území“. 

 

2. V kapitole 2 podkapitole 2.2 se v páté odrážce vypouští slova „prodloužení železniční 
trati č. 293 a“. 

 

3. V kapitole 2 podkapitole 2.3 se vypouští text ve druhé odrážce. 

 

4. Původní název kapitoly 3 „Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ se vypouští a nahrazuje se novým 
názvem „Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“. 

 

5. V kapitole 3 podkapitole 3.1 se na konci šesté odrážky nahrazuje číslovka „1800“ 
číslovkou „1650“ 

 

6. V kapitole 3 podkapitole 3.1 se v desáté odrážce, ve druhé větě, vypouští slova „, 
prodloužení železniční trati č. 293“. 

 

7. V kapitole 3 podkapitole 3.1 se vypouští poslední odrážka. 

 

8. V kapitole 3 se vkládá nová podkapitola „3.2. Návrh urbanistické kompozice“. 

3.2. Návrh urbanistické kompozice 

 Urbanistickou kompozici přizpůsobovat konfiguraci terénu, celkovému umístění sídla i jeho jedno-

tlivých místních částí, stávající výškové hladině zástavby, funkčnímu zónování a dalším 

determinujícím podmínkám území. 

 Respektovat přirozenou přírodní osu území, jíž je řeka Desná. 

 Respektovat urbanistickou osu území, jíž je koridor páteřní silnice I/44 a železniční trať č. 293. 
                                                           
1
 Pořadové číslo měněné části Územního plánu Loučná nad Desnou v textové části změny A.1 Územní plán. 
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 Při dalším rozvoji území musí být plně respektovány a rozvíjeny přírodní a kulturní hodnoty území. 

 Respektovat urbanistickou strukturu původní zástavby jednotlivých místních částí.  

 Nová zástavba (objekty) musí vycházet z charakteru původní zástavby, musí respektovat tradiční 

(historickou) a půdorysnou strukturu sídla, zachovávat venkovský charakter zástavby a musí 

navazovat a být přizpůsobena stávající/existující okolní zástavbě.  

 Dosud nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant, 

které mohou mít negativní vliv na dochovaný krajinný ráz. Územním plánem se vymezují plochy 

pro ochranu hlavních a vedlejších pohledových horizontů. 

 Není žádoucí další urbanizace krajinných horizontů, zejména v návaznosti na stávající zástavbu.  

 V řešeném území musí být plně respektovány kulturní hodnoty území, stávající památkově chrá-

něné objekty i urbanisticky významné prostory v interiéru obce včetně ostatních kulturně 

hodnotných objektů a jejich souborů. 

 Respektovat místa vyhlídek, významných a dalekých rozhledů. 
 

9. V kapitole 3 se vkládá nová podkapitola 3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití včetně nové tabulky označené „A.1. Přehled ploch s rozdílným způsobem 
využití zastoupených v Územním plánu Loučná nad Desnou“. 

3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

Územním plánem se vymezují tyto plochy s rozdílným způsobem využití. 

Tab. A.1: Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Loučná nad 

Desnou 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Index plochy  

 Plochy BYDLENÍ  

1 Plochy bydlení v bytových domech BH 

2 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV 

 Plochy REKREACE  

3 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 

4 Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 

5 Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN 

6 Plochy rekreace – se specifickým využitím RX 

 Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

7 Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 

8 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OM 

9 Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS 

10 Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 

11 Plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX 

 Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

12 Plochy veřejných prostranství  PV 

 Plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

13 Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

14 Plochy smíšené obytné – rekreační SR 

 Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

15 Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava DS 
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16 Plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava DSx 

17 Plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava DZ 

18 Plochy dopravní infrastruktury – doprava se specifickým využitím DX 

 Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

19 Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

20 Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady TO 

 Plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

21 Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 

22 Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

 Plochy ZELENĚ  

23 Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 

24 Plochy soukromé zeleně ZS 

25 Plochy soukromé zeleně specifické ZSx 

26 Plochy ochranné a izolační zeleně ZO 

27 Plochy zeleně přírodního charakteru ZP 

28 Plochy zeleně se specifickým využitím ZX 

 Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

29 Plochy vodní a vodohospodářské W 

 Plochy ZEMĚDĚLSKÉ  

30 Plochy zemědělské NZ 

 Plochy SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

31 Plochy smíšené nezastavěného území NS 

 Plochy LESNÍ  

32 Plochy lesní NL 

 Plochy PŘÍRODNÍ   

33 Plochy přírodní – krajinná zeleň NPx 

34 Plochy přírodní  NP 

 

10. V kapitole 3 v názvu původní podkapitoly 3.2. Vymezení zastavitelných ploch se 
původní číslo podkapitoly „3.2“ nahrazuje číslem „3.4.“ 

 

11. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu a) Plochy bydlení v 
rodinných domech – venkovské vkládají slova „(BV)“. 

 

12. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.1. 
Navržené plochy bydlení v rodinných domech – venkovské“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.1.“ číslem „A.2:“. 

 

13. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, se v názvu původní tabulky „A.1. 
Navržené plochy bydlení v rodinných domech – venkovské“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.1.“ číslem „A.2“, v tabulce se vypouští původní třetí, čtvrtý, sedmý a osmý 
řádek, v prvním sloupci se pořadové číslo původního pátého řádku 5 mění na číslo 3, 
pořadové číslo původního šestého řádku 6 se mění na číslo 4, vkládají se tři nové 
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řádky s pořadovými čísly 5, 6, 7 a v posledním řádku se mění původní hodnota „5,338“ 
na novou hodnotu „4,539“. 

5 BV12 0,118 Kociánov 

6 BV13 0,358 Kociánov 

7 BV14 0,160 Kociánov 

 

14. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu b) Plochy rekreace – 
plochy staveb pro individuální rekreaci vkládá slovo „(RI)“. 

 

15. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.2. 
Navržené plochy rekreace – plochy staveb pro individuální rekreaci“ nahrazuje původní 
číslo tabulky „A.2.“ číslem „A.3:“. 

 

16. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu c) Plochy rekreace – 
plochy staveb pro hromadnou rekreaci vkládá slovo „(RH)“. 

 

17. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.3. 
Navržené plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci“ nahrazuje původní 
číslo tabulky „A.3.“ číslem „A.4:“. 

 

18. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.4. Navržené 
plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci, se vypouští původní druhý 
řádek, v prvním sloupci se pořadová čísla původního třetího, čtvrtého a pátého řádku 3, 
4, 5 mění na čísla 2, 3, 4 a v posledním řádku se mění původní hodnota „4,084“ na 
novou hodnotu „3,369“. 

 

19. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu d) Plochy rekreace – 
na plochách přírodního charakteru vkládá slovo „(RN)“. 

 

20. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.4. 
Navržené plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru“ nahrazuje původní 
číslo tabulky „A.4.“ číslem „A.5:“. 

 

21. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu e) Plochy rekreace – 
se specifickým využitím vkládá slovo „(RX)“. 

 

22. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.5. 
Navržené plochy rekreace – se specifickým využitím“ nahrazuje původní číslo tabulky 
„A.5.“ číslem „A.6:“. 
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23. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu f) Plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení vkládá slovo „(OM)“. 

 

24. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.6. 
Navržené plochy občanského vybavení – komerční zařízení“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.6.“ číslem „A.7:“. 

 

25. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.6. Navržené 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení, se vypouští původní druhý řádek, 
v prvním sloupci se pořadová čísla původního třetího až osmého řádku 3-8 mění na 
čísla 2-7, vkládají se dva nové řádky s pořadovými čísly 8, 9 a v posledním řádku se 
mění původní hodnota „9,088“ na novou hodnotu „9,399“. 

8 OM9 1,507 Kociánov 

9 OM10 1,259 Kociánov 

 

26. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu g) Plochy 
občanského vybavení – tělovýchova a sport vkládá slovo „(OS)“. 

 

27. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.7. 
Navržené plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.7.“ číslem „A.8:“. 

 

28. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu h) Plochy 
občanského vybavení – hřbitovy vkládá slovo „(OH)“. 

 

29. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.8. 
Navržené plochy občanského vybavení – hřbitovy“ nahrazuje původní číslo tabulky 
„A.8.“ číslem „A.9:“. 

 

30. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu i) Plochy občanského 
vybavení se specifickým využitím vkládá slovo „(OX)“. 

 

31. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.9. 
Navržené plochy občanského vybavení se specifickým využitím“ nahrazuje původní 
číslo tabulky „A.9.“ číslem „A.10:“. 

 

32. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.10. 
Navržené plochy občanského vybavení se specifickým využitím se vkládá nový řádek s 
pořadovým číslem 2 a v posledním řádku se mění původní hodnota „0,040“ na novou 
hodnotu „0,181“. 

2 OX2 0,141 Kouty nad Desnou  
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33. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu j) Plochy veřejných 
prostranství vkládá slovo „(PV)“. 

 

34. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.10. 
Navržené plochy veřejných prostranství“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.10.“ číslem 
„A.11:“. 

 

35. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.11. 
Navržené plochy veřejných prostranství, se vypouští původní devátý řádek, v prvním 
sloupci se pořadová čísla původního desátého až dvanáctého řádku 10, 11, 12 mění 
na čísla 9, 10, 11, vkládají se dva nové řádky s pořadovými čísly 12, 13 a v posledním 
řádku se mění původní hodnota „4,285“ na novou hodnotu „4,262“. 

12 PV16 0,206 Rejhotice 

13 PV17 0,009 Rejhotice 

 

36. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu k) Plochy smíšené 
obytné – venkovské vkládá slovo „(SV)“. 

 

37. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.11. 
Navržené plochy smíšené obytné – venkovské“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.11.“ 
číslem „A.12:“. 

 

38. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.12. 
Navržené plochy smíšené obytné – venkovské, se vypouští původní druhý, pátý a 
sedmý řádek, v prvním sloupci se pořadová čísla původního třetího a čtvrtého řádku 3, 
4 mění na čísla 2, 3, původního šestého řádku 6 na číslo 4, původního osmého až 
jedenáctého řádku 8-11 na čísla 5-8, vkládají se dva nové řádky s pořadovými čísly 9, 
10 a v posledním řádku se mění původní hodnota „12,672“ na novou hodnotu „12,028“. 

9 SV27 3,872 Kociánov 

10 SV28 0,097 Kociánov 

 

39. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu l) Plochy smíšené 
obytné – rekreační vkládá slovo „(SR)“. 

 

40. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.12. 
Navržené plochy smíšené obytné – rekreační“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.12.“ 
číslem „A.13:“. 

 

41. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.13. 
Navržené plochy smíšené obytné – rekreační, se vypouští původní sedmý řádek 
označený pořadovým číslem 7 a v posledním řádku se mění původní hodnota „1,957“ 
na novou hodnotu „1,784“. 
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42. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu m) Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční doprava vkládá slovo „(DS)“. 

 

43. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.13. 
Navržené plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.13.“ číslem „A.14:“. 

 

44. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.14. 
Navržené plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, se vypouští původní první 
řádek označený pořadovým číslem 1, v prvním sloupci se pořadová čísla původního 
druhého až čtvrtého řádku 2, 3, 4 mění na čísla 1, 2, 3, vkládají se tři nové řádky s 
pořadovými čísly 4, 5, 6 a v posledním řádku se mění původní hodnota „164,112“ na 
novou hodnotu „173,684“. 

4 DS25 76,010 Filipová, Kociánov, Rejhotice 

5 DS26 15,573 Filipová 

6 DS27 1,251 Filipová 

 

45. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu n) Plochy dopravní 
infrastruktury – účelová doprava vkládá slovo „(DSx)“. 

 

46. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.14. 
Navržené plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.14.“ číslem „A.15:“. 

 

47. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu o) Plochy dopravní 
infrastruktury – železniční doprava vkládá slovo „(DZ)“. 

 

48. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.15. 
Navržené plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.15.“ číslem „A.16:“. 

 

49. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu p) Plochy dopravní 
infrastruktury – doprava se specifickým využitím vkládá slovo „(DX)“. 

 

50. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.16. 
Navržené plochy dopravní infrastruktury – doprava se specifickým využitím“ nahrazuje 
původní číslo tabulky „A.16.“ číslem „A.17:“. 

 

51. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu q) Plochy technické 
infrastruktury – inženýrské sítě vkládá slovo „(TI)“. 
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52. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.17. 
Navržené plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.17.“ číslem „A.18:“. 

 

53. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se vypouští celý původní oddíl r) Plochy 
pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady včetně původní tabulky A.18. Navržené 
plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady.  

 

54. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „s) Plochy výroby a 
skladování – zemědělská výroba“, se písmeno „s“ před pravou závorkou nahrazuje 
písmenem „r“ a za název oddílu se vkládá slovo „(VZ)“.  

 

55. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „t) Plochy ochranné a 
izolační zeleně“, se písmeno „t“ před pravou závorkou nahrazuje písmenem „s“ a za 
název oddílu se vkládá slovo „(ZO)“.  

 

56. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „u) Plochy vodní a 
vodohospodářské“, se písmeno „u“ před pravou závorkou nahrazuje písmenem „t“ a za 
název oddílu se vkládá slovo „(W)“.  

 

57. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v tabulce A.21: Navržené plochy vodní a 
vodohospodářské, se vypouští původní šestnáctý řádek označený pořadovým číslem 
16 a v posledním řádku se mění původní hodnota „2,484“ na novou hodnotu „1,964“. 

 

58. V kapitole 3 v názvu původní podkapitoly 3.3. Vymezení ploch přestavby se původní 
číslo podkapitoly „3.3“ nahrazuje číslem „3.5.“ 

 

59. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.5. Vymezení ploch přestavby se v prvním 
odstavci první větě nahrazuje číslovka „11“ číslovkou „12“. 

 

60. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.5, v tabulce A.22: Vymezené plochy 
přestavby, se vypouští původní první a desátý řádek označený pořadovými čísly 1 a 
10, v prvním sloupci se pořadová čísla původního druhého až devátého řádku 2-9 mění 
na čísla 1-8, původní pořadové číslo jedenáctého řádku 11 se mění na číslo 9, ve 
třetím sloupci se v nově označeném prvním, druhém a třetím řádku nahrazuje slovo 
„DS8“ slovem „DS25“ a za nově označený devátý řádek se vkládají se tři nové řádky. 

10 P12 DS26 Filipová Navržená plocha pro silnici I/44 

11 P13 DS26 Filipová Navržená plocha pro silnici I/44 

12 P14 DS26 Filipová Navržená plocha pro silnici I/44 

 

61. V kapitole 3 v názvu původní podkapitoly 3.4. Vymezení systému sídelní zeleně se 
původní číslo podkapitoly „3.4“ nahrazuje číslem „3.6.“ 
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62. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.6, v oddílu a) Veřejná zeleň, se za 
poslední čtvrtou odrážku vkládají dvě nové odrážky s textem: 

 Na jižním okraji místní části Kociánov je navržena plocha veřejné zeleně ZV3, určená k založení 

malého lesoparku. 

 Za jižním okrajem zámeckého parku, v severní části Filipová, je navržena plocha veřejné zeleně 

ZV4, určená k založení nové plochy veřejné zeleně určené k dotvoření předpolí zámeckého parku. 
 

63. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.6, v tabulce A.23: Navržené plochy zeleně 
na veřejných prostranstvích, se vkládají dva nové řádky s pořadovými čísly 3, 4 a v 
posledním řádku se mění původní hodnota „3,052“ na novou hodnotu „7,559“. 

3 ZV3 2,853 Kociánov 

4 ZV4 1,654 Filipová 

 

64. Původní název kapitoly 4 „Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umisťování“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem „Koncepce veřejné 
infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“. 

 

65. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu a) Silniční doprava, se 
vypouští text ve druhé, třetí a čtvrté odrážce a vkládá se nová druhá odrážka s textem: 

 Navržené řešení zpřesňuje koridor silnice I/44 vymezený v ZÚR OK. Navržená trasa vstupuje do 

řešeného území na jeho jihozápadním okraji, kříží silnici č. III/4502 a poté je vedena východně od 

obytné zástavby po úpatí kopce Kluč a dotýká se lyžařského areálu Kocián. Údolí Tříramenného 

potoka křižuje východně od zástavby. Dále pokračuje k severu východně od zástavby místních 

částí Kociánov a Rejhotice až do Kouteckého údolí. Zde je trasa navržena na patě svahu kopce 

Skály na levém břehu řeky Desná. Zde trasa křižuje nástupní prostor do rekreačního lyžařského Ski 

areálu Kouty. V celé severovýchodní části je trasa navržena v tunelu. Vstupní portál se předpokládá 

v blízkosti chaty U Pelikána. Pro vlastní realizaci trasy silnice I/44 jsou navrženy plochy DS9, 

DS10, DS19, DS25, DS26 a DS27. 

 

66. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu b) Místní komunikace, se 
původní text v šesté odrážce „V místní části Rejhotice je západně od hřbitova navržena 
plocha PV10, určená pro realizaci místní komunikace, zajišťující dopravní obsluhu 
navržené plochy smíšené obytné – venkovské SV16“ nahrazuje novým textem „V 
místní části Rejhotice západně od hřbitova jsou navrženy plochy PV16 a PV17, určené 
pro realizaci místní komunikace“. 

 

67. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu d) Doprava v klidu, se 
původní text na konci první odrážky „nově navrženou plochu smíšenou obytnou 
venkovskou SV12“ nahrazuje novým textem „navrženou plochu smíšenou obytnou – 
venkovskou SV27“. 

 

68. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu d) Doprava v klidu, se ve 
čtvrté odrážce nahrazuje slovo „Rejhotice“ slovem „Kociánov“. 
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69. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu g) Železniční doprava se 
vypouští poslední odrážka. 

 

70. V kapitole 4 podkapitole 4.2. Technická infrastruktura se v oddílu f) Nakládání s odpady 
vypouští poslední odrážka. 

 

71. V kapitole 4 podkapitole 4.3. Občanské vybavení se ve druhé odrážce nahrazuje 
číslovka „12“ číslovkou „13“. 

 

72. V kapitole 4 podkapitole 4.3. Občanské vybavení se ve třetí odrážce nahrazují slova 
„OM1 – OM8“ slovy „OM1, OM3 – OM10“. 

 

73. V kapitole 4 podkapitole 4.3. Občanské vybavení se ve čtvrté odrážce v poslední větě 
za slovo „nebo“ vkládá předložka „v“. 

 

74. V kapitole 4 podkapitole 4.4. Veřejná prostranství se v prvním odstavci v první větě 
nahrazuje číslovka „12“ číslovkou „13“ a v poslední větě se slova „A.10“ nahrazují slovy 
„A.11“. 

 

75. V kapitole 4 se za podkapitolu 4.4 vkládá nová podkapitola „4.5. Vymezení koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu“. 

4.5. Vymezení koridorů pro veřejnou infrastrukturu 

 Územním plánem se vymezuje koridor dopravní infrastruktury, zahrnující navržené plochy 

dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS9, DS10, DS19, DS25, DS26 a DS27, které jsou 

určeny pro realizaci silnice I/44 a souvisejících staveb. 

 

76. Původní název kapitoly 5 „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem 
„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. V kapitole 5, podkapitole 5.1. Koncepce uspořádání krajiny se v názvu oddílu a) 
Východiska, principy a priority doplňují slova „– ochrana přírodních a kulturních hodnot 
území“. 

 

78. V kapitole 5, podkapitole 5.1. Koncepce uspořádání krajiny v nově označeném oddílu 
a) Východiska, principy a priority – ochrana přírodních a kulturních hodnot území se ve 
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třetí odrážce původní text „pohledové horizonty s vymezenými plochami pro ochranu 
krajinných horizontů“ nahrazuje novým textem „krajinné horizonty s vymezenými 
plochami pro ochranu pohledových horizontů“. 

 

79. V kapitole 5, podkapitole 5.1. Koncepce uspořádání krajiny, v nově označeném oddílu 
a) Východiska, principy a priority – ochrana přírodních a kulturních hodnot území, se ve 
čtvrté odrážce původní text „místa panoramatických a dálkových pohledů“ nahrazuje 
novým textem „místa dalekých rozhledů“. 

 

80. V kapitole 5, podkapitole 5.2 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu a) Vymezení základních krajinných ploch, se v posledním odstavci ve 
třetí větě vypouští slovo “krajinných“. 

 

81. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, se z původního názvu pododdílu 1. Cílové 
charakteristiky krajiny vypouští slovo „charakteristiky“ a nahrazuje se slovem „kvality“. 

 

82. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, se v první větě vypouští slova „oblastí se 
shodným krajinným typem -“ a v poslední větě se vypouští slovo „charakteristiky“ a 
nahrazuje se slovem „kvality“. 

 

83. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, v nově označeném pododdílu 1. Cílové 
kvality krajiny, se za nadpis a) DKJ Sídlo vkládá slovo „(S)“. 

 

84. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, v nově označeném pododdílu 1. Cílové 
kvality krajiny, se za nadpis b) DKJ Ekoton sídla vkládá slovo „(E)“. 

 

85. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, v nově označeném pododdílu 1. Cílové 
kvality krajiny, se za nadpis c) DKJ Zemědělská lučně – lesní krajina vkládá slovo „(L)“. 

 

86. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, v nově označeném pododdílu 1. Cílové 
kvality krajiny, se za nadpis d) DKJ Přírodě blízká lesní krajina vkládá slovo „(P)“. 

 

87. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, v nově označeném pododdílu 1. Cílové 
kvality krajiny, se za nadpis e) DKJ Antropogenní lesní krajina vkládá slovo „(A)“. 
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88. V kapitole 5, v podkapitole 5.3. Územní systém ekologické stability, v tabulce A.24: 
Navržené plochy pro ÚSES, se vypouští původní první a druhý řádek označený 
pořadovými čísly 1 a 2, v prvním sloupci se pořadová čísla původního třetího až pátého 
řádku 3-5 mění na čísla 1-3, vkládají se tři nové řádky a v posledním řádku se mění 
původní hodnota „4,092“ na novou hodnotu „2,872“. 

4 NP6 0,798 Filipová RBC U Filipové 

5 NP7 0,132 Filipová RBC U Filipové 

6 NP8 0,030 Filipová RBC U Filipové 

 

89. V kapitole 5, podkapitole 5.6 Ochrana před povodněmi, se v prvním odstavci, první 
větě vkládají slova „(plochy W2 – W15)“ a za první odstavec se vkládá druhý odstavec 
s textem “Pro realizaci suchého poldru Filipová jsou navrženy plochy NP7 a NP8“. 

 

90. V kapitole 5, podkapitole 5.7 Rekreace, se v druhém odstavci, poslední větě nahrazují 
slova „A.2, A.3, A.4, A.5, A.12“ slovy „A.3, A.4, A.5, A.6, A.13“  

 

91. V kapitole 5 se vkládá nová podkapitola „5.8. Dobývání nerostů“: 

5.8. Dobývání nerostů  

 Územním plánem nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání nerostů. 

 

92. Původní název kapitoly 6 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsob-
bem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-
nek ochrany krajinného rázu“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem „Stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“. 

 

93. V kapitole 6 se vypouští původní podkapitola 6.1. Vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití včetně původní tabulky č. A.25. Přehled ploch s rozdílným způsobem 
využití zastoupených v Územním plánu Loučná n. Desnou. 

 

94. V kapitole 6 se vypouští název původní podkapitoly 6.2. Podmínky pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití, včetně nadpisu VYMEZENÍ POJMŮ a nahrazuje se 
novým názvem podkapitoly „6.1. Vymezení pojmů“: 

 

95. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu a) Činnosti, se 
v první odrážce na konec poslední věty vkládají slova „případně také v polyfunkčních 
objektech – v kombinaci s občanským vybavením“. 
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96. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu a) Činnosti, se 
ve čtrnácté odrážce obsahující výklad pojmu „Podnikatelskou činností v plochách 
bydlení v rodinných domech“ původní text vypouští a nahrazuje se novým textem. 

 Podnikatelskou činností nerušícího a neobtěžujícího charakteru se rozumí taková výrobní činnost, 

včetně služeb, která svými účinky a vlivy neomezuje, neobtěžuje a neohrožuje životní prostředí a 

obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí zejména hlukem, emisemi, zápachem a 

vibracemi nad míru obvyklou (přiměřenou místním poměrům) a je slučitelná s charakterem území. 

Podnikatelská činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru nezahrnuje skladování, zemědělskou 

ani průmyslovou výrobu.  
 

97. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu a) Činnosti, se 
za čtrnáctou odrážku vkládají tři nové odrážky s výkladem pojmů „velkovýrobní způsob 
zemědělského obhospodařování pozemků“, „malovýrobní způsob zemědělského 
obhospodařování pozemků“ a „sítě technického vybavení“. 

 Velkovýrobním způsobem zemědělského obhospodařování pozemků (zemědělskou velkovýrobou) 

se rozumí způsob obhospodařování zemědělského půdního fondu, při němž je s minimálními 

prostředky a v krátkém časovém úseku obdělána rozsáhlá plocha polností (řádově desítky až tisíce 

hektarů); způsob hospodaření je málo náročný z hlediska potřeby pracovních sil, avšak je náročný 

na technologie používané k hospodaření; způsob hospodaření, při němž vytěžování ekonomického 

kapitálu půdy výrazně převyšuje ekologické a sociální funkce, čímž je do značné míry ve vztahu k 

přírodě exploatační; způsob hospodaření, při němž je upřednostňována chemizace a používání 

hnojiv k maximalizaci hektarových výnosů plodin; způsob hospodaření vedoucí k porušení svazku 

místa pěstování s místem zpracování, a to formou koncentrace zemědělské výroby do velkých 

výrobních celků se značnou kapitálovou základnou; způsob hospodaření, při němž je počet 

vlastníků půdy výrazně vyšší než počet nájemců či hospodářů. 

 Malovýrobním způsobem zemědělského obhospodařování pozemků (zemědělskou malovýrobou) se 

rozumí obhospodařování zemědělských pozemků v malém rozsahu (řádově tisíce metrů 

čtverečních až jednotky hektarů), které je typické vysokým podílem vlastní práce zejména 

samostatně hospodařících rolníků nebo jejich rodinných příslušníků, případně také vlastníků 

pozemků, kteří ale nejsou evidováni jako samostatně hospodařící rolníci, přičemž obhospoda-

řovatelé těchto pozemků jsou zpravidla i jejich vlastníky. 

 Sítěmi technického vybavení se rozumí nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a 

konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy 

technického vybavení; podle účelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová 

vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení 

(například produktovody). 
 

98. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu c) Ostatní 
pojmy, se v první odrážce za poslední slovo „území“ vkládají slova „s tím, že celková 
hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů 
překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro 
stávající chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a na 
hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací 
dokumentaci“. 

 

99. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu c) Ostatní 
pojmy, se za stávající třetí odrážku vkládá sedm nových odrážek s výkladem pojmů 
„sídelní struktura“, „tradiční historická urbanistická struktura sídla“, „půdorysná 
struktura sídla“, „charakter zástavby“, „venkovský charakter zástavby“, „městský a 
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příměstský charakter zástavby“ a „okolní zástavba“. 

 Sídelní strukturou se rozumí výslednice dlouhodobého vývoje, ve kterém se uplatnily vnitřní i 

vnější vlivy. Charakter a uspořádání sídel v osídlení, jejich vztahy a intenzita těchto vztahů 

vyjadřuje různé úrovně vývoje sídelní struktury a stupně urbanizace: od území pouze s dostřednými 

vazbami spádových sídel a nízkým stupněm urbanizace až po aglomerační území. 

 Tradiční historická urbanistická struktura sídla je tvořena čtyřmi hlavními složkami: půdorysnou 

strukturou sídla, parcelací, půdorysnou (plošnou) strukturou zástavby a hmotovou strukturou 

zástavby. 

 Půdorysnou strukturou sídla se rozumí soustava urbanistických (domovních) bloků a jimi 

vymezených urbanistických prostorů (náměstí/návsí a ulic). 

 Charakterem zástavby se rozumí spolupůsobení formy (struktury) zástavby a architektonického 

výrazu jednotlivých staveb, stavebních souborů a nezastavěných ploch (zejména parkových). 

Charakter a struktura zástavby vyjadřují plošné a prostorové parametry zástavby, přičemž jsou 

dány zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním zástavby na pozemcích vzhledem k 

přilehlým veřejným prostranstvím (např. určením vztahu zástavby k uliční a stavební čáře), 

hustotou zástavby a celkovým hmotovým řešením a měřítkem zástavby. 

 Venkovským charakterem zástavby se rozumí zástavba s tradiční historickou urbanistickou 

strukturou, k jejímž specifickým rysům obecně patří zejména: menší objemové měřítko zástavby 

jako celku i jednotlivých staveb; převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných 

prostranství a zahrad; regionální specifičnosti urbanistického uspořádání zástavby a přímá 

návaznost na krajinu, množství přírodních prvků v zastavěném území.  

 Městským a příměstským charakterem zástavby se rozumí zástavba, která se vyznačuje menšími 

výměrami pozemků, vyšší podlažností, tvary a hmotami objektů (domů), často bez vazby na 

charakter a tvary objektů původní zástavby. Nové vznikající kolonie rodinných domu na vesnicích 

v blízkosti měst vesměs nenavazují svým charakterem ani na vesnici ani na okolní krajinu. Vlastní 

forma zpravidla nereaguje na původní zástavbu, nerespektuje měřítko, barvu proporce, ani 

zachování charakteru místa. 

 Okolní zástavbou se rozumí zástavba v nejbližším okolí jednotlivých staveb, tj. v okruhu cca 100 

m. 

 

100. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu c) Ostatní 
pojmy, se za stávající poslední (nově dvanáctou) odrážku vkládá nová (třináctá) 
odrážka s výkladem pojmu „podkroví“. 

 Pojmem podkroví se rozumí přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím 

vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. 

 

101. V kapitole 6, za text v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, se vkládá 
název podkapitoly 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“. 

 

102. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 2. Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), 
pododdílu Přípustné využití se ve druhé odrážce vypouští slova „v plochách bydlení v 
rodinných domech“. 

 

103. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 7. Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV), 
pododdílu Nepřípustné využití se za první odrážku vkládá druhá odrážka s textem: 
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 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, a které 

svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území. 
 

104. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 8. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OM), 
pododdílu Přípustné využití se vypouští poslední (šestá) odrážka. 

 

105. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 11. Plochy občanského vybavení se specifickým využitím 
(OX), pododdílu Hlavní využití se za první odrážku vkládá druhá odrážka s textem: 

 zařízení Horské služby v navržené ploše OX2 
 

106. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 13. Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), pododdílu 
Přípustné využití se ve čtvrté odrážce vypouští slova „v plochách bydlení v rodinných 
domech“ a za poslední (desátou) odrážku se vkládá nová jedenáctá odrážka s textem: 

 individuální rekreace 

 

107. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 13. Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), pododdílu 
Podmíněně přípustné využití se v první odrážce nahrazuje slovo „SV12“ slovem 
„SV27“. 

 

108. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 14. Plochy smíšené obytné – rekreační (SR), pododdílu 
Nepřípustné využití se v poslední (jedenácté) odrážce vypouští slova „a SR10“. 

 

109. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 15. Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS), se 
za název pododdílu Přípustné využití vkládají tři nové odrážky s textem: 

 silnice včetně dílčích napojení a úprav na stávající silnice 

 místní komunikace 

 odstavné silniční pruhy a parkoviště, zastávky hromadné dopravy 
 

110. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 15. Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS), se 
v pododdílu Přípustné využití vypouští v poslední odrážce text „pouze v plochách DS9 
a DS19: železniční doprava“ a nahrazuje se textem „plochy pro realizaci prvků ÚSES 
(biocentra, biokoridory) v místech kde dochází ke křížení s plochami silniční dopravy“. 

 

111. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 22. Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ), se 
v pododdílu Přípustné využití v první odrážce vypouští původní text „v ploše VZ2 
pouze: lesnická výroba“ a nahrazuje se novým textem „v navržené ploše VZ2 je 
přípustná pouze lesnická výroba a činnosti související“ a ve druhé odrážce se vypouští 
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původní text „nezemědělská výrobní činnost pouze v plochách zemědělské výroby“, 
který se nahrazuje novým textem „nezemědělská podnikatelská výrobní činnost 
slučitelná s hlavním využitím.“ 

 

112. V kapitole 6 podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání se 
v prvním odstavci za slovem „přizpůsobeno“ vypouští předložka „z“. 

 

113. V kapitole 6 podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání se za 
prvním odstavcem vkládají čtyři nové odrážky s textem: 

 Umístění a charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru 

prostředí, musí respektovat charakter tradiční historické urbanistické a půdorysné struktury sídla, 

přičemž zejména výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve 

stávající zástavbě budou respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy. 

 U stávajících objektů s tradičním rázem (charakterem) zástavby je třeba tento ráz uchovat, 

tvarosloví nově navržených staveb v sousedství musí respektovat tradiční historický ráz sídla, k 

jehož specifickým rysům patří zejména: menší objemové měřítko zástavby jako celku i 

jednotlivých staveb; převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných prostranství a 

zahrad; regionální specifičnosti urbanistického uspořádání zástavby a přímá návaznost na krajinu, 

množství přírodních prvků v zastavěném území. 

 Podél přiléhající komunikace je přípustná vždy pouze jedna řada domů. Za první řadou již není 

přípustná výstavba druhé řady rodinných domů. 

 Nejsou přípustné stavby mobilních domů. 

 

114. V kapitole 7 se vypouští celý původní text, včetně původní tabulky A.26. Vymezení 
ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií, který se 
nahrazuje novým textem: 

V řešeném území obce Loučná nad Desnou se vymezují 4 plochy s povinností zpracování územní 

studie. 

Tab. A25: Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií 

Poř. č. 
Označení 

US 
Označení 

plochy 
Podmínky zpracování  Lhůta pořízení ÚS2 

1 US1 RH4 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
změny územního 

plánu 

2 US10 SV27 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
změny územního 

plánu 

3 US11 OM10 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
změny územního 

plánu 

4 US12 OM3, OM9 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
změny územního 

plánu 

 

                                                           
2
 Lhůtou pořízení územní studie se stanovuje nejzazší termín pro její zpracování, schválení pořizovatelem a její následné vložení do evidence 

územně plánovací činnosti 
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115. V kapitole 8, podkapitole 8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby, oddílu a) Dopravní 
infrastruktura (VD) se vypouští původní první odrážka s textem „silnice I/44 (VD1) 
[DS8]“, původní sedmá odrážka s textem „železniční trať č. 293 (VD2) [DS9]“, původní 
osmá odrážka s textem „železniční trať č. 293 (VD3) [DS19]“ a za poslední odrážku se 
vkládají tři nové odrážky s textem: 

 silnice I/44 (VD9) [DS25]
 
 

 silnice I/44 (VD10) [DS26] 

 silnice I/44 (VD11) [DS27]
 
 

 

116. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu a Snižování 
ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami (VK) se za poslední 
odrážku vkládají dvě nové odrážky s textem: 

 poldr Filipová (VK-01) [NP7] 

 poldr Filipová (VK-02) [NP8] 

 

117. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu b) Založení 
prvků územního systému ekologické stability (VU) se vypouští původní první odrážka s 
textem „regionální biocentrum U Filipové (VU1) [NP1]“, původní druhá odrážka s 
textem „regionální biocentrum U Filipové (VU2) [NP2]“ a za poslední odrážku se 
vkládají tři nové odrážky s textem: 

 regionální biocentrum U Filipové (VU6)
 
[NP7] 

 regionální biocentrum U Filipové (VU7)
 
[NP8]

 
 

 regionální biocentrum U Filipové (VU8)
 
[NP6]

 
 

 

118. Původní název kapitoly 9 „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo“ se vypouští a nahrazuje se novým 
názvem „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 
8 katastrálního zákona“. 

 

119. V kapitole 9, podkapitole 9.1. Veřejná prostranství s předkupním právem pro Obec 
Loučná nad Desnou se v poznámce pod čarou mění původní datum „15.02.2017“ na 
nové datum „15.08.2021“ a vkládá se nový oddíl s textem: 

b) Plocha veřejného prostranství: PP2 

Výčet pozemků
3
 v katastrálním území Kociánov, určených pro realizaci plochy zeleně na veřejných 

prostranstvích, označené ve výkrese A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

indexem PP2 a ve zbývajících výkresech grafické části jako plocha s rozdílným způsobem využití 

ZV3, pro které lze uplatnit předkupní právo pro Obec Loučná nad Desnou: 

 764/6.  

 

                                                           
3
 Dle evidence Katastru nemovitostí vedeného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním – stav ke dni 15.08.2021. 
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120. Vypouští se celá původní kapitola 12. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a 
stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření. 

 

121. V názvu původní kapitoly 13. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k 
němu připojené grafické části se číslovka „13“ nahrazuje číslovkou „12“. 

 

122. V názvu původní podkapitoly 13.1. Textová část se číslo „13.1“ nahrazuje číslem „12.1“ 
a v prvním odstavci se číslovka „44“ nahrazuje číslovkou „46“. 

 

123. V názvu původní podkapitoly 13.2. Grafická část se číslo „13.2“ nahrazuje číslem 
„12.2“ a původní číslo tabulky „A.28,“ se nahrazuje číslem „A.26:“. 

 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ NAD DESNOU – A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

19 

2. Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k ní 
připojené grafické části 

2.1. Textová část 
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B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

_________________________________________________________________________________ 

I. Textová část územního plánu s vyznačením změn 

(Modrý přeškrtnutý text se vypouští, červený text se nově vkládá) 

 

A.1. ÚZEMNÍ PLÁN – TEXTOVÁ ČÁST 

 

1. Vymezení zastavěného území 

Rozsah území řešeného Územním plánem Loučná nad Desnou je vymezen hranicí správního území 

obce, jež tvoří pět katastrálních území: Filipová, Kociánov, Rejhotice, Kouty nad Desnou a Přemyslov. 

Ke dni 15.02.2017 byla v řešeném území vymezena 32 zastavěná území. V řešeném území se k 

15.08.2021 vymezuje 37 zastavěných území. 

 

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

2.1. Hlavní záměry rozvoje  

 Respektovat stávající typ osídlení a historický půdorys jednotlivých částí obce jako základní pod-

mínku dalšího rozvoje obce a jejího správního území. 

 Při budoucí činnosti a rozvoji obce vycházet ze statutu a podmínek zonace CHKO Jeseníky. 

 Urbanistickou kompozici podřizovat funkčnímu zónování obce, konfiguraci terénu a dalším pod-

mínkám území. 

 Při dalším rozvoji území musí být respektovány a rozvíjeny přírodní a kulturní hodnoty území. 

 Při dalším rozvoji území musí být zohledněny hlavní záměry bytové výstavby, rekreace, občan-

ského vybavení, dopravní a technické infrastruktury a dalších funkčních složek v území. 

 Rozvoj pracovních příležitostí. 

 Vytvářet podmínky umožňující další rozvoj cestovního ruchu. 

 Obec Loučná nad Desnou bude mít charakter smíšené polyfunkční obytné zóny s významným 

zastoupením rekreační funkce. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje 

 Rozvoj obytné funkce formou individuálního a smíšeného bydlení. 

 Rozvoj rekreační funkce a cestovního ruchu s přihlédnutím na územní vazby na sousední obce. 

 Stabilizace stávajících výrobních ploch a posilování zemědělské výroby. 

 Územní stabilizace nových ploch silniční dopravy určených pro realizaci nové trasy silnice I/44.  

 Územní stabilizace nových ploch určených pro prodloužení železniční trati č. 293 a realizaci nové 

lanové dráhy Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo.  

 Územní stabilizace nových ploch určených pro realizaci protipovodňové ochrany území.  

 Doplnění stávající a návrh nové dopravní a technické infrastruktury zajišťující obsluhu řešeného 

území. 
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 Vytváření plnohodnotného venkovského prostředí s významným podílem rekreačního využívání 

území. 

 Posilování udržitelného rozvoje území, doplnění ploch pro ÚSES a tvorbu krajiny. 

 Ochrana dosud relativně nenarušených krajinných horizontů. 

2.3. Hlavní zásady prostorového řešení 

 Rozvoj obce na nových plochách řešit zejména v souladu s potřebami a rozvojem obce a s ohle-

dem na životní prostředí a ekologickou únosnost území.  

 Při vlastní realizaci navržené zástavby plně respektovat dochovanou urbanistickou strukturu osídle-

ní (urbanistická stopa a krajinná matrice), nová zástavba (objekty) musí vycházet z charakteru 

(typu) původní zástavby a musí být přizpůsobena stávající okolní zástavbě. 

 Pro stabilizaci stávající a rozvoj nové zástavby realizovat navrženou dopravní infrastrukturu 

zajišťující efektivní dostupnost a dopravní obsluhu zástavby a všeobecnou prostupnost území. 

 Uplatňování principu účelné organizace jednotlivých funkčních ploch, s cílem eliminace dílčích 

kolizí mezi jednotlivými funkcemi. 

 Prostorový rozvoj obce musí respektovat stanovené cílové charakteristiky řešeného území, jíž je 

lesopolní až lesní krajina. 

 Prostorový rozvoj obce musí plně respektovat kulturní a přírodní hodnoty území, včetně docho-

vaného krajinného rázu, přičemž novou výstavbou nesmí docházet k jejich narušování, poško-

zování nebo znehodnocování, či snižování ekologické stability území. 

 Zajištění integrálního provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající segmenty zeleně, 

prvky ÚSES, protierozní a protipovodňovou ochranu území, zejména v souvislosti s budoucí reali-

zaci nové dopravní a technické infrastruktury, a také při realizaci nové obytné a rekreační zástavby. 

 

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

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

3.1. Návrh urbanistické koncepce 

 Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření pod-

mínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude spočívat ve vyváženém vztahu pod-

mínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. 

 Urbanická koncepce vychází z příznivé polohy obce Loučná and Desnou v blízkosti okresního 

města Šumperku, dopravní polohy při silnici I/44, která spojuje Šumpersko s Jesenickem, přírod-

ních a krajinářských hodnot řešeného územní a vhodných územních podmínek umožňujících 

zejména rozvoj obytné a rekreační funkce. Navržené řešení územního plánu vytváří optimální 

podmínky pro rozvoj jednotlivých územních potenciálů.  

 Krajinářsky atraktivní území s nadstandardními přírodními podmínkami a významným rekreačním 

potenciálem, jsou určujícím potenciálem pro budoucí rozvoj území, který musí být založen na 

permanentním vyvažování suburbanizačních tlaků na růst zastavěnosti území pro obytně-rekreační 

funkci s požadavky na ochranu území jednoznačně deklarovanou v převážné části území statutem 

CHKO Jeseníky. 

 Zastavěné území se skládá z pěti místních částí, přičemž Filipová, Kociánov, Rejhotice a Kouty 

nad Desnou jsou srostlé a tvoří souvislý pás osídlení rozložený v říční nivě řeky Desná a jejich 

přítoků, zatímco místí část Přemyslov a rekreační středisko Červenohorské sedlo leží v izolovaných 
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polohách na západním, resp. SV okraji řešeného území. Není navrženo vzájemné srůstání prosto-

rově odloučených částí s ostatním zastavěným územím obce Loučná nad Desnou, ani srůstání s 

jinou obcí nebo její částí. 

 Jsou navrženy nové plochy pro bytovou výstavbu, která by měla zajistit stabilizaci a další rozvoj 

obyvatelstva, rozšíření ploch pro občanské vybavení a rekreaci s cílem doplnění a dalšího rozvoje 

rekreačního využívání území. 

 Rozvoj obytné a částečně i rekreační funkce je směřován zejména do místních částí (MČ) Filipová, 

Kociánov a Rejhotice, přičemž největší plochy pro bydlení jsou navrženy v MČ Rejhotice. Největší 

plochy pro rekreaci jsou navrženy v MČ Kouty nad Desnou, v MČ Přemyslov je navrženo pouze 

doplnění ploch pro rekreaci. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu zůstávají 

i nadále v části starší zástavby, kterou lze rekonstruovat a modernizovat. Jako optimální cílová 

velikost Loučné nad Desnou je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 1800 1650 obyvatel. 

 Je navrženo rozšíření ploch pro sjezdové lyžování v návaznosti na stávající ski areály.  

 Rozvoj občanského vybavení je orientován převážně na komerční sektor. Nejvíce ploch je navrže-

no v MČ Kociánov, která je obchodně-správním centrem řešeného území, s cílem doplnění a 

dalšího posílení stávajících zařízení občanské vybavenosti. V návaznosti na hlavní rekreační 

prostor MČ Kouty nad Desnou, tj. mezi hotelovým komplexem Dlouhé stráně a ski areálem K3 

Sport je navrženo doplnění komerční občanské vybavenosti. Jedna plocha pro komerční občanské 

vybavení je navržena také v blízkosti ski areálu Přemyslov jižně od Přemyslovského sedla. 

 Stávající plochy zemědělské a lehké průmyslové výroby zůstávají stabilizovány, není uvažováno 

s výraznějším posílením výrobní funkce. Jsou navrženy pouze 2 malé plochy pro zemědělskou 

výrobu. Vzhledem k tomu, že se uvnitř stávajících výrobních areálů nachází část nevyužívaných 

objektů a ploch, lze uvažovat o jejich intenzifikaci. 

 Pro rozvoj řešeného území je navržena také odpovídající dopravní a technická infrastruktura. Pro 

nadřazenou dopravní infrastrukturu jsou navrženy plochy pro novou trasu silnice I/44, prodloužení 

železniční trati č. 293 a novou lanovou dráhu Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo, které by 

měly zajistit komfortnější dopravní obsluhu řešeného i navazujícího území. 

 Územní plán stanovuje podmínky pro minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civi-

lizační hodnoty území, s ohledem na zachování hodnot urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví a jeho přírodní a krajinné hodnoty 

 Územní plán navrhuje soubor opatření pro ochranu krajinného rázu, který by měl přispět k dalšímu 

zvyšování ekologické stability území, zlepšení kvality vodního prostředí, posílení autoregulačních 

procesů v krajině a přinejmenším zachování stávajícího krajinného rázu.  

 Jsou vytvořeny podmínky pro protipovodňovou ochranu území a jsou navržena protipovodňová 

opatření a opatření k eliminaci rizik z extravilánových vod na ochranu zastavěného území. 

