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ÚVOD 

Účel vyhodnocení 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 6 Územního plánu Šumperk na udržitelný rozvoj území (dále 

jen „Vyhodnocení URÚ“) je zpracováno na základě požadavku stanoviska Krajského úřadu Olomouckého 

kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k návrhu obsahu Změny č. 6 ÚP Šumperk (č.j. KÚOK 

55772/2022) a týká se území řešeného návrhem Změny č. 6 ÚP Šumperk. 

Vyhodnocení URÚ je zpracováno ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhodnocení URÚ hodnotí celkový vliv Změny č. 6 ÚP Šumperk (dále také „Změna č. 6 ÚP“) na příznivé 

životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatel území. 

Součástí Vyhodnocení ÚRU je zároveň Vyhodnocení vlivů Změny č. 6 Územního plánu Šumperk na životní 

prostředí (viz kap. A) a Vyhodnocení vlivu Změny č. 6 Územního plánu Šumperk na soustavu NATURA 2000 

(viz kap. B). 

Vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází v jihozápadním cípu města Šumperka, na okraji průmyslové zóny mezi výpadovkou 

na Zábřeh a železniční tratí č. 291. Podél východní hranice se aktuálně realizuje přivaděč od přeložky silnice 

I/44. V nejbližším okolí se nachází převážně průmyslové objekty a hřbitovy. Řešené území je rovinaté, 

v záplavovém území řeky Desné a Bratrušovského potoka, které zasahuje jižní třetinu města. 

Obsah Změny č. 6 ÚP Šumperk 

Obsahem změny č. 6 je rozšíření rozvojové plochy pro výrobu na úkor rozvojových ploch pro dopravní 

infrastrukturu a stabilizované plochy smíšené nezastavěného území, za účelem vytvoření prostoru pro realizaci 

záměru většího rozsahu a vlivu (pila, dřevozpracující průmysl). 

Podklady 

▪ Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (2021); 

▪ Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4 (2021); 

▪ Územní plán obce Šumperk (KNESL+KYNČL s.r.o., 2011) včetně Změn č. 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5 (knesl kynčl 

architekti, s.r.o. 2022) ; 

▪ Územně analytické podklady SO ORP Šumperk (Městský úřad Šumperk, 2020); 

▪ Statistické údaje z databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2021); 

▪ Národní geoportál INSPIRE. [online]. 2022 [cit. 2012-02-04]. Dostupné z: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map; 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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▪ Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Dostupné z: https://www.olkraj.cz/prvkok-cl-

4431.html 

Právní předpisy  

▪ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších 

předpisů; 

▪ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů;  

▪ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů; 

▪ Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů;  

▪ Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Seznam zkratek 

▪ ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

▪ EIA posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

▪ EU  Evropská unie 

▪ EVL evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 

▪ IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

▪ KN Katastr nemovitostí 

▪ KoPÚ komplexní pozemkové úpravy 

▪ KÚ  Krajský úřad 

▪ k.ú. katastrální území 

▪ MÚ městský úřad 

▪ MŽP ministerstvo životního prostředí 

▪ OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje 

▪ ORP obec s rozšířenou působností 

▪ PO ptačí oblast soustavy Natura 2000 

▪ POU pověřený obecní úřad 

▪ PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

▪ PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací 
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▪ Q5, Q20, Q100 záplavové území na úrovni pětileté, dvacetileté a stoleté vody 

▪ RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území 

▪ SEA posuzování vlivů konceptů na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment) 

▪ SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

▪ ÚAN území archeologických nálezů 

▪ ÚAP územně analytické podklady 

▪ ÚP územní plán 

▪ ÚPD územně plánovací dokumentace 

▪ URÚ udržitelný rozvoj území 

▪ ÚSES územní systém ekologické stability 

▪ VPS veřejně prospěšné stavby 

▪ ZCHÚ zvláště chráněná území 

▪ ZPF zemědělský půdní fond 

▪ ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Toto vyhodnocení je připojeno v samostatné příloze „Změna č. 6 ÚP Šumperk – Vyhodnocení vlivů 

územně plánovací dokumentace na životní prostředí“, jejímž zpracovatelem je společnost INVEK s.r.o. 

a zodpovědným projektantem je Ing. Petr Mynář – držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., §19 

a § 24 (osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní 

prostředí č. j. 1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22. 4. 1997, prodloužené rozhodnutím MŽP č. j.: 

MZP/2021/710/5305 ze dne 3.11.2021. 

Vyhodnocení obsahuje tyto závěry:  

„Z celkového pojetí navržené Změny č. 6 Územního plánu Šumperk dospěl zpracovatel vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí k závěru, že změna nemění celkové koncepční řešení platného územního plánu 

města Šumperk. Jak změna, tak i územní plán jako celek po změně, nevyvolávají významné negativní 

vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Se změnou i s územním plánem jako celkem tedy lze z 

hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví souhlasit.  