 Dosud nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant, 

které mohou mít negativní vliv na dochovaný krajinný ráz. Jsou vymezeny plochy pro ochranu 

významně se uplatňujících krajinných horizontů. 

 V řešeném území musí být plně respektovány kulturní hodnoty území, stávající památkově 

chráněné objekty i urbanisticky významné prostory v interiéru jednotlivých místních částí včetně 

ostatních kulturně hodnotných objektů a jejich souborů. 
 

3.2. Návrh urbanistické kompozice 

 Urbanistickou kompozici přizpůsobovat konfiguraci terénu, celkovému umístění sídla i jeho jedno-

tlivých místních částí, stávající výškové hladině zástavby, funkčnímu zónování a dalším 

determinujícím podmínkám území. 

 Respektovat přirozenou přírodní osu území, jíž je řeka Desná. 

 Respektovat urbanistickou osu území, jíž je koridor páteřní silnice I/44 a železniční trať č. 293. 

 Při dalším rozvoji území musí být plně respektovány a rozvíjeny přírodní a kulturní hodnoty území. 

 Respektovat urbanistickou strukturu původní zástavby jednotlivých místních částí.  
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 Nová zástavba (objekty) musí vycházet z charakteru původní zástavby, musí respektovat tradiční 

(historickou) a půdorysnou strukturu sídla, zachovávat venkovský charakter zástavby a musí 

navazovat a být přizpůsobena stávající/existující okolní zástavbě.  

 Dosud nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant, 

které mohou mít negativní vliv na dochovaný krajinný ráz. Územním plánem se vymezují plochy 

pro ochranu hlavních a vedlejších pohledových horizontů. 

 Není žádoucí další urbanizace krajinných horizontů, zejména v návaznosti na stávající zástavbu.  

 V řešeném území musí být plně respektovány kulturní hodnoty území, stávající památkově chrá-

něné objekty i urbanisticky významné prostory v interiéru obce včetně ostatních kulturně 

hodnotných objektů a jejich souborů. 

 Respektovat místa vyhlídek, významných a dalekých rozhledů. 
 

3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

Územním plánem se vymezují tyto plochy s rozdílným způsobem využití. 

Tab. A.1: Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Loučná nad 

Desnou 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Index plochy  

 Plochy BYDLENÍ  

1 Plochy bydlení v bytových domech BH 

2 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV 

 Plochy REKREACE  

3 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 

4 Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 

5 Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN 

6 Plochy rekreace – se specifickým využitím RX 

 Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

7 Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 

8 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OM 

9 Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS 

10 Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 

11 Plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX 

 Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

12 Plochy veřejných prostranství  PV 

 Plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

13 Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

14 Plochy smíšené obytné – rekreační SR 

 Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

15 Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava DS 

16 Plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava DSx 

17 Plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava DZ 

18 Plochy dopravní infrastruktury – doprava se specifickým využitím DX 

 Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

19 Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 
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20 Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady TO 

 Plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

21 Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 

22 Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

 Plochy ZELENĚ  

23 Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 

24 Plochy soukromé zeleně ZS 

25 Plochy soukromé zeleně specifické ZSx 

26 Plochy ochranné a izolační zeleně ZO 

27 Plochy zeleně přírodního charakteru ZP 

28 Plochy zeleně se specifickým využitím ZX 

 Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

29 Plochy vodní a vodohospodářské W 

 Plochy ZEMĚDĚLSKÉ  

30 Plochy zemědělské NZ 

 Plochy SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

31 Plochy smíšené nezastavěného území NS 

 Plochy LESNÍ  

32 Plochy lesní NL 

 Plochy PŘÍRODNÍ   

33 Plochy přírodní – krajinná zeleň NPx 

34 Plochy přírodní  NP 

 

3.2. 3.4. Vymezení zastavitelných ploch 

Územním plánem jsou vymezovány tyto zastavitelné plochy: 

a) Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

Tab. A.1. A.2: Navržené plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území 

1 BV1 1,571 Filipová 

2 BV2 0,958 Filipová 

3 BV3 0,373 Filipová 

4 BV4 0,396 Kociánov 

5 3 BV5 0,428 Kociánov 

6 4 BV7 0,946 Rejhotice 

7 BV10 0,530 Kociánov 

8 BV11 0,136 Kociánov 

5 BV12 0,118 Kociánov 

6 BV13 0,358 Kociánov 

7 BV14 0,160 Kociánov 

 celkem 5,338 

4,539 
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b) Plochy rekreace – plochy staveb pro individuální rekreaci (RI) 

Tab. A.2. A.3: Navržené plochy rekreace – plochy staveb pro individuální rekreaci 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území 

1 RI1 0,063 Rejhotice 

 celkem 0,063  

 

c) Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) 

Tab. A.3. A.4: Navržené plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území 

1 RH2 0,699 Rejhotice 

2 RH3 0,715 Rejhotice 

3 2 RH4 1,590 Rejhotice 

4 3 RH5 0,484 Kouty nad Desnou 

5 4 RH7 0,596 Přemyslov 

 celkem 
4,084 

3,369 
 

 

d) Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) 

Tab. A.4. A.5:. Navržené plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území 

1 RN1 1,710 Rejhotice 

2 RN2 0,786 Rejhotice 

3 RN4 0,529 Kouty nad Desnou 

4 RN5 2,513 Kouty nad Desnou 

5 RN8 1,156 Přemyslov 

6 RN10 0,643 Rejhotice 

7 RN11 0,143 Rejhotice 

 celkem 7,480  

 

e) Plochy rekreace – se specifickým využitím (RX) 

Tab. A.5. A.6: Navržené plochy rekreace – se specifickým využitím 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území 

1 RX1 2,354 Rejhotice 

 celkem 2,354  
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f) Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OM) 

Tab. A.6. A.7: Navržené plochy občanského vybavení – komerční zařízení 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území 

1 OM1 0,315 Kociánov 

2 OM2 2,455 Kociánov 

3 2 OM3 0,945 Kociánov 

4 3 OM4 0,219 Rejhotice 

5 4 OM5 0,492 Kouty nad Desnou 

6 5 OM6 3,282 Kouty nad Desnou 

7 6 OM7 0,539 Kouty nad Desnou 

8 7 OM8 0,841 Přemyslov 

8 OM9 1,507 Kociánov 

9 OM10 1,259 Kociánov 

 
celkem 

9,088 

9,399 
 

 

g) Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 

Tab. A.7. A.8: Navržené plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území 

1 OS1 0,115 Kouty nad Desnou 

 celkem 0,115  

 

h) Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) 

Tab. A.8. A.9: Navržené plochy občanského vybavení – hřbitovy 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území 

1 OH1 0,332 Rejhotice 

 celkem 0,332  

 

i) Plochy občanského vybavení se specifickým využitím (OX) 

Tab. A.9. A.10: Navržené plochy občanského vybavení se specifickým využitím 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území 

1 OX1 0,040 Přemyslov 

2 OX2 0,141 Kouty nad Desnou  

 
celkem 

0,040 

0,181 
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j) Plochy veřejných prostranství (PV) 

Tab. A.10. A.11: Navržené plochy veřejných prostranství 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území 

1 PV1 0,528 Kociánov 

2 PV2 0,132 Rejhotice 

3 PV3 0,304 Rejhotice 

4 PV4 1,175 Rejhotice 

5 PV6 0,108 Rejhotice 

6 PV7 0,154 Kouty nad Desnou 

7 PV8 0,200 Kouty nad Desnou 

8 PV9 0,290 Kociánov 

9 PV10 0,238 Rejhotice 

10 9 PV11 0,612 Kouty nad Desnou 

11 10 PV12 0,503 Přemyslov 

12 11 PV15 0,041 Rejhotice 

12 PV16 0,206 Rejhotice 

13 PV17 0,009 Rejhotice 

 
Celkem 

4,285 

4,262 

 

 

k) Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

Tab. A.11. A.12: Navržené plochy smíšené obytné – venkovské 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 SV5 1,192 Filipová 

2 SV9 0,219 Kociánov 

3 2 SV10 0,356 Kociánov 

4 3 SV11 0,587 Kociánov 

5 SV12 4,014 Kociánov 

6 4 SV14 0,309 Rejhotice 

7 SV16 0,380 Rejhotice 

8 5 SV17 4,399 Rejhotice 

9 6 SV18 0,084 Rejhotice 

10 7 SV23 0,257 Rejhotice 

11 8 SV26 0,875 Rejhotice 

9 SV27 3,872 Kociánov 

10 SV28 0,097 Kociánov 

 
celkem 

12,672 

12,028 
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l) Plochy smíšené obytné – rekreační (SR) 

Tab. A.12. A.13: Navržené plochy smíšené obytné – rekreační 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 SR2 0,287 Kouty nad Desnou 

2 SR4 0,608 Kouty nad Desnou 

3 SR5 0,069 Kouty nad Desnou 

4 SR7 0,192 Kouty nad Desnou 

5 SR8 0,494 Kouty nad Desnou 

6 SR9 0,134 Rejhotice 

7 SR10 0,227 Přemyslov 

 celkem 1,957 

1,784 

 

 

m) Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) 

Tab. A.13. A.14: Navržené plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 DS8 83,262 Filipová, Kociánov, Rejhotice 

2 1 DS9 21,278 Rejhotice 

3 2 DS10 48,386 Rejhotice, Kouty nad Desnou 

4 3 DS19 11,186 Kouty nad Desnou 

4 DS25 76,010 Filipová, Kociánov, Rejhotice 

5 DS26 15,573 Filipová 

6 DS27 1,251 Filipová 

 celkem 164,112 

173,684 

 

 

n) Plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava (DSx) 

Tab. A.14. A.15: Navržené plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 DSx1 0,403 Kouty nad Desnou 

2 DSx2 0,231 Kouty nad Desnou 

 Celkem 0,634  

 

o) Plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava (DZ) 

Tab. A.15. A.16: Navržené plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 DZ1 0,101 Filipová 

 Celkem 0,101  
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p) Plochy dopravní infrastruktury – doprava se specifickým využitím (DX) 

Tab. A.16. A.17: Navržené plochy dopravní infrastruktury – doprava se specifickým využitím 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 DX1 4,512 Kouty nad Desnou 

 Celkem 4,512  

 

q) Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) 

Tab. A.17. A.18: Navržené plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 TI1 0,059 Kociánov 

2 TI3 0,023 Kouty nad Desnou 

3 TI4 0,132 Filipová 

 Celkem 0,214  

 

r) Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady  

Tab. A.18. Navržené plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 TO1 0,218 Kociánov 

 Celkem 0,218  

 

s r) Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) 

Tab. A.19: Navržené plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 VZ1 0,835 Rejhotice 

2 VZ2 0,170 Kociánov 

 Celkem 1,005  

 

t s) Plochy ochranné a izolační zeleně (ZO) 

Tab. A.20: Navržené plochy ochranné a izolační zeleně 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 ZO1 0,360 Rejhotice 

 Celkem 0,360  
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u t) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Tab. A.21: Navržené plochy vodní a vodohospodářské 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 W1 0,786 Rejhotice 

2 W2 0,039 Rejhotice 

3 W3 0,077 Rejhotice 

4 W4 0,014 Rejhotice 

5 W5 0,031 Rejhotice 

6 W6 0,015 Rejhotice 

7 W7 0,060 Rejhotice 

8 W8 0,039 Rejhotice 

9 W9 0,131 Rejhotice 

10 W10 0,607 Rejhotice 

11 W11 0,024 Rejhotice 

12 W12 0,059 Rejhotice 

13 W13 0,032 Rejhotice 

14 W14 0,009 Rejhotice 

15 W15 0,041 Rejhotice 

16 W16 0,520 Rejhotice 

 
Celkem 

2,484 

1,964 

 

 

3.3 3.5. Vymezení ploch přestavby 

 

Územní plánem je vymezeno celkem 11 12 ploch přestavby, které jsou vyznačeny ve výkrese A.2.1 

Základní členění území grafické části Územního plánu. 

Tab. A.22: Vymezené plochy přestavby 

Poř. č. označení Plocha Katastrální území Důvod přestavby 

1 P1 DS8 Filipová Navržená plocha pro silnici I/44 

2 1 P2 DS8 DS25 Kociánov Navržená plocha pro silnici I/44 

3 2 P3 DS8 DS25 Rejhotice Navržená plocha pro silnici I/44 

4 3 P4 DS8 DS25 Rejhotice Navržená plocha pro silnici I/44 

5 4 P5 DS9 Rejhotice Navržená plocha pro silnici I/44 

6 5 P6 DS9 Kouty nad Desnou Navržená plocha pro silnici I/44 

7 6 P7 DS9 Rejhotice Navržená plocha pro silnici I/44 

8 7 P8 DS19 Rejhotice Navržená plocha pro silnici I/44 

9 8 P9 DS10 Kouty nad Desnou Navržená plocha pro silnici I/44 
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10 P10 RH3 Rejhotice Návrh plochy hromadné rekreace  

11 9 P11 DS10 Kouty nad Desnou Navržená plocha pro silnici I/44 

10 P12 DS26 Filipová Navržená plocha pro silnici I/44 

11 P13 DS26 Filipová Navržená plocha pro silnici I/44 

12 P14 DS26 Filipová Navržená plocha pro silnici I/44 

 

3.4 3.6. Vymezení systému sídelní zeleně 

Zeleň v zastavěném území je soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a 

neživé přírody, které jsou dle významu a polohy v sídle pravidelně udržovány zahradnickými nebo 

krajinářskými metodami. Systém sídlení zeleně vymezuje základní kostru zeleně v zastavěné části 

sídla a je tvořen nespojitou soustavou ploch a linií, případně i bodů. Plošné zastoupení zeleně v jedno-

tlivých vymezených plochách sídelní zeleně může být převažující nebo jen částečné. Rozhodující jsou 

její bioklimatické, ekologické, ochranné a estetické funkce. V řešeném území jsou vymezeny čtyři 

kategorie sídelní zeleně.  

a) Veřejná zeleň 

 Územním plánem jsou vymezovány tyto plochy veřejné zeleně, které tvoří základ systému sídelní 

zeleně: návesní prostory, předprostory zámku, základní školy, penzionu Oáza a veřejně přístupné 

plochy které jsou vymezeny obytnou zástavbou a komunikacemi. 

 Ve vymezených plochách veřejné zeleně je žádoucí zachování stávajících ploch zeleně s cílem 

zvyšování jejich kvality. Případné umisťování dopravní a technické infrastruktury zajišťující 

obsluhu území musí být v těchto plochách redukováno pouze na nezbytně nutnou míru. 

 V návaznosti na stávající plochy hromadného bydlení ve střední části Kociánova je navržena 

plocha veřejné zeleně ZV1.  

 Na jižním okraji místní části Rejhotice je navržena plocha veřejné zeleně ZV2, určená k založení 

malého lesoparku. 

 Na jižním okraji místní části Kociánov je navržena plocha veřejné zeleně ZV3, určená k založení 

malého lesoparku. 

 Za jižním okrajem zámeckého parku, v severní části Filipová, je navržena plocha veřejné zeleně 

ZV4, určená k založení nové plochy veřejné zeleně určené k dotvoření předpolí zámeckého parku. 

Tab. A.23: Navržené plochy zeleně na veřejných prostranstvích 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 ZV1 0,599 Kociánov 

2 ZV2 2,453 Rejhotice 

3 ZV3 2,853 Kociánov 

4 ZV4 1,654 Filipová 

 Celkem 
3,052 

7,559 
 

 

b) Vyhrazená zeleň 

 Jako plochy vyhrazené zeleně jsou pojímány plochy areálů základní občanské vybavenosti včetně 

hřbitova, sportovních a rekreačních areálů a komplexů.  

 Územní plánem jsou vymezeny tyto plochy vyhrazené zeleně: plocha sportovního areálu na JZ 

okraji MČ Kociánov, plochy areálů občanské vybavenosti na jižním okraji MČ Kociánov, areál 

mateřské školy v MČ Kociánov, areál penzionu pro seniory a dva rekreační areály na jižním okraji 
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MČ Rejhotice, areál rejhotického hřbitova, areál hotelu Dlouhé stráně, areály rekreačních středisek 

Primavesi, Sokolka a ČD v MČ Kouty nad Desnou.  

 Při další stavební činnosti ve vymezených plochách vyhrazené zeleně nesmí být zásadním způso-

bem redukováno stávající zastoupení nezastavěných ploch uvnitř jednotlivých areálů.  

 

c) Obytná zeleň 

 Do ploch obytné zeleně, která spoluvytváří systém sídelní zeleně, byly zařazeny plochy hromad-

ného bydlení, kde je vyšší zastoupení většinou veřejně přístupné zeleně. Jedná se o sídliště byto-

vých domů v jihovýchodní části Kociánova. Vymezené plochy obytné zeleně, mimo již zastavěné 

plochy, by neměly být dále již zastavovány. 

 

d) Specifická zeleň 

Do ploch specifické zeleně je zařazen areál zámeckého parku na jižním okraji v MČ Kociánov, 

který je prohlášenou kulturní památkou. 

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení 
podmínek pro jejich využití 

4.1. Dopravní infrastruktura 

a) Silniční doprava 

 Územní plán stabilizuje stávající plochy silniční dopravy.  

 Navržené řešení zpřesňuje koridor silnice I/44 vymezený v ZÚR OK. Navržená trasa kříží v jiho-

západním úseku mimoúrovňově stávající železniční trať severně od železniční zastávky Filipová a 

dostává se východně od obytné zástavby. Dále je silnice vedena po úpatí kopce Kluč a dotýká se 

lyžařského areálu Kocián. Údolí Tříramenného potoka křižuje východně od zástavby. Dále 

pokračuje k severu východně od zástavby místních částí Kociánov a Rejhotice až do Kouteckého 

údolí. Zde je trasa navržena na patě svahu kopce Skály na levém břehu řeky Desná. Zde trasa 

křižuje nástupní prostor do rekreačního lyžařského Ski areálu Kouty. V celé severovýchodní části 

je trasa navržena v tunelu. Vstupní portál se předpokládá v blízkosti chaty U Pelikána. Pro vlastní 

realizaci trasy silnice I/44 jsou navrženy plochy DS8, DS9, DS10 a DS19. V rámci navržených 

ploch DS9 a DS19 (východní část středního úseku trasy) by kromě středního úseku silnice I/44 

mělo být realizováno také prodloužení železniční trati v úseku nádraží Kouty nad Desnou – závěr 

Kouteckého údolí (most přes řeku Desnou). 

 Navržené řešení zpřesňuje koridor silnice I/44 vymezený v ZÚR OK. Navržená trasa vstupuje do 

řešeného území na jeho jihozápadním okraji, kříží silnici č. III/4502 a poté je vedena východně od 

obytné zástavby po úpatí kopce Kluč a dotýká se lyžařského areálu Kocián. Údolí Tříramenného 

potoka křižuje východně od zástavby. Dále pokračuje k severu východně od zástavby místních 

částí Kociánov a Rejhotice až do Kouteckého údolí. Zde je trasa navržena na patě svahu kopce 

Skály na levém břehu řeky Desná. Zde trasa křižuje nástupní prostor do rekreačního lyžařského Ski 

areálu Kouty. V celé severovýchodní části je trasa navržena v tunelu. Vstupní portál se předpokládá 

v blízkosti chaty U Pelikána. Pro vlastní realizaci trasy silnice I/44 jsou navrženy plochy DS9, 

DS10, DS19, DS25, DS26 a DS27. 
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 V rámci navržené plochy DS19 by mělo být realizována také konečná stanice železniční dopravy 

(železniční zastávka) a záchytné parkoviště. 

 Na jižním okraji řešeného území je v místní části Filipová vymezena územní rezerva – plocha 

silniční dopravy DS24. 

b) Místní komunikace 

 Územním plánem jsou stabilizovány stávající místní komunikace, jež jsou součástí veřejných 

prostranství.  

 Na severním okraji místní části Rejhotice je za železniční tratí navržena plocha PV3, určená pro 

vybudování místní komunikace, která bude zajišťovat odpovídající dopravní napojení a obsluhu 

stávajících ploch bydlení. 

 Na JV okraji místní části Rejhotice je navržena plocha PV6, určena pro rozšíření stávajícího veřej-

ného prostranství, zajišťujícího dopravní a technickou obsluhu stávající obytné zástavby a navržené 

plochy smíšené obytné venkovské SV26, na požadované parametry. 

 V západní části Koutů nad Desnou je navržena plocha PV7, určená pro zajištění dopravní a te-

chnické obsluhy na navržené plochy RN4, určené pro vybudování nové sjezdové trati (ski areálu) a 

navržené plochy komerčního občanského vybavení OM6. 

 V místní části Kouty nad Desnou je mezi silnicí I/44, místní komunikací a řekou Desnou navržena 

plocha PV8, určená pro úpravu dopravního napojení stávající místní komunikace na silnici I/44. 

 V místní části Rejhotice je západně od hřbitova navržena plocha PV10, určená pro realizaci místní 

komunikace, zajišťující dopravní obsluhu navržené plochy smíšené obytné – venkovské SV16. 

 V místní části Rejhotice západně od hřbitova jsou navrženy plochy PV16 a PV17, určené pro 

realizaci místní komunikace. 

 V místní části Rejhotice je severně od hřbitova navržena plocha PV15, určená pro realizaci místní 

komunikace, zajišťující dopravní obsluhu navržené plochy smíšené obytné – rekreační SR9. 

 V rámci nově navržených zastavitelných ploch se dle potřeby vybudují nové místní komunikace v 

šířce odpovídající významu a délce komunikace. 

c) Pěší provoz 

 V obci zůstává stabilizována základní síť chodníků.  

 V souvislosti s úpravami místních komunikací se v plochách veřejných prostranství dle potřeby 

doplní systém chodníků a stezek. Podél nových komunikací (viz výše bod b) se vybudují alespoň 

jednostranné chodníky. 

d) Cyklistická doprava 

 Nejsou navrženy žádné nové cyklistické stezky ani cyklotrasy. 

e) Doprava v klidu 

 Na severním okraji místní části Kociánov je navržena plocha PV1, určená pro vybudování nástup-

ního prostoru a zajištění přístupu pro nově navrženou plochu smíšenou obytnou venkovskou SV12 

navrženou plochu smíšenou obytnou – venkovskou SV27.  

 Na severozápadním okraji místní části Rejhotice je navržena plocha PV2, určená pro vybudování 

nástupního prostoru a malého parkoviště ke stávajícímu hřbitovu. 

 Na jižním okraji místní části Rejhotice je severně od Penzionu Gól navržena plocha PV4, určená 

pro vybudování záchytného parkoviště a souvisejících nástupních prostorů. 

 V místní části Rejhotice Kociánov je východně od obecního úřadu navržena plocha PV9, určená 

pro realizaci parkoviště, které by mělo snížit deficit parkovacích míst v této části obce. 
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 Za východním okrajem smíšené rekreační zástavby v místní části Kouty nad Desnou je navržena 

plocha PV11, určená pro vybudování nástupního prostoru pro navrhovanou lanovou dráhu spojující 

Kouty nad Desnou s Červenohorským sedlem. 

 V lokalitě Přemyslovské sedlo je navržena plocha PV12, určená pro realizaci záchytného parko-

viště pro navazující Ski areál Přemyslov. 

 V rámci nové výstavby se vybuduje dostatečný počet parkovacích a odstavných stání pro stupeň 

automobilizace 1:3. 

f) Účelové komunikace 

 Územní plán stabilizuje stávající účelové komunikace. 

 Za východním okrajem smíšené rekreační zástavby v místní části Kouty nad Desnou je navržena 

plocha DSx1 pro vybudování nové účelové komunikace, která by jednak zlepšila přístupnost 

stávající rekreační zástavby, jednak zajistila odpovídající dopravní napojení k nově navrhované 

ploše PV11. 

 V lokalitě Červenohorské sedlo je na východním okraji k.ú. Kouty nad Desnou navržena plocha 

DSx2, určená pro realizaci nové účelové komunikace zajišťující dopravní obsluhu stávajících ploch 

rekreace a nově navržené plochy technické infrastruktury TI3. 

g) Železniční doprava 

 Územní plán stabilizuje stávající plochy železniční dopravy 

 Na jižním okraji řešeného území je v k.ú. Filipová navržena plocha DZ1, určená pro realizaci nové 

železniční zastávky.  

 V severovýchodní části Kouteckého údolí je v rámci navržených ploch DS9 a DS19 navrženo 

prodloužení železniční trati v úseku nádraží Kouty nad Desnou – závěr Kouteckého údolí (most 

přes řeku Desnou), včetně konečné stanice železniční dopravy (železniční zastávka). 

h) Lanová doprava 

 V severovýchodní části k.ú. Kouty nad Desnou je navržena plocha DX1, určená pro realizaci 

lanové dráhy propojující Kouty nad Desnou se Ski areálem Červenohorské sedlo.  

i) Hluk z dopravy 

 V rámci nové výstavby dopravních staveb musí být vyhodnoceny dopady na stávající i navrho-

vanou zástavbu. V případě překročení limitních hodnot bude třeba zajistit dostatečná opatření tak, 

aby hlukové hladiny nepřesahovaly tyto hodnoty. 

 

4.2. Technická infrastruktura 

a) Zásobování vodou 

Jižní část zastavěného území místní části Rejhotice vč. lokality Kolonka, zastavěné území místní 

části Kociánov a zastavěné území místní části Filipová, objekty stávající zástavby i navrhované plochy 

výstavby, které se rozprostírají ve výškách 526 - 446 m n. m., budou zásobovány pitnou vodou z VDJ 

Loučná nad Desnou 150 m
3 

(530,0/526,30) + navrhovaných 2 x 250 m
3 

(530,0/526,30), ve třech 

tlakových pásmech. 

 Území horního tlakového pásma (HTP) - část zastavěného území části Kociánov, situovaná nad 

vrstevnicí 510 m n. m., bude zásobována pitnou vodou navrhovanými vodovodními řady horního 

tlakového pásma (HTP), do kterých bude pitná voda dodávána z navrhované AT stanice, situované 

ve VDJ Loučná nad Desnou 150 m
3
 + navrhovaných 2 x 250 m

3
 (530,70/527,40) a z navrhované 

AT stanice, situované ve výšce 510 m n. m. (pro navrhované plochy OM2 a OM3). 
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 Území středního tlakového pásma (STP) - část zastavěného území části Kociánov, situovaná pod 

vrstevnicí 510 m n. m., jižní část zastavěného území místní části Rejhotice a část zastavěného 

území místní části Filipová – části území, situované nad vrstevnicí 470 m n. m., budou zásobovány 

pitnou vodou stávajícími i navrhovanými vodovodními řady středního tlakového pásma (STP), do 

něhož bude pitná voda dodávána z VDJ Loučná nad Desnou 150 m
3
 + navrhovaných 2 x 250 m

3 

(530,70/527,40). Pro rozšíření tohoto vodojemu je navržena plocha TI1. 

 Území dolního tlakového pásma (DTP) - části zastavěného území místní části Filipová a místní 

části Rejhotice, situované pod vrstevnicí 470 m n. m., budou zásobovány pitnou vodou navr-

hovanými vodovodními řady dolního tlakového pásma (DTP), do kterého bude pitná voda dodá-

vána přes 2 navrhované redukční šachty s osazenými redukčními ventily, situovanými ve výšce 470 

m n. m. 

Zastavěné území centrální části MČ Rejhotice bude i nadále zásobováno pitnou vodou z vlastního 

vodovodního systému Loučná nad Desnou – Rejhotice, z VDJ Rejhotice 2 x 50 m
3
 (559,75 /557,0), do 

něhož je možno, v případě nedostatku pitné vody ve vlastním vodním zdroji, dodávat pitnou vodu z 

vodovodního přivaděče DN 400 skupinového vodovodu Šumperk. Zastavěné území centrální části 

místní části Rejhotice, objekty stávající zástavby i navrhované plochy výstavby, které se rozprostírá ve 

výškách 548 - 495 m n. m., bude i nadále zásobováno pitnou vodou v jednom tlakovém pásmu. 

Severovýchodní část zastavěného území místní části Rejhotice a jihozápadní část zastavěného 

území místní části Kouty nad Desnou budou i nadále zásobovány pitnou vodou z VDJ Hotelový 2 x 

250 m
3
 (631,0/626,40) a z VDJ Provozní 600 m

3
 (586,0/581,0). Navrhované plochy výstavby budou 

zásobovány pitnou vodou rozšířením vodovodní sítě, do které je pitná voda dodávána z VDJ Provozní 

600 m
3
 (586,0/581,0) ve dvou tlakových pásmech. Navrhované plochy výstavby v severovýchodní 

části katastrálního území Rejhotice a objekty stávající zástavby i navrhované plochy výstavby v JZ 

okraji katastrálního území Kouty nad Desnou situované ve výškách 590 - 552 m n. m., budou 

zásobovány pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí dolního tlakového pásma, do kterého je pitná 

voda dodávána z VDJ Provozní 600 m
3
 (586,0/581,0). Objekty stávající zástavby i navrhované plochy 

výstavby v JZ okraji katastrálního území Kouty nad Desnou, situované nad vrstevnicí 564,0 m n. m., 

budou zásobovány pomocí navrhované AT stanice. 

V prostoru Červenohorského sedla (ČHS) je navržen nový výtlačný a gravitační vodovodní řad, 

který bude dopravovat pitnou vodu ze stávajících vodních zdrojů a nového vodního zdroje v blízkosti 

Červenohorského potoka (mimo řešené území) do navrhovaného vodojemu s uvažovanou akumulací 

250 m
3
. Nový zdroj by měl být využíván pouze v období, kdy stávající gravitační zdroje na ČHS 

nebudou schopny dodávat dostatečné množství pitné vody pro celý areál ČHS. Pro realizaci nového 

vodojemu SZ od rekreačního střediska ČHS je navržena plocha TI3. 

 

b) Odkanalizování 

Územní plán navrhuje odkanalizování obce Loučná nad Desnou oddílným kanalizačním systémem. 

Splaškové odpadní vody ze stávajícího zastavěného území i z navrhovaných ploch v katastrálním 

území Kociánov a z převážné části katastrálního území Rejhotice budou zneškodňovány v ČOV pro 

1950 EO, situované v katastrálním území Kociánov, jejímž recipientem je Tříramenný potok. 

Splaškové odpadní vody ze stávajícího zastavěného území i z navrhovaných ploch v katastrálním 

území Filipová budou zneškodňovány v navrhované ČOV pro 500 EO, situované v jihozápadním 

okraji katastrálního území Filipová. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých 

nemovitostí a využívány k zalévání zahrad a zeleně, zasakovány, případně budou zaústěny do blízkých 

vodotečí. 

Splaškové odpadní vody ze stávajícího zastavěného území i z navrhovaných ploch v katastrálním 

území Kociánov budou zaústěny do stávajících stok splaškové kanalizace, případně do navrhovaných 

stok splaškové kanalizace, s čištěním splaškových odpadních vod v ČOV pro 1950 EO. 

Splaškové odpadní vody ze stávajícího zastavěného území katastrálního území Filipová, z části 

navrhovaných ploch v katastrálním území Filipová budou odváděny navrhovanými stokami splaškové 

kanalizace. Dešťové vody budou odváděny navrhovanými stokami dešťové kanalizace. Součástí řešení 

odkanalizování katastrálního území Filipová je i návrh čerpacích stanic ČS1, ČS2 s výtlačnými řady, 
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jejichž pomocí budou splaškové odpadní vody zaústěny do sítě splaškové kanalizace v katastrálním 

území Filipová, která tyto splaškové odpadní vody odvede na navrhovanou ČOV – navrhovaná plocha 

technické infrastruktury TI4, situovaná v jihozápadním okraji katastrálního území Filipová. 

Severovýchodní část katastrálního území Rejhotice bude i nadále odkanalizována oddílným kanali-

začním systémem. Splaškové odpadní vody ze SV části katastrálního území Rejhotice budou i nadále 

odváděny stokami splaškové kanalizace do ČOV pro 1500 EO, která je situována na levém břehu 

vodního toku Desná, v profilu pod soutokem Desné s Hučivou Desnou. 

Jihozápadní část katastrálního území Kouty nad Desnou bude i nadále odkanalizována oddílným 

kanalizačním systémem. Splaškové odpadní vody z jihozápadní části katastrálního území Kouty nad 

Desnou budou i nadále odváděny stokami splaškové kanalizace do ČOV pro 1500 EO, která je 

situována na levém břehu vodního toku Desná, v profilu pod soutokem Desné s Hučivou Desnou. 

Splaškové odpadní vody z k.ú. Přemyslov budou odkanalizovány vlastními systémy oddílné kanali-

zace s ČOV, případně budou akumulovány v nepropustných jímkách na vyvážení. 

 

c) Zásobování elektrickou energií 

1. Vedení VVN 400 kV 

 Navržené řešení se dotýká trasy vedení velmi vysokého napětí VVN 400 kV č. 457, která je vedena 

v poloze východně od obce. Trasu VVN 400 kV č. 457 protíná navržená trasa přeložky silnice I/44, 

která je záměrem ze ZÚR OK. 

 V dalších navazujících dokumentacích bude podrobně řešeno křížení obou tras, případně budou 

navrženy dílčí úpravy (přeložka) vedení VVN 400 kV. 

2. Vedení VN 22kV 

 Územní plán stabilizuje stávající linky vedení vysokého napětí VN 22 kV, není uvažováno s jejich 

změnami. V rámci jednotlivých navržených ploch lze provést dílčí změnu trasy vedení při zacho-

vání technického provedení vedení VN, pokud nedojde ze strany distributora k souhlasu s jiným 

technickým provedením.  

 Pro nově navržené trafostanice (viz dále) jsou navrženy přípojky VN venkovního nebo kabelového 

provedení. 

3. Trafostanice VN/NN 

 Rozmístění stávajících trafostanic v obci je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. Trafo-

stanice budou pro pokrytí nárůstu výkonu přezbrojeny na vyšší výkon.  

 Pro zajištění dostatečného množství elektrické energie pro nově navržené plochy je v řešeném 

území navrženo 8 nových trafostanic: Kociánov Byty, Hotel 1, Hotel 2, RX1, Rejhotice sever, 

Rejhotice Penzion, Chaty a Kouty Hotely. Pro zvýšení kvality dodávky elektrické energie je navr-

žena nová trafostanice Zámek. 

d) Zásobování plynem 

 Územní plán respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení. 

 Stávající i nově navržená zástavba bude i nadále zásobována zemním plynem ze středotlaké 

plynovodní sítě. 

e) Zásobování teplem 

 Teplofikace stávající bytové zástavby bude prováděna diverzifikovaně, a to jak z hlediska otopných 

systémů, tak z hlediska použitých energií. 

 Nově realizovaná výstavba bude řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu. 

Preferována by měla být plynofikace bytového fondu. 
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 Část domácností, případně i některá výrobní zařízení, by mohla k vytápění používat i dřevoplyn, 

vznikající rozkladem biomasy (dřevěné štěpky, sláma, seno apod.), či alternativní zdroje energie 

(tepelná čerpadla, solární kolektory apod.). 

f) Nakládání s odpady 

 Stávající systém nakládání s odpady zůstane zachován. 

 Východně od místní části Kociánov a od navržené nové trasy silnice I/44 je navržena plocha TO1, 

určená pro vybudování kompostárny. 

g) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení 

veřejné komunikační sítě 

Územní plán stabilizuje stávající komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. 

4.3. Občanské vybavení 

 Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení. 

 Vzhledem k charakteru území, které je intenzivně využíváno pro rekreaci a cestovní ruch je, 

navrženo 12 13 nových ploch pro občanské vybavení.  

 Pro komerční zařízení občanského vybavení jsou navrženy plochy OM1 – OM8, OM1, OM3 – 

OM10, pro tělovýchovu a sport plocha OS1, pro specifické občanské vybavení plocha OX1 a pro 

rozšíření rejhotického hřbitova plocha OH1. 

 Případné další disproporce v některých druzích OV je možno řešit transformací, restrukturalizací a 

intenzifikací stávajících zařízení, případně konverzí stávajících objektů a ploch. V případě 

opodstatnění je možno novou občanskou vybavenost realizovat i v rámci navržených ploch 

smíšených obytných nebo v plochách hromadné rekreace (zde zejména restaurační nebo ubytovací 

zařízení).  

4.4. Veřejná prostranství 

Územním plánem je navrženo 12 13 nových ploch pro veřejná prostranství, která jsou určena 

jednak pro zajištění dopravní a technické obsluhy části navržených zastavitelných ploch, jednak pro 

realizaci nových parkovišť. Přehled navržených ploch pro veřejná prostranství je uveden v tabulce 

A.10 A.11, této textové části. 

4.5. Vymezení koridorů pro veřejnou infrastrukturu 

 Územním plánem se vymezuje koridor dopravní infrastruktury, zahrnující navržené plochy 

dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS9, DS10, DS19, DS25, DS26 a DS27, které jsou 

určeny pro realizaci silnice I/44 a souvisejících staveb. 
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5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

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 

 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny  

a) Východiska, principy a priority – ochrana přírodních a kulturních hodnot území 

V řešeném území musí být prioritně chráněny: 

 prohlášené kulturní památky (památkově chráněné objekty) 

 památky místního významu a drobné stavební památky v krajině (kapličky, kříže apod.)  

 pohledové horizonty s vymezenými plochami pro ochranu krajinných horizontů krajinné horizonty 

s vymezenými plochami pro ochranu pohledových horizontů  

 místa panoramatických a dálkových pohledů místa dalekých rozhledů 

 segmenty se zachovalou půdorysnou dispozicí zástavby a strukturou původní parcelace 

 územní systém ekologické stability, přítomnost ekologicky stabilních segmentů - přirozené lesní 

porosty, prvky krajinné zeleně (remízy, meze, stromořadí, břehové porosty) 

 prostupnost území po síti polních cest a značených turistických tras a cyklistických stezek  

Současně musí být kontinuálně zajišťována: 

 ochrana všech ekologicky stabilních porostů s cílem vytvoření spojité sítě územního systému eko-

logické stability (ÚSES) 

 ochrana obrazu místa a urbanistické struktury sídla v typických pohledových vazbách 

 ochrana významných pohledů a pohledových horizontů s cílem zamezení umísťování nových 

staveb na pohledové horizonty a na pohledově exponované plochy 

 nevytvářet negativní vizuální dominanty na pohledových horizontech 

 ochrana prostupnosti území – ochrana a rozvoj stávající cestní sítě včetně sítě cyklotras a pěších 

stezek pro zvýšení využití rekreačního potenciálu krajiny  

b) Navržená koncepce 

Navržené řešení je konsensem umožňujícím jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a 

tvorbu krajiny a přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání úze-

mí v nezastavěném (krajinném) prostředí musí vycházet z principu udržitelného rozvoje, musí být 

preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání při zachování základních 

produkčních funkcí území. V těch částech, kde nebude docházet k rozvoji urbanizace území, je třeba 

uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu. Prioritním cílem koncepce budoucího uspořádání 

krajiny musí být minimalizace antropogenního ovlivnění řešeného území.  

5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

a) Vymezení základních krajinných ploch 

V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy (zóny): 
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 plochy zemědělské – plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským využitím, 

včetně pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemků související dopravní 

a technické infrastruktury 

 plochy soukromé zeleně – plochy zahrad, sadů a malovýrobně obhospodařované plochy zeměděl-

ského půdního fondu včetně pozemků související dopravní a technické infrastruktury 

 plochy zeleně přírodní – krajinná zeleň (plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního 

systému ekologické stability, ostatní plochy nelesní a krajinotvorné zeleně) 

 plochy přírodní (plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability)  

 plochy lesní (lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v zemědělsky 

využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko-stabilizační a funkci včetně pozemků staveb a 

zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury) 

 plochy vodní a vodohospodářské (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky 

určené pro převažující vodohospodářské využití a pro zajištěné protipovodňové ochrany území) 

 plochy smíšené nezastavěného území (plochy území bez rozlišení převažujícího způsobu využití, 

kde není účelné jeho další členění, zahrnující menší lesní segmenty, pozemky zemědělského půd-

ního fondu, vodní toky a plochy, biokoridory, související dopravní a technická infrastruktura). 
 

V řešeném území jsou vymezeny plochy prvků územního systému ekologické stability, jimiž jsou 

biocentra a biokoridory. V těchto plochách musí být zajištěny podmínky pro zachování a rozvoj 

genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na okolní krajinu. Ve výkrese A.2.5. 

Koncepce uspořádání krajiny jsou vyznačeny vymezené plochy pro ochranu pohledových krajinných 

horizontů, které náleží mezi základní krajinné hodnoty území. V takto vymezených plochách (území) 

nesmí dojít k narušení nebo zhoršení krajinného rázu výstavbou vertikálních dominant. 

 

b) Ochrana krajinného rázu 

1. Cílové charakteristiky kvality krajiny 

Řešené území obce Loučná nad Desnou náleží dle ZÚR OK do dvou oblastí se shodným krajinným 

typem - krajinných celků: D. Šumperské údolí a M. Skupina Jesenického masivu. Pro jednotlivé 

krajinné matrice typy uspořádání krajiny) jsou stanoveny tyto požadavky na ochranu, podporu a rozvoj 

jejich rozhodujících atributů – cílové charakteristiky kvality krajiny: 

V územním plánu jsou zpřesněny krajinné celky vymezené v ZÚR OK: Krajinný celek D. 

Šumperské údolí je vymezen a označen jako krajinný celek sníženin a úpatních poloh, krajinný celek 

M. Skupina Jesenického masivu je vymezen a označen jako krajinný celek hornatin.  

Současně se podrobněji člení oblasti krajinného rázu na menší celky, tzv. diferencované krajinné 

jednotky, které jsou definovány jako: syntetická homogenizovaná (plošná a prostorová) část krajiny 

(území), která se vyznačuje obdobnými znaky krajinného rázu, kvalitou krajinného obrazu a 

přítomnosti přírodních, kulturních a estetických hodnot území. V řešeném území jsou vymezeny tyto 

diferencované krajinné jednotky (DKJ) pro něž se stanovují tyto charakteristiky a podmínky ochrany 

krajinného rázu: 

a) DKJ Sídlo (S) 

Charakteristika: 

 Zástavba původně rozvolněné řetězové potoční vsi, sídla vázaná na vodní tok Desné, usedlosti 

řazeny v nepravidelných vzdálenostech od sebe podél cesty nebo potoka bez zřetelného plánu, 

případně tvořící tvoří malé sídelní shluky; skladové a průmyslové areály jsou většinou lokalizovány 

v blízkosti železniční trati. 

Podmínky ochrany krajinného rázu: 

 Nepřipouštět souvislé propojování jednotlivých sídel (místních částí). 
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 Neumisťovat novou zástavbu nepřiměřeného vzhledu a objemu.  
 

b) DKJ Ekoton sídla (E) 

Charakteristika: 

 Přechodová zóna mezi sídlem a volnou krajinou typická prorůstáním krajinné zeleně do zástavby. 

Podmínky ochrany krajinného rázu: 

 Nepřipouštět realizaci velkoplošných sportovních a rekreačních areálů. 

 Nepřipouštět vysokou intenzitu zástavby. 

 Neumisťovat objemově nadměrné stavby, které narušují měřítko krajiny a nadto se nachází v 

pohledově exponovaných polohách. 
 

c) DKJ Zemědělská lučně – lesní krajina (L) 

Charakteristika: 

 Kulturní harmonická krajina s převažujícím hospodářským využitím území (zemědělská produkce, 

dřevo), s významným zastoupením krajinných prvků přírodního charakteru 

Podmínky ochrany krajinného rázu: 

 Preferovat extenzivní zemědělskou výrobu odpovídají tradičnímu zaměření na pastevní chov 

dobytka a extenzivnější formy využití půdního fondu. 

 Nepřipouštět likvidaci nebo dotčení dochovaných specifických historických krajinných struktur: 

antropogenní formy reliéfu v podobě agrárních valů (kamenice). 

 Nepřipustit zmenšování (zužování) této prostorově silně limitované krajiny rozrůstáním sídla a 

potlačením typického krajinného uspořádání: les – travní porosty – sídlo. 
 

d) DKJ Přírodě blízká lesní krajina (P) 

Charakteristika: 

 Dominuje přírodní charakter lesní krajiny, která v nejvyšších polohách přechází do vysokohor-

ských holí. Charakteristický fenomén krajiny přírodní spočívá ve vysoké koncentraci přírodně a 

krajinářsky hodnotných ploch. Segmenty interiérového charakteru díky konfiguraci terénu. 

Podmínky ochrany krajinného rázu: 

 Preferovat extenzivní lesní využívání. 

 Realizovat protierozní a protilavinová opatření (výsadby) 

 Nepřipouštět intenzivní formy rekreačního využití. 
 

e) DKJ Antropogenní lesní krajina (A) 

Charakteristika: 

 Původně lesní přírodní krajina, velmi významně ovlivněná antropogenní činností (PVE Dlouhé 

stráně, farma větrných elektráren, lyžařské sjezdové trati a areály) a zásahy do vegetačního (pře-

vážně lesního) pokryvu. 

Podmínky ochrany krajinného rázu: 

 Preferovat revitalizaci relativně odpřírodněných ploch a extenzivní lesní využívání. 

 Neumisťovat nové lyžařské sjezdové trati a areály. 
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2. Návrh opatření pro zajištění ochrany a tvorbu trvale udržitelného rozvoje krajiny 

a) Cílový stav krajiny 

Cílový stav je zachování stávající bohatosti a pestrosti krajiny včetně volného přechodu sídla do 

volné krajiny (ekoton sídla) a tradičního uspořádání sídlo – travní porosty se zelení – les. Lučně lesní 

krajina a to i mimo území náležející do CHKO Jeseníky představuje nejcennější krajinnou hodnotu, 

kterou je třeba zachovat a chránit (konzervační přístup). Zároveň je to i nejohroženější krajinný typ, 

neboť představuje prostor pro případnou budoucí expanzi zástavby či alternativní formy využití – 

ohrady pro koně, sportoviště aj. 

Realizace níže uvedeného souboru návrhů opatření, které jsou vyznačeny ve výkresu A.2.5. 

Koncepce uspořádání krajiny grafické části Návrhu, by měla přispět ke zvýšení ekologické stability 

území, zlepšení kvality vodního prostředí, posílení autoregulačních procesů v krajině a podpora 

krajinného rázu. Soubor návrhů opatření je vzájemně provázán a má multifunkční charakter. 

b) Návrh opatření k udržitelnému hospodaření v krajině 

Řešené území se vyznačuje dominantním zastoupením travních porostů s bohatou krajinnou zelení. 

Je proto třeba podporovat přiměřenou pastvu dobytka a ekologické formy hospodaření na zemědělské 

půdě. Současně je nutno také zajistit realizaci následujících opatření: 

 obnova dožívajících ovocných dřevin  

 nová zástavba a plochy se změnou využití budou zavázány do krajiny zelení, která bude mít ve 

vybraných segmentech i funkci prvků ÚSES.  

c) Návrh opatření k revitalizaci krajiny 

Cílem navrženého souboru opatření je náprava současného méně příznivého stavu na plochách 

využívaných pro výrobu energie (PVE Dlouhé stráně, skupina větrných elektráren u Medvědí hory) a 

v jejich okolí. 

 výsadba dřevin 

 podpora obnovy přirozeného vegetačního krytu 

d) Návrh opatření k ochraně a obnově krajinného rázu 

 Nově navrhované aktivity je nezbytné začlenit do krajiny co možná nejcitlivěji, tak aby zůstal 

zachován současný charakter krajiny.  

 Zachovat tradiční uspořádání les – travní porosty s krajinnou zelení – sídlo 

 Zachovat stávající členité hranice lesních porostů. 

 Zachovat břehové porosty a všechny ostatní formy nelesní dřevinné vegetace. 

 Zcela nezbytné je zachování historických krajinných struktur (kamenice, hromadnice). 

 Na zastavitelných plochách realizovat zástavbu pouze ve vymezeném rozsahu, nezasahovat nad 

rámec vymezeného prostoru fyzicky ani případnými jinými rušivými zásahy.  

 Po ukončení výstavby je nutno realizovat revitalizační opatření dočasně narušených ploch v co 

nejkratším čase. 

 Volba nově vysazovaných dřevin a travních směsí musí být kompatibilní s místními přirozenými 

společenstvy.  

 Sadovnické úpravy musí vycházet z charakteru okolní krajiny. 

 Při návrhu výsadeb musí být zohledněno nejen jejich působení v dané lokalitě, ale i v dálkových 

pohledech. 

e) Návrh opatření k ochraně a krajinné scény 

Vzhledem ke specifickému charakteru řešeného území jsou samostatně navržena opatření k 

ochraně krajinné scény.  
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Udolí Desné 

V údolí řeky Desné je krajinná scéna uzavřená, liniová, velmi citlivá na změnu využívání krajiny 

(land use) i umísťování staveb.  

Pro pohledy a hodnocení v příčném směru platí: 

 respektovat velikostní parametry tradičních prvků krajinné scény i způsob jejich umístění 

v prostoru 

 v rámci ochrany prostorových vztahů respektovat symboliku kulturně – historických prvků (zámek, 

rozptýlená zástavba, tradiční turistické objekty aj.) 

Pro pohledy a hodnocení v podélném směru platí: 

 zachování vnějšího obrazu sídla 

 ochrana lesního a lučního krytu terénních svahů 

 ochrana historických krajinných struktur 

 ochrana nezastavěných segmentů údolní nivy 

Jesenický masív 

Pro oblast Jesenického masívu (v řešeném území prostor vymezený vrcholem Pradědu – Keprníku 

a Mravenečníku) platí následující charakteristiky: 

 velký dosah viditelnosti prvků krajinné scény 

 přehlednost krajinného prostoru 

 mimořádná pohledová exponovanost pohledových horizontů (jejich tvaru), dominant, struktury 

krytu terénních svahů přivrácených k pozorovateli 

 výrazná geometrie a barevnost prvků krajinné scény 

 čitelná hierarchie významů a symbolů v uspořádání prvků krajinné scény 
 

Jesenický masiv s významnými hlavními vrcholy jako je Praděd, Keprník a Mravenečník před-

stavuje nadregionálně významnou, mimořádnou lokalitu, kde pohledové horizonty uzavírají krajinnou 

scénu vůči obloze (obzor). Pohledový horizont je chápán jako prostorová jednotka. Tvar horizontu, 

zejména obzoru, patří k významným identifikačním znakům krajiny. Z toho důvodu je ochrana 

krajinných horizontů nedílnou součástí ochrany krajinného rázu. Území horizontu lze považovat za 

území veřejného zájmu, z principu nezastavitelné. Z hlediska historického kontinua lze proto 

výjimečně na horizonty umísťovat stavby mimořádných kvalit nebo symbolického významu, a to až 

na základě příznivého vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz. 

Pro krajinnou oblast je nutno zajistit: 

 ochranu horizontu před umísťováním staveb, které by svou výškou narušily průběh horizontu; 

 v případě nové stavby či změny vegetačního pokryvu svahů, posuzovat vliv zásahu na krajinný ráz 

(pohledové simulace).  
 

5.3. Územní systém ekologické stability 

V řešeném území jsou vymezeny plochy prvků územního systému ekologické stability, jimiž jsou 

biocentra a biokoridory. V těchto plochách musí být zajištěny podmínky pro zachování a rozvoj 

genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na okolní krajinu. 

 V jihovýchodní části řešeného území je vymezena západní část NRBC 88 Praděd. 

 Na SV okraji řešeného území je vymezen dílčí úsek trasy NRBK K 85, do něhož zde byla vložena 

část funkčního LBC Nad Červenohorským sedlem. 

 Na severním okraji řešeného území je vymezena jižní část RBC 476 Šerák – Keprník.  

 Ve střední části řešeného území je převážně v nivě řeky Desné, vymezen dílčí část nivní trasy 

NRBK K 89 (v úseku NRBB Praděd – RBC U Filipové), do níž jsou vložena lokální biocentra 

(LBC): Hladový potok, Pod Dolní nádrží, Pod Tupým vrchem, Pod Medvědí horou, Pod Sokolkou, 
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U mostu, Na Desné, Černé lány, U elektrárny, U zámku, Příkopy a severní část RBC č. OK 13 U 

Filipové, přičemž je navrženo doplnění chybějících nebo nefunkčních částí LBC U elektrárny, 

LBC U zámku a RBC U Filipové. 

 V SZ části řešeného území je vymezena funkční trasa RBK č. 835, do níž jsou vložena funkční 

LBC Pod polomem, U brodu, U frňákovníku a Pod Černou strání. 

 V západní části řešeného území je vymezen funkční RBK č. 836. 

 V západní části řešeného území je vymezena dílčí část funkčního RBK č. 837. 

 V západní části řešeného území je vymezena dílčí část funkčního RBK č. 838 s vloženými LBC 

Pod Bukovým vrchem a Pod Ucháčem. 

 Z LBC Nad Červenohorským sedlem, které je součástí NRBK K 85 vybíhají dvě trasy lokálních 

biokoridorů (LBK). Západním směrem je vedena trasa LBK, propojující Pradědský hřbet přes 

Šeráckou hornatinu se Přemyslovskou hornatinou, resp. NRBK K 85 s RBC 477 Černá stráň. Do 

této trasy jsou vložena funkční LBC: Pod Velkým Klínovcem (toto LBC je společné i pro jižní 

trasu, viz dále) a Pod Suchou horou. Jižním směrem je přes výše uvedené LBC Pod Velkým 

Klínovcem vedena trasa LBK propojující Pradědský hřbet přes Desenskou hornatinu se Šum-

perskou kotlinou, resp. NRBK K 85 s NRBK K 89 (resp. RBC U Filipové), do níž jsou vložena 

funkční LBC: Pod Velkým Klínovcem, Pod Medvědí horou (toto LBC je společné i trasu NRBK K 

89, viz výše), Pod Tetřeví chatou, Jedlový vrch a U Kluče.  

Tab. A.24: Navržené plochy pro ÚSES 

Poř. č. Označení Plocha v ha Katastrální území prvek ÚSES 

1 NP1 0,930 Filipová RBC U Filipové 

2 NP2 1,250 Filipová RBC U Filipové 

3 1 NP3 0,307 Filipová LBC U zámku 

4 2 NP4 0,088 Rejhotice LBC U elektrárny 

5 3 NP5 1,517 Rejhotice LBC U elektrárny 

4 NP6 0,798 Filipová RBC U Filipové 

5 NP7 0,132 Filipová RBC U Filipové 

6 NP8 0,030 Filipová RBC U Filipové 

 
Celkem 

4,092 

2,872 

  

 

5.4. Prostupnost krajiny 

Řešené území disponuje poměrně hustou sítí komunikací zajišťující prostupnost krajiny. Jejich 

trasy zůstávají stabilizované. 

5.5. Protierozní opatření 

Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci 

zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a posilování ekologické stability. 

5.6. Ochrana před povodněmi 

Pro vybudování staveb protipovodňové ochrany území je v k.ú Rejhotice navrženo celkem 14 

ploch (plochy W2 – W15), které jsou určeny pro realizaci nových ochranných protipovodňových zdí a 

hrází (viz výše tabulka A.21). 

Pro realizaci suchého poldru Filipová jsou navrženy plochy NP7 a NP8. 
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5.7. Rekreace 

Řešené území obce Loučná nad Desnou má velmi vhodné podmínky pro turistiku a i pobytovou 

rekreaci. Z hlediska celkového potenciálu bude Loučná nad Desnou i nadále patřit k hlavním centrům 

cestovního ruchu Jesenického regionu. Ve správním území obce Loučná nad Desnou se nachází velká 

rekreační oblast, jíž jsou Kouty nad Desnou. K rekreačním účelům (zejména chalupářství) je rovněž 

využívána i část bývalých nebo trvale neobydlených objektů bydlení. 

Územním plánem Loučná nad Desnou jsou navrženy plochy umožňující realizaci dalších cca 750 

nových lůžek pro hromadnou rekreaci a cca 50 nových lůžek v plochách rodinné rekreace. Údaje o 

navržených plochách pro rekreaci jsou uvedeny výše v tabulkách č. A.2, A.3, A.4, A.5, A.12 A.3, A.4, 

A.5, A.6, A.13). 

 

5.8. Dobývání nerostů  

 Územním plánem nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání nerostů. 

 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s 
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve 
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě 
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 
pozemků a intenzity jejich využití) 

 

6.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

Tab. A.25. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Loučná n. Desnou 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Index plochy  

 Plochy BYDLENÍ  

1 Plochy bydlení v bytových domech BH 

2 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV 

 Plochy REKREACE  

3 Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 

4 Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 

5 Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN 

6 Plochy rekreace – se specifickým využitím RX 
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 Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

7 Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 

8 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OM 

9 Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS 

10 Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 

11 Plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX 

 Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

12 Plochy veřejných prostranství  PV 

 Plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

13 Plochy smíšené obytné - venkovské SV 

14 Plochy smíšené obytné - rekreační SR 

 Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

15 Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava DS 

16 Plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava DSx 

17 Plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava DZ 

18 Plochy dopravní infrastruktury – doprava se specifickým využitím DX 

 Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

19 Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

20 Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady TO 

 Plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

21 Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 

22 Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

 Plochy ZELENĚ  

23 Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 

24 Plochy soukromé zeleně ZS 

25 Plochy soukromé zeleně specifické ZSx 

26 Plochy ochranné a izolační zeleně ZO 

27 Plochy zeleně přírodního charakteru ZP 

28 Plochy zeleně se specifickým využitím ZX 

 Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

29 Plochy vodní a vodohospodářské W 

 Plochy ZEMĚDĚLSKÉ  

30 Plochy zemědělské NZ 

 Plochy SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

31 Plochy smíšené nezastavěného území NS 

 Plochy LESNÍ  

32 Plochy lesní NL 

 Plochy PŘÍRODNÍ   

33 Plochy přírodní – krajinná zeleň NPx 

34 Plochy přírodní  NP 
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6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

VYMEZENÍ POJMŮ 

6.1. Vymezení pojmů  

Ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se kromě jiného 

vyskytuji i následující pojmy, které se pro Územní plán Loučná na Desnou ad hoc definují takto: 

a) Činnosti 

 Bydlení je druh činnosti, zajišťující uspokojování základních lidských potřeb, zejména přístřeší, 

bezpečí a soukromí. Pro potřeby tohoto územního plánu je individuálním bydlením chápáno 

bydlení v rodinných domech a hromadným bydlením bydlení v bytových domech, případně také 

v polyfunkčních objektech – v kombinaci s občanským vybavením. 

 Smíšeným bydlením se rozumí koexistence (společný výskyt) bydlení (individuálního, hromadného 

nebo individuálního a hromadného) s občanským vybavením. 

 Smíšenou rekreací se rozumí koexistence (společný výskyt) rodinné rekreace a individuálního 

bydlení. 

 Službou se rozumí podnikatelská činnost uskutečňovaná pro příjemce, který ji nevyužívá pro 

vlastní podnikání. Služby se člení na věcné služby, tj. cizí činnosti, které se týkají věcí (hmotných 

statků) obnovují je nebo je zlepšují (např. opravy věcí) a osobní služby, tj. cizí činnosti, které se 

týkají člověka (např. kadeřnictví). Služby nelze skladovat. 

 Volným cestovním ruchem se rozumí taková činnost, kdy si účastník cestovního ruchu hradí účast 

v zařízení cestovního ruchu sám, přičemž naprosto svobodně rozhoduje o všech náležitostech 

turistické akce a jeho účast není ničím podmíněna. 

 Výrobou nebo výrobní činností se rozumí činnosti směřující ke zhotovování věcných statků a 

služeb, sloužících k uspokojování lidských potřeb. 

 Zemědělskou výrobou se rozumí zpravidla hromadná rostlinná nebo živočišná zemědělská výroba 

realizovaná ve specializovaných zemědělských areálech. Aktivity hromadné zemědělské výroby 

zpravidla vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštních předpisů. 

 Průmyslovou výrobou se rozumí hromadná tovární (velkosériová) výroba v plošně rozsáhlých 

areálech s rozvinutou vnitropodnikovou dopravou. Aktivity průmyslové výroby zpravidla vyžadují 

posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštních předpisů. 

 Skladováním se rozumí činnosti zajišťující uchovávání věcných statků v nezměněném stavu. 

 Smíšenou výrobou se rozumí podnikatelská nezemědělská, převážně malosériová výrobní činnost, 

provozovaná v plošně menších areálech (např. lehký průmysl, řemeslná výroba, živnostenské 

provozovny, služby), přičemž její charakter nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobní 

plochy/areálu. 

 Malovýrobou se rozumí výroba v malém rozsahu, zemědělského nebo řemeslného charakteru, 

typická vysokým podílem vlastní práce samostatně hospodařících rolníků nebo (drobných) 

řemeslníků/živnostníků, případně i jejich rodinných příslušníků, která je provozována obvykle v 

objektech nebo na plochách přímo souvisejících s vlastním (individuálním) bydlením. 

 Drobnou pěstitelskou činností se rozumí pěstování plodin a produktů samozásobitelského 

charakteru. 

 Podnikatelskou činností se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

 Podnikatelskou činností v plochách bydlení v rodinných domech se rozumí provozování podni-

katelské činnosti na pozemcích staveb pro individuální bydlení v objektech do 25 m
2
 zastavěné 

plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, s možností podsklepení, přičemž 

vlastní podnikatelskou činností nesmí docházet ke snižování kvality prostředí a pohody bydlení ve 
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vymezených plochách individuálního bydlení ani na sousedních nebo navazujících plochách. 

 Podnikatelskou činností nerušícího a neobtěžujícího charakteru se rozumí taková výrobní činnost, 

včetně služeb, která svými účinky a vlivy neomezuje, neobtěžuje a neohrožuje životní prostředí a 

obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí zejména hlukem, emisemi, zápachem a 

vibracemi nad míru obvyklou (přiměřenou místním poměrům) a je slučitelná s charakterem území. 

Podnikatelská činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru nezahrnuje skladování, zemědělskou 

ani průmyslovou výrobu.  

 Velkovýrobním způsobem zemědělského obhospodařování pozemků (zemědělskou velkovýrobou) 

se rozumí způsob obhospodařování zemědělského půdního fondu, při němž je s minimálními 

prostředky a v krátkém časovém úseku obdělána rozsáhlá plocha polností (řádově desítky až tisíce 

hektarů); způsob hospodaření je málo náročný z hlediska potřeby pracovních sil, avšak je náročný 

na technologie používané k hospodaření; způsob hospodaření, při němž vytěžování ekonomického 

kapitálu půdy výrazně převyšuje ekologické a sociální funkce, čímž je do značné míry ve vztahu k 

přírodě exploatační; způsob hospodaření, při němž je upřednostňována chemizace a používání 

hnojiv k maximalizaci hektarových výnosů plodin; způsob hospodaření vedoucí k porušení svazku 

místa pěstování s místem zpracování, a to formou koncentrace zemědělské výroby do velkých 

výrobních celků se značnou kapitálovou základnou; způsob hospodaření, při němž je počet 

vlastníků půdy výrazně vyšší než počet nájemců či hospodářů. 

 Malovýrobním způsobem zemědělského obhospodařování pozemků (zemědělskou malovýrobou) se 

rozumí obhospodařování zemědělských pozemků v malém rozsahu (řádově tisíce metrů 

čtverečních až jednotky hektarů), které je typické vysokým podílem vlastní práce zejména 

samostatně hospodařících rolníků nebo jejich rodinných příslušníků, případně také vlastníků 

pozemků, kteří ale nejsou evidováni jako samostatně hospodařící rolníci, přičemž obhospoda-

řovatelé těchto pozemků jsou zpravidla i jejich vlastníky. 

 Sítěmi technického vybavení se rozumí nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a 

konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy 

technického vybavení; podle účelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová 

vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení 

(například produktovody). 
 

b) Funkční složky a vybrané plochy s rozdílným způsobem využití  

 Občanské vybavení je jednou ze základních urbanistických funkčních složek. Je představováno 

rozsáhlým souborem nevýrobních i výrobních zařízení, sahajících od správy a administrativy, přes 

služby, až po školství a výchovu. Cílem rozvoje této obslužné funkce je zvýšení standardu kvality a 

pohotovosti všech služeb, které občanské vybavení nabízí obyvatelům sídla i těm, kteří za službami 

dojíždějí. 

 Jako Apartmánový rekreační dům je označován bytový dům s apartmánovými rekreačními byty, 

který je využíván zcela, nebo z převažující části, k rekreačním účelům. 

 Veřejným občanským vybavením se rozumí stavby, zařízení a pozemky sloužící zejména pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a 

ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. 

 Komerčním občanským vybavením se rozumí stavby, zařízení a pozemky sloužící zejména pro 

zařízení maloobchodu, ubytování a veřejného stravování, zařízení výrobních a nevýrobních služeb, 

provozovaných na komerční (obchodní) bázi, případně vybraných zařízení administrativy, které 

jsou určovány potřebami a požadavky společnosti, možnostmi území a možnostmi a zájmem 

podnikatelů a provozovatelů. 

 Plochy smíšené obytné – venkovské zahrnují pozemky staveb pro bydlení (individuální, hromadné), 

pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky nezbytné a související 

dopravní a technické infrastruktury, přičemž zde mohou být zastoupeny pouze pozemky staveb a 

zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve 

svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící služby, které svým 
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charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.  

 Plochy smíšené obytné – rekreační zahrnují pozemky staveb pro individuální bydlení, rodinnou 

rekreaci, veřejných prostranství a dále pozemky nezbytné a související dopravní a technické 

infrastruktury. 

 Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobní a podnikatelskou činnost 

(např. lehký průmysl, řemeslná výroba, živnostenské provozovny, služby) přičemž jejich charakter 

nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobní plochy/areálu a dále pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury. 

 Lehkým průmyslem se rozumí výrobní činnost zpravidla orientovaná na spotřebitele (tzn. většina 

výrobků lehkého průmyslu je vyráběna/určena přímo pro koncové spotřebitele, než na mezipro-

dukty k dalšímu zpracování). Lehký průmysl vyrábí především malé spotřební zboží (zboží 

krátkodobé spotřeby, movité věci prodávané maloobchodním způsobem, včetně zboží dlouhodobé 

spotřeby. Lehký průmysl je výrobní činnost, která používá menší množství částečně zpracovaného 

materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží. Příkladem lehkého 

průmyslu je výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. 

 Zemědělskými plochami se rozumí plochy v nezastavěném území, zahrnující zemědělské pozemky 

tříděné podle druhů (orná půda, trvalé travní porosty, sady ad.), které jsou zpravidla zaměřeny na 

tržní produkci s převažujícím velkovýrobním způsobem zemědělského obhospodařování, včetně 

(souvisejících) polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras, terénních úprav, odvodňovacích kanálů 

apod. 

 Plochy soukromé zeleně se vymezují v nezastavěném území, zpravidla pouze v přímé návaznosti na 

zastavěné území. Jedná se o plochy zemědělského půdního fondu, tvořené zahradami, maloploš-

nými ovocnými sady a menšími plochami orné půdy nebo trvalých travních porostů (tzv. záhu-

menky, přiléhající k obytné zástavbě, které jsou malovýrobně obhospodařované a zajišťující 

zemědělskou produkci a drobnou pěstitelskou činnost jednotlivých vlastníků pozemků. Na plo-

chách vymezených územním plánem jako Plochy soukromé zeleně specifické (jedná se o plochy 

soukromé zeleně, které se nacházejí v nezastavěném území), lze mimo stanovené záplavové území 

umisťovat stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m
2
 zastavěné plochy do 5 

metrů výšky, s možností podsklepení. 

 Dopravní infrastrukturou se rozumí zejména pozemní komunikace včetně souvisejících zařízení, 

určeně převážně pro motorovou dopravu, které nejsou, dálnicemi, silnicemi ani místními komu-

nikacemi ve smyslu zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb., v platném znění). 

Dopravní infrastrukturou se rozumí také plochy určené k parkování (parkoviště), pokud nejsou 

vymezeny jako součást veřejných prostranství, nebo plochy/prostory určené pro odstavování 

vodidel (garáže). 

 Krajinnou zelení se rozumí plochy vegetace rostoucí mimo les s převažující ekologickou a 

krajinotvornou funkcí.  

 Přírodními plochami se rozumí přirozené nebo přírodě blízké plochy nebo části krajiny v 

nezastavěném území se zvýšeným ekologicko-stabilizačním významem, nebo zvýšenou hodnotou 

krajinného rázu, primárně určené pro ochranu přírody a krajiny. 

 Souvisejícími provozními zařízeními a stavbami se rozumí technické a hospodářské zázemí, tj. 

souhrn ploch, objektů a vedení, které mají doplňkový charakter a umožňují a zajišťují řádný provoz 

jednotlivých funkčních ploch. 

 Venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu jsou volnočasová zařízení nekomerčního 

charakteru, jako jsou např. hrací nebo dětská hřiště, pískoviště apod., umožňující provozování 

sportovně-relaxačních aktivit, zejména na plochách určených k bydlení, či na plochách veřejných 

prostranství.  

 Zemědělská stavba je a) stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m
2
 zastavěné 

plochy a do 5 m výšky, s možností podsklepení; b) stavba pro chov hospodářských zvířat, sklado-

vání produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, sklado-

vání a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, 

přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby.  
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c) Ostatní pojmy 

 Neobtěžující a nerušící činnosti se rozumí takové činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují, 

neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí 

zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nad míru obvyklou (přiměřenou místním 

poměrům) a jsou slučitelné s charakterem území s tím, že celková hluková zátěž ze záměrů 

umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit 

stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory definované platnými 

právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v 

územně plánovací dokumentaci. 

 Pohodou bydlení se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé 

a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra 

klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, 

např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi 

pachů a prachu, osluněním apod. 

 Pojem nad míru přiměřenou místním poměrům vylučuje běžné chování, které je obvyklé a v rámci 

sousedských potřeb tolerované. Výklad se provádí objektivně a podle konkrétní situace, je tak třeba 

zohlednit jak intenzitu zásahu a jejich frekvenci, tak místní poměry. 

 Sídelní strukturou se rozumí výslednice dlouhodobého vývoje, ve kterém se uplatnily vnitřní i 

vnější vlivy. Charakter a uspořádání sídel v osídlení, jejich vztahy a intenzita těchto vztahů 

vyjadřuje různé úrovně vývoje sídelní struktury a stupně urbanizace: od území pouze s dostřednými 

vazbami spádových sídel a nízkým stupněm urbanizace až po aglomerační území. 

 Tradiční historická urbanistická struktura sídla je tvořena čtyřmi hlavními složkami: půdorysnou 

strukturou sídla, parcelací, půdorysnou (plošnou) strukturou zástavby a hmotovou strukturou 

zástavby. 

 Půdorysnou strukturou sídla se rozumí soustava urbanistických (domovních) bloků a jimi 

vymezených urbanistických prostorů (náměstí/návsí a ulic). 

 Charakterem zástavby se rozumí spolupůsobení formy (struktury) zástavby a architektonického 

výrazu jednotlivých staveb, stavebních souborů a nezastavěných ploch (zejména parkových). 

Charakter a struktura zástavby vyjadřují plošné a prostorové parametry zástavby, přičemž jsou 

dány zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním zástavby na pozemcích vzhledem k 

přilehlým veřejným prostranstvím (např. určením vztahu zástavby k uliční a stavební čáře), 

hustotou zástavby a celkovým hmotovým řešením a měřítkem zástavby. 

 Venkovským charakterem zástavby se rozumí zástavba s tradiční historickou urbanistickou 

strukturou, k jejímž specifickým rysům obecně patří zejména: menší objemové měřítko zástavby 

jako celku i jednotlivých staveb; převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných 

prostranství a zahrad; regionální specifičnosti urbanistického uspořádání zástavby a přímá 

návaznost na krajinu, množství přírodních prvků v zastavěném území.  

 Městským a příměstským charakterem zástavby se rozumí zástavba, která se vyznačuje menšími 

výměrami pozemků, vyšší podlažností, tvary a hmotami objektů (domů), často bez vazby na 

charakter a tvary objektů původní zástavby. Nové vznikající kolonie rodinných domu na vesnicích 

v blízkosti měst vesměs nenavazují svým charakterem ani na vesnici ani na okolní krajinu. Vlastní 

forma zpravidla nereaguje na původní zástavbu, nerespektuje měřítko, barvu proporce, ani 

zachování charakteru místa. 

 Okolní zástavbou se rozumí zástavba v nejbližším okolí jednotlivých staveb, tj. v okruhu cca 100 

m. 

 Prostorovým uspořádáním území se rozumí prostorová struktura uspořádání území a zástavby, 

která je kombinací tří základních parametrů: půdorysného uspořádání (např. zástavba bloková, 

solitérní, rozvolněná venkovská, rozptýlená, ad.), výškové zonace zástavby (např. jednopodlažní, 

nízkopodlažní - do 3. NP, apod.) a objemové zonace zástavby (např. maloobjemová – rodinné 

domy; středně objemová – bytové domy; velkoobjemová – rozsáhlé obytné komplexy, nákupní 
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střediska typu hypermarket, výrobní haly, skladové komplexy apod.), které lze využít při stanovení 

podmínek prostorového uspořádání, přičemž dle potřeby, povahy a charakteru území, lze případně 

použít jen některé z uvedených parametrů. 

 Výšková hladina zástavby je výška staveb nad přilehlým terénem vyjádřená počtem nadzemních 

podlaží, přičemž výška podlaží není určena a musí odpovídat potřebám umísťované funkce. Pokud 

budou domy kryté sklonitou střechou, je možno využít i podkroví. 

 Pojmem podkroví se rozumí přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím 

vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. 

 

6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

1. Plochy bydlení v bytových domech1 (BH)2 

Hlavní využití 

 hromadné bydlení v bytových domech  

Přípustné využití 

 činnosti a stavby přímo související s hromadným bydlením a jeho provozem  

 venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu včetně dětských hřišť 

 veřejná prostranství 

 veřejná a izolační zeleň 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 bydlení a rekreace v apartmánových rekreačních domech 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím, nebo 

které snižují kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení nad míru přiměřenou místním poměrům. 

 

2. Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

Hlavní využití 

 individuální bydlení v rodinných domech  

Přípustné využití 

 činnosti přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem 

 podnikatelská činnost v plochách bydlení v rodinných domech nerušícího a neobtěžujícího 

charakteru 

 venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu, dětská hřiště 

 veřejná prostranství 

 veřejná a izolační zeleň 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 

extravilánovými vodami 

 individuální rekreace 

                                                           
1
 Název plochy s rozdílným způsobem využití 

2
 Označení indexu plochy s rozdílným způsobem využití v grafické části dokumentace  
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Nepřípustné využití 

 bydlení a rekreace v apartmánových rekreačních domech 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím, nebo které snižují kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení nad míru 

přiměřenou místním poměrům 

Podmínky plošného uspořádání 

 pro každé dva hektary zastavitelné plochy musí být vymezena plocha veřejného prostranství o 

výměře min. 0,1 ha, do níž se ale nezapočítávají pozemní komunikace 

 

3. Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

Hlavní využití 

 rodinná (individuální) rekreace 

Přípustné využití 

 činnosti, pozemky a stavby přímo související s rodinnou rekreací a jejím provozem 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 veřejná prostranství včetně veřejné, izolační a užitkové zeleně 

Nepřípustné využití 

 bydlení a rekreace v apartmánových rekreačních domech 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 činnosti, zařízení a stavby, které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami, nebo které snižují 

kvalitu prostředí nad míru přiměřenou místním poměrům 

 

4. Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) 

Hlavní využití 

 hromadná rekreace a volný cestovní ruch 

Přípustné využití 

 činnosti, zařízení a stavby přímo související s hromadnou rekreací a jejím provozem jako jsou např. 

bazény, otevřené vodní plochy, venkovní sportoviště, apod. 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 vnitroareálová zeleň 

 veřejná prostranství včetně veřejné, izolační a užitkové zeleně 

Nepřípustné využití 

 bydlení a rekreace v apartmánových rekreačních domech 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 činnosti, zařízení a stavby, které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami, nebo které snižují 

kvalitu prostředí nad míru přiměřenou místním poměrům 
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5. Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) 

Hlavní využití 

 lyžařský sjezdový svah 

Přípustné využití 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující provoz a obsluhu lyžařského 

sjezdového svahu 

 sezónně užívané plochy zemědělského půdního fondu – trvalé travní porosty 

 dočasně neužívané plochy určené k plnění funkcí lesa 

 veřejná technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní 

užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 umisťování staveb a zařízení pro zemědělství, těžbu nerostů, veřejnou dopravní infrastrukturu, 

s výjimkou cyklistických stezek 

 

6. Plochy rekreace – se specifickým využitím (RX) 

Hlavní využití 

 rekreace specifických forem – agroturistika 

Přípustné využití 

 zařízení a stavby pro agroturistiku včetně hospodářských a stájových zařízení a staveb 

 penziony, ubytovny, restaurační zařízení 

 zařízení a stavby pro sportovní činnosti  

 bydlení vlastníků a správců objektů a nezbytného technického personálu  

 ostatní provozně a technicky související zařízení a stavby 

 související plochy izolační a užitkové zeleně 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 bydlení a rekreace v apartmánových rekreačních domech 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 činnosti, zařízení a stavby, které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami, nebo které snižují 

kvalitu prostředí nad míru přiměřenou místním poměrům 

 

7. Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

Hlavní využití 

Hlavní využití 

 veřejné občanské vybavení 

Přípustné využití 

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 

 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu  
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 izolační, vnitroareálová a veřejná zeleň 

 veřejná prostranství 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 

extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, a které 

svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území. 

 

8. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OM) 

Hlavní využití  

 občanské vybavení komerčního charakteru 

Přípustné využití 

 související provozní stavby a zařízení 

 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu  

 izolační a vnitroareálová zeleň 

 veřejná prostranství 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 Pouze v ploše OM3: centrum ekologické výchovy 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, nebo 

které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad míru přiměřenou místním 

poměrům 

 

9. Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 

Hlavní využití 

 tělovýchova, sport, sportovně rekreační a relaxační aktivity  

Přípustné využití 

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 

 izolační a vnitroareálová zeleň, veřejná prostranství 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 veřejná prostranství 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, nebo 

které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad míru přiměřenou místním 

poměrům 
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10. Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) 

Hlavní využití 

 hřbitovy včetně souvisejících provozních staveb a zařízení 

Přípustné využití 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

11. Plochy občanského vybavení se specifickým využitím (OX) 

Hlavní využití 

 turistická rozhledna v navržené ploše OX1 

 zařízení Horské služby v navržené ploše OX2 

Přípustné využití 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

12. Plochy veřejných prostranství (PV) 

Hlavní využití 

 veřejně přístupné plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

Přípustné využití 

 venkovní maloplošná sportovní zařízení  

 veřejná a izolační zeleň 

 parkoviště 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 

extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

13. Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

Hlavní využití 

 smíšené bydlení 

Přípustné využití 

 veřejná prostranství 

 venkovní maloplošná sportovní zařízení  
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 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 

 podnikatelská činnost v plochách bydlení v rodinných domech nerušícího a neobtěžujícího 

charakteru 

 veřejná a izolační zeleň 

 izolační a vnitroareálová zeleň 

 doprava v klidu (garážování, parkování, odstavné zpevněné plochy) 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 

extravilánovými vodami 

 pouze v plochách SV5, SV11: bydlení v bytových domech 

 individuální rekreace 

Podmíněně přípustné využití 

 navržené plochy SV10, SV12 SV27, SV18 jsou využitelné pouze za předpokladu, že v dalším 

stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny 

hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech 

 navržená plocha SV26 je využitelná až po realizaci navržených protipovodňových opatření na řece 

Desné, která jsou ve výkrese A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

označena indexy VK1 až VK9. 

Nepřípustné využití 

 bydlení v rodinných domech v plochách: SV10 

 bydlení a rekreace v apartmánových rekreačních domech 

 zemědělská výroba 

 průmyslová výroba 

 smíšená výroba 

 skladování 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, nebo 

které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad míru přiměřenou místním 

poměrům 

 

14. Plochy smíšené obytné – rekreační (SR) 

Hlavní využití 

 smíšená rekreace 

Přípustné využití 

 ostatní doplňující stavby a zařízení přímo související s bydlením a rekreací a jejich provozem 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 venkovní maloplošná sportovní zařízení  

 veřejná prostranství 

 veřejná a izolační zeleň 

 doprava v klidu (garážování, parkování, odstavné zpevněné plochy) 

Nepřípustné využití 

 bydlení a rekreace v apartmánových rekreačních domech 

 hromadné bydlení v bytových domech 

 hromadná rekreace 

 občanské vybavení 
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 zemědělská výroba 

 průmyslová výroba 

 smíšená výroba 

 skladování 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, nebo 

které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad míru přiměřenou místním 

poměrům 

 v navržených plochách SR2, SR4, SR5, SR7, SR8 a SR10 není možno realizovat ubytovací 

zařízení pro hromadnou rekreaci ani rekreaci ve formě apartmánových rekreačních domů 

 

15. Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) 

Hlavní využití 

 silniční doprava 

Přípustné využití 

 silnice včetně dílčích napojení a úprav na stávající silnice 

 místní komunikace 

 odstavné silniční pruhy a parkoviště, zastávky hromadné dopravy 

 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 

extravilánovými vodami 

 související a nezbytná technická infrastruktura  

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 mimo vlastní silniční tělesa lze v těchto plochách umisťovat izolační pásy zeleně, protihluková 

opatření, zařízení protipovodňové ochrany, pěší komunikace a cyklistické stezky 

 pouze v plochách DS9a DS19: železniční doprava plochy pro realizaci prvků ÚSES (biocentra, 

biokoridory) v místech kde dochází ke křížení s plochami silniční dopravy. 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

16. Plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava (DSx) 

Hlavní využití 

 účelová doprava 

Přípustné využití 

 zpevněné komunikace sloužící pro účelovou, zemědělskou nebo lesní dopravu mimo zastavěné 

území, včetně přístupových komunikaci zajišťujících dopravní obsluhu ploch bydlení a rekreace, 

které mohou být využívány i pro pěší a cyklistickou dopravu nebo jako hipostezky 

 samostatné nebo kombinované cyklistické stezky 

 přilehlé pásy izolační a doprovodné zeleně 

 související a nezbytná technická infrastruktura 

 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 

extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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17. Plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava (DZ) 

Hlavní využití 

 železniční (drážní) doprava 

Přípustné využití 

 zařízení sloužící pro železniční dopravu (kolejové tratě, zabezpečovací zařízení ad.), železniční 

vlečky, nádraží, provozní objekty apod. 

 sítě technického vybavení 

 mimo vlastní drážní tělesa lze v těchto plochách umisťovat izolační pásy zeleně, související sítě 

technického vybavení včetně protihlukových opatření. 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

18. Plochy dopravní infrastruktury –doprava se specifickým využitím (DX) 

Hlavní využití 

 lanová dráha 

Přípustné využití 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura  

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

19. Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) 

Hlavní využití 

 plochy pro umisťování technické infrastruktury 

Přípustné využití 

 zařízení a stavby pro zabezpečování zásobování pitnou vodou 

 zařízení a stavby pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod 

 zařízení a stavby pro rozvod (přenos), transformaci a spotřebu elektrické energie 

 zařízení a stavby pro zabezpečování přívodu a rozvodu zemního plynu 

 komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení a stavby veřejné 

komunikační sítě 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 

 doprava v klidu (parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy) 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související zařízení a stavby požární ochrany 

 umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru) 

 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu  

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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20. Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) 

Hlavní využití 

 kompostárna 

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 vnitroareálová a izolační zeleň 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

21. Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) 

Hlavní využití 

 lehká průmyslová výroba a skladování 

Přípustné využití 

 výroba, skladování a podnikatelská činnost, přičemž charakter výroby a souvisejících činností 

nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobních areálů  

 pomocné provozy související s výrobní činností 

 související odstavné zpevněné plochy, hromadná parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky 

 vzorkové prodejny a zařízení odbytu, podniková administrativa 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 izolační a vnitroareálová zeleň 

 související zařízení a stavby sloužící k odstranění ekologických rizik 

 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu  

Nepřípustné využití 

 zemědělská výroba 

 těžký průmysl 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, pozemky, stavby a zařízení, které svým provozem negativně ovlivňují území za 

hranicí vlastní výrobní plochy 
 

22. Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) 

Hlavní využití 

 zemědělská výroba 

Přípustné využití 

 v ploše VZ2 pouze: lesnická výroba v navržené ploše VZ2 je přípustná pouze lesnická výroba a 

činnosti související 

 nezemědělská výrobní činnost pouze v plochách zemědělské výroby nezemědělská podnikatelská 

výrobní činnost slučitelná s hlavním využitím 

 skladování pouze na plochách zemědělské výroby 

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 
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 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

Nepřípustné využití 

 smíšená výroba 

 průmyslová výroba 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozem negativně ovlivňují území za hranicí vlastní výrobní 

plochy 

 

23. Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) 

Hlavní využití 

 veřejně přístupné plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch 

Přípustné využití 

 veřejná zeleň 

 venkovní maloplošná sportovní zařízení  

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně cyklistických stezek 

 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 

extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

24. Plochy soukromé zeleně (ZS) 

Hlavní využití 

 soukromá zeleň 

Přípustné využití 

 malovýrobně obhospodařované plochy zemědělského půdního fondu (zahrady, sady, záhumenky) 

zajišťující zemědělskou produkci a drobnou pěstitelskou činnost malých a drobných soukromých 

zemědělských subjektů 

 plochy veřejné zeleně, které nebyly vymezeny jako veřejná prostranství 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní 

užívání a využití těchto ploch 

 činnosti, zařízení a stavby směřující k odstranění ekologických rizik 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 v nezastavěném území umisťování staveb pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a 

cestovní ruch, s výjimkou cyklistických stezek 
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25. Plochy soukromé zeleně specifické (ZSx) 

Hlavní využití 

 soukromá zeleň – zemědělské plochy se specifickým využitím 

Přípustné využití 

 malovýrobně obhospodařované plochy zemědělského půdního fondu (zahrady, sady, záhumenky) 

zajišťující zemědělskou produkci a drobnou pěstitelskou činnost malých a drobných soukromých 

zemědělských subjektů 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní 

užívání a využití těchto ploch 

 stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

s možností podsklepení, umisťované pouze mimo stanovené záplavové území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 v nezastavěném území umisťování staveb pro zemědělství, s výjimkou staveb uvedených 

v přípustném využití 

 v nezastavěném území umisťování staveb pro lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, 

s výjimkou cyklistických stezek 
 

26. Plochy ochranné a izolační zeleně (ZO) 

Hlavní využití 

 ochranná a izolační zeleň  

Přípustné využití 

 plochy zeleně oddělující navzájem kolizní urbanistické funkce 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní 

užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 umisťování staveb pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 
 

27. Plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) 

Hlavní využití 

 nezastavitelná zeleň přírodního charakteru uvnitř zastavěného území 

Přípustné využití 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
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 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

28. Plochy zeleně se specifickým využitím (ZX) 

Hlavní využití 

 zámecký park včetně souvisejících veřejně přístupných pozemků 

Přípustné využití 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 venkovní rekreačně-relaxační aktivity, které svou povahou a provozováním nenaruší stávající 

charakter parku 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 pozemky, stavby a zařízení, které nejsou slučitelné s charakterem a provozem parkových ploch a 

které snižují kvalitu prostředí 

 

29. Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Hlavní využití 

 vodní plochy a toky  

Přípustné využití 

 účelová vodohospodářská výstavba včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou ochranou 

 ve vhodných úsecích vodních toků realizace malých retenčních nádrží 

 rybochovná zařízení včetně souvisejících zařízení a související dopravní a technické infrastruktury 

 doprovodná břehová zeleň 

 související zařízení a stavby sloužící k odstranění ekologických rizik 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

30. Plochy zemědělské (NZ) 

Hlavní využití 

 zemědělské plochy 

Přípustné využití 

 zemědělský půdní fond s převažujícím velkovýrobním charakterem obhospodařování 

 protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí apod.) snižující vodní a větrnou erozi, 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami. 

 vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci v návaznosti na vodní plochy 

 související dopravní a technická infrastruktura zajišťující obsluhu zemědělských ploch  
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 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní 

užívání a využití těchto ploch 

 činnosti, zařízení a stavby směřující k odstranění ekologických rizik 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 umisťování staveb pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 

 

31. Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

Hlavní využití 

 smíšené plochy nezastavěného území, u něhož není účelné jeho podrobnější členění, bez rozlišení 

převažujícího způsobu využití. 

Přípustné využití 

 menší nebo izolované pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 menší nebo samostatné pozemky zemědělského půdního fondu 

 pozemky vodních ploch a koryt vodních toků  

 pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní 

užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 umisťování staveb pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 

 

32. Plochy lesní (NL) 

Hlavní využití 

 lesní plochy  

Přípustné využití 

 lesní porosty v souvislých celcích i izolovaných segmentech plnící funkci lesa využívané podle své 

funkce (hospodářská, ochranná; lesy zvláštního určení) ve smyslu lesního zákona 

 vyčlenění vybraných lesních ploch pro územní systém ekologické stability 

 pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 činnosti, zařízení a stavby směřující k odstranění ekologických rizik 
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Podmíněně přípustné využití 

 veřejná technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní 

užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 

 umisťování staveb pro zemědělství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 

 

33. Plochy přírodní – krajinná zeleň (NPx) 

Hlavní využití 

 krajinná zeleň 

Přípustné využití 

 náletová zeleň, remízky, háje, prameniště s dřevinami  

 liniové porosty s krajinotvornou a protierozní funkcí 

 větrolamy, aleje, stromořadí, břehové porosty, meze, lemy teras, vegetační doprovody cest 

 plochy určené pro vytváření biokoridorů, které jsou základními skladebnými částmi územního 

systému ekologické stability (ÚSES) 

 dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně nových výsadeb před poškozováním zvěří (oplocenky) 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 činnosti směřující k odstranění ekologických rizik 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní 

užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 umisťování staveb a zařízení pro zemědělství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 
 

34. Plochy přírodní (NP) 

Hlavní využití 

 přírodní plochy 

Přípustné využití 

 plochy určené pro územní stabilizaci a vytváření biocenter, která jsou základními skladebnými 

prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 

 vodní plochy tvořící základ biocenter – bez rybochovného využívání 

 výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům ÚSES 

 plochy zajišťující eliminaci rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 
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 veřejná technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní 

užívání a využití těchto ploch 

 činnosti, zařízení a stavby směřující k odstranění ekologických rizik 

Podmíněně přípustné využití 

 pouze křížení nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti s plocha-

mi biocenter, tak aby bylo zajištěno jejich minimální dotčení a eliminována jejich fragmentace 

Nepřípustné využití 

 činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 

 změny kultur na nižší stupeň ekologické stability 

 umisťování staveb pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch  

 

6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání 

Prostorové uspořádání nové zástavby musí být přizpůsobeno z charakteru stávající (navazující a 

okolní) zástavby a musí respektovat stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití.  

 Umístění a charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru 

prostředí, musí respektovat charakter tradiční historické urbanistické a půdorysné struktury sídla, 

přičemž zejména výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve stávající 

zástavbě budou respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy. 

 U stávajících objektů s tradičním rázem (charakterem) zástavby je třeba tento ráz uchovat, 

tvarosloví nově navržených staveb v sousedství musí respektovat tradiční historický ráz sídla, k 

jehož specifickým rysům patří zejména: menší objemové měřítko zástavby jako celku i 

jednotlivých staveb; převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných prostranství a 

zahrad; regionální specifičnosti urbanistického uspořádání zástavby a přímá návaznost na krajinu, 

množství přírodních prvků v zastavěném území. 

 Podél přiléhající komunikace je přípustná vždy pouze jedna řada domů. Za první řadou již není 

přípustná výstavba druhé řady rodinných domů. 

 Nejsou přípustné stavby mobilních domů. 

 Výšková hladina zástavby v plochách bydlení nesmí přesáhnout 2 nadzemní podlaží.  