Z uvedených důvodů zpracovatel vyhodnocení navrhuje souhlasné stanovisko příslušného orgánu.“  



VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č .  6  Ú P ŠU MPER K  NA UDRŽITELNÝ ROZVO J ÚZEMÍ  1 1 /202 2  

 

knesl kynčl architekti s.r.o.  5 

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY 
VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI 

Toto vyhodnocení nebylo zpracováno, neboť dotčený orgán (tj. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4) písm. 

n) a x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na 

základě žádosti Městského úřadu Šumperk, jako pořizovatele Změny č. 6 ÚP, podané dne 3. 5. 2022 

možnosti vlivu koncepce „Návrh změny č. 6 ÚP Šumperk – pro veřejné projednání“ na lokality soustavy 

Natura 2000 a vydává 

s t a n o v i s k o 

podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že předložená úprava 

n e m ů ž e  m í t  v ý z n a m n ý  v l i v 

na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy 

NATURA 2000 (stanovisko ze dne 27. 5. 2022, č.j. KUOK 55772/2022).  
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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA SKUTEČNOSTI 
ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH  

Územně analytické podklady SO ORP Šumperk (dále také „ÚAP Šumperk“) byly naposled aktualizovány 

v roce 2020, zpracovatelem byl Městský úřad Šumperk. 

Součástí ÚAP Šumperk jsou podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a samotné vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území. Podklady pro rozbor obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje 

území, limitů využití území, hodnot území a záměrů na provedení změn v území; to vše zejména 

s ohledem na jevy sledované v ÚAP SO ORP dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti. Rozbor udržitelného rozvoje obsahuje tematické analýzy území, vyhodnocení vyváženosti 

vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území a určení problémů k řešení v ÚPD. 

Územně analytické podklady Olomouckého kraje byly naposledy aktualizovány v roce 2021, 

pořizovatelem byl Krajský úřad Olomouckého kraje a zpracovatelem byl Krajský úřad OK, Odbor 

strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování. Vzhledem k obsahu Změny č. 6 ÚP nemá 

předmět vyhodnocení vliv na jevy sledované v krajských ÚAP dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti. 

C.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SLEDOVANÉ JEVY 

V této kapitole jsou vyhodnoceny jevy sledované v územně analytických podkladech, které s řešeným 

územím přímo souvisí, jsou podstatně ovlivněny návrhem Změny č. 6 ÚP, nebo jej naopak ovlivňují 

a lze u nich tento vliv prokázat. Přehled jevů odpovídá aktuálnímu znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., která 

byla novelizována vyhláškou č. 13/2018 Sb. ze dne 23. 1. 2018. 

▪ Plochy s rozdílným způsobem využití (č. 1a) 

V platném územním plánu jsou vymezeny plochy stabilizované, které navrhují zajištění jejich 

stávajícího využití. Pro rozvoj, nebo recyklaci funkčního využití a rozvoj či recyklaci prostorového 

uspořádání jsou vymezeny plochy změn (plochy rozvojové). Ty se dělí na plochy přestavbové, plochy 

zastavitelné a plochy změn v krajině. Plochy přestavby ani plochy změn v krajině nejsou ve Změně 

č. 6 ÚP vymezeny. Změna č. 6 ÚP vymezuje plochy zastavitelné, které nejsou součástí platného 

územního plánu, o celkové výměře 3,75 ha. Z toho 1,78 ha je pouze změna funkčního využití ploch 

(z ploch pro dopravní infrastrukturu na plochy smíšené výrobní), v případě zbývajících 1,97 ha jde o 

plochy zastavitelné navržené mimo zastavěné a rozvojové území (avšak s výhledovou územní 

rezervou pro danou funkci). Všechny navržené rozvojové plochy jsou vymezeny především pro 

plochy smíšené výrobní.  

▪ Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině (č. 1b) 

Rozvojové plochy se dělí na plochy přestavby, plochy zastavitelné a plochy změn v krajině (podrobně 

viz bod č. 1a). 

▪ Zařízení výroby (č. 2) 
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V řešeném území se aktuálně nenachází žádné zařízení výroby, avšak v těsném okolí řešeného území 

se taková zařízení, areály a podniky nachází, neboť je lokalita umístěna v průmyslové zóně. 

V části řešeného území je v platném územním plánu navržen rozvoj výrobních aktivit, který je 

Změnou č. 6 ÚP rozšířen na celé řešené území (plocha smíšená výrobní 589). 

▪ Zařízení občanského vybavení (č. 3) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Veřejná prostranství (č. 3a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Brownfieldy (č. 4a) 

V území se nevyskytují nevyužívané prostory, které by bylo možné označit jako brownfields. 

▪ Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma (č. 5a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma 

(č. 8a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje.  

▪ Statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny (č. 10) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Urbanistické a krajinné hodnoty (č. 11) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Struktura a výška zástavby (č. 11a) 

V řešeném území se nenachází zástavba s urbanisticky hodnotnou strukturou. Změna č. 6 ÚP 

stanovuje základní prostorové regulativy pro zástavbu území a to včetně maximální výškové hladiny. 

Podmínky prostorového uspořádání vychází ze stávajícího charakteru okolí území, z aktuálních 

parametrů prostředí – modelace terénu, budované těleso přivaděče přeložky silnice I/44, který musí 

mimoúrovňově překonat železnici v těsné blízkosti řešeného území, a umístění lokality v průmyslové 

zóně na okraji města. 

▪ Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné 

stavby, místa nebo soubory staveb (č. 13a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje.  

▪ Území s archeologickými nálezy (č. 16) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Krajinný ráz (č. 17a) 

Změna č. 6 ÚP Šumperk stanovuje podmínky prostorového uspořádání na základě konkrétních 

aktuálních parametrů (modelace terénu, výstavba přivaděče přeložky I/44, který musí mimoúrovňově 

překonat železniční trať) tak, že krajinný ráz v této lokalitě není ohrožen.  

▪ Krajiny a krajinné okrsky (č. 17b) 
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Východní část řešeného území leží v oblasti nivní městské a příměstské krajiny, západní část řešeného 

území leží v oblasti výrazně zvlněné až členité městské a příměstské krajiny. Změna č. 6 ÚP navrhuje 

v řešeném území podmínky prostorové regulace (maximální výšku). 

▪ Významné krajinné prvky (č. 23a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Přechodně chráněné plochy (č. 24) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny národních 

parků (č. 25a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma (č. 27a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Přírodní parky (č. 30) 

▪ Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu (č. 32) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Biosférické rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky (č. 33) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ NATURA 2000 – evropsky významné lokality (č. 34) 

▪ Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ NATURA 2000 – ptačí oblasti (č. 35) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Smluvně chráněná území (č. 35a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (č. 36) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Mokřady dle Ramsarské úmluvy (č. 36a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (č. 36b) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa (č. 37a) 

▪ Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu (č. 41) 

ZPF je dotčeno vymezením rozvojových ploch smíšených výrobních, celkově je řešením Změny č. 6 

ÚP dotčeno 3,0 ha ZPF. Podrobněji viz následující tabulku: 
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Druhy rozvojových ploch Výměra ploch 
Zábor ZPF 
celkem [ha] 

Zábor ZPF podle třídy ochrany [ha] 

I. II. III. IV. V. 

plochy zastavitelné  Z 3,75 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

celkem   3,75 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

 

▪ Plochy vodní a větrné eroze (č. 42a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (č. 43) 

Na většině řešeného území (88 %) se nachází odvodněné pozemky. Stav meliorací není znám. 

Výstavbou bude tento systém dotčen, Změna č. 6 ÚP předpokládá podrobnější průzkum a zajištění 

funkčnosti systému pro minimalizaci dopadu na okolní pozemky před realizací záměru. 

▪ Plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění (č. 43a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma (č. 44) 

Na jižním okraji řešeného území se v minulosti nacházela studna vybudovaná v roce 1970 k posílení 

vodovodu v této oblasti. Aktuálně v území není patrná, její ochranné pásmo vyhlášené roku 1979 

nebylo zrušeno. 

▪ Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (č. 45) 

Celé řešené území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Řešení Změny č. 6 ÚP nemá 

vliv na tento jev. 

▪ Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod (č. 46) 

Celé řešené území spadá do zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod. Řešení Změny č. 6 

ÚP nemá vliv na tento jev. 

▪ Povrchové vody využívané ke koupání (č. 46a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma (č. 47) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje.  

▪ Území chráněná pro akumulaci povrchových vod (č. 48a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Povodí vodního toku, rozvodnice (č. 49) 

Řešené území je odvodňováno bezejmenným tokem, který se vlévá do řeky Desné a který začíná za 

hranicí řešeného území. Řešení Změny č. 6 ÚP nemá vliv na tento jev. 

▪ Záplavová území včetně aktivních zón (č. 50a) 

Řešené území se nachází v záplavovém území Q 100 a Q 20. Řešení Změny č. 6 ÚP tuto skutečnost 

respektuje a navrhuje příslušné opatření tak, aby v území nedošlo ke zhoršení podmínek. 

▪ Kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým 

rizikem (č. 52a) 
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Východní část řešeného území se nachází v oblasti 2. úseku toku s povodňovým rizikem (DESNÁ – 

10100090_1 (MOV_30-01) – Ř. KM 6,595 – 19,233), v oblasti s reziduálním povodňovým rizikem. 

▪ Kritické body a jejich povodí (č. 52b) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Území ohrožená zvláštními povodněmi (č. 53) 

Celé řešené území je ohroženo zvláštní podvodní pod vodním dílem (Dlouhé stráně). Tento jev nemá 

vliv na řešení Změny č. 6 ÚP. 

▪ Stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům 

povodní (č. 54a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma (č. 55) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa (č. 56) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Dobývací prostory (č. 57) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Chráněná ložisková území (č. 58) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (č. 59) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Ložiska nerostných surovin (č. 60) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Poddolovaná území (č. 61) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Sesuvná území a území jiných geologických rizik (č. 62) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Stará důlní díla (č. 63) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Staré zátěže území a kontaminované plochy (č. 64) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu (č. 64a) 

▪ Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Oblasti s překročenými imisními limity (č. 65) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Hlukové zóny obcí (č. 65a) 
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Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma (č. 67) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Vodovodní řady a jejich ochranná pásma (č. 68) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma (č. 69) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma (č. 70) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma (č. 71) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Elektrické stanice a jejich ochranná pásma (č. 72) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma (č. 73) 

Přes jihovýchodní cíp řešeného území prochází přeložka nadzemního vedení navržená Územním 

plánem Šumperk, Změna č. 6 ÚP na tuto skutečnost vliv nemá. 

▪ Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma (č. 74) 

V těsném sousedství řešeného území se nachází regulační stanice vysokotlakého plynu. Do řešeného 

území zasahuje její ochranné/bezpečnostní pásmo. Změna č. 6 ÚP nemá na tento jev vliv. 

▪ Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma (č. 75) 

Západním okrajem řešeného území prochází dvě vedení vysokotlakého plynu a podél severozápadní 

hranice pak prochází vedení středotlakého plynu. V řešeném území se vyskytuje jak bezpečnostní, tak 

ochranné pásmo plynovodu.  Změna č. 6 ÚP nemá na tento jev vliv. 