 Ve všech navržených plochách bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochách 

smíšených obytných – venkovských (SV) a plochách smíšených obytných – rekreačních (SR) 

nesmí maximální výšková hladina zástavby rodinných domů přesáhnout jedno nadzemní podlaží. 

 V ostatních plochách, a to pouze v přímé návaznosti na stávající dvoupodlažní zástavbu uvnitř 

zastavěného území lze uvažovat i výškovou hladinu dvou nadzemních podlaží. 

 Maximální výšková hladina zástavby bytových domů v navržených plochách smíšených obytných 

– venkovských (SV) nesmí přesáhnout dvě nadzemní podlaží. 

 U všech objektů určených pro bydlení lze pro bydlení využít i podkroví. 

 Pro každé dva hektary zastavitelné plochy individuálního bydlení a ploch smíšených obytných 

musí být vymezena plocha veřejného prostranství o výměře min. 0,1 ha, do níž se ale nezapočítá-

vají pozemní komunikace. 
 

6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajin-

ného rázu. Základními podmínkami ochrany krajinného rázu jsou: 
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 ochrana stávajících a zakládání nových ekologicky stabilních porostů, podpora a zajištění funkč-

ních prvků územního systému ekologické stability, 

 ochrana prostupnosti území – ochrana stávající cestní sítě mimo zastavěné území obce,  

 respektování výškové hladiny zástavby, 

 ochrana harmonické siluety jednotlivých místních částí obce. 

Dosud nezastavěné krajinné horizonty, které jsou zobrazeny ve výkresech A.2.5 Koncepce uspo-

řádání krajiny grafické části Územního plánu a B.2.2 Koordinační výkres grafické části Odůvodnění a 

jsou označeny jako plochy pro ochranu pohledových horizontů, nesmí být narušovány výstavbou 

vizuálně negativně se uplatňujících vertikálních dominant jako jsou např. stožáry základnových stanic 

GSM, větrné elektrárny apod. Maximální výška staveb zde nesmí přesahovat výšku 20 m. 

 

7. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její 
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti 

V řešeném území obce Loučná nad Desnou je vymezeno 6 ploch s povinností zpracování územní 

studie. 

Tab. A.26. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií 

Poř. č. 
Označení 

US 
Označení 

plochy 
Podmínky zpracování  Lhůta pořízení ÚS3 

1 US1 RH4 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
územního plánu 

2 US2 SV12 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
územního plánu 

3 US6 OM2 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
územního plánu 

4 US7 OM3 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
územního plánu 

5 US8 OM6 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
územního plánu 

6 US9 
Kociánov – u 
penzionu pro 

seniory 

Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
územního plánu 

 

V řešeném území obce Loučná nad Desnou se vymezují 4 plochy s povinností zpracování územní 

studie. 

 

                                                           
3
 Lhůtou pořízení územní studie se stanovuje nejzazší termín pro její zpracování, schválení pořizovatelem a její následné vložení do evidence 

územně plánovací činnosti 
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Tab. A.25: Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií 

Poř. č. 
Označení 

US 
Označení 

plochy 
Podmínky zpracování  Lhůta pořízení ÚS4 

1 US1 RH4 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
změny územního 

plánu 

2 US10 SV27 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
změny územního 

plánu 

3 US11 OM10 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
změny územního 

plánu 

4 US12 OM3, OM9 
Územní studie prověří možnosti funkčního 
uspořádání a způsobu zástavby, včetně 
zajištění její dopravní a technické obsluhy. 

do 4 let od vydání 
změny územního 

plánu 

 

8. 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 

8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby 

a) Dopravní infrastruktura (VD) 

 silnice I/44 (VD1)
 5
 [DS8]

 6
 

 silnice I/44 (VD2)
 7 

[DS9] 
8
 

 silnice I/44 (VD3)
 
[DS19] 

 silnice I/44 (VD4)
 
[DS10] 

 účelová komunikace (VD5)
 
[DSx1] 

 účelová komunikace (VD6)
 
[DSx2] 

 železniční trať č. 293 (VD2)
 
[DS9] 

 železniční trať č. 293 (VD3)
 
[DS19] 

 železniční zastávka (VD7)
 
[DZ1] 

 lanová dráha Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo (VD8)
 
[DX1] 

 silnice I/44 (VD9) [DS25]
 
 

 silnice I/44 (VD10) [DS26] 

 silnice I/44 (VD11) [DS27]
 
 

b) Technická infrastruktura (VT) 

 rozšíření vodojemu Kociánov (VT1)
 
[TI1] 

 vodojem Červenohorské sedlo (VT2)
 
[TI3] 

 čistírna odpadních vod Filipová (VT3)
 
[TI4] 

 

                                                           
4
 Lhůtou pořízení územní studie se stanovuje nejzazší termín pro její zpracování, schválení pořizovatelem a její následné vložení do evidence 

územně plánovací činnosti 
5
 Označení veřejně prospěšné stavby dle grafické části dokumentace: A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření. 

6
 Označení navržené zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití dle grafické části dokumentace: A.2.2 Hlavní výkres. 

7
 Označení veřejně prospěšné stavby dle grafické části dokumentace: A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření. 

8
 Označení navržené zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití dle grafické části dokumentace: A.2.2 Hlavní výkres. 
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8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření 

a) Snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami (VK) 

 protipovodňová zeď/hráz (VK1) 
9
 [W2] 

10
 

 protipovodňová zeď/hráz (VK2) [W3]  

 protipovodňová zeď/hráz (VK3) [W4] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK4) [W5] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK5) [W6] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK6) [W7] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK7) [W8] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK8) [W9] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK9) [W10] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK10) [W11] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK11) [W12] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK12) [W13] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK13) [W14] 

 protipovodňová zeď/hráz (VK14) [W15] 

 poldr Filipová (VK-01) [NP7] 

 poldr Filipová (VK-02) [NP8] 

b) Založení prvků územního systému ekologické stability (VU) 

 regionální biocentrum U Filipové (VU1)
 
[NP1] 

 regionální biocentrum U Filipové (VU2)
 
[NP2]

 
 

 lokální biocentrum U zámku (VU3)
 
[NP3] 

 lokální biocentrum U elektrárny (VU4)
 
[NP4] 

 lokální biocentrum U elektrárny (VU5)
 
[NP5] 

 regionální biocentrum U Filipové (VU6)
 
[NP7] 

 regionální biocentrum U Filipové (VU7)
 
[NP8]

 
 

 regionální biocentrum U Filipové (VU8)
 
[NP6]

 
 

 

9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které 
lze uplatnit předkupní právo 

9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které 
lze uplatnit předkupní právo, s uvedením, v čí prospěch je předkupní 
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a 
případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona 

9.1. Veřejná prostranství s předkupním právem pro Obec Loučná nad Desnou 

a) Plocha veřejného prostranství: PP1 

Výčet pozemků
11

 v katastrálním území Kouty nad Desnou, určených pro realizaci plochy veřejného 

prostranství, označené ve výkrese A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

indexem PP1 a ve zbývajících výkresech grafické části jako plocha s rozdílným způsobem využití 

                                                           
9
 Označení veřejně prospěšného opatření dle grafické části dokumentace: A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření. 

10
 Označení navržené zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití dle grafické části dokumentace: A.2.2 Hlavní výkres. 

11
 Dle evidence Katastru nemovitostí vedeného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním – stav ke dni 15.02.2017 15.08.2021. 
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PV11, pro které lze uplatnit předkupní právo pro Obec Loučná nad Desnou: 

 531/1, 540/2.  

b) Plocha veřejného prostranství: PP2 

Výčet pozemků
12

 v katastrálním území Kociánov, určených pro realizaci plochy zeleně na 

veřejných prostranstvích, označené ve výkrese A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací indexem PP2 a ve zbývajících výkresech grafické části jako plocha s rozdílným způsobem 

využití ZV3, pro které lze uplatnit předkupní právo pro Obec Loučná nad Desnou: 

 764/6.  

 

10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Nejsou stanovena žádná kompenzační opatření ve smyslu § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

 

11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno dohodou o parcelaci 

Plocha BV1, která je navržena pro bydlení v rodinných domech - venkovské, je vymezena jako 

plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. Ve výkrese A.2.1 

Výkres základního členění území grafické části Územního plánu je tato plocha označena: DP1. 

 

12. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

V řešeném území obce Loučná nad Desnou je vymezena jedna plocha územní rezervy. 

Tab. A.27. Vymezená plocha územní rezervy 

Poř. č. 
Označení  

plochy 

Plocha 

(ha) 

Druh plochy s rozdílným způsobem využití 

(index označení plochy) 

1 DS24 16,823 Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) 

 Celkem 16,823  

 

Podmínky pro využití ploch územních rezerv 

 Ve vymezené ploše územní rezervy jsou zakázány takové změny v území, které by mohly budoucí 

stanovené využití, tj. vlastní realizaci záměru, podstatně ztížit nebo zcela či částečně znemožnit, 

např. realizace staveb nesouvisejících s přeložkou silnice I/44 (včetně staveb dočasných), terénních 

úprav, opatření nebo zařízení. 

 Nejpozději do 4 let od vydání územního plánu bude prověřena a posouzena opodstatněnost vyme-

zení územní rezervy a bude stanoveno, zda bude předmětná plocha územní rezervy navržena jako 

nová zastavitelná plocha, nebo bude navržena k vypuštění z řešení územního plánu, případně zda 

bude ponechána jako rezerva. 

 

                                                           
12

 Dle evidence Katastru nemovitostí vedeného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním – stav ke dni 15.02.2017. 
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13 12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 

13.1 12.1. Textová část 

Textová část Územního plánu obsahuje celkem 44 46 stran. 

13.2 12.2. Grafická část 

Grafická část Územního plánu obsahuje celkem 30 výkresů. 

Tab. A.28 A.26: Obsah grafické části Územního plánu  

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 A.2.1-1 Výkres základního členění území  1 : 5 000 

2 A.2.1-2 Výkres základního členění území  1 : 5 000 

3 A.2.1-3 Výkres základního členění území  1 : 5 000 

4 A.2.1-4 Výkres základního členění území  1 : 5 000 

5 A.2.1-5 Výkres základního členění území  1 : 5 000 

6 A.2.2-1 Hlavní výkres  1 : 5 000 

7 A.2.2-2 Hlavní výkres  1 : 5 000 

8 A.2.2-3 Hlavní výkres  1 : 5 000 

9 A.2.2-4 Hlavní výkres  1 : 5 000 

10 A.2.2-5 Hlavní výkres  1 : 5 000 

11 A.2.3-1 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika a spoje  1 : 5 000 

12 A.2.3-2 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika a spoje  1 : 5 000 

13 A.2.3-3 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika a spoje  1 : 5 000 

14 A.2.3-4 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika a spoje  1 : 5 000 

15 A.2.3-5 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika a spoje  1 : 5 000 

16 A.2.4-1 Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1 : 5 000 

17 A.2.4-2 Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1 : 5 000 

18 A.2.4-3 Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1 : 5 000 

19 A.2.4-4 Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1 : 5 000 

20 A.2.4-5 Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1 : 5 000 

21 A.2.5-1 Koncepce uspořádání krajiny  1 : 5 000 

22 A.2.5-2 Koncepce uspořádání krajiny  1 : 5 000 

23 A.2.5-3 Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 

24 A.2.5-4 Koncepce uspořádání krajiny  1 : 5 000 

25 A.2.5-5 Koncepce uspořádání krajiny  1 : 5 000 

26 A.2.6-1 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 

27 A.2.6-2 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 

28 A.2.6-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 

29 A.2.6-4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 

30 A.2.6-5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 
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II. Odůvodnění změny územního plánu 
 

1. Postup při pořízení změny územního plánu 

1.1. Pořízení změny územního plánu 

 Obec Loučná nad Desnou má platný Územní plán Loučná nad Desnou vydaný Zastupitelstvem 

obce Loučná nad Desnou, opatřením obecné povahy č. 01/2018 dne 07.02.2018, nabytí účinnosti 

dne 27.02.2018. 

 O pořízení Změny č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou rozhodlo Zastupitelstvo obce Loučná 

nad Desnou na svém zasedání dne 30.9.2020 usnesením č. 510.  

 Usnesením Zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 30.9.2020 usnesením č. 253 byla jako 

určený zastupitel schválena starostka obce paní Petra Harazímová. 

 Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou je Městský úřad Šumperk, odbor 

strategického rozvoje, územního plánování a investic. 

 

1.2. Zadání změny územního plánu 

 Zadání změny územního plánu nebylo zpracováno, neboť v souladu s usnesením č. 510 

Zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 30.9.2020, je změna č. 1 Územního plánu Loučná 

nad Desnou pořizována zkráceným způsobem, ve smyslu ust. § 55 odst. 3 a § 55a odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění (dále také jen „stavební zákon“).  

 Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, jako orgán 

územního plánování, na základě zmocnění dle zákona č. 183/2006 Sb., § 6, odst. 1, písm. c), ve 

znění zákona č. 225/2017 Sb., § 55a, odst. 1, písm. d) a e), jako pořizovatel Územního plánu 

Loučná nad Desnou, požádal o vydání stanoviska k návrhu změny č. 1 Územního plánu Loučná 

nad Desnou. 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 13.01.2021 

pod č.j. KUOK 4809/2021 stanovisko dle § 55a stavebního zákona, v němž se uvádí:  

- Krajský úřad jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75 a podle § 77a zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení 

záměru „Návrh změny č. 1 územního plánu Loučná nad Desnou zkráceným postupem“ vydává 

toto stanovisko: Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi 

významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti 

(§ 45i odst. 1 uvedeného zákona). 

- Po posouzení obsahu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou, na základě 

kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vyjádření 

věcně příslušného oddělení ochrany přírody Odboru životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Olomouckého kraje, krajský úřad, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního 

zákona, v souladu s ustanovením § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

tímto neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů „Změny č. 1 Územního plánu 

Loučná nad Desnou“ na životní prostředí. 
 

1.3. Návrh změny územního plánu 

 V souladu s ust. § 55b platného stavebního zákona zajistil pořizovatel zpracování návrhu změny 

územního plánu. Na základě smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí Loučná nad Desnou a 
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zhotovitelem ing. arch. Vladimírem Dujkou byl zpracován návrh změny č. 1 Územního plánu 

Loučná nad Desnou.  

1.3.1. Řízení o územním plánu 

Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Loučná nad 

Desnou. 

1.3.2. Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem 

Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Loučná nad 

Desnou. 

 

2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu vyplývající z § 53 
odst. 4a) až d) stavebního zákona 

2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  

2.1.1. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 

a) Vyhodnocení souladu s vymezenými rozvojovými plochami a rozvojovými osami 

 Dne 15.04.2015 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 276/2015 schválila dokument 

„Aktualizace č. 1 PÚR ČR“. Doposud platná „Politika územního rozvoje ČR 2008“ přestala v 

měněných částech platit a začala platit „Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1“. 

Dne 2.9.2019 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 629 schválila dokument 

„Aktualizace č. 2 PÚR ČR“ a téhož dne Vláda České republiky projednala a usnesením č. 630 

schválila dokument „Aktualizace č. 3 PÚR ČR“. Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů 

zveřejněna dvě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR. 

Dnem 1. října 2019 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR závazné pro pořizování a vydávání zásad 

územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 

odst. 4 stavebního zákona. Dne 17.08.2020 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 833 

schválila Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky. Dnem 11. září 2020 se 

Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky stala závaznou pro pořizování a 

vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, 

v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. 

 Dne 12.07.2021 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 618 schválila Aktualizaci č. 4 

Politiky územního rozvoje České republiky. Dnem 1. září 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky 

územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového 

plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v 

souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.. 

 V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, dále také jen „Politika 

územního rozvoje České republiky, Úplné znění závazné od 1.9.2021 (PÚR ČR) jsou mj. vymezeny 

rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti. Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními 

obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují zvýšené požadavky na změny 

v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a těch, které svým 

významem přesahují území jednoho kraje. Rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody ORP 

s výraznou vazbou na významné dopravní cesty. Politika územního rozvoje rovněž vymezuje 

specifické oblasti, ve kterých se projevují aktuální problémy republikového významu.  
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 Správní území obce Loučná nad Desnou (SO ORP Šumperk) není součástí žádné rozvojové oblasti 

ani rozvojové osy celostátního významu. 

 Z úkolů pro územní plánování vyplynuly z PÚR ČR pro řešené území obce Loučná nad Desnou 

tyto další požadavky na řešení, zapracování nebo upřesnění: 

- Možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování 

při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

Řešení: V územním plánu i jeho změně jsou jednak v maximální míře respektovány plochy a 

zařízení stávající veřejné infrastruktury, jednak jsou navrženy nové plochy pro zajištění 

dopravní a technické obsluhy stávajících i navržených ploch, včetně ploch pro veřejná 

prostranství. 

- Rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové 

sociální segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům 

ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu. 

Řešení: Navržené řešení územního plánu je v souladu s uvedeným požadavkem. Změnou ÚP 

nedochází k úpravě původní koncepce uspořádání krajiny.  

- Ochrana a využití rekreačního potenciálu krajiny.  

Řešení: Navržené řešení územního plánu je v souladu s uvedeným požadavkem. Změnou ÚP 

nedochází ke změně původní koncepce. 

- Minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území. 

Řešení: Navržené řešení územního plánu je v souladu s uvedeným požadavkem. Změnou ÚP 

nedochází ke změně původní koncepce. 

 

b) Specifické oblasti 

 Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím ČR 

dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území. Přitom se jedná o území se 

specifickými hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového 

významu, nebo které svým významem přesahují území kraje. Specifické oblasti zahrnují obce, ve 

kterých je dle zjištěných skutečností nejnaléhavější potřeba řešení problémů z hlediska 

udržitelného rozvoje území. Účelem vymezení specifických oblastí je, aby v nich kraje, 

ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rámci svých působností vytvářely podmínky pro 

odstranění problémů s cílem umožnit udržitelný rozvoj území, a to v souladu s cíli a úkoly 

územního plánování a ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 

 Správní území obce Loučná nad Desnou (SO ORP Šumperk) je součástí specifické oblasti SOB3 

„Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník. 

 Specifické oblasti jsou vymezeny správními obvody ORP, ve kterých se v jejich vzájemném porov-

nání dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. významné rozdíly v 

územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území. Přitom se jedná o správní obvody ORP se specifickými hodnotami 

anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo které svým 

významem přesahují území kraje. Specifická oblast SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník je 

charakteristická významnými přírodními hodnotami, naopak sociální a ekonomický rozvoj patří k 

nejslabším v ČR, jde o hospodářsky slabou a strukturálně postiženou oblast. Nevyhovující je 

dopravní dostupnost většiny území. Ekonomická základna je slabá, mnohá odvětví stagnují. 

Klimatické podmínky jsou nevhodné pro intenzivní zemědělství. Velké zásoby dřeva umožňují 

rozvoj dřevozpracujícího průmyslu. Přírodně cenná a společensky atraktivní oblast Jeseníků má 

vysoký potenciál pro zimní i letní rekreaci a lázeňství, který je potřebné rozvíjet a využívat s 

ohledem na využitelný rozvoj území. 
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1. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území 

Z kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území v rámci SOB 3 vyplývají tyto základní 

požadavky: 

a) rozvoj rekreace a lázeňství 

Řešení: územní plán stabilizuje stávající plochy pro rekreaci. Pro tuto funkci nejsou změnou č. 1 

navrženy žádné nové plochy; funkce lázeňství není v řešeném území zastoupena. 

b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologického 

zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu) 

Řešení: změnou územního plánu nejsou navrženy žádné nové plochy pro výrobu. 

c) zlepšení dopravní dostupnosti území 

Řešení: dopravní dostupnost je dostatečně zajištěna po stávající komunikaci (silnici I/44); obec je z 

větší části cílovou destinací především z důvodu sportovně rekreačních aktivit realizovaných na 

území obce. S ohledem na požadavky z nadřazené ÚPD ZÚR OK, jsou za jižním a východním 

okrajem obce vymezeny plochy pro novou trasu silnice I/44. Změnou územního plánu byla 

vypuštěna původně vymezená územní rezerva DS24 (její původní vymezení vyplynulo z požadavku 

na prověření dílčí části dopravního koridoru v souvislosti se zpracovanou dokumentací „Územní 

studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně obcí na řece Desné, Velké 

Losiny“) a namísto ní jsou, v souladu s platnými ZÚR OK nově navrženy plochy dopravní 

infrastruktury – silniční doprava (DS) DS25, DS26 a DS27. 

d) snížení povodňových rizik a sucha 

Řešení: navržené řešení vytváří podmínky pro preventivní ochranu území před povodňovými riziky. 

V platném územním plánu je navrženo celkem 14 ploch určených pro realizaci nových ochranných 

protipovodňových zdí. Změnou územního plánu jsou navrženy plochy NP7 a NP8 určené jednak 

pro doplnění chybějící části regionálního biocentra U Filipové (VPO ze ZÚR OK), jednak pro 

realizaci suchého poldru Filipová (VPO ze ZÚR OK).  

2. Úkoly pro územní plánování 

Z úkolů pro územní plánování v rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně 

plánovací činnosti obcí vyplynuly tyto požadavky: 

a) Identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmín-

ky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení.  

Řešení: Loučná nad Desnou leží mimo hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje; nadřazená 

dopravní infrastruktura – silnice I/44 – je vedena východně a jižně od zastavěného území obce; je 

navrženo doplnění technické infrastruktury; jsou navrženy nové plochy pro občanské vybavení a v 

minimálním rozsahu také pro bydlení; 

b) Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních 

tahů, zejména na Kladsko, 

Řešení: východně a jižně od zastavěného území obce je navržena dílčí část nové trasy silnice I/44, 

jejíž realizace by měla zlepšit dopravní dostupnost Jesenicka, resp. Polské republiky; 

c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se 

sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras, 

Řešení: přeshraniční propojení se přímo netýká řešeného území obce Loučná nad Desnou, 

navržené řešení respektuje stávající plně funkční systém pěších a cyklistických tras, dálkové trasy 

umožňují propojení se sousedním Polskem. 

d) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a 

ekologického zemědělství, 

Řešení: jsou navrženy nové plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, stabilizovány plochy 

dřevozpracujícího průmyslu. Změnou ÚP nejsou navrženy žádné nové plochy pro výrobu. 
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e) Vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména 

vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství, 

Řešení: stávající plochy zemědělské výroby zůstávání stabilizovány; 

f) Řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu, 

Řešení: jsou navrženy plochy pro nadřazenou dopravní infrastruktura (silnice I/44). 

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 Heřminovy. 

Řešení: územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě 

blízkých opatření ke snížení povodňových rizik; další uvedená opatření se netýkají řešeného území 

obce Loučná nad Desnou. 

 

b) Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Územní plán Loučná nad Desnou a jeho změna č. 1 je v souladu s republikovými prioritami 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, protože vytváří předpoklady pro 

udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území: 

 Priorita 14: Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

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 potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v 

souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 

zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. 

Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváže-

nému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 

hodnoty. 

Vyhodnocení: Navržené řešení ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 

hodnoty území. Rozvoj probíhá v souladu s kulturně historickou tradicí krajiny a požadavky na 

uskutečňování moderních podob rozvoje a funkce obce. Územní plán vytváří předpoklady pro 

zabránění upadání venkovské krajiny z důvodu nedostatku lidských zásahů, a to jak pro 

nedostatečné užívání, tak pro nadměrnou exploataci přírodního bohatství. Rozvoj obce Loučná nad 

Desnou je ovlivněn především ochranou přírody a krajiny (CHKO Jeseníky, lokality soustavy 

NATURA, chráněná území, cenné krajinné partie, ÚSES nadregionálního a regionálního významu), 

stanoveným záplavovým územím řeky Desná a ochranou vodních zdrojů. V řešení změny územního 

plánu není navrženo žádné významnější rozrůstání sídla mimo řešení platného územního plánu. 

V řešení územního plánu jsou navrženy a vymezeny plochy, které budou produkční funkci krajiny 

zachovávat a současně zvyšovat a udržovat její ekologickou stabilitu. 

 Priorita 14a: Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního 

sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 

především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Vyhodnocení: Navržené řešení dbá na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 

zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

 Priorita 15: Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segre-

gaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

Vyhodnocení: V řešeném území nejsou navrhovány žádné plochy, jejichž důsledkem by došlo k ne-

gativnímu ovlivnění sociální soudržnosti obyvatel a prostorově sociální segregaci. Řešení 

územního plánu umožňuje předcházení prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na 

sociální soudržnost obyvatel a vytváří podmínky pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo 

snížení její úrovně. Rovněž stávající rozptýlené osídlení v okrajových částech jednotlivých místních 
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částí lze považovat za lokality se zvýšeným rizikem sídelní a sociální segregace, ovšem jedná se o 

stávající prvky sídelní struktury. 

 Priorita 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 rozvoje 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. 

Vyhodnocení: Územní plán i jeho změna komplexně řeší využití celého správního území obce. Tento 

přístup je uplatňován zejména v případech, kdy by uplatňování jednostranných hledisek, zájmů a 

požadavků, mohlo ve svých důsledcích zhoršovat nebo výhledově negativně ovlivnit či narušit stav 

či hodnoty území. V řešení územního plánu jsou kromě ochrany hodnot území rovněž zohledněny 

požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území (změnou jsou 

navrženy nové plochy pro veřejnou infrastrukturu a omezené míře i pro bydlení). Obec není 

součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy a navržené řešení je v souladu se stanovenými 

úkoly pro územní plánování (viz text výše). 

 Priorita 16a: Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 

zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordi-

nování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Vyhodnocení: Navržené řešení vychází z principu integrovaného rozvoje území, který představuje 

objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových 

hledisek. 

 Priorita 17: Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 

regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Vyhodnocení: Podle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ je obec Loučná nad Desnou, 

náležející do ORP Šumperk, součástí hospodářsky a sociálně ohroženého území. V řešeném území 

zůstávají stabilizovány stávající plochy výroby umožňující vytváření pracovních příležitostí a tím i 

podmínek k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. Řešení územního plánu vytváří v 

území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn. Jsou vymezeny plochy pro výrobu. 

Část zastavěného území je vymezena jako plochy smíšené obytné, jejichž podmínky využití poskytují 

dostatečnou flexibilitu v případě potřeby změny užívání plochy či pozemku, a to i ve vztahu k 

ekonomickým činnostem, tj. možnosti umisťování drobné výroby a služeb i mimo plochy výroby, 

zejména v plochách a objektech bydlení. Změnou územního plánu nejsou navrženy žádné nové 

plochy pro výrobu. 

 Priorita 18: Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní 

předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 

rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

Vyhodnocení: Navrženým řešením je v rámci širších vazeb podporován polycentrický rozvoj sídelní 

struktury a jsou vytvářeny předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými 

oblastmi při zohlednění jejich vzájemné diverzity. Řešené území obce Loučná nad Desnou leží v 

aglomeraci v údolí Desné, v širším zázemí okresního města Šumperka, pro nějž plní zejména 

rekreační funkci. 

 Priorita 19: Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání 

opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného 

původu, 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 veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 

koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 

suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
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Vyhodnocení: Jsou respektovány požadavky na hospodárné využívání zastavěného území a jsou 

vytvářeny podmínky pro zajištění ochrany nezastavěného území (zejména zemědělské půdy) a 

zachování veřejné zeleně. Změnou územního plánu jsou navrženy dvě nové plochy veřejné zeleně. 

Řešení územního plánu i jeho změny zajišťuje naplňování požadavku na minimalizaci fragmentace 

nezastavěného území. 

 Priorita 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 důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit 

soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných 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, zvyšování a 

udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky 

pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití 

přírodních zdrojů. 

Vyhodnocení: Rozvojové záměry obce jsou umísťovány do co nejméně konfliktních lokalit a jsou 

podporována potřebná kompenzační opatření. Řešené území je ovlivněno záměry na realizaci 

nadřazené dopravní infrastruktury. Změnou územního plánu jsou navrženy plochy pro novou 

dopravní infrastrukturu regionálního významu, jimiž jsou nové plochy pro realizaci silnice I/44 na 

jižním okraji řešeného území, které jsou zpřesněným záměrem ze ZÚR OK. V řešení územního 

plánu i jeho změny je respektována a chráněna rozmanitost a kvalita životního prostředí, a jsou 

také vytvářeny podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality a typy krajiny a 

podmínky pro využití přírodních zdrojů. Jsou respektovány veřejné zájmy, zejména ochrana 

krajinného rázu a koordinace stávajících i navrhovaných prvků veřejné infrastruktury s ochranou 

zdraví a života obyvatel, životního prostředí, přírody a krajiny v řešeném území. Řešení územního 

plánu prověřilo stanovené podmínky pro ochranu přírody a krajiny a pro posilování její 

ekologicko-stabilizační funkce a zajistí jejich aktualizaci podle nejnovějších přístupů k ochraně 

přírody a krajiny. Převážná část řešeného území obce je součástí CHKO Jeseníky s významným 

zastoupením lokalit soustavy Natura 2000. Celé území obce je krajinářsky velmi cenné jak 

charakterem sídla, tak charakterem krajiny. Řešení územního plánu současně umožňuje 

hospodárné využívání vod, tj. zajišťuje ochranu před povodněmi i vytváří podmínky pro prevenci 

sucha a zadržování vody ve srážkově chudých obdobích, které jsou základním předpokladem pro 

snižování dopadu probíhajících klimatických změn na území 

 Priorita 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 zajištění přístupnosti a 

prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních 

problémů. 

Vyhodnocení: Územní plán vytváří územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny 

pro volně žijící živočichy a pro člověka. V řešeném území je však navržena dopravní infrastruktura, 

která bude vyvolávat úpravu těchto podmínek. Řešení změny územního plánu dbá na dodržení 

stávajícího omezení nežádoucího srůstání jednotlivých místních částí s ohledem na zajištění 

přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

 Priorita 21: Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-

né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 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, způsobilých pro nenáročné 

formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 

krajiny. 
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Vyhodnocení: Obec Loučná nad Desnou není součástí žádné vymezené rozvojové oblasti ani 

rozvojové osy a navržené řešení je v souladu se stanovenými úkoly pro územní plánování (viz text 

výše). V nezastavěném území jsou navrženy plochy pro realizaci liniové zeleně. Plochy veřejně 

přístupné zeleně v obci zůstávají stabilizovány, Změnou územního plánu jsou navrženy dvě nové 

plochy veřejné zeleně. Změnou ÚP Loučná nad Desnou bylo současně aktualizováno vymezení 

některých prvků ÚSES. 

 Priorita 22: Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 

udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při 

zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 

ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 

cyklo, lyžařská, hipo). 

Vyhodnocení: Navržené řešení vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro cyklo-

turistiku, a to při zachování a rozvoji hodnot zájmového území s vysokým podílem rekreace, 

turismu a cestovního ruchu při spolupůsobení stávajících atraktivit cestovního ruchu. Řešení 

podporuje propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 

umožňují celoroční využití jednak pro různé formy turistiky, jednak pro každodenní bezpečnou 

nemotorovou dopravu obyvatel obce. Stávající síť komunikací vhodných pro cyklistickou dopravu 

je stabilizovaná a odpovídá potřebám obce i širšího zájmového území. V řešení nejsou navrženy 

žádné nové plochy pro nové cyklostezky. 

 Priorita 23: Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 

zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 

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 zohledňovat i potřebu a možnosti 

umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí 

nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 

městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však 

vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 

vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 

předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 

negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 

technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Vyhodnocení: Návrhem nových ploch pro silniční dopravu jsou vytvořeny předpoklady pro lepší 

dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, při maximálním zohlednění 

možností zachování prostupnosti krajiny. Vzhledem k poloze a charakteru řešeného území, 

stávajícím dopravním (zejména koridor pro přeložku silnice I/44) a morfologickým poměrům (údolí 

řeky Desné) a požadavkům na zpřesnění nových koridorů nadřazené dopravní a technické 

infrastruktury, není možno plně respektovat stanovené požadavky na zachování (odpoví-

dající/přiměřené) prostupnosti krajiny a minimalizaci rozsahu fragmentace krajiny. Umožňují-li to 

místní poměry, plochy pro novou obytnou zástavbu, rekreaci a občanské vybavení jsou vymezeny 

tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezeného koridoru pro přeložku silnice I/44, čímž je 

předcházeno zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 

negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel 

 Priorita 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, zejména uvnitř rozvojových 

oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou 

přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 

bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 

vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, 

cyklistickou). 
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Vyhodnocení: Řešení územního plánu vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území formou 

návrhu nových ploch umožňujících rozšiřování a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem 

na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví. Návrh nových zastavitelných 

ploch je řešen s přihlédnutím na potřeby realizace nové veřejné dopravní infrastruktury a veřejné 

dopravy. Řešení územního plánu vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy 

(návrh nových ploch pro realizaci přeložené trasy silnice I/44), ochrany a bezpečnosti obyvatelstva 

(navržená protipovodňová opatření) a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem 

na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, 

cyklistickou). 

 Priorita 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 nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v 

území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti 

na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 

odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Vyhodnocení: Navržené řešení umožňuje předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu na 

územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 

limitů. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vycházelo ze zásady 

hospodárného využívání zastavěného území a současně s ohledem na minimalizaci negativních 

vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Navržené plochy pro bydlení jsou vymezeny tak, 

aby byl zachován dostatečný odstup od výrobních areálů a stávajících či navržených ploch a 

koridorů dopravní a technické infrastruktury.  

 Priorita 25: Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim 

předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch 

potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi 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 využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků 

povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými 

vodami 

Vyhodnocení: V řešení změny Územního plánu Loučná nad Desnou byly prověřeny možnosti 

vytváření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zejména ve vztahu 

ke skutečnosti, že řeka Desná má stanovené záplavové území, které významně zasahuje do 

stávajícího zastavěného území. Ochrana území před povodněmi je složitá, neboť významná část 

zastavěného území obce se nachází na dně řeky Desné a jejích přítoků. Zvýšené riziko zde mohou 

představovat také bleskové povodně způsobené intenzivními srážkami za krátký časový úsek. Řešení 

územního plánu vytváří vhodné podmínky pro zvýšení akumulace vody v krajině. V řešeném území 

dosud nebyla realizována navržená protipovodňová opatření. Pro realizaci suchého poldru 

Filipová jsou navrženy plochy NP7 a NP8 

 Priorita 26: Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit za-

stavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 

škod. 

Vyhodnocení: S výjimkou jižního okraje navržené plochy DS27, určené pro realizaci silnice I/44, 

která je zpřesněným záměrem ze ZÚR OK, nejsou ve stanoveném záplavovém území změnou 

územního plánu navrženy žádné další plochy.  
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 Priorita 27: Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro 

rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 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 specifickými 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 předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.. 

Vyhodnocení: Navržené řešení vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruk-

tury v území a její rozvoj s cílem zajištění jejího účelného využívání v rámci sídelní struktury. 

Navržené řešení rovněž vytváří podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti sousedních obcí a 

měst, což může pomoci ke zlepšení rozvojových podmínek v obci. 

 Priorita 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. 

Vyhodnocení: Pro zajištění kvality života obyvatel jsou zohledňovány nároky dalšího vývoje území 

a zohledňována řešení v dlouhodobém horizontu, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrhy 

a ochrana kvalitního veřejného prostoru i veřejné infrastruktury jsou řešeny ve spolupráci 

veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

 Priorita 29: Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní 

podmínky 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 bydlení, ploch rekreace, 

občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní 

životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 

poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 

podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné 

zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Vyhodnocení: Na území obce Loučná nad Desnou je možno provozovat pouze silniční, železniční, 

pěší a cyklistickou dopravu, k dispozici je rovněž lanová dráha. Veřejná hromadná doprava je 

zajištěna autobusy a vlaky. Infrastruktura pro všechny výše jmenované druhy je dostatečná. Kromě 

nové trasy silnice I/44 je v platném územním plánu navržena i realizace nové lanové dráhy v úseku 

Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo. Navržené řešení také vytváří podmínky pro případné 

doplnění sítě pěších a cyklistických cest. 

 Priorita 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 bu-

doucnosti. 

Vyhodnocení: Navržené řešení koncipuje návrh technické infrastruktury tak, aby splňovala poža-

davky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti. Změnou územního plánu nedochází ke 

změně koncepce technické infrastruktury vyjádřené v platném územním plánu. 

 Priorita 31: Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich nega-

tivních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Vyhodnocení: V řešeném území nejsou navrženy žádné nové plochy pro výrobu energie z obnovi-

telných zdrojů. 
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2.1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 

a) Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

Správní území obce Loučná nad Desnou bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého 

kraje (ZÚR OK), které byly vydány usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22.02.2008, pod č. j. 

KUOK/8832/ 2008/OSR-1/274 (účinnost 28.03.2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. 

UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 pod č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14.07.2011), Aktualizace č. 

2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24.04.2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 

19.05.2017), Aktualizace č. 3 usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25.02. 2019, pod č. j. KUOK 

24792/2019 (účinnost 19.03.2019) a Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23.09.2019 

pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15.11.2019).  

 

1. Vyhodnocení požadavků vyplývající ze stanovených priorit územního plánování kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v Politice 
územního rozvoje 

a) Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel 

 Navržené řešení je v souladu s požadavkem na zachování a rozvíjení současného stavu polycen-

trického osídlení Olomouckého kraje. 

 Jsou vymezeny plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu významu 

obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obslužnosti území. 

 Plochy pro bydlení jsou vymezeny s ohledem na posílení sociální soudržnosti v území. Navržené 

řešení upřednostňuje využití stávajících ploch pro bydlení v rámci zastavěného území (přestavba či 

regenerace stávajícího bytového fondu). Při navrhování nových ploch pro bydlení je preferováno 

zahuštění stávající obytné zástavby před tvorbou nových ploch ve volné krajině. Plochy a koridory 

veřejné infrastruktury jsou vymezovány přiměřeně k velikosti a funkčnímu významu obce, a to 

s ohledem na současný stav a očekávaný vývoj území. 

 Územním plánem i jeho změnou jsou vytvořeny podmínky pro zajištění ochrany civilizačních a 

kulturních hodnot v území. 

 Územním plánem i jeho změnou jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území, 

obyvatelstva a civilizačních hodnot před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území. 

 Jsou respektovány stávající a navrženy nové plochy pro dopravu s cílem zajištění územních vazeb s 

Polskou republikou a sousedními kraji. 

b) Priority v oblasti hospodářského rozvoje 

 Navržené řešení vymezuje plochy pro umístění podnikatelských aktivit, přičemž zohledňuje 

význam a polohu obce v blízkosti rozvojové oblasti nadmístního významu RO3 Šumperk-Zábřeh, s 

ohledem na návaznost na nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury. Současně jsou 

plochy pro umístění podnikatelských aktivit umisťovány s ohledem na ochranu přírodních a 

kulturních hodnot. 

 Navržené řešení vytváří podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou 

výrobní činností na plochy bydlení. Nově navrhované plochy jsou projektovány s ohledem na 

dostatečnou ochranu ploch bydlení. 

 Jsou vymezeny plochy a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu v souladu se ZÚR OK a 

je zpřesněna jejich poloha při zohlednění environmentálních limitů území.  
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c) Priority v oblasti ochrany životního prostředí 

1. Priority v oblasti ochrany ovzduší 

 Navržené řešení uspořádání území respektuje požadavek na vhodné uspořádání ploch v území 

s cílem vytváření podmínek pro minimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní 

činností na plochy bydlení. 

 Část území obce je plynofikována a územním plánem je navrženo prodloužení zásobovacích řadů 

STL plynovodu pro nově navržené zastavitelné plochy bydlení. 

 Územním plánem nejsou navrženy žádné plochy pro umísťování nových vyjmenovaných 

stacionárních zdrojů s vyšším emisním zatížením. 

 Územním plánem není navrženo centrální vytápění. 

 Koridor pro přeložení vysoce zatíženého silničního tahu (zde přeložka silnice I/44) je v navrženém 

řešení zpřesněním ze ZÚR OK. 

 Navrženým řešením jsou vytvořeny podmínky pro eliminaci eroze. 

2. Priority v oblasti ochrany vod 

 Navržené řešení umožňuje podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a 

nakládání s městskými odpadními vodami. 

 Zásobování vodou a odkanalizování obce je řešeno v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 

kanalizací Olomouckého kraje. 

 Navržené řešení umožňuje realizaci opatření vedoucích k revitalizacím vodních toků a ploch podél 

vodotečí. 

 Navržené řešení počítá se zlepšováním ekologické funkce vodních toků a doprovodné zeleně a 

trvalých travních porostů. Úpravy krajinného uspořádání, spočívající v plochách zeleně a prvcích 

ÚSES, předpokládá zlepšení podmínek pro samočistící schopnost vod a zvyšování jejich aktuální 

zásoby ve vodních tocích i v podzemních kolektorech. Podle potřeby jsou navrhovány prvky pro 

obnovu přirozené dynamiky vodních toků. 

 Jsou vytvořeny podmínky pro asanaci území ekologických rizik.  

 Jsou navrženy plochy pro založení a doplnění prvků územního systému ekologické stability. 

S výjimkou ploch pro lokální biocentra, nejsou uvažovány (navrženy) žádné plochy pro zalesnění. 

 Navržené řešení vytváří v zastavěných územích i navržených zastavitelných plochách podmínky 

pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování 

účinků povodní. 

 Navrženým řešením jsou respektována stávající ochranná pásma vodních zdrojů.  

3. Priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství 

 Navržené řešení dbá na přiměřené využívání půdy pro jiné než zemědělské účely. Územní plán 

navrhuje pouze nezbytně nutné zastavitelné plochy a upřednostňuje návrhy na půdách horší kvality. 

Řešení územního plánu respektuje urbanistické principy a zásady a nevede ke vzniku samot či 

odloučených lokalit. 

 Navrženým řešením jsou vytvořeny podmínky pro ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a 

rovněž před negativními jevy způsobenými přívalovými srážkami. 

 Navrženým řešením jsou vytvořeny podmínky pro postupné odstraňování „starých ekologických 

zátěží“ s cílem minimalizace a eliminace z nich plynoucích rizik. 

 Navržené řešení umožňuje provozování ekologického zemědělství. 

 Řešení územního plánu umožňuje navracet ekologické funkce neperspektivním částem zemědělské 

půdy (velikostně omezených, vklíněných do zastavěného území či PUPFL, problematicky 

technicky obhospodařovatelných apod.). 
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4. Priority v oblasti ochrany lesů 

 Navržené řešení vytváří podmínky pro zlepšování druhové i věkovou skladbu lesů a prostorovou 

strukturu lesů s cílem blížit se postupně přírodě blízkému stavu; podporovat mimoprodukční 

funkce lesa; 

 S výjimkou navržených ploch pro doplnění prvků ÚSES nejsou navrženy žádné plochy pro 

zalesnění.  

5. Priority v oblasti nakládání s odpady 

 Nejsou navrženy žádné plochy pro skládky ani spalovny nebezpečných odpadů. 

 Nakládání s odpady bude i nadále prováděno v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Loučná 

nad Desnou, která podrobně řeší tuto problematiku. 

6. Priority v oblasti péče o krajinu 

 Navržené řešení respektuje nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, podporuje kraji-

notvorná opatření vedoucí k vytvoření žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a 

ekosystémů; je kladen důraz na posilování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace 

krajiny. 

 Jsou stanoveny podmínky pro ochranu krajiny, jejího krajinného rázu, podporu a realizaci krajino-

tvorných opatření podporujících žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů.  

 V řešení územního plánu jsou vymezeny jednotlivé prvky ÚSES a je zajištěna jejich návaznost na 

územní plány sousedících obcí. 

 Pro zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí jsou vymezeny prvky nadregionálního 

a lokálního ÚSES a jsou stanoveny zásady pro ochranu krajinného rázu a životního prostředí 

v řešeném území. 

7. Priority v oblasti nerostných surovin 

 V řešeném území se nenachází žádné evidované ložisko nebo prognózní zdroj nerostných surovin. 

 Územním plánem Loučná nad Desnou ani jeho změnou nejsou navrženy žádné plochy pro 

dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho technické zajištění 

8. Priority v oblasti ochrany veřejného zdraví  

 Územní plán zpřesňuje koridor významného dopravního tahu (přeložka silnice I/44), vymezeného 

v ZÚR OK. V plochách sousedících s dopravními koridory je umožněno řešení ochrany před 

nepříznivými účinky znečištění z dopravy (zejm. hluku) a je navrženo odpovídající funkční využití 

navazujících ploch. 

 Stávající dopravní skelet umožňuje případný rozvoj veřejné dopravy jako alternativy dopravy 

individuální. 
 

2. Požadavky vyplývající ze zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os 
vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na 
změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové 
oblasti a nadmístní rozvojové osy) 

 Správní území obce Loučná nad Desnou není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy 

mezinárodního a republikového významu vymezené Politikou územního rozvoje ČR. 

 Správní území obce Loučná nad Desnou není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy 

nadmístního významu vymezené Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. 
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3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu 

 Správní území obce Loučná nad Desnou je součástí specifické oblasti SOB3 (Specifická oblast 

Jeseníky-Králický Sněžník), vymezené Politikou územního rozvoje ČR – podrobně viz výše oddíl 

2.1.1, pododdíl b) Vyhodnocení souladu s vymezenými specifickými oblastmi. 

 Správní území obce Loučná nad Desnou není součástí žádné specifické oblasti vymezené Zásadami 

územního rozvoje Olomouckého kraje. Pro řešení Územního plánu Loučná nad Desnou platí pouze 

specifická oblast SOB3 (Specifická oblast Jeseníky-Králický Sněžník), kterou ZÚR OK pouze 

územně zpřesňuje. 
 

4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch 
územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno 

Ze ZÚR OK vyplynuly pro správní území obce Loučná nad Desnou následující taxativní poža-

davky, které jsou zapracovány do Územního plánu Loučná nad Desnou: 

a) Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu 

 silnice I/44 výstavba nového tahu Loučná nad Desnou – Postřelmov, vč. tunelového úseku D76 

[D5, D76]
13

 

Řešení: Pro realizaci nové trasy silnice I/44 jsou v platném územním plánu navrženy plochy DS9, 

DS10 a DS19. Změnou územního plánu bylo formou vypuštění JZ části původně navržené plochy 

DS8 upraveno její vymezení a takto vzniklá nová plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava 

(DS) byla označena DS25. Změnou územního plánu byla vypuštěna původně vymezená územní 

rezerva DS24 a namísto ní jsou nově navrženy plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava 

(DS) DS26 a DS27  

 železniční trať č. 293, Šumperk – Kouty nad Desnou – revitalizace trati [D69] 

Řešení: Revitalizace železniční trati č. 293, Šumperk – Kouty nad Desnou již byla realizována. 