▪ Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma (č. 76) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma (č. 77a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma (č. 79) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Teplovody a jejich ochranná pásma (č. 80) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území (č. 82a) 

Přes řešené území prochází paprsek radioreléového spojení. Změna č. 6 ÚP nemá na tento jev vliv. 

▪ Sdružené liniové sítě (č. 82b) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 
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▪ Jaderná zařízení (č. 83) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami (č. 84) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Skládky a jejich ochranná pásma (č. 85) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma 

(č. 86) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu a jejich ochranná pásma (č. 87) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma (č. 93a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Terminály a logistická centra (č. 93b) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma (č. 94a) 

Řešené území přímo sousedí s železniční tratí č. 291 a zasahuje do něj ochranné pásmo železnice. 

Tento jev nemá vliv na řešení Změny č. 6 ÚP. 

▪ Lanové dráhy a jejich ochranná pásma (č. 98) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma (č. 100) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma (č. 101) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (č. 102a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Sledované vodní cesty (č. 104) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Hraniční přechody (č. 105) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy (č. 105a) 

▪ Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky (č. 106) 

▪ Tento jev se v řešeném území nevyskytuje.  

▪ Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území (č. 107) 



VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č .  6  Ú P ŠU MPER K  NA UDRŽITELNÝ ROZVO J ÚZEMÍ  1 1 /202 2  

 

knesl kynčl architekti s.r.o.  13 

Celé řešené území spadá do zájmového území Ministerstva obrany ČR. Tento jev nemá vliv na řešení 

Změny č. 6 ÚP. 

▪ Vojenské újezdy a jejich zájmová území (č. 108) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Vymezené zóny havarijního plánování (č. 109) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Objekty civilní a požární ochrany (č. 110 a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu 

(č. 112a) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa (č. 113a) 

V sousedství řešeného území se nachází dva hřbitovy, jejichž ochranná pásmo zasahují do řešeného 

území. Tento jev nemá vliv na řešení Změny č. 6 ÚP. 

▪ Jiná ochranná pásma (č. 114) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

▪ Plán společných zařízení (č. 116a) 

Tento jev nemá vliv na řešení Změny č. 6 ÚP. 

▪ Další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou (č. 118) 

Tento jev nemá vliv na řešení Změny č. 6 ÚP. 

▪ Vymezení správních územních celků (č. 118a) 

Řešené území je součástí SO ORP Šumperk, který se nachází v okrese Šumperk, v Olomouckém 

kraji. 

▪ Další dostupné informace o území (č. 119) 

Tento jev se v řešeném území nevyskytuje. 

C.2. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ POZITIV A NEGATIV 

V ÚZEMÍ 

Na základě rozboru udržitelného rozvoje území obsaženého v ÚAP SO ORP Šumperk 2020 pro území 

město Šumperk je vyhodnocen vliv řešení Změny č. 6 ÚP na pozitiva a negativa v území. Níže jsou 

uvedeny jednotlivé identifikované položky vyhodnocení (italikou), které se zabývají územím obce, a pod 

nimi vyhodnocení vlivů Změny č. 6 ÚP na ně ( tučný text). 

a) SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

 

Pozitiva 

▪ Velmi dobrá občanská dostupnost 
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▪ Napojení na technickou infrastrukturu 

▪ Nemocnice 

▪ Heliport 

▪ Požární objekt 

▪ Policejní objekt 

▪ Zachovalé historické jádro 

▪ Vysoký podíl VŠ vzdělaných 

▪ Sběrný dvůr 

▪ Pobočka vysoké školy 

▪ Rekreační potenciál 

▪ Velké množství historických památek 

Negativa 

▪ V některých částech narušen charakter zástavby 

▪ Dlouhodobě klesající počet obyvatel 

▪ Nízký počet dokončených bytů 

▪ Vyšší věkový průměr 

> Vlivy řešení Změny č. 6 ÚP: 

Řešení ÚP navrhuje rozvoj ploch smíšených výrobních. toto řešení umožní vznik výrobního 

areálu a tím i zvýšení atraktivity pro potenciální nové obyvatele. 

Z výše uvedeného vyplývá, že řešení ÚP má potenciálně mírně pozitivní vliv na vývoj 

obyvatelstva ve městě. 

b) HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ 

 

Pozitiva 

▪ Průměrný podíl osob zaměstnaných v terciéru 

▪ Převažující dojížďka 

▪ Správní centrum 

▪ Vysoká míra ekonomické aktivity 
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▪ Silnice I/11 

▪ Silnice II/446 

▪ Dobré spojení s hromadnou dopravou 

▪ Železniční trať 

▪ Dobrá dostupnost do sousedních ORP (center) 

▪ Průmyslová zóna 

Negativa 

▪ Není členem MAS ani MKR 

 

> Vlivy řešení Změny č. 6 ÚP: 

Změna č. 6 ÚP navrhuje rozvoj plochy smíšené výrobní, čímž umožňuje rozvoj výrobních a 

podnikatelských aktivit v průmyslové zóně s využitím silnice I/11, přeložky silnice I/44 a 

dráhy železniční dopravy. Vzhledem k výhodnému umístění řešeného území v rámci města 

umožňuje Změna č. 6 ÚP vznik areálu s výrobními či podnikatelskými aktivitami v dobré 

dopravní dostupnosti v rámci města i ORP. Změna č. 6 ÚP má potenciálně významně 

pozitivní vliv na hospodářský rozvoj ve městě. 

c) ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ 

 