Změnou územního plánu bylo pouze aktualizováno vymezení stávajícího stavu ploch železniční 

dopravy. 

 lanová dráha Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo [D016] 

Řešení: Pro realizaci nové lanové dráhy je v platném územním plánu navržena plocha DX1. 

Změnou územního plánu nedošlo ke změně ani úpravě jejího původního vymezení. 

b) Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu 

 Pro správní území obce Loučná nad Desnou nevyplývají žádné požadavky na zpřesnění ploch nebo 

koridorů technické infrastruktury nadmístního významu. 

c) Návrh prvků územního systému ekologické stability krajiny 

 plochy nadregionálního ÚSES: NRBC 88, NRBK K 85, NRBK K 89 [88, K 85, K 89]
 
 

 plochy regionálního ÚSES: RBC 476, RBC 477, RBC 1921, RBC OK13, RBK RK 835, RBK RK 

836, RBK RK 837, RBK RK 838 [476, 477, 1921, OK13, RK 835, RK 836, RK 837, RK 838] 

Řešení: Podrobný popis vymezení ploch nadregionálního a regionálního ÚSES je uveden v kapitole 

5, podkapitole 5.3 textové části A.1. Územní plán (výrok). Změnou územního plánu nedošlo ke 

změně ani úpravě ploch nadregionálního ani regionálního ÚSES vymezených v platném územním 

plánu. 

                                                           
13

 Označení veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO) dle ZÚR OK 
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d) Rekreace a cestovní ruch 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) jsou pro rekreaci a cestovní ruch v 

územích s vysokým potenciálem rekreačního využití vymezeny rekreační krajinné celky (dále RKC), 

jejichž území jsou vhodná pro pobytovou rekreaci, je v nich preferován rozvoj infrastruktury cestov-

ního ruchu před výrobou a ochrana krajinných a přírodních hodnot. Na území RKC jsou významně 

koncentrovány rekreační aktivity nejrůznějších forem a z hlediska ubytovacích kapacit převážně kapa-

city hromadné rekreace. 

Celé řešené území obce Loučná nad Desnou je součástí rekreačního krajinného celku (RKC) Louč-

ná nad Desnou, vymezeného na území obce Loučná nad Desnou (k. ú. Kociánov, Kouty nad Desnou, 

Přemyslov, Rejhotice) a obce Velké Losiny (k. ú. Bukovice u Velkých Losin, Maršíkov, Velké 

Losiny, Žárová). 

Pro řešení těchto problémů byly v ZÚR OK stanoveny zásady pro koordinační činnost v území. 

RKC Loučná nad Desnou se týkají následující stanovené zásady a požadavky: 

 přírůstek kapacit individuální rekreace je navržen v souladu se zásadami stanovenými v ZÚR OK a 

Územní studií rekreačního celku Jeseníky. 

 V územním plánu jsou stanoveny maximální ubytovací kapacity (počet ubytovacích lůžek) 

v jednotlivých navržených plochách hromadné rekreace a komerčního občanského vybavení. 

 S ohledem na charakter území nejsou navrženy žádné nové plochy pro apartmánové bydlení. 

 V řešení Územního plánu Loučná nad Desnou je zohledněna zpracovaná a evidovaná Územní 

studie rekreačního celku Jeseníky (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.; 12/2008). Změnou 

územního plánu nedochází ke změně původní koncepce. 

 

5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 

a) Koncepce ochrany přírodních hodnot 

 Navržené řešení respektuje principy ochrany přírodních hodnot stanovené v kapitole A.5.1. Zásad 

územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 2a. Jsou respektovány požadavky na 

ochranu přírodních hodnot a zásady rozvoje v plochách, v nichž jsou tyto hodnoty chráněny. 

Nejsou navrženy žádné plochy umožňující umísťování staveb a zařízení obnovitelných zdrojů 

energie. Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu krajinných horizontů. Urbanistická koncepce 

preferuje intenzifikaci využití ploch v zastavěném území.  

b) Koncepce ochrany a využití nerostných surovin 

 Navržené řešení respektuje a zohledňuje koncepci ochrany a využití nerostných surovin stanovené 

v kapitole A.5.2. ZÚR OK.  

 V řešeném území se nenachází žádné evidované ložisko nebo prognózní zdroj nerostných surovin. 

 Územním plánem Loučná nad Desnou ani jeho změnou nejsou navrženy žádné plochy pro 

dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho technické zajištění. 

c) Koncepce ochrany kulturních a civilizačních hodnot 

 Řešené území leží v území s vysokým potenciálem rekreačního využití, která jsou v ZÚR OK 

vymezená jako rekreační krajinné celky (RKC) – zde RKC Loučná nad Desnou. Podrobné 

vyhodnocení je uvedeno v předcházejícím textu v tomto oddílu – viz výše písm. d) Rekreace a 

cestovní ruch  

 Řešené území není součástí území, pro něž byly vymezeny kulturní krajinné oblasti (KKO). 
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6. Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování, nebo 
dosažení. 

 Navržené řešení zohledňuje zařazení dotčeného území do vymezených krajinných celků. 

Převážnou část správní území obce Loučná nad Desnou zaujímá krajinný celek (KC) M. Skupina 

Jesenického masivu. Do jihozápadního okraje správního území zasahuje krajinných celek D. 

Šumperské údolí a západního okraje se dotýká také krajinný celek E. Hanušovické údolí. 

 Navržené řešení respektuje zásady využívání stanovené pro stanovené cílové kvality krajiny. 

Změnou územního plánu nedochází ke změně ani úpravě původní koncepce uspořádání krajiny 

vyjádřené v platném územním plánu. 
 

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního 
významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 Změnou územního plánu byly vymezeny tyto nové veřejně prospěšné stavby nadmístního významu 

pro dopravní a technickou infrastrukturu: 

- dílčí úsek silnice I/44 (VD9)
14 

[DS25]
 15

 

- dílčí úsek silnice I/44 (VD10)
 
[DS26] 

- dílčí úsek silnice I/44 (VD11)
 
[DS27] 

 Změnou územního plánu byly vymezeny tato veřejně prospěšná opatření nadmístního významu pro 

založení prvků územního systému ekologické stability (ÚSES): 

- dílčí část regionálního biocentra U Filipové (VU6) [NP7] 

- dílčí část regionálního biocentra U Filipové (VU7) [NP8] 

- dílčí část regionálního biocentra U Filipové (VU8) [NP6] 

 Změnou územního plánu byla vymezena tato veřejně prospěšná opatření nadmístního významu pro 

snižování ohrožení území povodněmi (dle ZÚR OK označená jako V17): 

- poldr Filipová (VK-01) [NP7] 

- poldr Filipová (VK-02) [NP8] 
 

8. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje 
sídelní struktury 

 Územní plán i jeho změna zohledňují požadavky k zajištění provedení opatření ke snižování 

ohrožení území povodněmi podle kapitoly A.8.1. platných ZÚR OK. Součástí navrhovaného řešení 

je umožnění průběžné aktualizace vymezení záplavových zón a stanovení podmínek pro zabezpe-

čení jejich funkce. Navržené řešení zapracovalo požadavky ochranných opatření podrobnějších 

dokumentací, zde především stavby a opatření týkající suchách poldrů a malých vodních nádrží – 

zde suchá nádrž V17 – poldr Filipová. 

 V řešení územního plánu jsou zohledněny požadavky pro provádění změn v území, pro 

vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a návrh veřejné infrastruktury stanovené 

v kapitole A.8.2 ZÚR OK. 

 

9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní 
studií 

Řešené území se nachází v území, v němž bylo uloženo prověření změn jeho využití územní studií. 

                                                           
14

 Označení veřejně prospěšného opatření dle grafické části dokumentace: A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření 
15

 Označení navržené zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití dle grafické části dokumentace: A.2.2 Hlavní výkres. 
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a) ÚS Velké Losiny a Filipová  

 Cílem zpracování územní studie byla koordinace přeložky sil. I/44 a soustavy dvou poldrů Velké 

Losiny a Filipová. Předmětem prověření je vzájemná koordinace průběhu návrhu přeložky silnice 

I/44 ve vztahu k lokalizaci obou poldrů a upřesnění vymezení nezbytných ploch a koridoru. Lhůta 

pro pořízení této územní studie byla stanovena do 4 let od nabytí účinnosti Opatření obecné 

povahy, kterým se vydává aktualizace č.2a ZÚR OK. 

 V současnosti je rozpracovaná Územní studie návrh komplexní protipovodňové ochrany v povodí 

Desné (zpracovatel: knesl kynčl architekti s.r.o.;12/2020), která však dosud nebyla vložena do 

evidence územně plánovací dokumentace. 

 Do změny č. 1 ÚP Loučná nad Desnou je zapracován navržený suchý poldr Filipová.  

b) Prodloužení železnice z Koutů nad Desnou do Jeseníku 

 Cílem zpracování územní studie je prodloužení železnice z Koutů nad Desnou do Jeseníku. Lhůta 

pro pořízení této územní studie byla stanovena do 4 let od nabytí účinnosti Opatření obecné 

povahy, kterým se vydává aktualizace č.2a ZÚR OK. 

 Předmětná územní studie dosud nebyla zpracována. 

 

b) Rozvojové programy a koncepce Olomouckého kraje 

 Olomoucký kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, obsaženou ve Strategii rozvoje 

územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do roku 2030. Z této strategie pro 

správní území obce Loučná nad Desnou nevyplynuly žádné nové požadavky na návrh nových 

ploch. Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj bydlení i občanského vybavení, 

zvýšení ekologické stability a zkvalitňování životního prostředí. 

 Krajský úřad Olomouckého kraje má schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 

kraje. Návrh zásobování vodou a odkanalizování obce je v souladu s touto koncepcí. 

 Z Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje nevyplynuly pro řešené území obce Loučná 

nad Desnou žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Krajský úřad Olomouckého kraje má zpracovaný a vydaný Program zlepšování kvality ovzduší – 

zóna Střední Morava – CZ07 – aktualizace 2020. Z uvedeného programu nevyplynuly pro řešené 

území obce Loučná nad Desnou žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Z dokumentu Národní program snižování emisí České republiky, schváleného usnesením vlády ČR 

č. 978 dne 02.12.2015 nevyplynuly pro řešené území obce Loučná nad Desnou žádné konkrétní 

požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Z dokumentu Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR, schváleného 

usnesením vlády ČR č. 979 dne 02.12.2015 nevyplynuly pro řešené území obce Loučná nad 

Desnou žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Olomoucký kraj má zpracovanou Koncepci ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého 

kraje. Z této dokumentace nevyplynuly pro řešené území obce Loučná nad Desnou žádné konkrétní 

požadavky. Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování ekologické stability krajiny 

a její retenční schopnosti, zvýšení diverzity jejího využití, snížení erozního ohrožení zemědělských 

půd; obnovu přirozených hydrologických cyklů v kontextu celého povodí včetně zvýšení retence 

vody v krajině a je vymezen územní systém ekologické stability. 

 Z dokumentace „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2016-2021“ nevyplynula pro řešení 

změny č. 1 ÚP Loučná nad Desnou žádná nová opatření nad rámec platného územního plánu. 

Navržené opatření MOV31723252 Návrhy konkrétních protipovodňových opatření, úsek MOV_30-

02 dosud nebylo realizováno. 

 Z koncepčního dokumentu Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje pro období 2021-

2027 vyplývá, že se část řešeného území obce Loučná nad Desnou nachází v tzv. oblasti 

s významným povodňovým rizikem. Jedná se o ID úseku MO-30-02, vodní tok Desná v úseku 

Desná od přítoku po Hučivou Desnou v délce 3,708 km (viz výše). Změnou územního plánu nejsou 
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v tomto území navrženy žádné nové zastavitelné plochy 

 Z Územního generelu dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje vyplývá 

požadavek na zapracování přeložky silnice I/44. Původně uvažovaný záměr na prodloužení silnice 

III/4501 Loučná nad Desnou – Vernířovice, již není aktuální. 

 

2.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 
na ochranu nezastavěného území 

 Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 a úkoly v § 19 stavebního zákona. Změna č. 1 Územ-

ního plánu Loučná nad Desnou vytváří předpoklady pro výstavbu, zejména vymezením zastavi-

telných ploch.  

 Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Na jedné straně jsou vytvořeny 

podmínky umožňující další rozvoj obce Loučná nad Desnou (tím jsou současně vytvářeny příznivé 

podmínky i pro sociální soudržnost obyvatel – návrh ploch pro bydlení a veřejnou infrastrukturu), 

na straně druhé nedochází k nepříznivému nenarušování životního prostředí. Změna ÚP respektuje 

plochy pro krajinnou zeleň, protipovodňová opatření a územní systém ekologické stability 

navržené v platném Územním plánu Loučná nad Desnou, a tím současně zajišťuje vytváření 

příznivých podmínek pro životní prostředí.  

 Územní plán řeší komplexně celé správní území obce Loučná nad Desnou a navrhuje účelné 

využití jednotlivých ploch. Přitom zabezpečuje soulad veřejných a soukromých zájmů v území. 

Navrženým řešením je rovněž zajištěna ochrana veřejných zájmů. 

 Územní plán i jeho změna vytváří podmínky pro ochranu a rozvíjení přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot řešeného správního území obce Loučná nad Desnou. Lze konstatovat, že 

navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny v úměrném rozsahu a není potřeba provést jejich 

redukci. Pro nezastavěné území jsou stanoveny poměrně přísné podmínky jeho ochrany a jsou 

vytvářeny i dostatečné podmínky pro ochranu přírody. S ohledem na charakter řešeného území jsou 

v nezastavěném území, ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanoveny podmínky pro 

umisťování staveb, popř. jsou vymezeny stavby, které zde umisťovat nelze. 

 Územní plán i jeho změny stanovují koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, a to s 

ohledem na hodnoty, podmínky a charakter území. 

 Územním plánem jsou stanoveny podmínky využití území. Není stanoveno pořadí výstavby, ani 

nejsou vymezeny plochy územních rezerv. 

 V řešeném území jsou stanovena záplavová území, která jsou řešením územního plánu 

respektována. Pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v 

území jsou vytvořeny podmínky pro realizaci protierozních a protipovodňových opatření s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod. 

 Urbanistická koncepce a navržené uspořádání ploch vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 

struktury a pro kvalitní bydlení. Územní plán navrhuje hospodárné využití území. Územním 

plánem a jeho změnou jsou navrženy plochy přestavby. Navržené řešení vytváří vhodné podmínky 

pro případné odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. Změnou č. 1 nedochází ke 

změně původní koncepce územního plánu. 

Lze konstatovat, že změna územního plánu zajišťuje naplňování cílů a úkolů územního plánování 

v souladu se stavebním zákonem. 
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2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

 Změna č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou je zpracována projektantem – autorizovaným 

architektem, který splňuje požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, v platném znění. 

 Pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou je v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) 

stavebního zákona, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu 

Šumperk. 

 Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení změny č. 1 

Územního plánu Loučná nad Desnou na svém zasedání dne 30.9.2020  usnesením č.510. 

 Podkladem pro zpracování změny byly doplňující průzkumy a rozbory a Územně analytické 

podklady ORP Šumperk. Zadání změny územního plánu nebylo zpracováno, neboť v souladu s 

usnesení Zastupitelstva obce Loučná nad Desnou č. 510 ze dne 30.9.2020, je změna č. 1 Územního 

plánu Loučná nad Desnou pořizována zkráceným způsobem, ve smyslu ust. § 55 odst. 3 a § 55a 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 13.01.2021 

pod č.j. KUOK 4809/2021 stanovisko dle § 55a stavebního zákona, v němž byl vyloučen 

významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 a současně 

nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 Obsah změny územního plánu splňuje požadavky uvedené v § 43 stavebního zákona a příloze č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá požadavkům § 4 až § 19 vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, i obecným 

požadavkům uvedeným v § 3, téže vyhlášky; přičemž využito bylo ustanovení § 3 odst. 4, této 

vyhlášky, věty první: Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a 

charakter území dále podrobněji členit. Změna č. 1 ÚP Loučná nad Desnou respektuje podmínky 

vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v platném územním plánu.  

Závěrem lze konstatovat, že změna č. 1 ÚP Loučná nad Desnou je v souladu s požadavky 

stanovenými stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. 

 

2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s 
výsledkem řešení rozporů 

 Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic jako orgán 

územního plánování, na základě zmocnění dle zákona č. 183/2006 Sb., § 6, odst. 1, písm. c), ve 

znění zákona č. 225/2017 Sb., § 55a, odst. 1, písm. d) a e), jako pořizovatel změny č. 1 Územního 

plánu Loučná nad Desnou, požádal o vydání stanoviska k návrhu změny č. 1 Územního plánu 

Loučná nad Desnou. 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 13.01.2021 

pod č.j. KUOK 4809/2021 stanovisko dle § 55a stavebního zákona, v němž se uvádí:  

- Krajský úřad jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75 a podle § 77a zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení 

záměru „Návrh změny č. 1 územního plánu Loučná nad Desnou zkráceným postupem“ vydává 

toto stanovisko: Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi 

významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti 

(§ 45i odst. 1 uvedeného zákona). 

- Po posouzení obsahu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou, na základě 

kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vyjádření 
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věcně příslušného oddělení ochrany přírody Odboru životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Olomouckého kraje, krajský úřad, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního 

zákona, v souladu s ustanovením § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

tímto neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů „Změny č. 1 Územního plánu 

Loučná nad Desnou“ na životní prostředí. 

 Na základě výše uvedeného nebylo zpracováno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, vy-

hodnocení vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí 

oblast.  
 

2.4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu 

uplatněných v rámci veřejného projednání k návrhu změny územního plánu  

 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání bude 

uvedeno v samostatné příloze B.1. Odůvodnění změny územního plánu – Přílohy C, D, E v části C. 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. 

 

2.4.2. Stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o 

námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek ve smyslu ust. § 53 stavebního 

zákona 

 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání bude 

uvedeno v samostatné příloze B.1. Odůvodnění změny územního plánu – Přílohy C, D, E v části C. 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. 

 

2.4.3. Výsledky řešení rozporů 

 Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Loučná nad 

Desnou. 

 

3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 a) až f) stavebního zákona 

3.1. Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona 

následovně: 

3.1.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

Dne 15.04.2015 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 276/2015 schválila dokument 

„Aktualizace č. 1 PÚR ČR“. Doposud platná „Politika územního rozvoje ČR 2008“ přestala v 

měněných částech platit a začala platit „Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1“. 

Dne 2.9.2019 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 629 schválila dokument „Aktualizace 

č. 2 PÚR ČR“ a téhož dne Vláda České republiky projednala a usnesením č. 630 schválila dokument 

„Aktualizace č. 3 PÚR ČR“. Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dvě sdělení 

Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR. Dnem 1. října 2019 jsou 

Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních 

plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Dne 
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17.08.2020 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 833 schválila Aktualizaci č. 5 Politiky 

územního rozvoje České republiky. Dnem 11. září 2020 se Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje 

České republiky stala závaznou pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 

regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Dne 

12.07.2021 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 618 schválila Aktualizaci č. 4 Politiky 

územního rozvoje České republiky. Dnem 1. září 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje 

České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního 

rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 

stavebního zákona. Změna č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou je zpracována v souladu s 

Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 1.9.2021, jak je podrobněji 

popsáno výše v kapitole 2, podkapitole 2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem této textové části Odůvodnění. 

Správní území obce Loučná nad Desnou bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého 

kraje (ZÚR OK), které byly vydány usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, pod č. j. 

KUOK/8832/2008/ OSR-1/274 (účinnost 28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. 

UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 

2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 

5. 2017), Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 

(účinnost 19. 3. 2019) a Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 pod č. j. 

KUOK 104377/2019 (účinnost 15.11.2019). Změna č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou je 

zpracována v souladu s platným zněním Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jak je 

podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podkapitole 2.1. Soulad územního plánu s politikou územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem této textové části Odůvodnění. 

 

3.1.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na 

ochranu nezastavěného území 

Změna č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 

nezastavěného území. Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 

nezastavěného území je podrobněji popsán výše v kapitole 2, podkapitole 2.2. Soulad územního plánu 

s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot v území této textové části Odůvodnění. 

 

3.1.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 

Změna č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou je zpracována v souladu s požadavky stavebního 

zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, jak je 

podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podkapitole 2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů této textové části Odůvodnění. 

 

3.1.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky 

řešení rozporů 

Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Loučná nad 

Desnou. 
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3.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

3.2.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno, neboť ve stanovisku vydaném podle § 

55a stavebního zákona Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí a 

zemědělství dne 13.01.2021 pod č.j. KUOK 4809/2021 nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

3.2.2. Výsledky projednání vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno, neboť ve stanovisku vydaném podle § 

55a stavebního zákona Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí a 

zemědělství dne 13.01.2021 pod č.j. KUOK 4809/2021 nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí. 

 

3.3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Bude doplněno dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství, uplatněného v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Loučná 

nad Desnou. 

 

3.4. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Loučná nad 

Desnou. 

 

3.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

V řešení změny územního plánu pro veřejné projednání byla provedena úprava označení některých 

navrhovaných ploch. Označení ploch navržených v dosud platném územním plánu, které dosud nebyly 

realizovány (např. zastavěny), zůstává beze změny. Označení ploch navržených v dosud platném 

územním plánu, které již byly realizovány, bylo z územního plánu vypuštěno. Označení ploch 

navržených v dosud platném územním plánu, které byly zcela, nebo částečně realizovány, nebo 

změnou dochází ke změně jejich původního navrženého funkčního využití (např. plochy OM se mění 

na plochy PV) je změněno a takto vzniklé (vymezené) plochy mají nové označení. Např. část původně 

navržené plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV10 již není označena jako zbytková část 

návrhové plochy BV10, ale jako nová návrhová plocha BV13 – viz následující tabulka. 
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Tab. B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou 

Poř. č. 

Označení plochy 

Poznámka Původní ÚP 
(2011) 

Dokumentace 
VP (2021) 

A Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

1 BV1 BV1 dosud nerealizovaná plocha 

2 BV2 BV2 dosud nerealizovaná plocha 

3 BV3 - plocha již byla realizována (zastavěna) 

4 BV4 
BV12 zbytková část původní plochy BV4 

BV14 zbytková část původní plochy BV4 

5 BV5 BV5 dosud nerealizovaná plocha 

6 BV7 BV7 dosud nerealizovaná plocha 

7 BV10 BV13 zbytková část původní plochy BV10 

8 BV11 - plocha již byla realizována (zastavěna) 

B Plochy rekreace – plochy staveb pro individuální rekreaci (RI) 

9 RI1 RI1 dosud nerealizovaná plocha 

C Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) 

10 RH2 RH2 dosud nerealizovaná plocha 

11 RH3 - plocha již byla realizována (zastavěna) 

12 RH4 RH4 dosud nerealizovaná plocha 

13 RH5 RH5 dosud nerealizovaná plocha 

14 RH7 RH7 dosud nerealizovaná plocha 

D Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) 

15 RN1 RN1 dosud nerealizovaná plocha 

16 RN2 RN2 dosud nerealizovaná plocha 

17 RN4 RN4 dosud nerealizovaná plocha 

18 RN5 RN5 dosud nerealizovaná plocha 

19 RN8 RN8 dosud nerealizovaná plocha 

20 RN10 RN10 dosud nerealizovaná plocha 

21 RN11 RN11 dosud nerealizovaná plocha 

E Plochy rekreace – se specifickým využitím (RX) 

22 RX1 RX1 dosud nerealizovaná plocha 

F Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OM) 

23 OM1 OM1 dosud nerealizovaná plocha 

24 OM2 - plocha byla z řešení ÚP vypuštěna (nově plocha OM10 – viz níže) 

25 OM3 OM3 dosud nerealizovaná plocha 

26 OM4 OM4 dosud nerealizovaná plocha 

27 OM5 OM5 dosud nerealizovaná plocha 

28 OM6 OM6 dosud nerealizovaná plocha 

29 OM7 OM7 dosud nerealizovaná plocha 

30 OM8 OM8 dosud nerealizovaná plocha 

31 - OM9 nově navržená plocha 

32 - OM10 nově navržená plocha (část původní plochy OM2 – viz výše) 

G Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 

33 OS1 OS1 dosud nerealizovaná plocha 

H Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) 

34 OH1 OH1 dosud nerealizovaná plocha 
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I Plochy občanského vybavení se specifickým využitím (OX) 

35 OX1 OX1 dosud nerealizovaná plocha 

36 - OX2 nově navržená plocha 

J Plochy veřejných prostranství (PV) 

37 PV1 PV1 dosud nerealizovaná plocha 

38 PV2 PV2 dosud nerealizovaná plocha 

39 PV3 PV3 dosud nerealizovaná plocha 

40 PV4 PV4 dosud nerealizovaná plocha 

41 PV6 PV6 dosud nerealizovaná plocha 

42 PV7 PV7 dosud nerealizovaná plocha 

43 PV8 PV8 dosud nerealizovaná plocha 

44 PV9 PV9 dosud nerealizovaná plocha 

45 PV10 PV16 zbytková část původní plochy PV10 

46 PV11 PV11 dosud nerealizovaná plocha 

47 PV12 PV12 dosud nerealizovaná plocha 

48 PV15 PV15 dosud nerealizovaná plocha 

49 - PV17 nově navržená plocha 

K Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

50 SV5 SV5 dosud nerealizovaná plocha 

51 SV9 - plocha již byla realizována (zastavěna) 

52 SV10 SV10 dosud nerealizovaná plocha 

53 SV11 SV11 dosud nerealizovaná plocha 

54 SV12 SV27 zbytková část původní plochy SV12 

55 SV14 SV14 dosud nerealizovaná plocha 

56 SV16 - plocha již byla realizována (zastavěna) 

57 SV17 SV17 dosud nerealizovaná plocha 

58 SV18 SV18 dosud nerealizovaná plocha 

59 SV23 SV23 dosud nerealizovaná plocha 

60 SV26 SV26 dosud nerealizovaná plocha 

61 - SV28 nově navržená plocha 

L Plochy smíšené obytné – rekreační (SR) 

62 SR2 SR2 dosud nerealizovaná plocha 

63 SR4 SR4 dosud nerealizovaná plocha 

64 SR5 SR5 dosud nerealizovaná plocha 

65 SR7 SR7 dosud nerealizovaná plocha 

66 SR8 SR8 dosud nerealizovaná plocha 

67 SR9 SR9 dosud nerealizovaná plocha 

68 SR10 - plocha již byla realizována (zastavěna) 

M Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) 

69 DS8 DS25 zbytková část původní plochy DS8 

70 DS9 DS9 dosud nerealizovaná plocha 

71 DS10 DS10 dosud nerealizovaná plocha 

72 DS19 DS19 dosud nerealizovaná plocha 

73 - DS26 nově navržená plocha 

74 - DS27 nově navržená plocha 

N Plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava (DSx) 

75 DSx1 DSx1 dosud nerealizovaná plocha 

76 DSx2 DSx2 dosud nerealizovaná plocha 
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O Plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava (DZ) 

77 DZ1 DZ1 dosud nerealizovaná plocha 

P Plochy dopravní infrastruktury – doprava se specifickým využitím (DX) 

78 DX1 DX1 dosud nerealizovaná plocha 

Q Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) 

79 TI1 TI1 dosud nerealizovaná plocha 

80 TI3 TI3 dosud nerealizovaná plocha 

81 TI4 TI4 dosud nerealizovaná plocha 

R Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) 

82 TO1 - plocha již byla realizována 

S Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) 

83 VZ1 VZ1 dosud nerealizovaná plocha 

84 VZ2 VZ2 dosud nerealizovaná plocha 

T Plochy ochranné a izolační zeleně (ZO) 

85 ZO1 ZO1 dosud nerealizovaná plocha 

U Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

86 W1 W1 dosud nerealizovaná plocha 

87 W2 W2 dosud nerealizovaná plocha 

88 W3 W3 dosud nerealizovaná plocha 

89 W4 W4 dosud nerealizovaná plocha 

90 W5 W5 dosud nerealizovaná plocha 

91 W6 W6 dosud nerealizovaná plocha 

92 W7 W7 dosud nerealizovaná plocha 

93 W8 W8 dosud nerealizovaná plocha 

94 W9 W9 dosud nerealizovaná plocha 

95 W10 W10 dosud nerealizovaná plocha 

96 W11 W11 dosud nerealizovaná plocha 

97 W12 W12 dosud nerealizovaná plocha 

98 W13 W13 dosud nerealizovaná plocha 

99 W14 W14 dosud nerealizovaná plocha 

100 W15 W15 dosud nerealizovaná plocha 

101 W16 - plocha již byla realizována  

V Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) 

102 ZV1 ZV1 dosud nerealizovaná plocha 

103 ZV2 ZV2 dosud nerealizovaná plocha 

104 - ZV3 nově navržená plocha 

105 - ZV4 nově navržená plocha 

W Plochy přírodní (NP) 

106 NP1 
NP6 zbytková část původní plochy NP1 

NP7 zbytková část původní plochy NP1 

107 NP2 - plocha byla z řešení ÚP vypuštěna  

108 NP3 NP3 dosud nerealizovaná plocha 

109 NP4 NP4 dosud nerealizovaná plocha 

110 NP5 NP5 dosud nerealizovaná plocha 

111 - NP8 nově navržená plocha  
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3.5.1. Vymezení zastavěného území 

Změnou č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou dochází ke změnám v textové části A.1 Územní 

plán. V následujícím textu je uveden jejich přehled a stručné odůvodnění provedených změn. 

1. 16 V kapitole 1 se v prvním odstavci v poslední větě vypouští původní text a nahrazuje se 
novým textem „V řešeném území se k 15.08.2021 vymezuje 37 zastavěných území“. 

 Ve smyslu ust. § 58 odst. 3 platného stavebního zákona byla provedena aktualizace vymezení 

hranice zastavěného území k datu 15.08.2021 a uveden aktuální počet zastavěných území. 

Účelem stanovení průběhu hranice zastavěného území je vytvořit předpoklady pro dosažení 

vybraných cílů územního plánování uvedených v § 18, odst. 4, 5 a 6 platného stavebního zákona, tj. 

pro soustřeďování nové výstavby zejména do zastavěného území, jeho hospodárné využívání a pro 

zvýšení ochrany okolní krajiny. Vymezení zastavěného území je tak nástrojem, který slouží k ochraně 

nezastavěného území před jeho neodůvodněnou a dostatečně neprověřenou přeměnou na území 

zastavěné, k hospodárnému využívání zastavěného území a k ochraně nezastavitelných pozemků 

uvnitř zastavěného území.  

Vymezení zastavěného území bylo provedeno ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zák. 

č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a v souladu s metodickým pokynem Vymezení 

zastavěného území (MMR + ÚUR; 09/2013) a metodickým pokynem Aktualizace zastavěného území 

změnou územního plánu (MMR + ÚUR; 02/2014). 

Výchozím podkladem pro vymezování zastavěného území je vždy hranice intravilánu, jíž je (ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) platného stavebního zákona) hranice zastavěné části obce 

vymezená k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí). V platném Územním plánu 

Loučná nad Desnou byla znázorněna hranice zastavěného území vymezená k datu 15.02.2017. 

V rámci vlastního zpracování změny č. 1 ÚP Loučná nad Desnou byly, mj. také z důvodu změny 

(aktualizace) mapových podkladů, provedeny doplňující terénní průzkumy uskutečněné v květnu a 

červnu 2021, na jejichž základě, s využitím evidence pozemků v Katastru nemovitostí, byla vymezena 

nová hranice zastavěného území k 15.08.2021. 

Součástí zastavěného území jsou i pozemky dnes již neexistujících staveb, u nichž však dodnes 

existuje číslo popisné. Naopak nebyly do zastavěného území zahrnuty existující stavby, které ale 

nemají přiřazeno vlastní parcelní, popisné nebo evidenční číslo (viz Katastr nemovitostí) nebo k nimž 

neexistují nebo nebyly dohledány doklady, že byly řádně povoleny nebo zkolaudovány, tzn., že se 

jedná o nelegální, tzv. „černé stavby“.  

a) Aktualizace využití ploch v  navržených zastavitelných plochách 

1. Přehled navržených zastavitelných ploch, které byly částečně realizovány a v nichž byla 
aktualizována hranice zastavěného území 

V následující tabulce je uveden přehled lokalit, v nichž došlo oproti původnímu územnímu plánu 

k novému vymezení/aktualizaci hranice zastavěného území. Současně je zde upřesněno aktuální 

využití ploch, které se v tomto území nacházejí. Nejedná se o nové plochy určené pro bydlení, rekreaci 

nebo smíšené využití, ale o narovnání disproporce mezi stavem vyjádřeným v platném územním plánu 

a skutečným využíváním území, včetně zahrnutí těch ploch, které již byly zastavěny na základě 

vydaných platných územních rozhodnutí a stavebních povolení. Tyto plochy nepodléhají novému 

vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

                                                           
16

 Pořadové číslo měněné části Územního plánu Loučná nad Desnou v textové části změny A.1 Územní plán. 
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Tab. B.2: Přehled lokalit, v nichž bylo upřesněno vymezení hranice zastavěného území a vyznačení využití 

ploch uvnitř takto vymezeného zastavěného území v plochách, které byly v územním plánu navrženy jako 

zastavitelné a byly již zčásti realizovány/zastavěny 

Ozn. 

lokality 

Katastrální 
území 

Označení 
navržené 

plochy 

Současný stav dle platného 

ÚP Loučná nad Desnou 

Aktuální využití území – nové 
vymezení stávajícího stavu 

B1 Filipová BV3 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech 
– venkovské (BV) – stav 

B2 Kociánov SV9 
Plochy smíšené obytné – venkovské 
(SV) – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech 
– venkovské (BV) – stav 

B3 Kociánov BV4 (část) 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech 
– venkovské (BV) – stav 

B4 Kociánov BV11 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech 
– venkovské (BV) – stav 

B5 Přemyslov SR10 
Plochy smíšené obytné – rekreační 
(SR) - návrh 

Plochy smíšené obytné – rekreační 
(SR) - stav 

B6 Kociánov SV12 (část) 
Plochy smíšené obytné – venkovské 
(SV) – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech 
– venkovské (BV) – stav 

B7 Kociánov TO1 
Plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady (TO) - návrh 

Plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady (TO) - stav 

B8 Rejhotice 
SV16 

PV10 (část) 

Plochy smíšené obytné – venkovské 
(SV) – návrh 

Plochy veřejných prostranství (PV) - 
návrh 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské (SV) – stav 

B9 Rejhotice W16 
Plochy vodní a vodohospodářské (W) - 
návrh 

Plochy vodní a vodohospodářské 
(W) - stav 

B10 Rejhotice RH3 
Plochy rekreace – plochy staveb pro 
hromadnou rekreaci (RH) - návrh 

Plochy rekreace – plochy staveb 
pro hromadnou rekreaci (RH) - stav 

 

2. Přehled navržených zastavitelných ploch, které byly částečně realizovány, v nichž ale 
nebyla vymezena nová hranice zastavěného území 

V následující tabulce je uveden přehled lokalit, v nichž bylo upřesněno aktuální využití ploch, které 

se v tomto území nacházejí. Nejedná se o nové zastavitelné plochy, ale o narovnání disproporce mezi 

stavem vyjádřeným v platném územním plánu a skutečným využíváním území, včetně zahrnutí těch 

ploch, které již byly zastavěny na základě vydaných platných územních rozhodnutí a stavebních 

povolení. Tyto plochy nepodléhají novému vynětí ze zemědělského půdního fondu. Vzhledem k tomu, 

že realizované stavby (zde rodinných domů) nejsou dosud zapsány v evidenci Katastru nemovitostí a 

nenaplňují tak obsah ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění 

(stavební zákon), nebyla v těchto plochách vymezena hranice zastavěného území. 

Tab. B.3: Přehled lokalit, v nichž bylo upřesněno využití navržených zastavitelných ploch, ale nebyla 

vymezena hranice zastavěného území 

Ozn. 
lokality 

Katastrální 
území 

Označení 
navržené 

plochy 

Současný stav dle platného 
ÚP Loučná nad Desnou 

Aktuální využití území – nové 
vymezení stávajícího stavu 

B0-1 Kociánov BV10 (část) 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech 
– venkovské (BV) – stav 
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3. Přehled lokalit, v nichž došlo ke změně vymezení hranice zastavěného území formou 
jeho rozšíření, zmenšení, vypuštění nebo nového vymezení 

Tab. B.4: Přehled lokalit, v nichž došlo ke změně vymezení hranice zastavěného území formou jeho 

rozšíření, zmenšení, vypuštění nebo nového vymezení 

Ozn. 
lokality 

Katastrální 
území 

Současný stav dle platného 
ÚP Loučná nad Desnou 

Aktuální využití území – nové vymezení 
stávajícího stavu 

B-01 Kociánov 

Plochy smíšené obytné – venkovské 
(SV) – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – stav 

Plochy dopravní infrastruktury – 
účelová doprava (DSx) - stav 

Dle evidence Katastru nemovitostí je pozemek 
parc. č. st. 373 veden jako zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu 
č.p. 107. Tato plocha je obklopena souvisejícím 
pozemkem parc. č. 134/19. Dle evidence Katastru 
nemovitostí je pozemek parc. č. st. 378 veden jako 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba rodinného domu č.p. 108. Tato plocha je 
obklopena souvisejícím pozemkem parc. č. 
134/20. Dopravní obslužnost je zajištěna 
prostřednictvím části pozemku parc. č. 806, na 
katastru nemovitostí vedeném jako ostatní 
komunikace. V souladu s ust. § 58, odst. 2 a § 2 
odst., 1, písm. c) stavebního zákona, byly výše 
uvedené pozemky nově vymezeny jako zastavěné 
území s funkčním využitím plochy bydlení 
v rodinných domech – venkovské (BV) a byla 
upravena hranice zastavěného území.  

B-02 Rejhotice 

Plochy smíšené obytné – venkovské 
(SV) – návrh 

Plochy zemědělské (NZ) – stav 

Plochy veřejných prostranství (PV) - 
návrh 

Dle evidence Katastru nemovitostí je pozemek 
parc. č. st. 587 veden jako zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu 
č.p. 215. Tato plocha je obklopena dílčí částí 
souvisejícího pozemku parc. č. 930. V souladu s 
ust. § 58, odst. 2 a § 2 odst., 1, písm. c) 
stavebního zákona, byly výše uvedené pozemky 
nově vymezeny jako zastavěné území s funkčním 
využitím plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
a byla upravena hranice zastavěného území.  

B-03 Rejhotice 

Plochy lesní (L) – stav 

Plochy smíšené nezastavěného území 
(NS) – stav 

Plochy veřejných prostranství (PV) - 
návrh 

Hráz vodní plochy parcelní číslo st. 591 je dle 
evidence Katastru nemovitostí vedena jako 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba – vodní dílo, hráz ohrazující umělou vodní 
nádrž. Z tohoto důvodu byl uvedený pozemek 
vymezen jako součást zastavěného území. 

B-04 Rejhotice 
Plochy vodní a vodohospodářské (W) - 
stav 

Hráz vodní plochy parcelní číslo st. 544/1, 544/2, 
544/3 je dle evidence Katastru nemovitostí vedena 
jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba – vodní dílo, hráz přehrazující vodní tok 
nebo údolí. Z tohoto důvodu byly uvedené 
pozemky vymezeny jako součást zastavěného 
území. 

B-05 Rejhotice Plochy přírodní (NP) - stav 

Pozemek parc. č. st. 338 je dle evidence Katastru 
nemovitostí veden jako zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba technického 
vybavení (jedná se o součást areálu vysílače 
Praděd). Z tohoto důvodu byl uvedený pozemek 
vymezen jako součást zastavěného území. 
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Tab. B.4: Přehled lokalit, v nichž došlo ke změně vymezení hranice zastavěného území formou jeho 

rozšíření, zmenšení, vypuštění nebo nového vymezení – pokr. 

Ozn. 
lokality 

Katastrální 
území 

Současný stav dle platného 
ÚP Loučná nad Desnou 

Aktuální využití území – nové vymezení 
stávajícího stavu 

B-06 Rejhotice Plochy přírodní (NP) - stav 

Pozemek parc. č. st. 339 je dle evidence Katastru 
nemovitostí veden jako zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba technického 
vybavení (jedná se o součást areálu vysílače 
Praděd). Z tohoto důvodu byl uvedený pozemek 
vymezen jako součást zastavěného území. 

B-07 Přemyslov Plochy přírodní (NP) - stav 

Pozemek parc. č. st. 125 je dle evidence Katastru 
nemovitostí veden jako zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba technického 
vybavení. Z tohoto důvodu byl uvedený pozemek 
vymezen jako součást zastavěného území. 

 

4.  Upřesnění a řešení nesouladů vyplývající z aktuálního mapového podkladu a dalších 
nepřesností a chyb v grafické části platného územního plánu ve vztahu k aktuální platné 
legislativě 

Změna č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou vydaná počátkem roku 2018 byla zpracována nad 

mapovým podkladem ze srpna 2017. V Metodickém sdělení MMR k postupu pořizování změny 

územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu (04/2015) je uvedeno, že změnu mapového 

podkladu posunutím parcelních hranic v míře, která je zaznamenatelná v měřítku zpracování územně 

plánovací dokumentace pouhým okem, lze považovat za změnu podmínek, na základě kterých byla 

tato územně plánovací dokumentace pořízena v případě, že vedení parcelní hranice bylo zjevně 

určující při vymezování hranic prvků v grafické části územně plánovací dokumentace (např. při 

vymezení ploch). V takovém případě jsou obce a kraje povinny pořídit změnu příslušné územně 

plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 platného stavebního zákona).  

Zpracovatel změny územního plánu provedl porovnání aktuálního mapového podkladu (08/2021) 

s mapovým podkladem z roku 2017 a shledal, že v zásadě nedošlo ke změně souřadnic, ale 

v některých částech řešeného území se liší parcelní kresba a některé pozemky mají jiné využití (např. 

některé ostatní plochy nebo trvalé travní porosty byly převedeny do lesních pozemků, bylo změněno 

funkční zařazení některých staveb apod.). V rámci porovnání mapových podkladů byly kromě lokalit 

uvedených v následující tabulce, provedeny i další úpravy, vygenerované přímo změnou mapového 

podkladu, které ale nejsou vymezeny jako samostatné lokality následně řešené změnou územního 

plánu. Jako plochy vodní a vodohospodářské (W) a plochy lesní (L) byly nově vyznačeny nově 

zapsané/evidované vodní plochy a lesní pozemky, které byly až do změny/aktualizace mapového 

podkladu vedeny v Katastru nemovitostí např. jako ostatní plochy (neplodná půda) nebo plochy 

zemědělského půdního fondu.  

Tab. B.5: Přehled lokalit, v nichž bylo provedeno upřesnění a řešení nesouladů vyplývající z aktuálního 

mapového podkladu a dalších nepřesností a chyb v grafické části platného územního plánu ve vztahu k 

aktuální platné legislativě 

Ozn. 
lokality 

Katastrální 
území 

Současný stav dle platného 
ÚP Loučná nad Desnou 

Stávající využití území (stav) dle aktuálního 
mapového podkladu 

C1 Filipová Plochy soukromé zeleně (ZS) - stav 
Plochy smíšené nezastavěného území (NS) – 
stav 

C2 Filipová Plochy soukromé zeleně (ZS) - stav Plochy zemědělské (NZ) – stav 

C3 Filipová 
Plochy smíšené nezastavěného území 

(NS) – stav 

Plochy dopravní infrastruktury – železniční 
doprava (DZ) – stav 
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Tab. B.5: Přehled lokalit, v nichž bylo provedeno upřesnění a řešení nesouladů vyplývající z aktuálního 

mapového podkladu a dalších nepřesností a chyb v grafické části platného územního plánu ve vztahu k 

aktuální platné legislativě – pokr. 

Ozn. 
lokality 

Katastrální 
území 

Současný stav dle platného 
ÚP Loučná nad Desnou 

Stávající využití území (stav) dle aktuálního 
mapového podkladu 

C4 Rejhotice 
Plochy dopravní infrastruktury – účelová 
doprava (DSx) - stav 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) - stav 

C5 Rejhotice Plochy zemědělské (NZ) – stav 
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) – 
stav 

C6 Rejhotice Plochy soukromé zeleně (ZS) - stav 
Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) 
– stav 

C7 Rejhotice Plochy soukromé zeleně (ZS) - stav 
Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) 
– stav 

C8 Rejhotice 

Plochy lesní (L) – stav 

Plochy smíšené nezastavěného území 

(NS) – stav 

Plochy veřejných prostranství (PV) - 
návrh 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) - stav 

C9 Rejhotice 

Plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) – stav 

Plochy veřejných prostranství (PV) - stav 

Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – stav 

 

C10 Kociánov 
Plochy zeleně přírodního chrakteru (ZP) – 
stav 

Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) 
– stav 

C11 Kociánov 
Plochy dopravní infrastruktury – účelová 
doprava (DSx) - stav 

Plochy veřejných prostranství (PV) - stav 

C12 Kociánov 
Plochy dopravní infrastruktury – 
železniční doprava (DZ) – stav 

Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – stav 

C13 Kociánov Plochy soukromé zeleně (ZS) - stav 
Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) 
– stav 

C14 Rejhotice Plochy přírodní (NP) - stav 
Plochy technické infrastruktury – inženýrské 
sítě (TI) - stav 

C15 Rejhotice Plochy přírodní (NP) - stav 
Plochy technické infrastruktury – inženýrské 
sítě (TI) - stav 

C16 Přemyslov Plochy přírodní (NP) - stav 
Plochy technické infrastruktury – inženýrské 
sítě (TI) - stav 

 

3.5.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

2. V kapitole 2 podkapitole 2.2 se v páté odrážce vypouští slova „prodloužení železniční 
trati č. 293 a“. 

 Prodloužení železniční tratě Kouty nad Desnou vyplývalo z 1. aktualizace ZÚR OK. V platné ZÚR 

OK, ve znění změny č. 2a již tento požadavek není, tzn., že železniční trať zůstane ukončena 

stávajícím koncovým nádražím v Koutech nad Desnou. Z tohoto důvodu bylo původně uvažované 

prodloužení železniční tratě č. 293 vypuštěno i z řešení ÚP Loučná nad Desnou. 