Pozitiva 

▪ Rekultivace skládky Hrabenov 

▪ Památné stromy 

▪ Regionální biocentrum 

▪ Nadregionální biokoridor K89 

▪ Významný vodní tok Desná 

▪ Jižní cíp zasahuje CHOPAV Kvartér řeky Moravy 

▪ Absence geologických rizik 

▪ Významné geologické lokality 

▪ CHLÚ Šumperk – stavební kámen 

▪ Ložiska nerostných surovin 

Negativa 
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▪ Absence ZCHÚ a Natura 2000 

▪ Aktivní záplavová zóna 

▪ Poddolované území 

▪ Oblast s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví obyvatel 

▪ Zemědělská půda ohrožena vodní erozí 

▪ Nízká hodnota KES 

▪ Ekologické zátěže 

> Vlivy řešení ÚP:  

Řešení Změny č. 6 ÚP reflektuje existenci záplavového území, v kterém se řešená lokalita 

nachází a stanovuje takové podmínky, aby byla zachována ochrana obyvatel a majetku. 

Řešení Změny č. 6 ÚP  nemá vliv na CHOPAV. Umístění řešeného území na okraji města 

v průmyslové zóně v těsné návaznosti na železniční dopravu, výpadovku i právě budovaný 

přivaděč přeložky I/44 vede k minimalizaci negativních vlivů na město i jeho okolí. Změna 

č. 6 ÚP může mít potenciálně mírně negativní vliv na environmentální pilíř. 

ZÁVĚR 

Lze konstatovat, že řešení Změny č. 6 ÚP má ve vztahu k výsledkům analýzy RURÚ v 

jednotlivých zkoumaných oblastech v rámci svých možností indiferentní vliv na většinu 

zjištěných skutečností. Některé skutečnosti nemůže Změna č. 6 ÚP svým charakterem a 

právním rámcem ovlivnit. 

C.3. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VYVÁŽENOST VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST 

SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

ÚAP SO ORP Šumperk obsahují vyhodnocení vyváženosti vztahů pro tři základní kategorie (sociální 

pilíř, hospodářský pilíř a environmentální pilíř). Hodnocení jednotlivých kategorií vychází z rozboru 

udržitelného rozvoje území, který obsahuje zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území a analýzu 

územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území. 

Závěrečné vyhodnocení udržitelného rozvoje pro jednotlivé obce je uvedeno na závěr rozboru 

udržitelného rozvoje území. Vyhodnocení vyváženosti znamená hodnocení stavu tří „pilířů“ 

(environmentální, ekonomický, sociální) udržitelného rozvoje v obcích. Environmentální (E), 

hospodářské (H) a sociální (S) podmínky jednotlivých obcí jsou hodnoceny jako dobrý (+) nebo špatný 

(-). 

Výsledná kategorie města Šumperk (2a) vzešla především z poklesu obyvatelstva vlivem stěhování do 

okolních obcí. 
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obec 

územní podmínky 
vyváženost vztahu územních 

podmínek pro udržitelný rozvoj 
území sociální pilíř 

hospodářský 
pilíř 

environmentální 
pilíř 

S H E 
dobrý 
stav 

špatný 
stav 

výsledná 
kategorie 

Šumperk – + + H, E S 2a 

 

> Vliv řešení Změny č. 6 ÚP:  

Řešení Změny č. 6 ÚP vychází z dobrého stavu územních podmínek pro hospodářský rozvoj a 

pro příznivé životní prostředí a horšího stavu  územních podmínek pro soudržnost společenství 

obyvatel území. 

Na stav územních podmínek pro soudržnost obyvatel vykazuje Změna č. 6 ÚP potenciálně 

mírně pozitivní vliv. Změna č. 6 ÚP stanovuje vhodné územní podmínky pro vznik pracovních 

příležitostí přímo ve městě, čímž se zvýší jeho atraktivita, a nezhoršuje územní podmínky pro 

bydlení, rekreaci obyvatelstva a občanské vybavení. 

Na stav územních podmínek pro příznivé životní prostředí vykazuje Změna č. 6  ÚP potenciálně 

mírně negativní vliv lokálního charakteru. Nezhoršuje příznivé podmínky pro ochranu a rozvoj 

krajiny a vodních ploch a vytváří jasnou hranici mezi kompaktním městem a krajinou. 

Zastavitelná plocha je v tomto případě částečně vymezena na kvalitních zemědělských půdách, 

z hlediska celkového působení změny na příznivé životní prostředí jde však pouze o lokální vliv. 

Na stav územních podmínek pro hospodářský rozvoj vykazuje Změna č. 6 ÚP potenciálně 

významně pozitivní vliv – Změna umožňuje rozšíření stávající průmyslové zóny, která je výborně 

dopravně dostupná ze železnice i nově budované silnice I/44. Změna tím umožňuje vznik 

nových podnikatelských aktivit a tím zvýšením rozmanitosti nabídky pracovních příležitostí ve 

městě a širším okolí. V řešeném území se předpokládá rozvoj dřevozpracujícího průmyslu 

v návaznosti na lokální zdroje dřeva, což omezí transport suroviny do vzdálenějších míst 

a zároveň podpoří místní ekonomiku.  

Celkový vliv Změny č. 6 ÚP na udržitelný rozvoj území lze vyhodnotit jako potenciálně mírně 

pozitivní. S ohledem na rozbor udržitelného rozvoje území se environmentální pilíř lokálně 

zhorší, sociální pilíř se posílí a ekonomický pilíř se významně posílí. 

C.4. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD  

V řešeném území se v rámci ÚAP SO ORP Šumperk na výkrese problémů žádné problémy k řešené 

v úpd nevyskytují. Problémem, který se vyskytuje v sousedství řešeného území, je zatížení komunikace 

v ul. Jesenické.  

Změna č. 6 ÚP nezhoršuje podmínky pro vybudování přivaděče od přeložky silnice I/44, která 

zmíněný problém částečně pomůže vyřešit.  
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D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA JINÉ 
SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK 
NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, 
NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH 
A ROZBORECH 

Další skutečnosti, které by mohlo řešení Změny č. 6 ÚP ovlivnit, nejsou známy. 
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

E.1. PRIORITY PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÉ 

V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 929 ze dne 2. července 2009 Politiku územního 

rozvoje České republiky 2008. Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena 

usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276, Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České 

republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629, Aktualizace č. 3 Politiky územního 

rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630, Aktualizace 

č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 

č. 833, Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády 

ze dne 12. července 2021 č. 618/2021.  

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 4 (dále je PÚR ČR) je závazná ke dni 

1. 9. 2021. 

Níže jsou uvedeny jednotlivé priority PÚR ČR (italikou) a pod nimi vyhodnocení, jak řešení 

Změny č. 6 ÚP naplňuje či respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje ( tučný text). 

▪ odst. (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 vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 

zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

 Změna č. 6 ÚP nemá vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Z tohoto pohledu Změna č. 

6 ÚP chrání a rozvijí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví; zachová ráz urbanistické struktury území, 

struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 

tradice. 

▪ odst. (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. 

 Změna č. 6 ÚP podporuje přecházení prostorově sociální segregace tím, že svým řešením 

umožňuje zvýšený vznik pracovních příležitostí a tím také dosahování vyrovnaného 

standardu kvality životního prostředí. 
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▪ odst. (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy 

na sociální soudržnost obyvatel. 

 Změna č. 6 ÚP vytváří rovnocenné podmínky pro všechny sociální vrstvy, nenavrhuje 

prostorově segregovaná území s negativním vlivem na soudržnost obyvatel. 

▪ odst. (16) 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. 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. 

 Změna č. 6 ÚP byla zpracována jako komplexní dokument s vazbami na nadřazenou 

územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady, řeší komplexně využití 

řešeného území v rámci města a širších vztahů a byla zpracována v souladu s PÚR ČR. 

▪ odst. (16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, 

který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových 

hledisek. 

 Řešení Změny č. 6 ÚP respektuje principy integrovaného rozvoje území, jako objektivní a 

komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových 

hledisek. 

▪ odst. (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. 

 Změna č. 6 ÚP napomáhá vytváření podmínek k odstraňování důsledků hospodářských 

změn tím, že vytváří plochy, jejichž podmínky umožní zvýšený vznik pracovních příležitostí. 

▪ odst. (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. 

 Změna č. 6 ÚP podporuje vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury a vytváří 

územní předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi tím, že 

umožňuje vznik podnikatelských aktivit a potenciálních pracovních příležitostí. 

▪ odst. (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. 

 Změna č. 6 ÚP využívá v rámci města území účelně a hospodárně, zamezuje fragmentaci 

krajiny tím, že vytváří kompaktní město a jasnou hranici s krajinou. 

▪ odst. (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 
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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. 

 Rozvojový záměr vymezený Změnou č. 6 ÚP je umístěn v co nejméně konfliktní lokalitě 

obklopené územím, kde již byl rozvoj z větší části navržen Územním plánem Šumperk, a kde 

bylo prokázáno, že charakter krajiny rozvojem v tomto místě významně ovlivněn nebude. 

Změna č. 6 ÚP vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu stanovením podmínek 

prostorového uspořádání v lokalitě. 

▪ odst. (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. 

 Změna č. 6 ÚP nemá na prostupnost územím pro volně žijící živočichy vliv. Stávající 

prostupnost územím se nemění, Změna č. 6 ÚP pouze upravuje navrhovanou prostupnost s 

ohledem na aktuální potřeby a situaci v území, kdy propojení ulice Zábřežské se 

zastavitelnými plochami smíšenými výrobními v jižní části již nedává smysl. 

▪ odst. (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 

souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na 

jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 

souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy 

krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

 Souvislé plochy nezastavěného území na rozhraní města a krajiny nejsou Změnou č. 6 ÚP 

dotčeny a prostupnost územím je zde zachována. Změna č. 6 ÚP zahrnuje do zastavitelných 

ploch plochu nezastavěného území, neboť tato plocha nemá krajinotvorný potenciál. Jde o 

plochu obklopenou zastavěnými a zastavitelnými plochami a bariérami dopravní 

infrastruktury (z jižní strany železniční tratí, ze severní hlavní příjezdová komunikace do 

Šumperka – silnice I. třídy). Se zahrnutím této plochy do městotvorných funkcí počítá i 

platný ÚP Šumperk, neboť je na této ploše územní rezerva plochy smíšené výrobní. 

▪ odst. (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). 

 Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu vytváří již platný ÚP, Změna č. 6 ÚP se věnuje 

oblasti rozvoje hospodářských aktivit, přičemž tyto podmínky nemění. 
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▪ odst. (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). 