3. V kapitole 2 podkapitole 2.3 se vypouští text ve druhé odrážce. 

 Vypouštěný text se vztahuje k urbanistické kompozici, která je samostatně popsána ve výrokové 

části územního plánu v podkapitole 3.2. Návrh urbanistické kompozice (viz také text níže).  
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3.5.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s 

rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně 

a) Odůvodnění změn v kapitole 3  

4. Původní název kapitoly 3 „Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ se vypouští a nahrazuje se novým 
názvem „Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 

kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 

předpisem. 
 

5. V kapitole 3 podkapitole 3.1 se na konci šesté odrážky nahrazuje číslovka „1800“ 
číslovkou „1650“ 

 Jedná se o upřesnění optimální cílové velikosti obce Loučná nad Desnou, kdy byl, na základě 

aktualizované demografické prognózy (viz také níže podkapitola 3.6, oddíl 3.6.3. Vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch této textové části Odůvodnění) původně očekávaný počet 

obyvatel 1800 v roce 2030 snížen na 1650 obyvatel v roce 2035. 

 

6. V kapitole 3 podkapitole 3.1 se v desáté odrážce, ve druhé větě, vypouští slova „, 
prodloužení železniční trati č. 293“. 

 Prodloužení železniční tratě Kouty nad Desnou vyplývalo z 1. aktualizace ZÚR OK. V platné ZÚR 

OK, ve znění změny č. 2a již tento požadavek není, tzn., že železniční trať zůstane ukončena 

stávajícím koncovým nádražím v Koutech nad Desnou. Z tohoto důvodu bylo původně uvažované 

prodloužení železniční tratě č. 293 vypuštěno i z řešení ÚP Loučná nad Desnou. 

 

7. V kapitole 3 podkapitole 3.1 se vypouští poslední odrážka. 

 Tato formulace je nově uvedena v podkapitole 3.2. Návrh urbanistické kompozice výrokové části 

územního plánu a z důvodu nežádoucí duplicity proto byla vypuštěna z podkapitoly 3.1. Návrh 

urbanistické koncepce. 
 

8. V kapitole 3 se vkládá nová podkapitola „3.2. Návrh urbanistické kompozice“. 

 Urbanistická kompozice vyjadřuje estetické prostorové uspořádání hmotných prvků, které jsou 

natolik výrazné, že ovlivňují vzhled území. Urbanistická kompozice má rozhodující vliv na 

vizuální vnímání prostředí člověkem a na jeho chování, na celkový obraz krajiny, sídel a jejich 

částí. Urbanistická kompozice řeší rozvoj území s ohledem na jeho hodnoty a podmínky. 

 Urbanistická kompozice nebyla v dokumentaci ÚP Loučná nad Desnou samostatně vymezena. 

Změnou ÚP se vkládá nová podkapitola „3.2. Návrh urbanistické kompozice“. Požadavek na její 

zpracování vyplývá z přílohy č. 7 novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 

9. V kapitole 3 se vkládá nová podkapitola 3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití včetně nové tabulky označené „A.1. Přehled ploch s rozdílným způsobem 
využití zastoupených v Územním plánu Loučná nad Desnou“. 
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 Změnou ÚP se vkládá nová podkapitola „3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“. 

Požadavek na její zpracování vyplývá z přílohy č. 7 novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., v 

platném znění. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití (PRZV) zastoupených v územním 

plánu Loučná nad Desnou byl dosud součástí kapitoly 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 

podmínek ochrany krajinného rázu, kde byl uveden v podkapitole 6.1. Vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití v tabulce A.6.1. Změnou územního plánu je obsah této podkapitoly přesunut do 

podkapitoly 3.3. Kapitola 6 je rovněž zčásti přepracována. 

 

10. V kapitole 3 v názvu původní podkapitoly 3.2. Vymezení zastavitelných ploch se 
původní číslo podkapitoly „3.2“ nahrazuje číslem „3.4.“ 

 Jedná se o formální změnu čísla původní podkapitoly 3.2. Vymezení zastavitelných ploch. 

 

11. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu a) Plochy bydlení v 
rodinných domech – venkovské vkládají slova „(BV)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy bydlení v rodinných domech – 

venkovské“. 

 

13. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, se v názvu původní tabulky „A.1. 
Navržené plochy bydlení v rodinných domech – venkovské“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.1.“ číslem „A.2“, v tabulce se vypouští původní třetí, čtvrtý, sedmý a osmý 
řádek, v prvním sloupci se pořadové číslo původního pátého řádku 5 mění na číslo 3, 
pořadové číslo původního šestého řádku 6 se mění na číslo 4, vkládají se tři nové 
řádky s pořadovými čísly 5, 6, 7 a v posledním řádku se mění původní hodnota „5,338“ 
na novou hodnotu „4,539“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.1. Navržené plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské. 

 Důvodem vypuštění třetího řádku je skutečnost, že celá původně navržená plocha BV3 již byla 

realizována. 

 Důvodem vypuštění čtvrtého řádku je skutečnost, že původně navržená plocha BV4 již byla zčásti 

realizována a zbytkové plochy, které nejsou prostorově spojité, jsou nově označeny jako plochy 

BV12 a BV14 – viz nové vložené řádky č. 5 a 7 v nově označené tabulce A.2. 

 Důvodem vypuštění sedmého řádku je skutečnost, že původně navržená plocha BV10 již byla 

zčásti realizována a zbytková plocha je nově označena jako plocha BV13 – viz nově vložený řádek 

č. 6 v nově označené tabulce A.2. 

 Důvodem vypuštění osmého řádku je skutečnost, že celá původně navržená plocha BV11 již byla 

realizována. 

 Změnou v prvním sloupci se doplňuje označení jednotlivých řádků po úpravě původní tabulky.  

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vypuštění řádků č. 3, 4, 

7, 8 a vložení nových řádku označených čísly 5-7. 

 

14. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu b) Plochy rekreace – 
plochy staveb pro individuální rekreaci vkládá slovo „(RI)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy rekreace – plochy staveb pro 

individuální rekreaci“. 
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15. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.2. 
Navržené plochy rekreace – plochy staveb pro individuální rekreaci“ nahrazuje původní 
číslo tabulky „A.2.“ číslem „A.3:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.2. Navržené plochy rekreace – plochy staveb 

pro individuální rekreaci. 
 

16. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu c) Plochy rekreace – 
plochy staveb pro hromadnou rekreaci vkládá slovo „(RH)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy rekreace – plochy staveb pro 

hromadnou rekreaci“. 

 

17. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.3. 
Navržené plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci“ nahrazuje původní 
číslo tabulky „A.3.“ číslem „A.4:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.3. Navržené plochy rekreace – plochy staveb 

pro hromadnou rekreaci. 
 

18. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.4. Navržené 
plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci, se vypouští původní druhý 
řádek, v prvním sloupci se pořadová čísla původního třetího, čtvrtého a pátého řádku 3, 
4, 5 mění na čísla 2, 3, 4 a v posledním řádku se mění původní hodnota „4,084“ na 
novou hodnotu „3,369“. 

 Důvodem vypuštění druhého řádku je skutečnost, že celá původně navržená plocha RH3 již byla 

realizována. 

 Změnou v prvním sloupci se doplňuje označení jednotlivých řádků po vypuštění druhého řádku.  

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vypuštění druhého řádku. 

 

19. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu d) Plochy rekreace – 
na plochách přírodního charakteru vkládá slovo „(RN)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy rekreace – na plochách 

přírodního charakteru“. 

 

20. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.4. 
Navržené plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru“ nahrazuje původní 
číslo tabulky „A.4.“ číslem „A.5:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.4. Navržené plochy rekreace – na plochách 

přírodního charakteru. 
 

21. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu e) Plochy rekreace – 
se specifickým využitím vkládá slovo „(RX)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy rekreace – se specifickým 

využitím“. 
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22. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.5. 
Navržené plochy rekreace – se specifickým využitím“ nahrazuje původní číslo tabulky 
„A.5.“ číslem „A.6:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.5. Navržené plochy rekreace – se specifickým 

využitím. 
 

23. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu f) Plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení vkládá slovo „(OM)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy občanského vybavení – 

komerční zařízení“. 

 

24. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.6. 
Navržené plochy občanského vybavení – komerční zařízení“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.6.“ číslem „A.7:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.6. Navržené plochy občanského vybavení – 

komerční zařízení. 
 

25. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.7. Navržené 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení, se vypouští původní druhý řádek, 
v prvním sloupci se pořadová čísla původního třetího až osmého řádku 3-8 mění na 
čísla 2-7, vkládají se dva nové řádky s pořadovými čísly 8, 9 a v posledním řádku se 
mění původní hodnota „9,088“ na novou hodnotu „9,399“. 

 Důvodem vypuštění druhého řádku je skutečnost, že jižní část původně navržené plochy OM2 je 

změnou územního plánu navržena jako součást nové plochy zeleně na veřejných prostranstvích 

(ZV) ZV3 a zbytková severní část původně navržené plochy OM2 je nově označena jako plocha 

OM10 – viz nové vložený řádek č. 9 v nově označené tabulce A.7. 

 Důvodem vložení nového osmého řádku je návrh nové plochy OM9. 

 Změnou v prvním sloupci se doplňuje označení jednotlivých řádků po úpravě původní tabulky.  

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vypuštění řádku č. 2 a 

vložení nových řádků označených čísly 8 a 9. 

 

26. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu g) Plochy 
občanského vybavení – tělovýchova a sport vkládá slovo „(OS)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy občanského vybavení – 

tělovýchova a sport“. 

 

27. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.7. 
Navržené plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.7.“ číslem „A.8:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.7. Navržené plochy občanského vybavení – 

tělovýchova a sport. 
 

28. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu h) Plochy 
občanského vybavení – hřbitovy vkládá slovo „(OH)“. 
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 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy občanského vybavení – 

hřbitovy“. 

 

29. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.8. 
Navržené plochy občanského vybavení – hřbitovy“ nahrazuje původní číslo tabulky 
„A.8.“ číslem „A.9:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.8. Navržené plochy občanského vybavení – 

hřbitovy. 
 

30. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu i) Plochy občanského 
vybavení se specifickým využitím vkládá slovo „(OX)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy občanského vybavení se 

specifickým využitím“. 

 

31. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.9. 
Navržené plochy občanského vybavení se specifickým využitím“ nahrazuje původní 
číslo tabulky „A.9.“ číslem „A.10:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.9. Navržené plochy občanského vybavení se 

specifickým využitím. 
 

32. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.10. 
Navržené plochy občanského vybavení se specifickým využitím se vkládá nový řádek s 
pořadovým číslem 2 a v posledním řádku se mění původní hodnota „0,040“ na novou 
hodnotu „0,181“. 

 Důvodem vložení nového druhého řádku je návrh nové plochy OX2. 

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vložení nového řádku č. 

2. 
 

33. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu j) Plochy veřejných 
prostranství vkládá slovo „(PV)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy veřejných prostranství“. 

 

34. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.10. 
Navržené plochy veřejných prostranství“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.10.“ číslem 
„A.11:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.10. Navržené plochy veřejných prostranství. 
 

35. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.11. 
Navržené plochy veřejných prostranství, se vypouští původní devátý řádek, v prvním 
sloupci se pořadová čísla původního desátého až dvanáctého řádku 10, 11, 12 mění 
na čísla 9, 10, 11, vkládají se dva nové řádky s pořadovými čísly 12, 13 a v posledním 
řádku se mění původní hodnota „4,285“ na novou hodnotu „4,262“. 

 Navržená plocha veřejných prostranství PV16 (viz nově vložený řádek č. 12) je zbytkovou plochou 

původně navržené plochy veřejných prostranství (PV) PV10, jejíž část však již byla realizována 
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jako hráz vodní nádrže (st. pl. 591). Z důvodu zajištění potřebné šířky veřejného prostranství, je 

navržena plocha veřejných prostranství (PV) PV17 (viz nově vložený řádek č. 13). 

 Změnou v prvním sloupci se doplňuje označení jednotlivých řádků po úpravě původní tabulky.  

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vypuštění řádku č. 9 a 

vložení nových řádků označených čísly 12 a 13. 

 

36. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu k) Plochy smíšené 
obytné – venkovské vkládá slovo „(SV)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy smíšené obytné – venkovské“. 

 

37. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.11. 
Navržené plochy smíšené obytné – venkovské“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.11.“ 
číslem „A.12:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.11. Navržené plochy smíšené obytné – 

venkovské. 
 

38. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.12. 
Navržené plochy smíšené obytné – venkovské, se vypouští původní druhý, pátý a 
sedmý řádek, v prvním sloupci se pořadová čísla původního třetího a čtvrtého řádku 3, 
4 mění na čísla 2, 3, původního šestého řádku 6 na číslo 4, původního osmého až 
jedenáctého řádku 8-11 na čísla 5-8, vkládají se dva nové řádky s pořadovými čísly 9, 
10 a v posledním řádku se mění původní hodnota „12,672“ na novou hodnotu „12,028“. 

 Důvodem vypuštění druhého řádku je skutečnost, že celá původně navržená plocha SV9 již byla 

realizována. 

 Důvodem vypuštění pátého řádku je skutečnost, že malá část původně navržené plochy SV12 již 

byla realizována a takto nově vzniklá zbytková plocha je nově označena jako plocha SV27 – viz 

nové vložený řádek č. 9 v nově označené tabulce A.12. 

 Důvodem vypuštění sedmého řádku je skutečnost, že původně navržená plocha SV16 již byla 

zrealizována. 

 Důvodem vložení nového desátého řádku je návrh nové plochy SV28, která přiléhá k výše uvedené 

navržené ploše SV27. 

 Změnou v prvním sloupci se doplňuje označení jednotlivých řádků po úpravě původní tabulky.  

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vypuštění řádků č. 2, 5, 7 

a vložení nových řádků označených čísly 9 a 10. 

 

39. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu l) Plochy smíšené 
obytné – rekreační vkládá slovo „(SR)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy smíšené obytné – rekreační“. 

 

40. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.12. 
Navržené plochy smíšené obytné – rekreační“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.12.“ 
číslem „A.13:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.12. Navržené plochy smíšené obytné – 

rekreační. 
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41. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.13. 
Navržené plochy smíšené obytné – rekreační, se vypouští původní sedmý řádek 
označený pořadovým číslem 7 a v posledním řádku se mění původní hodnota „1,957“ 
na novou hodnotu „1,784“. 

 Důvodem vypuštění sedmého řádku je skutečnost, že celá původně navržená plocha SR10 již byla 

zrealizována. 

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vypuštění řádku č. 7. 

 

42. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu m) Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční doprava vkládá slovo „(DS)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy dopravní infrastruktury – silniční 

doprava“. 

 

43. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.13. 
Navržené plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.13.“ číslem „A.14:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.13. Navržené plochy dopravní infrastruktury – 

silniční doprava. 
 

44. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v nově označené tabulce A.14. 
Navržené plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, se vypouští původní první 
řádek označený pořadovým číslem 1, v prvním sloupci se pořadová čísla původního 
druhého až čtvrtého řádku 2, 3, 4 mění na čísla 1, 2, 3, vkládají se tři nové řádky s 
pořadovými čísly 4, 5, 6 a v posledním řádku se mění původní hodnota „164,112“ na 
novou hodnotu „173,684“. 

 Pro realizaci nové trasy silnice I/44 jsou v platném územním plánu navrženy plochy DS9, DS10 a 

DS19. Změnou územního plánu bylo formou vypuštění JZ části původně navržené plochy DS8 

upraveno její vymezení a takto vzniklá (zmenšená) nová plocha dopravní infrastruktury – silniční 

doprava (DS) byla označena DS25. 

 Změnou územního plánu byla vypuštěna původně vymezená územní rezerva DS24 (její původní 

vymezení vyplynulo z požadavku na prověření dílčí části dopravního koridoru v souvislosti se 

zpracovanou dokumentací „Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové 

ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny“) a namísto ní jsou, v souladu s platnými ZÚR OK nově 

navrženy plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS26 a DS27. 

 Změnou v prvním sloupci se doplňuje označení jednotlivých řádků po úpravě původní tabulky.  

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vypuštění řádku č. 1 a 

vložení nových řádku označených čísly 4-6. 

 

45. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu n) Plochy dopravní 
infrastruktury – účelová doprava vkládá slovo „(DSx)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy dopravní infrastruktury – 

účelová doprava“. 

 

46. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.14. 
Navržené plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.14.“ číslem „A.15:“. 
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 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.14. Navržené plochy dopravní infrastruktury – 

účelová doprava. 
 

47. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu o) Plochy dopravní 
infrastruktury – železniční doprava vkládá slovo „(DZ)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy dopravní infrastruktury – 

železniční doprava“. 

 

48. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.15. 
Navržené plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.15.“ číslem „A.16:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.15. Navržené plochy dopravní infrastruktury – 

železniční doprava. 
 

49. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu p) Plochy dopravní 
infrastruktury – doprava se specifickým využitím vkládá slovo „(DX)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy dopravní infrastruktury – 

doprava se specifickým využitím“. 

 

50. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.16. 
Navržené plochy dopravní infrastruktury – doprava se specifickým využitím“ nahrazuje 
původní číslo tabulky „A.16.“ číslem „A.17:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.16. Navržené plochy dopravní infrastruktury – 

doprava se specifickým využitím. 
 

51. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu q) Plochy technické 
infrastruktury – inženýrské sítě vkládá slovo „(TI)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy technické infrastruktury – 

inženýrské sítě“. 

 

52. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.17. 
Navržené plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.17.“ číslem „A.18:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.17. Navržené plochy technické infrastruktury – 

inženýrské sítě. 
 

53. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4 se vypouští celý původní oddíl r) Plochy 
pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady včetně původní tabulky A.18. Navržené 
plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady.  

 Důvodem vypuštění celého oddílu r) Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady je 

skutečnost, že původně navržená plocha TO1 již byla zrealizována. 
 

 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ NAD DESNOU – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

89 

54. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „s) Plochy výroby a 
skladování – zemědělská výroba“, se písmeno „s“ před pravou závorkou nahrazuje 
písmenem „r“ a za název oddílu se vkládá slovo „(VZ)“.  

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy výroby a skladování – zemědělská 

výroba po vypuštění původního oddílu r) Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (viz 

výše odůvodnění pod pořadovým číslem 53 měněné části ÚP Loučná nad Desnou). 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „Plochy výroby a skladování – 

zemědělská výroba“. 

 

55. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „t) Plochy ochranné a 
izolační zeleně“, se písmeno „t“ před pravou závorkou nahrazuje písmenem „s“ a za 
název oddílu se vkládá slovo „(ZO)“.  

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy ochranné a izolační zeleně po 

vypuštění původního oddílu r) Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (viz výše 

odůvodnění pod pořadovým číslem 53 měněné části ÚP Loučná nad Desnou). 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy ochranné a izolační zeleně“. 

 

56. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „u) Plochy vodní a 
vodohospodářské“, se písmeno „u“ před pravou závorkou nahrazuje písmenem „t“ a za 
název oddílu se vkládá slovo „(W)“.  

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy vodní a vodohospodářské po 

vypuštění původního oddílu r) Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (viz výše 

odůvodnění pod pořadovým číslem 53 měněné části ÚP Loučná nad Desnou). 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy vodní a vodohospodářské“. 

 

57. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.4, v tabulce A.21: Navržené plochy vodní a 
vodohospodářské, se vypouští původní šestnáctý řádek označený pořadovým číslem 
16 a v posledním řádku se mění původní hodnota „2,484“ na novou hodnotu „1,964“. 

 Důvodem vypuštění šestnáctého řádku je skutečnost, že celá původně navržená plocha W16 již 

byla zrealizována. 

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vypuštění řádku č. 16. 

 

58. V kapitole 3 v názvu původní podkapitoly 3.3. Vymezení ploch přestavby se původní 
číslo podkapitoly „3.3“ nahrazuje číslem „3.5.“ 

 Jedná se o formální změnu čísla původní podkapitoly 3.3. Vymezení ploch přestavby. 

 

59. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.5. Vymezení ploch přestavby se v prvním 
odstavci první větě nahrazuje číslovka „11“ číslovkou „12“. 

 Jedná se o aktualizaci počtu vymezených ploch přestavby v navazující tabulce A.22: Vymezené 

plochy přestavby.  
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60. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.5, v tabulce A.22: Vymezené plochy 
přestavby, se vypouští původní první a desátý řádek označený pořadovými čísly 1 a 
10, v prvním sloupci se pořadová čísla původního druhého až devátého řádku 2-9 mění 
na čísla 1-8, původní pořadové číslo jedenáctého řádku 11 se mění na číslo 9, ve 
třetím sloupci se v nově označeném prvním, druhém a třetím řádku nahrazuje slovo 
„DS8“ slovem „DS25“ a za nově označený devátý řádek se vkládají se tři nové řádky. 

 Důvodem vypuštění prvního řádku tabulky a nahrazením slova „DS8“ slovem „DS25“ ve třetím 

sloupci v nově označených řádcích č. 1-3 je skutečnost, že změnou územního plánu bylo formou 

vypuštění JZ části původně navržené plochy DS8 upraveno její vymezení a takto vzniklá 

(zmenšená) nová plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) byla označena DS25.  

 Změnou územního plánu byla vypuštěna původně vymezená územní rezerva DS24 (její původní 

vymezení vyplynulo z požadavku na prověření dílčí části dopravního koridoru v souvislosti se 

zpracovanou dokumentací „Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové 

ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny“) a namísto ní jsou, v souladu s platnými ZÚR OK nově 

navrženy plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS26 a DS27. V nově navržené 

ploše DS26 byly vymezeny tři nové plochy přestavby označené čísly P12, P13 a P14.  

 Důvodem vypuštění původního desátého řádku tabulky je skutečnost, že původně navržená plocha 

rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) RH3 již byla zrealizována. 

 Změnou v prvním sloupci se doplňuje označení jednotlivých řádků po úpravě původní tabulky.  
 

61. V kapitole 3 v názvu původní podkapitoly 3.4. Vymezení systému sídelní zeleně se 
původní číslo podkapitoly „3.4“ nahrazuje číslem „3.6.“ 

 Jedná se o formální změnu čísla původní podkapitoly 3.4. Vymezení systému sídelní zeleně. 

 

62. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.6, v oddílu a) Veřejná zeleň, se za 
poslední čtvrtou odrážku vkládají dvě nové odrážky s textem: 

 Důvodem vložení nového textu je návrh nových ploch zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) 

ZV3, která je určená k založení malého lesoparku a ZV4, která je určená k dotvoření předpolí 

zámeckého parku 
 

63. V kapitole 3 v nově označené podkapitole 3.6, v tabulce A.23: Navržené plochy zeleně 
na veřejných prostranstvích, se vkládají dva nové řádky s pořadovými čísly 3, 4 a v 
posledním řádku se mění původní hodnota „3,052“ na novou hodnotu „7,559“. 

 Důvodem vložení třetího řádku je návrh nové plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) ZV3. 

 Důvodem vložení čtvrtého řádku je návrh nové plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) 

ZV4. 

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vložení nových řádků č. 

3 a 4. 

 

b) Odůvodnění návrhu nových zastavitelných ploch, vypuštění původně navržených 

zastavitelných ploch a změn funkčního využití stávajících ploch řešených změnou č. 1 

1. Návrh / vymezení nových zastavitelných ploch 

Ve smyslu požadavků na změnu využití ploch byly změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou 

navrženy/vymezeny tyto nové zastavitelné plochy: 
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Tab. B.6: Přehled nově navržených zastavitelných ploch  

Ozn. 

lokality 17 

Katastrální 
území 

Současný stav dle platného 

ÚP Loučná nad Desnou 
Navržené řešení (změna) 

Označení 
navržené 

plochy 

A1 Filipová 

Plochy zemědělské (NZ) 18 – stav 

Plochy přírodní (NP) – návrh 

Plochy dopravní infrastruktury – účelová 
doprava (DSx) – stav 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – stav 

Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – stav 

Plochy soukromé zeleně (ZS) – stav 

Plochy veřejných prostranství (PV) - stav 

Plochy dopravní infrastruktury – 
silniční doprava (DS) – návrh 

DS25, DS26, 
DS27 

A2 Filipová Plochy soukromé zeleně (ZS) – stav 
Plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) – návrh 

ZV4 

A3 Kociánov 

Plochy zemědělské (NZ) – stav 

Plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení (OM) - návrh 

Plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) – návrh 

ZV3 

A4 Kociánov 
Plochy rekreace – na plochách přírodního 
charakteru – stav 

Plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení (OM) – návrh 

OM9 

A5 Kociánov Plochy zemědělské (NZ) – stav 
Plochy smíšené obytné – 
venkovské (SV) – návrh 

SV28 

A6 Rejhotice 

Plochy zemědělské (NZ) – stav 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
- stav 

Plochy veřejných prostranství 
(PV) – návrh 

PV17 

A7 
Kouty nad 
Desnou 

Plochy veřejných prostranství (PV) – stav 
Plochy občanského vybavení 
se specifickým využitím (OX) – 
návrh 

OX2 

 

2. Charakteristika a zdůvodnění navržených ploch 

Charakteristika a zdůvodnění navržených ploch je uvedeno níže v kapitole 4, podkapitole 4.4 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění. 

 

3. Vypuštění původně navržených zastavitelných ploch  

Ve výše uvedené tabulce č. B.2 je uveden taxativní přehled ploch, které byly v Územním plánu 

Loučná nad Desnou navrženy jako zastavitelné, ale jeho změnou se vypouštějí (vyřazují) z výrokové 

části (Návrhu) územního plánu. 

V souladu s aktualizací č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje se na jižním okraji 

řešeného území změnou územního plánu vypouští část původně navržené plochy dopravní 

infrastruktury – silniční doprava (DS) DS8. V této souvislosti se změnou územního plánu současně 

vyznačuje stávající využití území v této ploše. 

 

 

 

                                                           
17

 Označení a grafické vymezení jednotlivých lokalit řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou je uvedeno ve výkrese B.2.4 Přehled 

lokalit a ploch řešených změnou č. 1 – schéma grafické části Odůvodnění změny územního plánu. 
18

  Index (druh) plochy s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Loučná nad Desnou 
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Tab. B.7: Vypuštění některých původně navržených zastavitelných ploch - přehled vymezených dílčích 

ploch a jejich stávající využití v části původně navržené plochy DS8 

Ozn. 
lokality19 

Katastrální 
území 

Současný stav dle 

platného ÚP Loučná nad Desnou 

Aktuální využití území – nové vymezení 
stávajícího stavu 

D1 Filipová 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – stav 

D2 Filipová 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – stav 

D3 Filipová 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) – 
stav 

D4 Filipová 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) – stav 

D5 Filipová 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy lesní (L) – stav 

D6 Filipová 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) – 
stav 

D7 Filipová 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy dopravní infrastruktury – železniční 
doprava (DZ) – stav 

D8 Filipová 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy zemědělské (NZ) – stav 

D9 Filipová 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy soukromé zeleně specifické (ZSx) – 
stav 

D10 Filipová 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy zemědělské (NZ) – stav 

 

3.5.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, 

vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení 

podmínek pro jejich využití 

64. Původní název kapitoly 4 „Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umisťování“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem „Koncepce veřejné 
infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 

kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 

předpisem. 

 

65. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu a) Silniční doprava, se 
vypouští text ve druhé, třetí a čtvrté odrážce a vkládá se nová druhá odrážka s textem: 

 Pro realizaci nové trasy silnice I/44 jsou v platném územním plánu navrženy plochy DS9, DS10 a 

DS19. Změnou územního plánu bylo formou vypuštění JZ části původně navržené plochy DS8 

upraveno její vymezení a takto vzniklá (zmenšená) nová plocha dopravní infrastruktury – silniční 

doprava (DS) byla označena DS25.  

 Změnou územního plánu byla rovněž vypuštěna původně vymezená územní rezerva DS24 (její 

původní vymezení vyplynulo z požadavku na prověření dílčí části dopravního koridoru v 

                                                           
19

 Označení a grafické vymezení jednotlivých lokalit řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou je uvedeno ve výkrese B.2.4 Přehled 

lokalit a ploch řešených změnou č. 1 – schéma grafické části Odůvodnění změny územního plánu. 
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souvislosti se zpracovanou dokumentací „Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k 

protipovodňové ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny“) a namísto ní jsou, v souladu 

s platnými ZÚR OK nově navrženy plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS26 a 

DS27. Text v nové druhé odrážce popisuje aktualizovanou koncepci vymezení navržených ploch 

určených pro realizaci nové trasy silnice I/44. 

 Prodloužení železniční tratě Kouty nad Desnou vyplývalo z 1. aktualizace ZÚR OK. V platné ZÚR 

OK, ve znění změny č. 2a již tento požadavek není, tzn., že železniční trať zůstane ukončena 

stávajícím koncovým nádražím v Koutech nad Desnou. Z tohoto důvodu bylo původně uvažované 

prodloužení železniční tratě č. 293, které bylo přípustnou činností v navržené ploše DS19, 

vypuštěno i z řešení ÚP Loučná nad Desnou. 

 

66. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu b) Místní komunikace, se 
původní text v šesté odrážce „V místní části Rejhotice je západně od hřbitova navržena 
plocha PV10, určená pro realizaci místní komunikace, zajišťující dopravní obsluhu 
navržené plochy smíšené obytné – venkovské SV16“ nahrazuje novým textem „V 
místní části Rejhotice západně od hřbitova jsou navrženy plochy PV16 a PV17, určené 
pro realizaci místní komunikace“. 

 Navržená plocha veřejných prostranství PV16 je zbytkovou plochou původně navržené plochy 

veřejných prostranství (PV) PV10, jejíž část však již byla realizována jako hráz vodní nádrže (st. 

pl. 591). Z důvodu zajištění potřebné šířky veřejného prostranství, je navržena plocha veřejných 

prostranství (PV) PV17 (viz také výše odůvodnění pod pořadovým číslem 35 měněné části ÚP 

Loučná nad Desnou). 
 

67. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu d) Doprava v klidu, se 
původní text na konci první odrážky „nově navrženou plochu smíšenou obytnou 
venkovskou SV12“ nahrazuje novým textem „navrženou plochu smíšenou obytnou – 
venkovskou SV27“. 

 Důvodem úpravy původního textu je skutečnost, že malá část původně navržené plochy SV12 již 

byla realizována a takto nově vzniklá zbytková plocha je nově označena jako plocha SV27 (viz 

také výše odůvodnění pod pořadovým číslem 38 měněné části ÚP Loučná nad Desnou). 
 

68. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu d) Doprava v klidu, se ve 
čtvrté odrážce nahrazuje slovo „Rejhotice“ slovem „Kociánov“. 

 Důvodem úpravy je oprava chybně uvedeného názvu katastrálního území v původním textu. 
 

69. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu g) Železniční doprava se 
vypouští poslední odrážka. 

 Prodloužení železniční tratě Kouty nad Desnou vyplývalo z 1. aktualizace ZÚR OK. V platné ZÚR 

OK, ve znění změny č. 2a již tento požadavek není, tzn., že železniční trať zůstane ukončena 

stávajícím koncovým nádražím v Koutech nad Desnou. Z tohoto důvodu bylo původně uvažované 

prodloužení železniční tratě č. 293 vypuštěno i z řešení ÚP Loučná nad Desnou. 

 

70. V kapitole 4 podkapitole 4.2. Technická infrastruktura se v oddílu f) Nakládání s odpady 
vypouští poslední odrážka. 

 Důvodem vypuštění druhé odrážky je skutečnost, že původně navržená plocha TO1 již byla 

zrealizována. 
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71. V kapitole 4 podkapitole 4.3. Občanské vybavení se ve druhé odrážce nahrazuje 
číslovka „12“ číslovkou „13“. 

 Jedná se o aktualizaci počtu navržených ploch pro občanské vybavení.  

 

72. V kapitole 4 podkapitole 4.3. Občanské vybavení se ve třetí odrážce nahrazují slova 
„OM1 – OM8“ slovy „OM1, OM3 – OM10“. 

 Změnou územního plánu byla vypuštěna původně navržení plocha OM2 a navrženy nové plochy 

OM9 a OM10 (viz také výše odůvodnění pod pořadovým číslem 25 měněné části ÚP Loučná nad 

Desnou). Z tohoto důvodu byl upraven i jejich výčet ve třetí odrážce podkapitoly 4.3.  
 

73. V kapitole 4 podkapitole 4.3. Občanské vybavení se ve čtvrté odrážce v poslední větě 
za slovo „nebo“ vkládá předložka „v“. 

 Jedná se o doplnění chybějící předložky, jejíž absence je zjevnou chybou v textu.  

 

74. V kapitole 4 podkapitole 4.4. Veřejná prostranství se v prvním odstavci v první větě 
nahrazuje číslovka „12“ číslovkou „13“ a v poslední větě se slova „A.10“ nahrazují slovy 
„A.11“. 

 Jedná se o aktualizaci počtu navržených ploch pro veřejná prostranství.  

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.10. 

 

75. V kapitole 4 se za podkapitolu 4.4 vkládá nová podkapitola „4.5. Vymezení koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl rozšířen původní název 

kapitoly mj. také o vymezení „koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro 

jejich využití“. Z uvedeného důvodu byla vložena nová podkapitola 4.5. Vymezení koridorů pro 

veřejnou infrastrukturu. Územním plánem ani jeho změnou nejsou vymezovány žádné koridory pro 

veřejnou infrastrukturu 

 Územním plánem se vymezuje koridor dopravní infrastruktury, zahrnující navržené plochy 

dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS9, DS10, DS19, DS25, DS26 a DS27, které jsou 

určeny pro realizaci silnice I/44 a souvisejících staveb. 

 

3.5.5. 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. 

76. Původní název kapitoly 5 „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem 
„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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 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 

kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 

předpisem. 

 

77. V kapitole 5, podkapitole 5.1. Koncepce uspořádání krajiny se v názvu oddílu a) 
Východiska, principy a priority doplňují slova „– ochrana přírodních a kulturních hodnot 
území“. 

 Jedná se o formální upřesnění původního příliš obecně označeného názvu oddílu. 
 

78. V kapitole 5, podkapitole 5.1. Koncepce uspořádání krajiny v nově označeném oddílu 
a) Východiska, principy a priority – ochrana přírodních a kulturních hodnot území se ve 
třetí odrážce původní text „pohledové horizonty s vymezenými plochami pro ochranu 
krajinných horizontů“ nahrazuje novým textem „krajinné horizonty s vymezenými 
plochami pro ochranu pohledových horizontů“. 

 Jedná se o úpravu textové části, při níž jsou uvedeny do souladu (sjednoceny) názvy v grafické a 

textové části územního plánu. 
 

79. V kapitole 5, podkapitole 5.1. Koncepce uspořádání krajiny, v nově označeném oddílu 
a) Východiska, principy a priority – ochrana přírodních a kulturních hodnot území, se ve 
čtvrté odrážce původní text „místa panoramatických a dálkových pohledů“ nahrazuje 
novým textem „místa dalekých rozhledů“. 

 Jedná se o úpravu textové části, při níž jsou uvedeny do souladu (sjednoceny) názvy v grafické a 

textové části územního plánu. 
 

80. V kapitole 5, podkapitole 5.2 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu a) Vymezení základních krajinných ploch, se v posledním odstavci ve 
třetí větě vypouští slovo “krajinných“. 

 Jedná se o úpravu textové části, při níž jsou uvedeny do souladu (sjednoceny) názvy v grafické a 

textové části územního plánu. 
 

81. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, se z původního názvu pododdílu 1. Cílové 
charakteristiky krajiny vypouští slovo „charakteristiky“ a nahrazuje se slovem „kvality“. 

 Nahrazení původního slovního spojení „charakteristiky krajiny“ slovy „kvality krajiny“ vyplývá 

z platných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 2a. 

 

82. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, se v první větě vypouští slova „oblastí se 
shodným krajinným typem -“ a v poslední větě se vypouští slovo „charakteristiky“ a 
nahrazuje se slovem „kvality“. 

 Vypuštění slov slova „oblastí se shodným krajinným typem“ vyplývá z platných Zásad územního 

rozvoje Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 2a. 

 Nahrazení původního slovního spojení „charakteristiky krajiny“ slovy „kvality krajiny“ vyplývá 

z platných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 2a. 
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83. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, v nově označeném pododdílu 1. Cílové 
kvality krajiny, se za nadpis a) DKJ Sídlo vkládá slovo „(S)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) diferencované krajinné jednotky (DKJ) „Sídlo“.  

 

84. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, v nově označeném pododdílu 1. Cílové 
kvality krajiny, se za nadpis b) DKJ Ekoton sídla vkládá slovo „(E)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) diferencované krajinné jednotky (DKJ) „Ekoton 

sídla“.  

 

85. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, v nově označeném pododdílu 1. Cílové 
kvality krajiny, se za nadpis c) DKJ Zemědělská lučně – lesní krajina vkládá slovo „(L)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) diferencované krajinné jednotky (DKJ) 

„Zemědělská lučně – lesní krajina“.  

 

86. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, v nově označeném pododdílu 1. Cílové 
kvality krajiny, se za nadpis d) DKJ Přírodě blízká lesní krajina vkládá slovo „(P)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) diferencované krajinné jednotky (DKJ) „Přírodě 

blízká lesní krajina“.  

 

87. V kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, oddílu b) Ochrana krajinného rázu, v nově označeném pododdílu 1. Cílové 
kvality krajiny, se za nadpis e) DKJ Antropogenní lesní krajina vkládá slovo „(A)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) diferencované krajinné jednotky (DKJ) 

„Antropogenní lesní krajina“.  

 

88. V kapitole 5, v podkapitole 5.3. Územní systém ekologické stability, v tabulce A.24: 
Navržené plochy pro ÚSES, se vypouští původní první a druhý řádek označený 
pořadovými čísly 1 a 2, v prvním sloupci se pořadová čísla původního třetího až pátého 
řádku 3-5 mění na čísla 1-3, vkládají se tři nové řádky a v posledním řádku se mění 
původní hodnota „4,092“ na novou hodnotu „2,872“. 

 Na jižním okraji k.ú. Filipová jsou navrženy plochy přírodní (NP) NP6, NP7 a NP8, které jsou 

určeny pro doplnění vymezeného regionálního biocentra OK13 U Filipové. Navržené plochy NP7 a 

NP8 budou současně plnit i funkci zátopového území navrhovaného suchého poldru Filipová, který 

je, stejně jako regionální biocentrum Filipová, v ZÚR OK vymezen jako veřejně prospěšné 

opatření. Plochy NP6, NP7 a NP8, nově uvedené na 4-6 řádku tabulky, jsou navrženy na místě 

původně navržené plochy přírodní (NP) NP1 – podrobně viz také výše tabulka B.1. Srovnávací 

tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou. 

 Původně navržená plocha přírodní (NP) NP2, uvedená v druhém řádku tabulky, byla z řešení ÚP 

Loučná nad Desnou vypuštěna a změnou územního plánu je nově vymezena jako součást navržené 

plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS27. 
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 Změnou v prvním sloupci se doplňuje označení jednotlivých řádků po úpravě původní tabulky.  

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po vypuštění řádků č. 1, 2 a 

vložení nových řádků označených čísly 4-6. 

 

V následující tabulce je uveden přehled úprav nebo vymezení nových ploch prvků územního 

systému ekologické stability (biocentra, biokoridory), které se mění oproti řešení platného územního 

plánu. 

Tab. B.8: Přehled aktualizovaných a nově vymezených ploch prvků územního systému ekologické stability 

(biocentra, biokoridory) 

Ozn. 
lokality 

Katastrální 
území 

Popis vymezeného prvku ÚSES 
Označení 

navržené plochy 

E1 Filipová 

Rozdělení původně navržené plochy přírodní NP1 na dvě dílčí plochy 
NP6 a NP7 určené pro realizaci dílčí části regionálního biocentra 
(RBC) U Filipové. Plocha NP7 bude současně určena i pro realizaci 
dílčí části poldru Filipová. RBC U Filipové i poldr Filipová jsou v ZÚR 
OK vymezeny jako veřejně prospěšná opatření (VPO) a v této části 
řešeného území dochází k jejich vzájemnému překryvu. 

NP6, NP7 

E2 Filipová 

Návrh nové plochy přírodní NP8, která je určena jednak pro realizaci 
dílčí části regionálního biocentra (RBC) U Filipové, jednak pro realizaci 
dílčí části poldru Filipová. RBC U Filipové i poldr Filipová jsou v ZÚR 
OK vymezeny jako veřejně prospěšná opatření (VPO) a v této části 
řešeného území dochází k jejich vzájemnému překryvu. 

NP8 

E3 
Kouty nad 
Desnou 

Vymezení stávajícího lokálního biokoridoru propojujícího LBC Pod 
Polomem s vymezeným LBC 244 na k.ú. Nové Losiny. 

- 

 

89. V kapitole 5, podkapitole 5.6 Ochrana před povodněmi, se v prvním odstavci, první 
větě vkládají slova „(plochy W2 – W15)“ a za první odstavec se vkládá druhý odstavec 
s textem “Pro realizaci suchého poldru Filipová jsou navrženy plochy NP7 a NP8“. 

 V prvním odstavci se jedná o formální doplnění výčtu navržených ploch pro protipovodňovou 

ochranu území. 

 V druhém odstavci je uveden výčet navržených ploch určených pro realizaci suchého poldru 

Filipová. 
 

90. V kapitole 5, podkapitole 5.7 Rekreace, se v druhém odstavci, poslední větě nahrazují 
slova „A.2, A.3, A.4, A.5, A.12“ slovy „A.3, A.4, A.5, A.6, A.13“  

 Jedná se o aktualizaci očíslování tabulek, v nichž jsou uvedeny údaje o navržených plochách pro 

rekreaci. 

 

91. V kapitole 5 se vkládá nová podkapitola „5.8. Dobývání nerostů“: 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byla vložena nová podkapi-

tola 5.8. Dobývání nerostů. Důvodem změny je uvedení původního textu do souladu s aktuálním 

právním předpisem. 
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3.5.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 

přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 

plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 

uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně 

přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 

uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 

výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 

rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich 

využití) 

92. Původní název kapitoly 6 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsob-
bem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-
nek ochrany krajinného rázu“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem „Stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 

kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 

předpisem. 

 

93. V kapitole 6 se vypouští původní podkapitola 6.1. Vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití včetně původní tabulky č. A.25. Přehled ploch s rozdílným způsobem 
využití zastoupených v Územním plánu Loučná n. Desnou. 

 Tabulka „Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v územním plánu Loučná nad 

desnou“ již není uváděna v kapitole 6, ale je uvedena v kapitole 3 textové části A.1 Územní plán 

(výrok), podkapitole 3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Tato úprava vyplývá 

z novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 
 

94. V kapitole 6 se vypouští název původní podkapitoly 6.2. Podmínky pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití, včetně nadpisu VYMEZENÍ POJMŮ a nahrazuje se 
novým názvem podkapitoly „6.1. Vymezení pojmů“: 

 Jedná se o nové označení kapitoly, obsahující vymezení pojmů. 
 

95. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu a) Činnosti, se 
v první odrážce na konec poslední věty vkládají slova „případně také v polyfunkčních 
objektech – v kombinaci s občanským vybavením“. 

 Důvodem úpravy původního textu je jeho zpřesnění a rozšíření. 
 

96. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu a) Činnosti, se 
ve čtrnácté odrážce obsahující výklad pojmu „Podnikatelskou činností v plochách 
bydlení v rodinných domech“ původní text vypouští a nahrazuje se novým textem. 
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 V textové části platného územního plánu, v části B.1. Odůvodnění územního plánu, v kapitole 3, 

podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6, písm. a) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití, byl uveden pojem „Podnikatelská činnost v plochách bydlení v rodinných 

domech“, který byl definován jako „provozování podnikatelské činnosti na pozemcích staveb pro 

individuální bydlení v objektech do 25 m
2
 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním 

nadzemním podlažím, s možností podsklepení, přičemž vlastní podnikatelskou činností nesmí 

docházet ke snižování kvality prostředí a pohody bydlení ve vymezených plochách individuálního 

bydlení ani na sousedních nebo navazujících plochách“. Definice pojmu podnikatelská činností v 

plochách bydlení v rodinných domech vycházela z ustanovení § 21 odst. 6 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 

501/2006 Sb., v platném znění, a byla takto vztažena pouze k plochám individuálního bydlení 

(PRZV Plochy individuálního bydlení). V plochách smíšených obytných (PRZV Plochy smíšené 

obytné) tam mohla být podnikatelská činnost provozována zase jen pouze v rámci ploch bydlení v 

rodinných domech (individuálního bydlení), nikoli např. v plochách hromadného bydlení. Definice 

pojmu zároveň obsahovala i zpřesňující lokalizaci „na pozemcích staveb pro individuální bydlení“. 

Důvodem tohoto zpřesnění byla snaha zabránit realizaci těchto staveb na samostatných pozemcích 

(tj. tam kde není nebo není stavebníkem/investorem uvažována žádná stavba rodinného domu), 

která vycházela z principu předběžné opatrnosti, tzn. že by při stavebně povolovací činnosti mohlo 

být případně toto ustanovení vykládáno tak, že když je v přípustném využití (u ploch bydlení 

v rodinných domech) uvedeno, že je přípustné umisťování (v podmínkách přípustného využití) 

veřejných prostranství, venkovních maloplošných zařízení tělovýchovy a sportu, dětských hřišť, 

veřejné a izolační zeleně – u nichž se nepředpokládá (a ani to není možné), že by byly přímou a 

nedílnou součástí pozemků staveb pro bydlení (pozemků rodinných domů), tak je zde možno 

umisťovat také stavby pro provozování podnikatelské činnosti (živnostenské provozovny) na 

samostatných pozemcích. Při praktické aplikace tohoto pojmu se ukázalo, že jeho vymezení je 

kontraproduktivní, a to zejména stanovenou limitní výměrou do 25 m
2
 zastavěné plochy. Protože 

tento pojem již není obsažen ve výrokové části měněné změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou, byla 

slova „v plochách bydlení v rodinných domech“ vypuštěna (viz také níže odůvodnění pod 

pořadovými čísly 102 a 106 měněné části ÚP Loučná nad Desnou). 
 

97. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu a) Činnosti, se 
za čtrnáctou odrážku vkládají tři nové odrážky s výkladem pojmů „velkovýrobní způsob 
zemědělského obhospodařování pozemků“, „malovýrobní způsob zemědělského 
obhospodařování pozemků“ a „sítě technického vybavení“. 

 Nově definované pojmy doplňují původní vymezené pojmy, které se vztahují k navazující 

podkapitole 6.2., kde jsou uváděny v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 

v níž jsou uvedené pojmy používány.  
 

98. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu c) Ostatní 
pojmy, se v první odrážce za poslední slovo „území“ vkládají slova „s tím, že celková 
hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů 
překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro 
stávající chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a na 
hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací 
dokumentaci“. 

 Důvodem úpravy původního textu je jeho zpřesnění a rozšíření. 
 

99. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu c) Ostatní 
pojmy, se za stávající třetí odrážku vkládá sedm nových odrážek s výkladem pojmů 
„sídelní struktura“, „tradiční historická urbanistická struktura sídla“, „půdorysná 
struktura sídla“, „charakter zástavby“, „venkovský charakter zástavby“, „městský a 
příměstský charakter zástavby“ a „okolní zástavba“. 
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 Nové pojmy se vztahují k doplněné podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, 

v níž jsou uvedené pojmy používány. 

 

100. V kapitole 6, v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, oddílu c) Ostatní 
pojmy, se za stávající poslední (nově dvanáctou) odrážku vkládá nová (třináctá) 
odrážka s výkladem pojmu „podkroví“. 

 Nově definovaný pojem se vztahuje k doplněné podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového 

uspořádání.  

 

101. V kapitole 6, za text v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, se vkládá 
název podkapitoly 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“. 

 Doplnění názvu podkapitoly. 

 

102. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 2. Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), 
pododdílu Přípustné využití se ve druhé odrážce vypouští slova „v plochách bydlení v 
rodinných domech“. 

 Důvody vypuštění části původního textu jsou uvedeny výše pod pořadovým číslem 96 měněné 

části ÚP Loučná nad Desnou. 
 

103. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 7. Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV), 
pododdílu Nepřípustné využití se za první odrážku vkládá druhá odrážka s textem: 

 V druhé odrážce je uvedeno, že nepřípustným využitím jsou všechny činnosti, které svým 

provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou 

zvyšují dopravní zátěž v území. Jedná se o doplnění výčtu nepřípustných činností s cílem zamezení 

případného obtěžování okolní nebo navazující zástavby.  

 

104. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 8. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OM), 
pododdílu Přípustné využití se vypouští poslední (šestá) odrážka. 

 Důvodem vypuštění slov „Pouze v ploše OM3: centrum ekologické výchovy“ je neaktuálnost 

původního záměru. 
 

105. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 11. Plochy občanského vybavení se specifickým využitím 
(OX), pododdílu Hlavní využití se za první odrážku vkládá druhá odrážka s textem: 

 Důvodem je doplnění textu „zařízení Horské služby v navržené ploše OX2“ do hlavního využití 

v plochách občanského využití je rozšíření původního rozsahu podmínek hlavního využití. 

 

106. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 13. Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), pododdílu 
Přípustné využití se ve čtvrté odrážce vypouští slova „v plochách bydlení v rodinných 
domech“ a za poslední (desátou) odrážku se vkládá nová jedenáctá odrážka s textem: 
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 Důvody vypuštění části původního textu „v plochách bydlení v rodinných domech“ jsou uvedeny 

výše pod pořadovým číslem 96 měněné části ÚP Loučná nad Desnou. 

 Vložení poslední odrážky s textem: „individuální rekreace“ reaguje na skutečnost, že řada objektů, 

které jsou formálně (dle evidence Katastru nemovitostí) vedeny jako objekty bydlení, je využívána 

pro rekreační činnost. Cílem uvedené úpravy je umožnit případné předení objektů pro bydlení na 

objekty pro rekreaci 

 

107. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 13. Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), pododdílu 
Podmíněně přípustné využití se v první odrážce nahrazuje slovo „SV12“ slovem 
„SV27“. 

 Důvodem úpravy původního textu je skutečnost, že malá část původně navržené plochy SV12 již 

byla realizována a takto nově vzniklá zbytková plocha je nově označena jako plocha SV27 (viz 

také výše odůvodnění pod pořadovým číslem 38 měněné části ÚP Loučná nad Desnou). 

 

108. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 14. Plochy smíšené obytné – rekreační (SR), pododdílu 
Nepřípustné využití se v poslední (jedenácté) odrážce vypouští slova „a SR10“. 

 Důvodem vypuštění předmětného textu je skutečnost, že celá původně navržená plocha SR10 již 

byla zrealizována. 

 

109. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 15. Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS), se 
za název pododdílu Přípustné využití vkládají tři nové odrážky s textem: 

 Důvodem doplnění textu „silnice včetně dílčích napojení a úprav na stávající silnice“, „místní 

komunikace“ a „odstavné silniční pruhy a parkoviště, zastávky hromadné dopravy“ je upřesnění 

přípustného využití v plochách dopravní infrastruktury – silniční doprava. 

 

110. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 15. Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS), se 
v pododdílu Přípustné využití vypouští v poslední odrážce text „pouze v plochách DS9 
a DS19: železniční doprava“ a nahrazuje se textem „plochy pro realizaci prvků ÚSES 
(biocentra, biokoridory) v místech kde dochází ke křížení s plochami silniční dopravy“. 

 Prodloužení železniční tratě Kouty nad Desnou vyplývalo z 1. aktualizace ZÚR OK. V platné ZÚR 

OK, ve znění změny č. 2a již tento požadavek není, tzn., že železniční trať zůstane ukončena 

stávajícím koncovým nádražím v Koutech nad Desnou. Z tohoto důvodu bylo původně uvažované 

prodloužení železniční tratě č. 293 vypuštěno i z řešení ÚP Loučná nad Desnou. 

 Vzhledem k tomu, že některé navržené plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) kříží 

nebo zasahují do již dříve vymezených ploch prvků územního systému ekologické stability 

(ÚSES), je z důvodu zachování funkčnosti a kontinuity ploch ÚSES navržena jejich přípustnost i 

v plochách dopravy, kdy se bude zpravidla jednat o mimoúrovňově křížení budoucí silnice 

s vymezeným biokoridorem nebo biocentrem. Navíc mají plochy dopravní infrastruktury – silniční 

doprava určené, pro realizaci silnice I/44, koridorový charakter (pás území o šířce 150 m), přičemž 

se předpokládá, že zastavěna bude pouze cca jedna třetina až čtvrtina z uvedené šířky. Zbývající 

plochy budou plnit funkci prvků ÚSES (biocentra, biokoridory).  
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111. V kapitole 6 v nově označené podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, oddílu 22. Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ), se 
v pododdílu Přípustné využití v první odrážce vypouští původní text „v ploše VZ2 
pouze: lesnická výroba“ a nahrazuje se novým textem „v navržené ploše VZ2 je 
přípustná pouze lesnická výroba a činnosti související“ a ve druhé odrážce se vypouští 
původní text „nezemědělská výrobní činnost pouze v plochách zemědělské výroby“, 
který se nahrazuje novým textem „nezemědělská podnikatelská výrobní činnost 
slučitelná s hlavním využitím.“ 

 Úpravou textu v první odrážce dochází ke zpřesnění původního textu, jehož znění nebylo příliš 

srozumitelné. 

 Úpravou textu ve druhé odrážce dochází k doplnění původního textu o výrobní činnost slučitelné s 

hlavním využitím. 
 

112. V kapitole 6 podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání se 
v prvním odstavci za slovem „přizpůsobeno“ vypouští předložka „z“. 

 Jedná se o vypuštění předložky, která je zjevnou chybou v textu.  

 

113. V kapitole 6 podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání se za 
prvním odstavcem vkládají čtyři nové odrážky s textem: 

 Důvodem úpravy této podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu měla pouze 

proklamativní charakter. Nový text má příkazový/instruktivní charakter a je výrokem, který 

jednoznačně stanovuje podmínky prostorového uspořádání. 

V podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání je mj. uvedeno, že „Umístění a 

charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, musí 

respektovat charakter tradiční historické urbanistické a půdorysné struktury sídla, přičemž zejména 

výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve stávající zástavbě budou 

respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy“. 

Důvodem je zachování tradičního venkovského rázu sídla (tradiční historické urbanistické a 

půdorysné struktury sídla), k jehož specifickým rysům patří zejména: regionální specifičnosti 

urbanistického uspořádání zástavby (menší objemové měřítko zástavby jako celku i jednotlivých 

staveb, převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných prostranství a zahrad a přímá 

návaznost na krajinu). Cílem navrženého řešení je vytvořit podmínky zamezující pronikání staveb 

městského a příměstského charakteru zástavby a také staveb, které se zcela vymykají dochovanému 

typu tradiční zástavby. 

Úpravou původních podmínek jsou mj. naplňovány také vize, témata a cíle Politiky architektury a 

stavební kultury České republiky, která byly schválená Vládou České republiky dne 14. ledna 2015, 

kde se mj. uvádí:  

- Jako základní princip je třeba prosazovat a zdůrazňovat nutnost komplexního vnímání prostředí 

vytvářeného výstavbou, tedy nejen jednotlivých staveb, ale i jejich vzájemného působení a 

urbanistického uspořádání, vztahu ke stávajícím architektonickým a urbanistickým hodnotám a 

vlivu na krajinu. Komplexní vnímání prostředí se musí promítat do celkové koncepce, koncepce 

jednotlivých složek prostředí, až po urbanistický, architektonický a umělecký detail.  

- Při analýzách i návrzích je nutné důsledně zohledňovat specifické charakteristiky sídelní struktury 

v České republice i v jejích jednotlivých oblastech, včetně dochovaných architektonických a 

urbanistických hodnot. 

- Citlivé začlenění staveb do okolního prostředí je důsledkem respektu k prostorovým vztahům, 

atmosféře místa a struktuře stávající zástavby i vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Pro 

kontinuitu rázu a charakteru prostředí a společenskou přijatelnost staveb je důležitá vazba na 
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kulturní kontext, urbanistické hodnoty i výchozí přírodní danosti lokality, včetně začlenění stavby 

do krajiny a přiměřené krajinářské úpravy celého řešeného území respektující dané prostředí.  

- Stávající stavební fond je bohatstvím, které je třeba chránit a rozvíjet. Proto je nutné novou 

výstavbou respektovat a kultivovat existující prostředí a vycházet z jeho hodnot. Základním cílem je 

podporovat kontinuitu charakteru prostředí, struktury zástavby, konfigurace terénu, působení 

sídelních a krajinných dominant a jejich kompoziční vztahy a vhodně rozvíjet identitu místa. Ta 

tvoří jednu ze základních kvalit prostředí, umožňuje obyvatelům identifikaci s místem, kde žijí, a 

může se stát i významnou konkurenční výhodou daného sídla. 

 

3.5.7. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení 

a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 

činnosti 

114. V kapitole 7 se vypouští celý původní text, včetně původní tabulky A.26. Vymezení 
ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií, který se 
nahrazuje novým textem: 

 Důvodem přepracování této kapitoly je velké množství dílčích změn, které vyplynuly 

z vypuštěných nebo nově navržených zastavitelných ploch (viz také viz také výše tabulka B.1. 

Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou).  

 Původně vymezená územní studie US1, vztažená k navržené ploše RH4, zůstává i nadále součástí 

řešení ÚP Loučná nad Desnou. 

 Územní studie US2, vztažená k původně navržené ploše SV12 je nově nahrazena územní studií 

US10 (viz text níže). 

 Územní studie US6, vztažená k původně navržené ploše OM2 je nově nahrazena územní studií 

US11 (viz text níže). 

 Územní studie US7, vztažená k původně navržené ploše OM3 je nově nahrazena územní studií 

US12 (viz text níže). 

 Územní studie US8, vztažená k původně navržené ploše OM6 již byla zpracována a následné 

vložena do evidence územně plánovací činnosti 

 Územní studie US9 již není aktuální, plocha je zastavěna. 

 Územní studie označená US10 je vztažena k nově vymezené ploše SV27 

 Územní studie označená US11 je vztažena k nově navržené ploše OM10. 

 Územní studie označená US12 je vztažena k původně navržené OM3 a nově navržené ploše OM9. 

 

3.5.8. 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 

115. V kapitole 8, podkapitole 8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby, oddílu a) Dopravní 
infrastruktura (VD) se vypouští původní první odrážka s textem „silnice I/44 (VD1) 
[DS8]“, původní sedmá odrážka s textem „železniční trať č. 293 (VD2) [DS9]“, původní 
osmá odrážka s textem „železniční trať č. 293 (VD3) [DS19]“ a za poslední odrážku se 
vkládají tři nové odrážky s textem: 

 Původně navržená plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava DS8 byla z řešení ÚP Loučná 

nad Desnou vypuštěna. 

 Prodloužení železniční tratě Kouty nad Desnou vyplývalo z 1. aktualizace ZÚR OK. V platné ZÚR 

OK, ve znění změny č. 2a již tento požadavek není, tzn., že železniční trať zůstane ukončena 
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stávajícím koncovým nádražím v Koutech nad Desnou. Z tohoto důvodu bylo původně uvažované 

prodloužení železniční tratě č. 293 vypuštěno i z řešení ÚP Loučná nad Desnou. 

 Důvodem vymezení tří nových veřejně prospěšných staveb (VPS), určených pro realizaci silnice 

I/44, je návrh nových ploch dopravní infrastruktury DS25, DS26 a DS27.  

 

116. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu a Snižování 
ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami (VK) se za poslední 
odrážku vkládají dvě nové odrážky s textem: 

 Na jižním okraji k.ú. Filipová jsou navrženy plochy přírodní (NP) NP7 a NP8, které jsou určeny 

pro doplnění vymezeného regionálního biocentra OK13
20

 U Filipové, a které budou současně plnit 

i funkci zátopového území navrhovaného suchého poldru Filipová, který je, stejně jako regionální 

biocentrum Filipová, v ZÚR OK vymezen jako veřejně prospěšné opatření.  

 

117. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu b) Založení 
prvků územního systému ekologické stability (VU) se vypouští původní první odrážka s 
textem „regionální biocentrum U Filipové (VU1) [NP1]“, původní druhá odrážka s 
textem „regionální biocentrum U Filipové (VU2) [NP2]“ a za poslední odrážku se 
vkládají tři nové odrážky s textem: 

 Na jižním okraji k.ú. Filipová jsou navrženy plochy přírodní (NP) NP6, NP7 a NP8, které jsou 

určeny pro doplnění vymezeného regionálního biocentra OK13 U Filipové. Navržené plochy NP7 a 

NP8 budou současně plnit i funkci zátopového území navrhovaného suchého poldru Filipová, který 

je, stejně jako regionální biocentrum Filipová, v ZÚR OK vymezen jako veřejně prospěšné 

opatření. 

 Plochy NP6, NP7 a NP8 jsou navrženy na místě původně navržené plochy přírodní (NP) NP1 – 

podrobně viz také výše tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou 

č. 1 ÚP Loučná nad Desnou. 

 Původně navržená plocha přírodní (NP) NP2 byla z řešení ÚP Loučná nad Desnou vypuštěna a 

změnou územního plánu je nově vymezena jako součást navržené plochy dopravní infrastruktury – 

silniční doprava (DS) DS27. 

 

3.5.9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo 

zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 

dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona 

118. Původní název kapitoly 9 „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo“ se vypouští a nahrazuje se novým 
názvem „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 
8 katastrálního zákona“. 

 V souladu s novelizací vyhlášky č. 500/2006 Sb., včetně její přílohy č. 7, byl změnou č. 1 změněn 

původní název kapitoly 9 „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 

které lze uplatnit předkupní právo“ na nový název: „Vymezení veřejně prospěšných staveb a 

veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je 

                                                           
20

 Označení dle ZÚR OK 
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předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 

dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona“. 

 

119. V kapitole 9, podkapitole 9.1. Veřejná prostranství s předkupním právem pro Obec 
Loučná nad Desnou se v poznámce pod čarou mění původní datum „15.02.2017“ na 
nové datum „15.08.2021“ a vkládá se nový oddíl s textem: 

 Změnou územního plánu se aktualizuje datum v poznámce pod čarou. 

 Změnou územního plánu je vymezena nově plocha veřejného prostranství s předkupním právem 

pro Obec Loučná nad Desnou, která je označena PP2 a je určena k založení malého lesoparku. 

Jedná se o navrženou plochu zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) ZV3.  

 

3.5.10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 Změnou územního plánu se původní text v kapitole nijak nemění. 

 

3.5.11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

dohodou o parcelaci 

 Změnou územního plánu se původní text v kapitole nijak nemění. 

 

120. Vypouští se celá původní kapitola 12. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a 
stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření. 

 Změnou územního plánu byla vypuštěna původně vymezená územní rezerva DS24 (její původní 

vymezení vyplynulo z požadavku na prověření dílčí části dopravního koridoru v souvislosti se 

zpracovanou dokumentací „Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové 

ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny“) a namísto ní jsou, v souladu s platnými ZÚR OK nově 

navrženy plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS26 a DS27. 

 Územním plánem Loučná nad Desnou nejsou nyní vymezeny žádné plochy územních rezerv a 

z tohoto důvodu byla vypuštěna celá původní kapitola 12. 

 

3.5.12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 

grafické části 

121. V názvu původní kapitoly 13. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k 
němu připojené grafické části se číslovka „13“ nahrazuje číslovkou „12“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní kapitoly 13. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu 

výkresů k němu připojené grafické části. 

 

122. V názvu původní podkapitoly 13.1. Textová část se číslo „13.1“ nahrazuje číslem „12.1“ 
a v prvním odstavci se číslovka „44“ nahrazuje číslovkou „46“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní podkapitoly 13.1. Textová část.  

 Změnou byl aktualizován počet stran textové části. 
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123. V názvu původní podkapitoly 13.2. Grafická část se číslo „13.2“ nahrazuje číslem 
„12.2“ a původní číslo tabulky „A.28,“ se nahrazuje číslem „A.26:“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní podkapitoly 13.2. Grafická část.  

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.28: Obsah grafické části Územního plánu.  

 

3.5.13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu 

k rozboru udržitelného rozvoje území 

a) Horninové prostředí a geologie 

1. Geologické a geomorfologické poměry 

 Navrženou změnou nedojde k žádným dalším změnám geologických ani geomorfologických 

poměrů. 

2. Ochrana proti radonu 

 Podle mapy radonového rizika (1:50 000) se téměř celé řešené území nachází ve středním 

radonovém indexu (2. stupeň ze 3), pouze jižní okraj k.ú. Filipová a území východně od Kociánova 

se nachází ve vysokém radonovém indexu (3. stupeň ze 3). Podrobné posouzení radonové 

rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá měření objemové aktivity radonu v detailním 

měřítku, pro jednotlivé lokality a stavby, která budou provedena v navazujících stavebně správních 

řízeních. 

3. Ložisková území nerostných surovin 

a) Stávající zdroje nerostných surovin 

 Ve správním území obce Loučná nad Desnou se nachází významné geologické lokality, kterou jsou 

územním plánem i jeho změnou plně respektovány. 

 V řešeném území se nenachází žádné evidované ložisko nebo prognózní zdroj nerostných surovin. 

 Územním plánem ani jeho změnou nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů 

nebo ploch pro jeho technické zajištění. 

4. Poddolovaná území 

 Ve správním území obce Loučná nad Desnou se nachází lokality, v nichž v minulosti probíhala 

hlubinná (podpovrchová) těžba nerostných surovin (poddolovaná území), kterou jsou územním 

plánem i jeho změnou plně respektovány. 

5. Sesuvná území 

 V řešeném území obce Loučná nad Desnou jsou evidovány: aktivní sesuvné území, potenciální 

proudový sesuv a aktivní sesuv. Územním plánem jsou tyto skutečnost plně respektovány. 

 

b) Vodní režim 

1. Vyhodnocení navrženého řešení ve vztahu ke stanoveným záplavovým územím 

 Vodní tok Desná má Krajským úřadem Olomouckého kraje ze dne 5.1.2010 pod č.j.: KUOK 

552/2010 stanoveno záplavové území včetně vymezení aktivních zón. Pro území vymezená jako 

aktivní zóny záplavového území platí omezení dle § 67 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon). 
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 Část řešeného území se rovněž nachází v zóně vysokého a středního rizika dle schváleného plánu 

pro zvládání povodňových rizik. 

 Rozliv zvláštní povodně pod vodním dílem Dlouhé Stráně zasahuje do střední části správního 

území obce (údolní niva řeky Desné). 

 Změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou zasahuje do stanoveného aktivního záplavového území jižní 

okraj navržené plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS27, určené pro realizaci 

nové trasy (přeložky) silnice I/44 v poloze jižně od obce. Jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR OK. 

U této plochy silniční dopravy se však jedná o budoucí mimoúrovňové křížení (přemostění) 

vodního toku. Navržená plocha vychází z nadřazené koncepce dopravní infrastruktury a s ohledem 

na její lokalizaci není možno navrhnout alternativní řešení. Jedná se o plochu určenou pro realizaci 

veřejné infrastruktury. 

 Do řešení změny č. 1 ÚP Loučná nad Desnou je zapracována okrajová část navrženého suchého 

poldru Filipová. 

2. Vyhodnocení navrženého řešení ve vztahu k návrhu protipovodňových opatření 

 Z Plánu dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu 2016 - 2021 nevyplynula pro řešení změny č. 1 ÚP 

Loučná nad Desnou žádná nová konkrétní opatření. 

 Z koncepčního dokumentu Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, vydaného 

opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí ze dne 22.12.2015 č.j. 990992/ENV/15 

vyplývá, že do řešeného správního území obce Loučná nad Desnou zasahuje území s potenciálně 

významným povodňovým rizikem, které je vymezeno podél řeky Desná. V takto vymezeném 

území nebyly změnou č. 1 navrženy žádné zastavitelné plochy ani plochy změn v krajině. 

 K zamezení negativního ovlivňování kvality povrchových i pozemních vod, je v platném územním 

plánu navržena koncepce odkanalizování celého řešeného území, která je v souladu se schváleným 

Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. 

 Realizací navrženého rozvoje (urbanizace) území nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních vod, 

obzvlášť těch, které jsou zdroji pitné vody. 

 Navržený regulativ (stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) pro 

plochy vodní a vodohospodářské (W) umožňuje ve vhodných úsecích vodních toků realizaci 

malých retenčních nádrží s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení přívalových srážek. 

 

c) hygiena životního prostředí 

1. Ovzduší 

a) Základní koncepční dokumenty a požadavky na řešení 

 Krajský úřad Olomouckého kraje má zpracovaný a vydaný Program zlepšování kvality ovzduší – 

zóna střední Morava – CZ07 – aktualizace 2020, který nahradil předchozí programy na zlepšování 

kvality ovzduší (včetně jejich aktualizací) vypracované pro území Olomouckého kraje. 

Z uvedeného programu nevyplynuly pro řešené území obce Loučná nad Desnou žádné konkrétní 

požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Z dokumentu Národní program snižování emisí České republiky, schváleného usnesením vlády ČR 

č. 978 dne 02.12.2015 nevyplynuly pro řešené území obce Loučná nad Desnou žádné konkrétní 

požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Z dokumentu Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR, schváleného 

usnesením vlády ČR č. 979 dne 02.12.2015 nevyplynuly pro řešené území obce Loučná nad 

Desnou žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 

b) Vyhodnocení navrženého řešení 

 Dle Registru zdrojů znečištění ovzduší (REZZO) byly v řešeném území obce Loučná nad Desnou, 

v souladu s předcházející legislativou, evidovány: dva velké zdroje znečištění ovzduší (kotelna 
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firmy VELOSTEEL TRADING, s.r.o. a kotelna firmy Strong Wood, a.s.) a v kategorii střední 

zdroje znečištění ovzduší 16 zdrojů, které jsou provozovány zejména ve větších výrobních 

areálech, ale také v objektech občanského vybavení. Z pohledu plané legislativy se jedná se o 

významnější zdroje znečišťování lokálního významu. Změnou územního plánu nejsou navrženy 

žádné zdroje znečišťování ovzduší.  

 Místními zdroji znečištění jsou některá lokální topidla na tuhá paliva. Pro zlepšení kvality ovzduší 

bude nutno převést zbývající domácnosti na zemní plyn. Část obytného území podél silnice I/44, 

která prochází obcí, je zatížena imisemi ze silniční dopravy. Plochy navržené pro bydlení, by měly 

být plynofikovány a jejich realizací by nemělo docházet ke zhoršování kvality ovzduší. 

 Při ostatní činnosti v území (např. při umisťování nových provozoven) musí být v navazujících 

správních řízeních zajištěna a učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke zvyšování emisní 

zátěže v území. 

2. Hluk 

 Hluk ze silniční dopravy představuje v řešeném území poměrně významný problém, protože I/44 

převádí větší množství vozidel. Málo významným zdrojem hluku je zde železniční doprava. U nové 

trasy silnice I/44 (severní část) se předpokládá, že převede 70 % dopravy z její původní trasy 

(tranzit před obec Loučná n. D.). Zbývajících 30 % bude vedena v původní trase (cílová a zdrojová 

doprava a trasa do Nových Losin). Případná protihluková opatření budou odpovídat konkrétním 

údajům. Konkrétní podmínky pro tato opatření budou stanoveny v rámci následných stavebně 

správních řízení, v návaznosti na konkrétní projektovou dokumentaci staveb. 

 Vlastním provozem navržených ploch obytné zástavby nedojde ke zvýšení hlukové zátěže v území. 

Při provozování výrobní činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke zvyšování 

hluku v území a překračování maximální přípustné hladiny hluku. 

 

d) Ochrana přírody a krajiny 

1. Ochrana a tvorba přírody a krajiny 

Navržené plochy se nenacházejí v krajinářsky pohledově exponovaných polohách, kde by bylo 

reálné nebezpečí narušení krajinného rázu. Změnou nedojde ke snížení prostupnosti krajiny. Realizací 

navržené změny nedojde k narušení nebo snížení stávajícího rekreačního využití řešeného území.  

Vzhledem k tomu, že celé správní území obce Loučná nad Desnou lze klasifikovat jako území 

archeologického zájmu s doloženými i předpokládanými archeologickými lokalitami, bude nezbytné 

v následných stavebně správních řízeních stanovit podmínky pro dodržení ust. § 22 zák. č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a § 176 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění. 

2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Navrženou změnou se nemění koncepce ÚSES navržená v platném Územním plánu Loučná nad 

Desnou. 

 

e) Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí 

lesa (PUPFL) 

Realizací změny č. 1 nedojde k záboru vysokobonitního ZPF na půdách, které jsou zařazeny do I. 

nebo II. třídy ochrany ZPF. V nově navržených zastavitelných plochách řešených touto změnou se 

nenacházejí investice do půdy. Změnou nedojde k záboru ani k dotčení PUPFL. Vlastní zdůvodnění 

záborů půdního fondu je uvedeno v kapitole 4, podkapitole 4.4. Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této 

textové části Odůvodnění.  
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f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Navržené řešení vyvolává požadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Změnou jsou navrženy tři nové plochy určené pro realizaci nové trasy silnice I/44. 

 

g) Sociodemografické podmínky 

Navržená změna nebude mít žádný významnější vliv na sociodemografické podmínky v území. 

 

h) Bydlení  

Srovnáním počtu obyvatel za uplynulé čtyři dekády dospějeme k závěru, že křivka vývoje počtu 

obyvatel v Loučné nad Desnou měla po r. 1970 trvale vzestupný charakter (1644 obyvatel v r. 1970 a 

1933 obyvatel v r. 2001). Dle výsledků posledního Sčítání lidu, domů a bytů však v r. 2011 žilo 

v Loučné pouze 1662 obyvatel, tj. pouze o 17 obyvatel více než v r. 1970. Dle údajů z počátku roku 

2021 zde bylo evidováno 1507 obyvatel. Vzhledem k rozkolísanosti absolutních hodnot pohybu 

obyvatelstva je složité přesněji predikovat další vývoj, jenž však pravděpodobně bude i nadále 

nestabilní, v lepším případě se stagnační tendencí. Tendence demografické prognózy vývoje počtu 

obyvatel tedy bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva a na její přirozené obměně. Vývoj 

bude záviset i na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel z obce nebo imigraci do obce. 

Významnou roli bude hrát i přirozený pohyb obyvatelstva, z nichž je nejdůležitější pracovní dojíždění 

nebo vyjíždění ze sídla a s tím spojené nároky na bydlení, a možnosti nabídky občanské vybavenosti a 

služeb v sídle. Jedná se však o vývoj obyvatel přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování 

obyvatelstva může zvrátit dosavadní nepříznivé vývojové tendence počtu obyvatel. Jako optimální 

cílová velikost Loučné nad Desnou je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 1650 obyvatel – 

podrobně viz následující podkapitola 3.6, oddíl 3.6.3. 

 

i) Rekreace 

Změnou č. 1 nejsou navrženy žádné plochy pro individuální nebo hromadnou rekreaci. Navržená 

změna nebude mít vliv na nárůst počtu rekreačních objektů či lůžkových kapacit. 

 

j) Hospodářské podmínky 

Navržená změna nebude mít žádný přímý vliv na zvýšení ekonomického potenciálu obce. 

 

3.6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 

3.6.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s cíli a úkoly stavebního 

zákona 

Jedním z hlavních cílů územního plánování, vyplývajících ze stavebního zákona, je ochrana 

krajiny, jako podstatné složky prostředí života obyvatel. S ohledem na to územní plánování určuje 

podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území. 

Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 

území. 

 Navržená změna č. 1 ÚP Loučná nad Desnou vychází z konkrétních požadavků jednotlivých 

vlastníků pozemků a investorů a reaguje na nové skutečnosti, které nastaly až následně po vydání 

stávajícího územního plánu. Cílem řešení změny bylo prověření opodstatněnosti požadovaných 
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záměrů na změny v území. Protože se jedná pouze o návrh dílčích ploch na okrajích stávající 

zástavby, či o změny uvnitř zastavěného území, dochází změnou jen k okrajovému navýšení 

nových zastavitelných ploch. Některé původně navržené zastavitelné plochy již byly zrealizovány. 

 S výjimkou nových požadavků na zábor ZPF, nemá změna žádné další podstatné vlivy na 

uspořádání nezastavěného území. 
 

3.6.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s republikovými prioritami 

PÚR ČR 

Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyjádřených 

v Politice územního rozvoje České republiky vyplývají zejména tyto požadavky:  

 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 

struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 

jeho historie a tradice.  

- Navržená změna vychází ze stávající struktury osídlení, kterou dále rozvíjí, při respektování 

limitů využití území a zohlednění záměrů z nadřazené ÚPD. 

 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 

důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.  

- V rámci procesu zpracování této změny byly prověřeny, objektivizovány a redukovány ty záměry 

na provedení změn v území, které byly v rozporu s výše uvedenými požadavky. 

 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). 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. 

- V souvislosti s návrhem nových ploch pro silniční dopravu, určených pro realizaci nové trasy 

silnice I/44, jsou změnou územního plánu vymezeny tři nové plochy přestavby. 

 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastruk-

turu 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.  

- Navržená plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS27, určená pro realizaci 

nové trasy (přeložky) silnice I/44, svým jižním okrajem zasahuje do stanoveného aktivního 

záplavového území. Jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR OK. U této plochy silniční dopravy se 

však jedná o budoucí mimoúrovňové křížení (přemostění) vodního toku. Navržená plocha 

vychází z nadřazené koncepce dopravní infrastruktury a s ohledem na její lokalizaci není možno 

navrhnout alternativní řešení. Jedná se o plochu určenou pro realizaci veřejné infrastruktury. 

 Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 

městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a 

účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

- Změna územního pánu vychází a respektuje urbanistickou koncepci stanovenou v platném 

územním plánu. 

 

3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

a) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení 

1. Obyvatelstvo 

a) Retrospektivní vývoj počtu obyvatel 

Počet obyvatel v obci Loučná nad Desnou v dnešních správních hranicích má ve sledovaném 
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období posledních cca 130 letech až do r. 1970 trvale klesající charakter, kdy zde za jedno století klesl 

počet obyvatel na méně než jednu polovinu. Srovnání počtu obyvatel za uplynulé čtyři dekády 

dospějeme k závěru, že křivka vývoje počtu obyvatel v Loučné nad Desnou měla po r. 1970 trvale 

vzestupný charakter (1644 obyvatel v r. 1970 a 1933 obyvatel v r. 2001). Dle výsledků posledního 

Sčítání lidu, domů a bytů však v r. 2011 žilo v Loučné pouze 1662 obyvatel, tj. pouze o 17 obyvatel 

více než v r. 1970. Dle údajů z počátku roku 2021 zde bylo evidováno 1507 obyvatel. 

Tab. B.9: Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých místních částech v letech 1970-2011 

Základní sídelní jednotka 1970 1980 1991 2001 2011 

Filipová 323 231 208 221 186 

Kociánov 302 284 286 284 287 

Kouty nad Desnou 194 148 150 129 186 

Loučná nad Desnou 195 548 620 752 519 

Přemyslov 16 14 15 12 36 

Rejhotice 614 588 534 535 448 

Celkem 1644 1813 1813 1933 1662 

 

b) Prognóza vývoje počtu obyvatel 

Současný populační vývoj obce je tedy nezbytné hodnotit velmi nepříznivě. Totéž do značné míry 

platí o věkové struktuře obyvatelstva. Vzhledem k rozkolísanosti absolutních hodnot pohybu 

obyvatelstva je složité přesněji predikovat další vývoj, jenž však pravděpodobně bude i nadále 

podobně nestabilní. Je možné předpokládat setrvání současných tendencí. To znamená mimo jiné 

úbytek celkového počtu obyvatel, záporný přirozený přírůstek i migrační saldo a stárnutí obyvatelstva. 

To odpovídá celostátním trendům, a tedy především důsledkům zhoršování věkové struktury 

populace. Všeobecný trend stárnutí bude pochopitelně pokračovat, a to v kvalitativně horší podobě. 

Jestliže v devadesátých letech docházelo k poklesu podílu dětské složky populace a k růstu složky 

produktivní, potom v dalších letech se bude zvyšovat v prvé řadě podíl skupiny poproduktivní. Na 

druhé straně je reálné počítat s dalšími přírůstky migrací. Ty se mohou v případě rozvoje 

ekonomických funkcí obce, a to v prvé řadě funkce sportovně rekreační – v bližším časovém horizontu 

ještě zvýšit, což potvrzuje stávající trend zvýšeného prodeje nemovitostí dosud využívaných pro trvalé 

bydlení, spojený s odchodem původních vlastníků (obyvatel obce) ze sídla a využívání těchto objektů 

novými vlastníky pro vlastní rekreaci, případně jejich pronajímání k volné rekreaci. Tendence 

demografické prognózy vývoje počtu obyvatel tedy bude záviset na vývoji věkové struktury 

obyvatelstva a na její přirozené obměně. Vývoj bude záviset i na migračních tendencích, tzn. emigraci 

obyvatel z obce nebo imigraci do obce. Významnou roli bude hrát i přirozený pohyb obyvatelstva, z 

nichž je nejdůležitější pracovní dojíždění nebo vyjíždění ze sídla a s tím spojené nároky na bydlení, a 

možnosti nabídky občanské vybavenosti a služeb v sídle. Jedná se však o vývoj obyvatel přirozenou 

měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může zvrátit dosavadní nepříznivé vývojové tendence 

počtu obyvatel. Vzhledem k tomu, že jsou v Loučné nad Desnou v současnosti částečně vyčerpány 

možnosti pro výstavbu nových bytových jednotek, a že stávající bytový fond není dostupný (nebo je 

jen obtížně dostupný) pro nové zájemce, měly by být stabilizace, případně další nárůst nového 

obyvatelstva, závislé právě na nové výstavbě bytů.  

V následující tabulce je uveden předpokládaný počet obyvatel do r. 2035. S ohledem na výše 

uvedená intercenzální data uvažuje prognóza jen s velmi opatrným nárůstem počtu obyvatel. Pro 

případ nepředvídaného rozvoje řešeného území a s ohledem na skutečnost, že obec Loučná nad 

Desnou leží v blízkosti rozvojové oblasti nadmístního významu RO3 Šumperk-Zábřeh, je stanovena 

urbanistická rezerva ve výši 2 % z celkového zvažovaného počtu obyvatel. 
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Tab. B.10: Uvažovaný počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 

Rok 2025 2035 

Navrhovaný počet obyvatel 1540 1600 

Urbanistická rezerva 2 % 32 32 

Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 1572 1632 

 

2. Bytový fond 

a) Údaje o stávajícím bytovém fondu 

Obytná zástavba v Loučné nad Desnou a jejích místních částech je značně rozdílná. Centrální část 

obce je charakteristická polyfunkční zástavbou se zastoupením občanské vybavenosti. Největší kon-

centrace obytné zástavby je v Kociánově a Rejhoticích. V Kociánově byla kromě řadové zástavby 

realizována také soustředěná zástavba bytovými domy, které dosahují až pěti podlaží. Převážná část 

zástavby ale nepřesahuje dvě nadzemní podlaží, objekty historické zástavby jsou pouze jednopodlažní. 

Hlavní funkcí je bydlení, v rodinných domech okrajově doplňované i chovem drobného hospodář-

ského zvířectva a využíváním užitkových zahrad a navazujících záhumenků. Zástavba ve východní 

části Koutů nad Desnou a v Přemyslově je až na výjimky tvořena pouze rekreačními chatami. 

Následující údaje zobrazují přehled o domovním a bytovém fondu v celém správním území obce 

Loučná nad Desnou. Podkladem bylo Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 

Počet domů celkem ........................................................................................................................  461 

z toho trvale obydlené ....................................................................................................................  360 

Počet neobydlených domů  ............................................................................................................  101 

z toho neobydlené sloužící k rekreaci ..............................................................................................  55 

Podíl neobydlených domů na celkovém počtu domů (%) .............................................................. 21,9 

Počet bytů celkem  .........................................................................................................................  841 

Počet trvale obydlených bytů .........................................................................................................  664 

Počet neobydlených bytů ...............................................................................................................  117 

z toho neobydlené sloužící k rekreaci ..............................................................................................  79 

Počet trvale obydlených bytů v rodinných domech .......................................................................  344 

 

Pro účely stanovení navrhovaného počtu obyvatel bylo provedeno srovnání průměrné obložnosti 

bytového fondu v uplynulých třech dekádách a extrapolací byla stanovena prognózovaná obložnost do 

r. 2035 - viz následující tabulky. 

Tab. B.11: Údaje o obložnosti bytového fondu – počet obyvatel/byt v letech 1991-2011 

Rok 1980 1991 2001 2011 

Počet obyvatel 1813 1813 1933 1662 

Počet domů (trvale obydlených) 342 350 355 360 

Počet bytů (trvale obydlených) 553 597 689 664 

Průměrný počet obyv./byt 3,28 3,04 2,81 2,50 
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b) Odhad potřeby bytového fondu 

Tab. B.12: Předpokládaná potřeba bytového fondu v letech 2025-2035 

Rok 2025 2035 

Uvažovaný počet obyvatel 1540 1600 

Odhad průměrného počtu osob/byt 2,25 2,15 

Potřeba bytů v návrhovém období 684 744 

Přirozený úbytek bytového fondu 1321 2522 

Celková potřeba bytového fondu 697 769 

 

3. Bilance kapacit navrhovaných ploch pro bydlení  

Nová obytná výstavba je směřována jak do proluk ve stávající zástavbě, tak také na její okraje. 

Výpočet uvažovaného minimálního počtu nových rodinných domů v navržených plochách vychází 

jednak z konkrétního tvaru jednotlivých ploch, struktury okolní zástavby a limitování plochy (zejména 

stávající technickou infrastrukturou), jednak z předpokladu, že průměrná velikost budoucích 

stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů by se měla pohybovat okolo 1200 – 1500 m
2
. 

Hlavními důvody pro stanovení této velikosti stavebního pozemku je jednak snaha o zachování 

stávající struktury zástavby, která je zejména na okrajích, kde je směřována většina navržených ploch, 

relativně rozvolněná, jednak potřeba zajištění ekonomické udržitelnosti nové dopravní a technické 

infrastruktury, kterou bude nutno realizovat před zahájením realizace většiny navržených ploch. Na 

druhé straně by ale neměla velikost jednotlivých stavebních pozemků pro rodinné domy, a to zejména 

v k.ú. Filipová a Kociánov, překračovat více než 2000 m
2
. V odůvodněných případech, např. při 

přechodu do volné krajiny a také za SZ okrajem stávající zástavby místní části Rejhotice, by se mohla 

blížit i hranici 2500-3000 m
2
. Plochy větší než 3000 m

2
 nejsou v řešeném území žádoucí. Současně by 

neměla být minimální velikost stavebních pozemků pro rodinné domy ve stávajícím zastavěném území 

menší než 900 – 1000 m
2
. 

 

a) Přehled nově navržených ploch pro bydlení 

Změnou č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou jsou navrženy tyto plochy pro bydlení. 

Tab. B.13: Navržené plochy pro bydlení 

Poř. č. Katastrální území 
Označení 

plochy 
Index 
PZRV 

Plocha 
(ha) 

Počet 
bytů23 

1 Kociánov BV12 BV 0,118 1 

2 Kociánov BV13 BV 0,358 1 

3 Kociánov BV14 BV 0,160 1 

4 Kociánov SV27 SV 3,872 17 

5 Kociánov SV28 SV 0,097 0 

 Celkem   4,605 20 

 

 
                                                           
21

 Vzhledem ke stáří bytového fondu (14 % domů postaveno do r. 1919 a dalších 19 % mezi lety 1920-1970) je uvažován úbytek 0,3 % 

z počtu bytů ve výchozím roce 2011 za 1 rok = [(841/100) x 0,3] x 5 = 13 bytů/5 let 
22

 Vzhledem ke stáří bytového fondu (14 % domů postaveno do r. 1919 a dalších 19 % mezi lety 1920-1970) je uvažován úbytek 0,3 % 

z počtu bytů ve výchozím roce 2011 za 1 rok = [(841/100) x 0,3] x 10 = 25 bytů/10 let 
23

 Odhadovaná současná potenciální kapacita počtu bytů v jednotlivých plochách.  
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V řešení změny územního plánu pro veřejné projednání byla provedena úprava označení některých 

navrhovaných ploch. Označení ploch navržených v dosud platném územním plánu, které dosud nebyly 

realizovány (např. zastavěny), zůstalo beze změny. Avšak označení ploch navržených v dosud platném 

územním plánu, které byly částečně realizovány, je změněno a takto vzniklé (vymezené) plochy mají 

nové označení. Z tabulky č. B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP 

Loučná nad Desnou (viz výše) vyplývá, že částečným zastavěním původně navržené plochy BV4 

vznikly dvě nové plochy označené BV12 a BV14, z částečně zastavěné původně navržené plochy 

BV10 vznikla nově označená plocha BV13 a z částečně zastavěné původně navržené plochy SV12 

vznikla nová plocha označená SV27. Změnou územního plánu je tedy jako jediná nová plocha pro 

bydlení navržena plocha smíšená obytná – venkovská SV28 o výměře 0,097 ha. Ostatní plochy mají 

pouze jiné označení a jejich návrhem nevznikají žádné nové požadavky na zábor půdního fondu nad 

rámec platného územního plánu. 

 

b) Celkový přehled navržených ploch pro bydlení 

Tab. B.14: Bilance navržených ploch bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

Poř. č. Katastrální území 
Označení 

plochy 
Index 
PZRV 

Plocha 
(ha) 

Počet 
bytů24 

1 Filipová BV1 BV 1,571 7 

2 Filipová BV2 BV 0,958 4 

3 Kociánov BV5 BV 0,428 3 

4 Rejhotice BV7 BV 0,946 6 

5 Kociánov BV12 BV 0,118 1 

6 Kociánov BV13 BV 0,358 1 

7 Kociánov BV14 BV 0,160 1 

 Celkem   4,539 23 

 

Tab. B.15: Bilance navržených ploch smíšených obytných – venkovských (SV) 

Poř. č. Katastrální území 
Označení 

plochy 
Index 
PZRV 

Plocha 
(ha) 

Počet 
bytů25 

1 Filipová SV5 SV 1,192 10 

2 Kociánov SV10 SV 0,356 4 

3 Kociánov SV11 SV 0,587 8 

4 Rejhotice SV14 SV 0,309 1 

5 Rejhotice SV17 SV 4,399 1 

6 Rejhotice SV18 SV 0,084 1 

7 Rejhotice SV23 SV 0,257 1 

8 Rejhotice SV26 SV 0,875 4 

9 Kociánov SV27 SV 3,872 17 

10 Kociánov SV28 26 SV 0,097 0 

 Celkem   12,028 47 

                                                           
24

 Odhadovaná současná potenciální kapacita počtu bytů v jednotlivých plochách.  
25

 Odhadovaná současná potenciální kapacita počtu bytů v jednotlivých plochách.  
26

 Navržená plocha SV28 je určena pouze pro doplnění severovýchodní části pozemku parc. č. 134/31, která není v platném územním plánu 

určena pro zastavění. Bilance potenciální kapacity počtu bytů je vztažena k související ploše SV27. 
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Individuální bydlení v rodinných domech je možno realizovat také v rámci tří navržených ploch 

smíšených obytných rekreačních. Jedná se o plochy SR2, SR4 a SR9. Ve zbývajících plochách není 

individuální bydlení přípustné, a to zejména s ohledem na problematickou lokalizaci a terénní reliéf 

navržených ploch či zatížení ploch limity technické infrastruktury. 