 Změna č. 6 ÚP minimalizuje fragmentaci krajiny tím, že zahrnuje zbylou menší plochu 

nezastavěného území do zastavitelných ploch, kterými je tato plocha obklopena ze všech 

stran. Tímto je podpořen vznik kompaktního města a nedochází tak k expanzi do volné 

krajiny za hranic města a krajiny. Změna č. 6 ÚP optimalizuje síť dopravní obsluhy v území 

s ohledem na skutečnost, že nově vzniklá návrhová plocha je dopravně obsloužitelná z ulice 

Zábřežské a podmínky ploch umožňují také její obsluhu železniční vlečkou. 

▪ odst. (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). 

 Řešení Změny č. 6 ÚP v podobě drobné úpravy plochy dopravní infrastruktury pro přivaděč 

od Bludova nemá negativní vliv na podmínky umožňující zlepšování dostupnosti území. 

▪ odst. (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. 

 Změna č. 6 ÚP vymezuje novou plochu smíšenou výrobní v průmyslové zóně, na území, 

ve kterém již byla výhledově navržena rezerva pro plochy smíšené výrobní. Podrobné 

podmínky pro minimalizaci vlivu výrobní činnosti na okolí jsou předmětem následných 

správních řízení. 

▪ odst. (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 
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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. 

 Změna č. 6 ÚP vytváří podmínky pro ochranu území před potenciálními riziky a přírodními 

katastrofami stanovením etapizace s podmínkou možnosti využití ploch až po vyřešení 

protipovodňové ochrany. Další podmínky ochrany stanovuje platný ÚP. 

▪ odst. (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve 

zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby 

z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

 Změna č. 6 ÚP mění strukturu uspořádání ploch určených pro výrobu v záplavovém území 

Q100 řeky Desné a Bratrušovského potoka, které zasahuje i významnou část zastavěného 

území města Šumperka. Územní plán proto stanovil Koncepci protipovodňové a protierozní 

ochrany tohoto území. Ta se Změnou č. 6 ÚP nezměnila. V přípravě je realizace 

protipovodňových opatření podél řeky Desné. 

▪ odst. (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. 

 Změna č. 6 ÚP prověřila podmínky a možnosti umístění veřejné infrastruktury v řešeném 

území a na základě tohoto prověření byly vymezené plochy s rozdílným způsobem využití 

tak tak, aby byla zachována dostupnost území a zároveň aby bylo území využito účelně a 

s ohledem na záměr, jež podpoří efektivní využití sítí veřejné dopravy. 

▪ odst. (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. 

 Změna č. 6 ÚP zohledňuje potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu vymezením 

rozvojových ploch tak, aby vznikla dlouhodobě fungující část výrobní zóny města. Potřebná 

veřejná infrastruktura byla Změnou č. 6 ÚP prověřena a vyhodnocena jako vyhovující. 

▪ odst. (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 
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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. 

 Změna č. 6 ÚP zajišťuje v území návaznost lokality na stávající systémy různých druhů 

dopravy tak, aby byla zajištěna kvalitní prostupnost a obsluha území. 

▪ odst. (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat 

tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti  i v budoucnosti. 

 Kvalitní podmínky pro dodávky vody a také odkanalizování území na ČOV v řešeném 

území jsou stanovené již v platném ÚP. 

▪ odst. (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 

zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti 

zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

 Realizace lokálních výroben energie, zejména jako součást staveb (např. fotovoltaické 

panely) či jako součást výrobních areálů je již umožněna platným ÚP. 

E.2. PRIORITY PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÉ V 

ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje formou 

opatření obecné povahy dne 22. 2. 2008. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Aktualizaci č. 1 

Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy dne 22. 4. 2011. 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého 

kraje formou opatření obecné povahy dne 24. 4. 2017. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo 

Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy dne 23. 

9. 2019. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy dne 25. 2. 2019. Zastupitelstvo Olomouckého kraje 

vydalo Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy 

dne 13. 12. 2021. 

Níže jsou uvedeny jednotlivé krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

uvedené v ZÚR OK (italikou), které se týkají řešeného území nebo se jich dotýká řešení navržené 

Změnou č. 6 ÚP, a pod nimi vyhodnocení, jak je řešení Změny č. 6 ÚP naplňuje či respektuje ( tučný 

text). 

A. Krajské priority územního plánování v oblasti soudržnosti společenství obyvatel: 

• Vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu významu obce, a to 

zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obslužnosti území. 

> Změna č. 6 ÚP upravuje vymezení ploch a koridorů veřejné infrastruktury, protože v 

důsledku změny majetkoprávních vztahů v širším území došlo ke změně potřeby umístění 

dopravní obslužnosti v lokalitě, kterou řeší Změna č. 6 ÚP, a dopravní propojení ulice 

Zábřežské s jižní částí lokality již není smysluplné. Dopravní obslužnost lokality řešené 

Změnou č. 6 ÚP je zajištěna sousedstvím plochy s ulicí Zábřežskou na severu a s 
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železniční tratí na jihu. Základní koncepci dopravní infrastruktury Změna č. 6 ÚP 

nemění. 

B. Krajské priority územního plánování v oblasti hospodářského rozvoje: 

• Vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom: význam a polohu obce v rámci 

vymezených rozvojových os a oblastí, návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické 

infrastruktury, stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území a možnosti opětovného 

polyfunkčního využití opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields). 

> Změna č. 6 ÚP vymezuje plochu pro umístění podnikatelských aktivit významnějšího 

rozsahu. Při vymezování plochy byla všechna výše uvedená kritéria zohledněna. S 

ohledem na velikost areálu, dostupnost jiných ploch, nutnou návaznost na automobilovou 

i železniční dopravu a stanovené zásady ochrany přírodních a kulturních hodnot území a 

socioekonomický dopad na město se jeví lokalita pro tyto podnikatelské aktivity jako 

nejlepší možná. 