Tab. B.16: Bilance navržených ploch smíšených obytných – rekreačních (SR) 

Poř. č. Katastrální území 
Označení 

plochy 
Index 
PZRV 

Plocha 
(ha) 

Počet 
bytů27 

1 Kouty nad Desnou SR2 SR 0,287 1 

2 Kouty nad Desnou SR4 SR 0,608 2 

6 Rejhotice SR9 SR 0,134 1 

 Celkem   1,029 4 

 

Tab. B.17: Celková bilance požadavků na plochy záboru půdního fondu 

Poř. č. Druh plochy s rozdílným způsobem využití (PRZV) 
Index 
PRZP 

Odhadovaný 
počet bytů 

Plocha záboru 
(ha) 

1 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV 23 4,539 

2 Plochy smíšené obytné – venkovské SV 47 12,028 

3 Plochy smíšené obytné – rekreační SR 4 1,029 

 Celkem  74 17,596 

 

4. Rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2035 

V následujícím přehledu je uvedena rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2035, která 

vyplynula z analýzy vývoje počtu obyvatel a bytového fondu v řešeném území obce Loučná nad 

Desnou a predikce demografické prognózy. 

Počet bytů celkem (2011) ..................................................................................................................... 841 

Počet trvale obydlených bytů (2011) .................................................................................................... 360 

Počet bytů sloužících k rekreaci ............................................................................................................. 55 

Předpokládaný úbytek bytového fondu 2020-2035 ................................................................................ 38 

Kapacitní rezerva potenciálních stavenišť .............................................................................................. 74 

Uvažovaný počet bytů, které nebudou užívány pro bydlení, ale pro rekreaci
28

 ................................... 110 

Navrhovaný počet bytů v území, včetně neobydlených (do r. 2035) – úbytek bytového fondu
29

 .......  767 

Průměrný počet osob/byt (r. 2035) ...................................................................................................... 2,15 

Maximální kapacita území – do r. 2035 (1305 bytů x 2,15 obyv./byt) ............................. cca 1650 obyv. 
 

Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 2 % 

z celkového uvažovaného počtu obyvatel. 

Počet obyvatel v roce 2011 ................................................................................................................ 1662 

Počet obyvatel v roce 2021 ................................................................................................................ 1507 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2025 .................................................................................................. 1540 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2035 .................................................................................................. 1600 

Urbanistická rezerva (2 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2025 nad původně stanovený rámec .............. 32 

Urbanistická rezerva (2 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2035 nad původně stanovený rámec .............. 32 
                                                           
27

 Odhadovaná současná potenciální kapacita počtu bytů v jednotlivých plochách.  
28

 79 bytů užívaných již v r. 2011 k rekreaci + 31 dalších bytů uvažovaných pro rekreační využívání do r. 2035 = 110 bytů. 
29

 841 bytů (údaj z r. 2011) - mínus počet bytů uvažovaných pro rekreační využívání (110) - mínus předpokládaný úbytek bytového fondu 

(38 bytů) + celková kapacita bytů v navržených plochách BV + SV + SR (74 bytů) = 767 bytů. 
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Uvažovaný počet obyvatel v r. 2025 včetně urbanistické rezervy ..................................................... 1572 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2035 včetně urbanistické rezervy ..................................................... 1632  

 

5. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení  

Rozdíl mezi maximální stanovenou kapacitou území v roce 2035 (1650 obyvatel) a maximálním 

uvažovaným potenciálním počtem obyvatel včetně 2 % urbanistické rezervy (1632 obyvatel) činí 18 

obyvatel. Z toho vyplývá, že rozsah navržených ploch nijak významně nepřesahuje rámec 

prognózované potřeby. Rozsah navržených ploch je přiměřený. Navržené řešení je v souladu 

s ustanovením § 18 odst. 1 a 4 (Cíle územního plánování) platného stavebního zákona. 

 

4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb. část II odst. 1a) 
až d) 

4.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
v území 

Obec Loučná nad Desnou se nachází v severní části Olomouckého kraje, přičemž správně spadá 

pod okres Šumperk a obec s rozšířenou působností Šumperk. Obec se nachází v závěru nadregionální 

urbanizační osy Hornomoravského úvalu, která byla postupně utvářena díky příhodným geomorfo-

logickým podmínkám již od středověku. Z makropolohy obce vyplývá, že tvořila a tvoří významný 

organizační bod. Její výhodná poloha se dnes projevuje rozvojem rekreačních aktivit, neboť se jedná o 

celoročně nejdostupnější rekreační oblast Hrubého Jeseníku. Více než polovina území se tedy nachází 

v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky. 

Území obce Loučná nad Desnou je z hlediska dopravy napojeno na hlavní silniční síť tvořenou zde 

silnicí I/44. Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Loučná nad Desnou a Kouty nad 

Desnou ležící na trati č. 293 Šumperk – Kouty, Petrov n. D.  

Pro řešení změny č. 1 vyplynul z širších vztahů nový požadavek na změnu trasy navrhované silnice 

I/44. Přesahy dopravní a technické infrastruktury včetně prvků ÚSES jsou přehledně zobrazeny v 

Koordinačním výkresu. 

 

4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

4.2.1. Vyhodnocení požadavků ze zadání 

 Zadání změny územního plánu nebylo zpracováno, neboť v souladu s usnesením č. 510 

Zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 30.9.2020, je změna č. 1 Územního plánu Loučná 

nad Desnou pořizována zkráceným způsobem, ve smyslu ust. § 55 odst. 3 a § 55a odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění (dále také jen „stavební zákon“).  
 

4.2.2. Ostatní doplňující údaje 

a) Odůvodnění způsobu zpracování 

1. Způsob zpracování textové části Odůvodnění 

 V textové části odůvodnění jsou uvedeny i popisné části, vyjadřující současný stav, a to zejména 

z důvodu doložitelnosti navrženého řešení, které se odkazuje na výchozí stav nebo data (např. při 
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stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel – nezbytně nutné např. pro prokazování odůvodněnosti 

množství navržených ploch pro bydlení, které budou odnímány ze ZPF apod.).  

2. Forma grafického zpracování 

 Grafická část Územního plánu Loučná nad Desnou i jeho změny č. 1 je zpracována v souladu 

doporučenou metodikou pro digitální zpracování územních plánů MINIS22. 

b) Úprava dokumentace po veřejném projednání 

Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Loučná nad 

Desnou. 

 

4.2.3. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou není v rozporu se zájmy Ministerstva 

obrany.  

 

4.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje 

Změnou č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou nejsou vymezeny žádné záležitosti nadmístního 

významu, ani nejsou zaváděny jevy, které by přesahovaly svojí povahou, ochranným pásmem či jiným 

omezením hranice řešeného území. 

 

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

4.4.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a vyhláš-

kou č. 271/2019, o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, která v r. 2019 

nahradila původní vyhlášku č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu a Metodický pokyn MŽP č.j. OOLP/1067/96. Základním garantem 

ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF je určeno 

k posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely návrhu změny č. 1 Územního plánu 

Loučná nad Desnou. Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je výkres B.2.3 (Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu) a také text ve výše uvedených kapitolách 2 a 3 této textové 

části Odůvodnění. 

a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ 

Plochy s požadavkem na zábor ZPF, řešené touto změnou územního plánu, se nacházejí na země-

dělských půdách zařazených do BPEJ: 

 7.19.41 (IV)
27

, 7.22.13 (IV), 7.29.14 (IV), 7.29.41 (IV), 7.40.68 (V), 7.40.89 (V), 7.40.99 (V), 

7.47.00 (III), 7.50.14 (IV)
 
, 8.34.24 (III), 8.75.41 (V) 
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Tab. B.18: Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek dotčených změnou č. 1 

HPJ Charakteristika 

19 
Rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, 
se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě převlhčené 

22 
Hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, většinou lehčí nebo středně těžké, s vodním 
režimem poněkud příznivějším než předchozí HPJ 21 

29 
Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na 
výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry 

34 
Hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné oblasti, většinou na 
žulách a rulách a na různých jiných horninách, většinou lehké až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými 
poměry 

40 
Svážité půdy (nad 12° ) na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí 
nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách 

47 
Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo sl. kamenité, náchylné k 
dočasnému zamokření 

50 
Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) s výjimkou hornin v HPJ 
48, 49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené 

 

b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond dle vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany 

zemědělského půdního fondu 

1. Vyhodnocení dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 271/2019 Sb. 

a) Obsahové náležitosti uvedené pod písmeny a) – g) 

1. Nově navržené plochy  

Tab. B.19: Přehled navržených ploch  

poř.  

č. 

Označení 
navržené 

plochy 

Katastrální 
území 

Současný stav dle platného 

ÚP Loučná nad Desnou 
Návrh nového využití (změna) 

A Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

1 BV12 Kociánov 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) 30 – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) 31 – návrh 

2 BV13 Kociánov 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – návrh 

3 BV14 Kociánov 
Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – návrh 

Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – návrh 

B Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OM) 

4 OM9 Kociánov 
Plochy rekreace – na plochách 
přírodního charakteru (RN) – stav 

Plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení (OM) – návrh 

5 OM10 Kociánov 
Plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení (OM) – návrh 

Plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení (OM) – návrh 

                                                           
30

 Název a označení plochy s rozdílným způsobem využití dle kapitoly 6, podkapitoly 6.1. Textové části A.1 Návrhu územního plánu. 
31

 Název a označení plochy s rozdílným způsobem využití dle kapitoly 3, podkapitoly 3.3 Textové části A.1 Územní plán, ve znění změny č. 

1 ÚP Loučná nad Desnou. 
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Tab. B.19: Přehled navržených ploch – pokr.  

poř.  

č. 

Označení 
navržené 

plochy 

Katastrální 
území 

Současný stav dle platného 

ÚP Loučná nad Desnou 
Návrh nového využití (změna) 

C Plochy občanského vybavení se specifickým využitím (OX) 

6 OX2 Kociánov 
Plochy veřejných prostranství (PV) – 
stav 

Plochy občanského vybavení se 
specifickým využitím (OX) – návrh 

D Plochy veřejných prostranství (PV) 

7 PV16 Rejhotice 
Plochy veřejných prostranství (PV) – 
návrh 

Plochy veřejných prostranství (PV) – 
návrh  

8 PV17 Rejhotice 

Plochy zemědělské (NZ) – stav 

Plochy smíšené nezastavěného území 
(NS) - stav 

Plochy veřejných prostranství (PV) – 
návrh 

E Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

9 SV27 Kociánov 
Plochy smíšení obytné – venkovské 
(SV) – návrh 

Plochy smíšení obytné – venkovské 
(SV) – návrh 

10 SV28 Kociánov Plochy zemědělské (NZ) – stav 
Plochy smíšení obytné – venkovské 
(SV) – návrh 

G Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) 

11 DS25 
Filipová, 
Kociánov, 
Rejhotice 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

12 DS26 Filipová  

Plochy zemědělské (NZ) – stav 

Plochy dopravní infrastruktury – 
účelová doprava (DSx) – stav 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – stav 

Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) – stav 

Plochy soukromé zeleně (ZS) – stav 

Plochy veřejných prostranství (PV) - 
stav 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

13 DS27 Filipová  Plochy přírodní (NP) – návrh 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
doprava (DS) – návrh 

H Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) 

14 ZV3 Kociánov 

Plochy zemědělské (NZ) – stav 

Plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení (OM) – návrh 

Plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) – návrh 

15 ZV4 Filipová Plochy soukromé zeleně (ZS) – stav 
Plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) – návrh 

I Plochy přírodní (NP) 

16 NP6 Filipová Plochy přírodní (NP) – návrh Plochy přírodní (NP) – návrh 

17 NP7 Filipová Plochy přírodní (NP) – návrh Plochy přírodní (NP) – návrh 

18 NP8 Filipová Plochy přírodní (NP) – stav Plochy přírodní (NP) – návrh 

 

V následujícím textu je uveden stručný popis všech navržených ploch. Jejich přesnou lokalizaci, 

tvar, vymezení, omezení a limitování lze dohledat zejména v hlavním
32

 a koordinačním výkresu
33

. 

Účelem textové části není detailní a zevrubný popis řešených ploch, ale popis a vyjádření vztahů, které 

                                                           
32

 Výkres: A.2.2 Hlavní výkres grafické části Územního plánu.  
33

 Výkres: B.2.2 Koordinační výkres grafické části Odůvodnění územního plánu.  
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nelze efektivně a srozumitelně zobrazit v grafické části dokumentace. Textová část dokumentace 

územního plánu nemá nahrazovat (suplovat) to, co lze vyčíst z grafické části, protože textová část není 

samostatnou dokumentací, ale její nedílnou (integrální) součásti.  

V řešení změny územního plánu pro veřejné projednání byla provedena úprava označení některých 

navrhovaných ploch. Označení ploch navržených v dosud platném územním plánu, které dosud nebyly 

realizovány (např. zastavěny), zůstává beze změny. Označení ploch navržených v dosud platném 

územním plánu, které již byly realizovány, bylo z územního plánu vypuštěno. Označení ploch 

navržených v dosud platném územním plánu, které byly zcela, nebo částečně realizovány, nebo 

změnou dochází ke změně jejich původního navrženého funkčního využití (např. plochy OM se mění 

na plochy ZV) je změněno a takto vzniklé (vymezené) plochy mají nové označení. Např. část původně 

navržené plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV10 již není označena jako zbytková část 

návrhové plochy BV10, ale jako nová návrhová plocha BV13. Podrobný přehled všech navržených 

ploch (zastavitelných i ploch změn v krajině) je uveden výše v podkapitole 3.5. Komplexní zdůvodnění 

přijatého řešení této textové části B.1. Odůvodnění územního plánu v tabulce B.1. Srovnávací tabulka 

všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou. 

 

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) BV12, plocha bydlení v rodinných domech – 
venkovské (BV) BV14 

 Obě plochy leží na severovýchodním okraji místní části Kociánov, uvnitř zastavěného území. 

Plochy jsou nyní využívány jako soukromá zeleň. Jedná se o zbytkové plochy původně navržené 

plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) BV4, která již byla částečně realizována. 

Návrhem ploch BV12 a BV14 nedojde k novému záboru zemědělského půdního fondu, neboť výše 

uvedená navržená plocha BV4 již byla bilancována (a jejich zábor odsouhlasen) v platném 

územním plánu – podrobně viz také výše tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch 

řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou. 

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) BV13 

 Navržená plocha BV13 leží na severovýchodním okraji místní části Kociánov, vně zastavěného 

území, na něž ale na SZ a JZ okraji bezprostředně navazuje. Plocha je nyní využívána jako 

soukromá zeleň. Jedná se o zbytkovou plochu původně navržené plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské (BV) BV10, která již byla částečně realizována. Návrhem plochy BV13 

nedojde k novému záboru zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 

BV10 již byla bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz 

také výše tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP 

Loučná nad Desnou. 

Plocha občanského vybavení – komerční zařízení (OM) OM9, plocha občanského vybavení – 
komerční zařízení (OM) OM10  

 V jihovýchodní části obce, v místní části Kociánov, kde je soustředěna převážná část základní 

občanské vybavenosti (školství, kultura, zdravotnictví, správa obce) byly v platném územním plánu 

navrženy dvě plochy pro komerční občanské vybavení s cílem doplnění dosud částečně chybějících 

zařízení komerční občanské vybavenosti v této centrální části obce. Byly to plochy OM2 a OM3. 

Plocha OM3 není změnou územního plánu nijak dotčena. V návaznosti na tuto plochu je za jejím 

západním okrajem navržena plocha občanského vybavení – komerční zařízení (OM) OM9, která 

leží vně zastavěného území, na něž ale na severu a západě bezprostředně navazuje. Ve vegetačním 

období je plocha využívána jako velkovýrobně obhospodařovaný zemědělský půdní fond (TTP), 

v zimním období jako Skiareál Kocián se dvěma malými vleky. Změnou územního plánu dojde ke 

koncepční změně funkčního využití a rozšíření stávajícího zastavěného území. Plocha OM9 se 

nachází na půdách zařazených do V. třídy ochrany ZPF. Navrženým řešením sice dojde ke 

zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného zemědělského půdního fondu, ale nedojde ke 

ztížení jeho obhospodařování ani ke snížení prostupnosti krajiny. Plocha je navržena v návaznosti 

na stávající zástavbu (na jihu) a na již dříve navrženou plochu OM3. Vzhledem k umístění plochy 
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OM9 a skutečnosti, že změna vychází z požadavku obce Loučná nad Desnou, která je vlastníkem 

pozemku, se předpokládá její brzké využití. Zároveň nedojde k zásadnímu expandování 

zastavěného území do volné krajiny. 

 Navržená plocha OM10 leží na jihovýchodním okraji místní části Kociánov, vně zastavěného 

území, na něž ale na západě bezprostředně navazuje. Plocha je nyní využívána jako velkovýrobně 

obhospodařovaný zemědělský půdní fond (TTP). Jedná se o zbytkovou plochu původně navržené 

plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OM) OM2. Návrhem plochy OM10 nedojde 

k nového záboru zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha OM2 již byla 

bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše tabulka 

B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou. 

Plocha občanského vybavení se specifickým využitím (OX) OX2 

 Navržená plocha občanského vybavení se specifickým využitím (OX) OX2 leží na východním 

okraji místní části Kouty nad Desnou, uvnitř zastavěného území. Pozemky v navržené ploše OX2 

jsou v současnosti využívány jako manipulační plocha. Změnou územního plánu dojde k funkční 

změně na plochu vybavení se specifickým využitím, která je určena pro vybudování zařízení 

Horské služby. Plocha OX2 není zemědělským půdním fondem. Navrženým řešením nedojde ke 

zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného zemědělského půdního fondu, ztížení jeho ob-

hospodařování ani ke snížení prostupnosti krajiny. Změna vychází z požadavku Horské služby ČR. 

Plocha veřejných prostranství (PV) PV16, plocha veřejných prostranství (PV) PV17 

 Obě plochy leží za západním okrajem místní části Rejhotice, vně zastavěného území. Plochy jsou 

nyní využívány jako účelová komunikace.  

 Plocha PV16 je zbytkovou plochou původně navržené plochy veřejných prostranství (PV) PV10, 

jejíž část však již byla realizována jako hráz vodní nádrže (st. pl. 591). Plocha PV10 byla určena 

pro realizaci místní komunikace, zajišťující dopravní obsluhu původně navržené (dnes již 

realizované) plochy smíšené obytné – venkovské SV16. Návrhem plochy PV16 nedojde k novému 

záboru zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha PV10 již byla 

bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše tabulka 

B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou. 

 Vzhledem k tomu, že část původně navržené plochy veřejných prostranství (PV) PV10 již byla 

realizována jako hráz vodní nádrže (st. pl. 591) a z důvodu zajištění potřebné šířky veřejného 

prostranství, je navržena plocha veřejných prostranství (PV) PV17 o výměře 0,009 ha, která je 

z převážné části ostatní plochou a jen její západní část se nachází na půdách zařazených do III. 

třídy ochrany ZPF. Navrženým řešením dojde k minimálnímu zmenšení ploch velkovýrobně 

obhospodařovaného zemědělského půdního fondu (TTP), ale nedojde ke ztížení jeho 

obhospodařování ani ke snížení prostupnosti krajiny. 

Plocha smíšená obytná – venkovská (SV) SV27, plocha smíšená obytná – venkovská (SV) SV28 

 Obě plochy leží na severním okraji místní části Kociánov, vně zastavěného území, k němuž ale 

navržená plocha SV27 bezprostředně přiléhá. Plochy jsou nyní využívány jako velkovýrobně 

obhospodařovaný zemědělský půdní fond (TTP).  

 Plocha SV27 je zbytkovou plochou původně navržené plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

SV12, jejíž malá část však již byla realizována. Návrhem plochy SV27 nedojde k novému záboru 

zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha SV12 již byla bilancována (a 

její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše tabulka B.1. 
Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou.  

 Navržená plocha SV28 je určena pouze pro doplnění severovýchodní části pozemku parc. č. 

134/31, která není v platném územním plánu určena pro zastavění. Jejím návrhem dojde pouze k 

minimálnímu zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu (TTP), zařazených 

do IV. třídy ochrany ZPF, ale nedojde ke ztížení jeho obhospodařování ani ke snížení prostupnosti 

krajiny. 
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Plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS25, plocha dopravní infrastruktury – 
silniční doprava (DS) DS26, plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS27 

 Pro realizaci nové trasy silnice I/44 jsou v platném územním plánu navrženy plochy DS9, DS10 a 

DS19. Změnou územního plánu bylo formou vypuštění JZ části původně navržené plochy DS8 

upraveno její vymezení a takto vzniklá (zmenšená) nová plocha dopravní infrastruktury – silniční 

doprava (DS) byla označena DS25. Návrhem plochy DS25 nedojde k novému záboru 

zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha DS8 již byla bilancována (a 

její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše tabulka B.1. 

Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou. 

Celková výměra navržené plochy DS25 činí 76,010 ha, z toho zemědělský půdní fond 59,321 ha, 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 13,426 ha a ostatní plochy 3,263 ha. Reálný zábor ZPF by měl 

činit přibližně jednu třetinu uvedené výměry (viz text níže), tj. cca 19,8 ha. 

 Změnou územního plánu byla vypuštěna původně vymezená územní rezerva DS24 (její původní 

vymezení vyplynulo z požadavku na prověření dílčí části dopravního koridoru v souvislosti se 

zpracovanou dokumentací „Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové 

ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny“) a namísto ní jsou, v souladu s platnými ZÚR OK nově 

navrženy plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS26 a DS27. 

 Návrhem ploch DS26 a DS27 je požadován nový zábor zemědělského půdního fondu, zařazeného 

do III., IV. a V. třídy ochrany ZPF. Veřejný zájem na realizaci nadřazené dopravní infrastruktury, 

vyjádřený také v ZÚR OK, v tomto případě převažuje nad parciálním veřejným zájmem na ochranu 

zemědělského půdního fondu. 

Celková výměra navržené plochy DS26 činí 15,573 ha, z toho zemědělský půdní fond 15,114 ha, 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 0,00 ha a ostatní plochy 0,459 ha. Celková výměra navržené 

plochy DS27 činí 1,251 ha, z toho zemědělský půdní fond 1,251 ha, pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 0,000 ha a ostatní plochy 0,000 ha.  

V ZÚR OK je vymezen koridor pro silnici I/44 jako veřejně prospěšné stavby D5 a D76. Tento 

koridor je vymezen v šíři 400 m. Z ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

vyplývá, že územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a 

úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního 

rozvoje. V návrhu řešení ÚP Loučná nad Desnou proto byl původní čtyřsetmetrový koridor o 

celkové délce cca 1100 m zúžen na pás území v celkové šíři 150 m (2 x 75 m od osy plánované 

silnice). Tato šířka v sobě zahrnuje i šířku ochranného pásma budoucí silnice, které činí 50 m na 

každou stranu od osy přilehlého jízdního pruhu. Dle Praktického doporučení Ministerstva pro 

místní rozvoj (in: Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu 

ve vazbě na vymezování koridorů v zásadách územního rozvoje; vydal Ústav územního rozvoje, 

2014) je pojem „upřesněný koridor ze ZÚR“ definován jako „zmenšení rozsahu plochy koridoru 

vymezeného v ZÚR na základě projektové dokumentace, katastrální mapy, zohlednění limitů 

využití území a dalších informací, které dosud nebyly známy, nebyly k dispozici při pořízení ZÚR 

nebo byly pod úrovní podrobnosti ZÚR. Upřesnění vymezuje plochu pro budoucí umístění 

optimální trasy liniové stavby včetně souvisejících staveb (objektů a zařízení) zohledňující zejména 

přírodní a civilizační hodnoty v území, ale také dopravní, technická a ekonomická hlediska 

připravovaného záměru. Upřesněný koridor musí přitom vždy ležet uvnitř koridoru vymezeného v 

ZÚR“. Pojem „minimální šířka koridoru“ tamtéž definován jako „šířka vlastní stavby rozšířená 

minimálně o budoucí ochranné, popř. bezpečnostní pásmo vyplývající z právních předpisů, s 

rozšířením o rezervu pro případné směrové korekce nebo změny tvarů křižovatek v průběhu 

projektové přípravy či řešení nenadálých událostí při provádění stavby“.  

Z toho vyplývá, že navržené plochy DS26 a DS27 o výměře 15,573 ha a 1,251 ha (z toho ZPF 

15,114 a 1,251 ha), určené pro realizaci silnice I/44 ve skutečnosti nebudou zastavěny celé. 

Předpokládá se odnětí přibližně jedné třetiny požadované plochy (včetně násypů a zářezů), tzn., že 

skutečný zábor ZPF by měl v ploše DS26 činit cca 5 ha a v ploše DS27 činit cca 0,4 ha. 
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Plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) ZV3 

 Navržená plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) ZV3 leží na jihovýchodním okraji místní 

části Kociánov, vně zastavěného území, na něž ale na západě bezprostředně navazuje. Navržená 

plocha ZV3, která je v současnosti využívána jako velkovýrobně obhospodařovaný zemědělský 

půdní fond (TTP), je určena pro realizaci lesoparku a malého arboreta (se zastoupením dřevin 

typických pro jesenickou krajinu), které budou přiléhat k památkově chráněnému areálu hrobky 

rodiny Kleinů. Plocha se nachází na půdách zařazených do IV. a V. třídy ochrany ZPF. Navrženým 

řešením dojde ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného zemědělského půdního fondu 

(TTP), ale nedojde ke ztížení obhospodařování navazujících pozemků ani ke snížení prostupnosti 

krajiny. 

Plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) ZV4 

 Navržená plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) ZV4 leží na severním okraji místní části 

Filipová, jižně od zámeckého parku, vně zastavěného území, na něž však na severu a východě 

přiléhá. Navržená plocha ZV4 je určena pro vytvoření důstojného předpolí zámeckého parku ve 

formě nových ploch krajinářsky upravené veřejné zeleně. Plocha se nachází na půdách zařazených 

do III. třídy ochrany ZPF a je využívána jako soukromá zeleň. Západní část (přibližně třetina) 

navržené plochy ZV4 není zemědělským půdním fondem. Navrženým řešením nedojde ke 

zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného zemědělského půdního fondu, ani ke ztížení 

obhospodařování navazujících pozemků, ani ke snížení prostupnosti krajiny. 

Plocha přírodní (NP) NP6, Plocha přírodní (NP) NP7, plocha přírodní (NP) NP8 

 Na jižním okraji k.ú. Filipová jsou navrženy plochy přírodní (NP) NP6, NP7 a NP8, které jsou 

určeny pro doplnění vymezeného regionálního biocentra OK13
34

 U Filipové, a které budou 

současně plnit i funkci zátopového území navrhovaného suchého poldru Filipová, který je, stejně 

jako regionální biocentrum Filipová, v ZÚR OK vymezen jako veřejně prospěšné opatření.   

 Návrhem ploch NP6, NP7 a NP8 nedojde k novému záboru zemědělského půdního fondu, neboť 

plochy NP6 a NP7 jsou navrženy na místě původně navržené plochy přírodní (NP) NP1, která již 

byla bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše 

tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad 
Desnou. Plocha NP8 není zemědělským půdním fondem. 

 

2. Nově vymezené koridory  

Změnou územního plánu nejsou vymezeny žádné koridory. 

 

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 vyhlášky č. 271/2019 Sb. se údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) 

až g) se předkládají formou tabulky uvedené v příloze k této vyhlášce jako tabulka 2 (viz níže). 

Grafické znázornění níže uvedených ploch je přehledně znázorněno v samostatné příloze K.1 

Kartogram předpokládaných záborů půdního fondu řešených změnou č. 1. 

 

 

 

 

                                                           
34

 Označení dle ZÚR OK 
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Tab. B.20: Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu změny územního plánu 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití Souhrn výměry 
záboru (ha) 35 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha)36 

I. II. III. IV. V. 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

BV12 
Plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV) 

0,118 0,000 0,000 0,000 0,118 0,000 

BV13 
Plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV) 

0,332 0,000 0,000 0,000 0,332 0,000 

BV14 
Plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV) 

0,160 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 

OM9 
Plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení (OM) 

1,458 0,000 0,000 0,000 1,446 0,012 

OM10 
Plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení (OM) 

1,129 0,000 0,000 0,000 1,129 0,000 

PV16 
Plochy veřejných prostranství 
(PV) 

0,148 0,000 0,000 0,140 0,000 0,008 

PV17 
Plochy veřejných prostranství 
(PV) 

0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 

SV27 
Plochy smíšení obytné – 
venkovské (SV) 

3,872 0,000 0,000 0,000 3,872 0,000 

SV28 
Plochy smíšení obytné – 
venkovské (SV) 

0,097 0,000 0,000 0,000 0,097 0,000 

DS25 
Plochy dopravní infrastruktury – 
silniční doprava (DS) 

59,321 0,000 0,000 2,209 18,660 38,452 

DS26 
Plochy dopravní infrastruktury – 
silniční doprava (DS) 

15,114 0,000 0,000 7,904 2,285 4,925 

DS27 
Plochy dopravní infrastruktury – 
silniční doprava (DS) 

1,251 0,000 0,000 0,000 1,251 0,000 

ZV3 
Plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) 

2,853 0,000 0,000 0,000 0,652 2,201 

ZV4 
Plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) 

1,161 0,000 0,000 1,161 0,000 0,000 

 Dílčí součet 87,017 0,000 0,000 11,417 30,002 45,598 

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY 

NP6 Plochy přírodní (NP) 0,798 0,000 0,000 0,000 0,798 0,000 

NP7 Plochy přírodní (NP) 0,132 0,000 0,000 0,000 0,132 0,000 

 Dílčí součet 0,930 0,000 0,000 0,000 0,930 0,000 

KORIDORY 

- - - - - - - - 

 Dílčí součet - - - - - - 

 CELKOVÝ SOUČET 87,947 0,000 0,000 11,417 30,932 45,598 

 

 

                                                           
35 Jedná se pouze o celkovou výměru pozemků, které jsou zemědělským půdním fondem. Do této výměry nejsou započítány ostatní, stavební 

nebo lesní pozemky. 
36 V případě, že je na ploše nebo koridoru evidováno více tříd ochrany, odhad záboru se uvede pro každou třídu zvlášť 
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Tab. B.20: Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu změny územního plánu – pokr. 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití 

odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace 
o existen-
ci závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o 
existenci staveb 

k ochraně 
pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace podle 
ustanovení § 3 
odst. 1 písm. g) 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

BV12 
Plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV) 

0,000 - - - - 

BV13 
Plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV) 

0,000 - - - - 

BV14 
Plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV) 

0,000 - - - - 

OM9 
Plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení (OM) 

0,000 - - - - 

OM10 
Plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení (OM) 

0,000 - - - - 

PV16 
Plochy veřejných prostranství 
(PV) 

0,000 - A - - 

PV17 
Plochy veřejných prostranství 
(PV) 

0,000 - - - - 

SV27 
Plochy smíšení obytné – 
venkovské (SV) 

0,000 - - - - 

SV28 
Plochy smíšení obytné – 
venkovské (SV) 

0,000 - - - - 

DS25 
Plochy dopravní infrastruktury – 
silniční doprava (DS) 

0,000 - A - - 

DS26 
Plochy dopravní infrastruktury – 
silniční doprava (DS) 

0,000 - A - - 

DS27 
Plochy dopravní infrastruktury – 
silniční doprava (DS) 

0,000 - A - - 

ZV3 
Plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) 

0,000 - - - - 

ZV4 
Plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) 

0,000 - - - - 

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY 

NP6 Plochy přírodní (NP) 0,000 - A - - 

NP7 Plochy přírodní (NP) 0,000 - A - - 

KORIDORY 

- - - - - - - 

Σ  Celkový součet 0,0000     

 

b) Obsahové náležitosti uvedené pod písmeny h) a i) 

h) Údaje o dotčení sítě účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků a sítě polních cest navrhovaným řešením 

 Navrženou změnou nedojde k dotčení sítě účelových komunikací sloužících k obhospodařování 

zemědělských a lesních pozemků a sítě polních cest.  
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i)  Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější podle § 5 odst. 1 zákona 

V ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

je uvedeno: „Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména neza-

stavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách staveb-

ních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a 

zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno 

zejména a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové 

poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, b) odnímat jen nejnutnější plochu země-

dělského půdního fondu, c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospo-

dařování zemědělského půdního fondu, d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně 

provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění 

dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace“. 

V § 5 téhož zákona je uvedeno: „Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plá-

novací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně 

plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4), 

navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a 

ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 

důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 

řešením“. 

Navržené řešení vychází také z ustanovení § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), kterými jsou nastaveny cíle územního plánování. 

 Navržené řešení změny č. 1 ÚP Loučná nad Desnou vytváří v souladu s výše uvedenými předpisy 

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. Udržitelný rozvoj území je tedy nutné brát rovněž jako zákonem chráněný obecný zájem. 

Změna územního plánu řeší dané území soustavně a komplexně, ve všech oblastech s cílem 

dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Nemůže 

tedy upřednostňovat jednotlivé předměty veřejného zájmu, ale musí se zabývat všemi rovnocenně a 

zájmy musí být vyvážené. 

 Podrobné odůvodnění navrženého řešení je uvedeno v předcházejícím pododdílu a) Obsahové 

náležitosti uvedené pod písmeny a) – g) (viz výše). 

 Změna územního plánu navrhuje řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních chráněných 

obecných zájmů nejvyváženější a tedy nejvýhodnější (viz text výše). Řešení změny ÚP tedy 

naplňuje požadavky zákona o ochraně ZPF a stavebního zákona. 

 V následující tabulce je ve smyslu výše uvedeného § 4, písm. a) vyhodnoceno, zda navrženým 

řešením dojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových 

poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací, a to v podrobnosti zpracovávané 

dokumentace, tj. územního plánu (viz ustanovení § 43 odst. 3 platného stavebního zákona), tzn., že 

toto vyhodnocení není vztahováno na jednotlivé navazující pozemky, neboť by se jednalo podrob-

nost regulačního plánu, který je stejně jako územní plán druhem územně plánovací dokumentace, 

ale na jednotlivé navazující plochy. Zajištění (právního a fyzického) přístupu na konkrétní zbylé 

související nebo navazující plochy (plocha vždy sestává minimálně z jednoho nebo více pozemků) 

vzniklé vymezením či budoucí realizací zastavitelných ploch, není předmětem řešení územního 

plánu. Územní plán stanovuje podmínky pro využití ploch. Zajištění podmínek (právního) přístupu 

na konkrétní pozemky je v kompetenci katastrálního zákona, přičemž podmínky pro organizaci a 

využívání zemědělských pozemků řeší pozemková úprava nebo územní rozhodování. Územní plán 

se nezabývá vlastnickými vztahy ani jednotlivými (konkrétními) uživateli zemědělských pozemků 

(které jsou navíc v čase proměnlivé). 

Požadavek „co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu“, jehož přesný 

význam není definován v žádném právním předpisu, lze dovozovat jako požadavek „na minima-

lizaci územních bariér s cílem zajištění maximální efektivity využívání ZPF“. To však neznamená, 
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že by mělo řešení územního plánu rezignovat např. na vytvoření podmínek pro udržitelné hydro-

logické a odtokové poměry nebo ekologizaci krajiny či zvýšení její prostupnosti. Proto jsou 

platným územním plánem vytvářeny podmínky pro zlepšení současného stavu. Změnou územního 

plánu není nijak dotčena koncepce navržená v platném územním plánu. 

 Vlastní odnímání ploch zemědělského půdního fondu (uvedené pod písm. b) citovaného paragrafu 

4) není předmětem řešení územního plánu, ale je součástí navazujících (stavebně) správních řízení.  

 Co se týká požadavku uvedeného pod písm. c) citovaného paragrafu 4, změnou územního plánu 

nejsou navrženy žádné takové směrové a liniové stavby, které by zásadně ztěžovaly 

obhospodařování zemědělského půdního fondu. Rozhodování v území bude i nadále prováděno na 

základě podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím, které jsou uvedeny ve výrokové části 

územního plánu, tj. v kapitole 6 textové části A.1. Územní plán. 

 Požadavky uvedené pod písm. d) citovaného paragrafu 4 nejsou předmětem řešení územního plánu 

ani jeho změny.  

 Realizací ploch navržených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou nedojde k záborům 

vysokobonitního zemědělského půdního fondu zařazeného do I. nebo II. třídy přednosti v ochraně 

půd. 

 Navržené plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava DS26 a DS27 jsou současně také 

koridorem dopravní infrastruktury, jehož vymezení vyplývá z aktuálního vymezení ve výkrese B.8 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu platných Zásad 

územního rozvoje Olomouckého kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o koridor pro veřejně 

prospěšnou stavbu, vyplývající z nadřazené ÚPD, nelze zvolit jiné řešení. 

Tab. B.21: Vyhodnocení způsobu dotčení ZPF návrhem jednotlivých ploch  

Číslo 
plochy 

Druh/účel 
navržené plochy 

s rozdílným 
způsobem využití 

Index 
plochy 

Na 
navrženou 
plochu bez-
prostředně 

navazují 
plochy ZPF 

Dojde k 
narušení 

organizace 
(zásahu do 
stávajících 
ploch) ZPF 

Dojde ke ztí-
žení obhos-
podařování 
navazujících 
ploch ZPF 

Dojde k na-
rušení hydro-
logických a 
odtokových 

poměrů 

Dojde k na-
rušení sítě 

zemědělských 
účelových 

komunikací 

Lze zvolit jiné 
řešení s ohle-

dem na 
organizaci a 
požadavky 
záboru ZPF 

   Ano / Ne / Částečně 

BV12 
Plochy bydlení v 
rodinných domech 
– venkovské 

BV N N N N N N 

BV13 
Plochy bydlení v 
rodinných domech 
– venkovské 

BV N N N N N N 

BV14 
Plochy bydlení v 
rodinných domech 
– venkovské 

BV N N N N N N 

OM9 
Plochy občan-
ského vybavení – 
komerční zařízení  

OM A N N N N N 

OM10 
Plochy občan-
ského vybavení – 
komerční zařízení  

OM N N N N N N 

OX2 

Plochy občan-
ského vybavení 
se specifickým 
využitím 

OX N N N N N N 

PV16 
Plochy veřejných 
prostranství 

PV A N N N N N 

PV17 
Plochy veřejných 
prostranství 

PV A N N N N N 
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Tab. B.21: Vyhodnocení způsobu dotčení ZPF návrhem jednotlivých ploch – pokr.  

Číslo 
plochy 

Druh/účel 
navržené plochy 

s rozdílným 
způsobem využití 

Index 
plochy 

Na 
navrženou 
plochu bez-
prostředně 

navazují 
plochy ZPF 

Dojde k 
narušení 

organizace 
(zásahu do 
stávajících 
ploch) ZPF 

Dojde ke ztí-
žení obhos-
podařování 
navazujících 
ploch ZPF 

Dojde k na-
rušení hydro-
logických a 
odtokových 

poměrů 

Dojde k na-
rušení sítě 

zemědělských 
účelových 

komunikací 

Lze zvolit jiné 
řešení s ohle-

dem na 
organizaci a 
požadavky 
záboru ZPF 

   Ano / Ne / Částečně 

SV27 
Plochy smíšení 
obytné – 
venkovské (SV) 

SV A N N N N N 

SV28 
Plochy smíšení 
obytné – 
venkovské 

SV A N N N N N 

DS25 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
silniční doprava  

DS A N N N N N 

DS26 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
silniční doprava  

DS A N N N N N 

DS27 
Plochy dopravní 
infrastruktury – 
silniční doprava  

DS N N N N N N 

ZV3 
Plochy zeleně na 
veřejných 
prostranstvích 

ZV A N N N N N 

ZV4 
Plochy zeleně na 
veřejných 
prostranstvích 

ZV A N N N N N 

NP6 Plochy přírodní NP N N N N N N 

NP7 Plochy přírodní NP N N N N N N 

NP8 Plochy přírodní NP N N N N N N 

 

4.4.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) DS25 

 Pro realizaci nové trasy silnice I/44 jsou v platném územním plánu navrženy plochy DS9, DS10 a 

DS19. Změnou územního plánu bylo formou vypuštění JZ části původně navržené plochy DS8 

upraveno její vymezení a takto vzniklá (zmenšená) nová plocha dopravní infrastruktury – silniční 

doprava (DS) byla označena DS25. Návrhem plochy DS25 nedojde k novému záboru pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, neboť výše uvedená navržená plocha DS8 již byla bilancována (a 

její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše tabulka B.1. 

Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Loučná nad Desnou. 

Celková výměra navržené plochy DS25 činí 76,010 ha, z toho zemědělský půdní fond 59,321 ha, 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 13,426 ha a ostatní plochy 3,263 ha. 

V ZÚR OK je vymezen koridor pro silnici I/44 jako veřejně prospěšnou stavbu D5. Tento koridor 

je vymezen v šíři 400 m. Z ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

vyplývá, že územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a 

úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního 

rozvoje. V návrhu řešení ÚP Loučná nad Desnou proto byl původní čtyřsetmetrový koridor o 

celkové délce cca 1100 m zúžen na pás území v celkové šíři 150 m (2 x 75 m od osy plánované 

silnice). Tato šířka v sobě zahrnuje i šířku ochranného pásma budoucí silnice, které činí 50 m na 

každou stranu od osy přilehlého jízdního pruhu. Dle Praktického doporučení Ministerstva pro 
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místní rozvoj (in: Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu 

ve vazbě na vymezování koridorů v zásadách územního rozvoje; vydal Ústav územního rozvoje, 

2014) je pojem „upřesněný koridor ze ZÚR“ definován jako „zmenšení rozsahu plochy koridoru 

vymezeného v ZÚR na základě projektové dokumentace, katastrální mapy, zohlednění limitů 

využití území a dalších informací, které dosud nebyly známy, nebyly k dispozici při pořízení ZÚR 

nebo byly pod úrovní podrobnosti ZÚR. Upřesnění vymezuje plochu pro budoucí umístění 

optimální trasy liniové stavby včetně souvisejících staveb (objektů a zařízení) zohledňující zejména 

přírodní a civilizační hodnoty v území, ale také dopravní, technická a ekonomická hlediska 

připravovaného záměru. Upřesněný koridor musí přitom vždy ležet uvnitř koridoru vymezeného v 

ZÚR“. Pojem „minimální šířka koridoru“ tamtéž definován jako „šířka vlastní stavby rozšířená 

minimálně o budoucí ochranné, popř. bezpečnostní pásmo vyplývající z právních předpisů, s 

rozšířením o rezervu pro případné směrové korekce nebo změny tvarů křižovatek v průběhu 

projektové přípravy či řešení nenadálých událostí při provádění stavby“.  

Z toho vyplývá, že navržená plocha DS25 o výměře 76,010 ha (z toho PUPFL 13,426 ha), určená 

pro realizaci silnice I/44 ve skutečnosti nebude zastavěna celá. Předpokládá se odnětí přibližně 

jedné třetiny požadované plochy (včetně násypů a zářezů), tzn., že skutečný zábor PUPFL by měl 

v ploše DS25 činit cca 4,5 ha. 

Tab. B.22: Přehled ploch s požadavkem na zábor PUPFL 

Poř. 
č 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití 
Celková 
výměra 

plochy (ha) 

Výměra 
záboru 

PUPFL (ha) 

Navržené využití 

1 
DS25 

Dopravní infrastruktura – silniční doprava 
(DS) 

76,010 13,426 Silnice I/44 

 Σ   76,010 13,426  

 

 

5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

5.1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu 

 Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Loučná nad 

Desnou. 

 Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny územního plánu bude uvedeno v samostatné 

příloze B.1. Odůvodnění územního plánu – Přílohy C, D, E v části D. Rozhodnutí o námitkách. 

 

6. Vyhodnocení připomínek 

6.1. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu 
uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu  

 Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Loučná nad 

Desnou. 

 Vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu uplatněných v rámci veřejného projed-

nání návrhu změny územního plánu bude uvedeno v samostatné příloze B.1. Odůvodnění územního 

plánu – Přílohy C, D, E v části E. Vyhodnocení připomínek. 

 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ NAD DESNOU – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

130 

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

7.1. Textová část 

 Textová část Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou obsahuje celkem 130 

stran. 

7.2. Grafická část 

 Grafická část Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Loučná nad Desnou obsahuje celkem 25 

výkresů. 

Tab. B.23: Obsah grafické části Odůvodnění změny územního plánu 

č. Č. výkresu Název výkresu Měřítko 

1 B.2.1 Výkres širších vztahů  1 : 50 000 

2 B.2.2-A Koordinační výkres  1 : 5 000 

3 B.2.2-B Koordinační výkres  1 : 5 000 

4 B.2.2-C Koordinační výkres  1 : 5 000 

5 B.2.2-D Koordinační výkres  1 : 5 000 

6 B.2.2-E Koordinační výkres  1 : 5 000 

7 B.2.2-F Koordinační výkres  1 : 5 000 

8 B.2.2-G Koordinační výkres  1 : 5 000 

9 B.2.3-A Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

10 B.2.3-B Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

11 B.2.3-C Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

12 B.2.3-D Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

13 B.2.3-E Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

14 B.2.3-F Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

15 B.2.3-G Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

16 B.2.4-A Přehled lokalit řešených změnou č. 1 - schéma 1 : 5 000 

17 B.2.4-B Přehled lokalit řešených změnou č. 1 - schéma 1 : 5 000 

18 B.2.4-C Přehled lokalit řešených změnou č. 1 - schéma 1 : 5 000 

19 B.2.4-D Přehled lokalit řešených změnou č. 1 - schéma 1 : 5 000 

20 B.2.4-E Přehled lokalit řešených změnou č. 1 - schéma 1 : 5 000 

21 B.2.4-F Přehled lokalit řešených změnou č. 1 - schéma 1 : 5 000 

22 B.2.4-G Přehled lokalit řešených změnou č. 1 - schéma 1 : 5 000 

23 - Legenda k výkresu B.2.2 - 

24 - Legenda k výkresům B.2.3 a B.2.4 - 

25 K1 Kartogram předpokládaných záborů půdního fondu řešených změnou č. 1 - 

 

 