C. Krajské priority územního plánování v oblasti životního prostředí: 

• Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch s 

koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení. 

> Uspořádání ploch vymezených Změnou č. 6 ÚP vytváří podmínky pro minimalizaci 

negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení. Plocha 

doplňuje současnou průmyslovou zónu, na jejímž okraji se historicky nachází několik 

samostatných rodinných domů. Změna č. 6 podmiňuje výstavbu v rozojové ploše 

vyřešením ochrany před případnými negativními vlivy z výrobní činnosti, konkrétní řešení 

bude součástí navazujících správních řízení. 

D. Krajské priority územního plánování v oblasti ochrany vod: 

• V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 

dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

> Změna č. 6 ÚP nemění hlavní koncepci Územního plánu Šumperk, která vytváří 

podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 

zmírňování účinků povodní. 

E. Krajské priority územního plánování v oblasti ochrany půdy a zemědělství: 

• Neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně omezených, vklíněných do zastavěného území či 

PUPFL, problematicky technicky obhospodařovatelných) navracet jejich ekologické funkce. 

> Změna č. 6 ÚP rozšiřuje rozsah zastavitelných ploch nad rámec platného ÚP – jako 

zastavitelná plocha je navržen ucelený blok zemědělské půdy (v platném ÚP je část bloku 

ponechána jako nezastavěné území). Novým řešením (realizací výrobního areálu) 

nevznikne neperspektivní část zemědělské půdy vklíněná mezi zástavbu a komunikace. 
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• Podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy způsobenými přívalovými 

srážkami. 

> Změna č. 6 ÚP vytváří podmínky pro ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a před 

negativními jevy způsobenými přívalovými srážkami stanovením podmínek využití ploch, 

které umožňují realizaci vhodných opatření. 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 

V dalším hodnocení vlivů je využita tato pětibodová škála: -2 (významně negativní vliv); -1 (mírně 

negativní vliv); 0 (indiferentní vliv); +1 (mírně pozitivní vliv); +2 (významně pozitivní vliv). 

F.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vlivy Změny č. 6 ÚP Šumperk jsou z hlediska všech relevantních faktorů (příroda a krajina, krajinný ráz, 

voda, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, hluk, ovzduší a klima, veřejné 

zdraví a faktory pohody, resp. ostatní) akceptovatelné, bez potenciálu významně negativního ovlivnění 

složek životního prostředí resp. veřejného zdraví. Řešení Změny č. 6 ÚP nezhoršuje příznivé podmínky 

pro ochranu a rozvoj krajiny a krajinného rázu a vodních ploch (dochází k jasnějšímu vymezení 

kompaktního města, zůstává podmínění rozvoje vyřešením protipovodňové ochrany). Z hlediska 

klimatu a ovzduší je řešení Změny č. 6 málo významné.  

Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí a přírodu 

stanovuje Změna č. 6 ÚP pro potenciální výstavbu podmínku navrhovaných opatření. 

Zásahem s potenciálním nepříznivým vlivem na přírodu a na hledisko ochrany veřejného zdraví, faktoru 

pohody a ochranu před hlukem by mohlo být odstranění stávajícího vzrostlého porostu (podléhá pouze 

obecné ochraně a nemá vliv na krajinu a krajinný ráz). Změna č. 6 ÚP stanovuje podmínku navrhovaného 

opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto negativních vlivů na životní prostředí 

(„Stavební využití plochy .589 je možné až po vyřešení protipovodňové ochrany území a zároveň po 

vytvoření pásu zeleně a protihlukových opatření na okraji plochy .589 směrem k plochám .585 a .096.“). 

Vymezení zastavitelné plochy na kvalitních zemědělských půdách je v tomto případě nutné k zajištění 

výsledného kompaktního tvaru sídla a eliminaci volného fragmentu krajiny obklopené městem a 

průmyslovou zónou. 

S ohledem na výsledky vyhodnocení vlivů Změny č. 6 ÚP na životní prostředí (SEA) lze konstatovat, že 

řešení Změny č. 6 ÚP vykazuje na životní prostředí potenciálně mírně negativní vliv (-1). 

F.2. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO 

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

Na ekonomický pilíř vykazuje řešení Změny č. 6 ÚP potenciálně významně pozitivní vliv (+2). Rozvoj 

průmyslové zóny v lokalitě řešeného území, která je výborně dostupná silniční i železniční dopravou a je 
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dobře dostupné pomocí mhd, je ideální pro vznik podnikatelských aktivit, rozšíření rozmanitosti nabídky 

pracovních příležitostí pro město i široké okolí. Předpokládaný rozvoj dřevozpracujícího průmyslu 

v řešeném území je logickým krokem pro podporu místní ekonomiky v návaznosti na dostupné lokální 

zdroje suroviny, které nebude potřeba transportovat do vzdálenějších oblastí. 

F.3. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO 

SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 

Na sociální pilíř vykazuje řešení Změny č. 6 ÚP potenciálně mírně pozitivní vliv (+1). Změna č. 6 ÚP 

nezhoršuje podmínky pro bydlení, rekreaci a občanské vybavení a stanovením vhodných územních 

podmínek pro vznik pracovních příležitostí ve městě se zvýší jeho atraktivita a potenciálně i počet 

obyvatel, což podpoří soudržnost společenství obyvatel. 

F.4. VYHODNOCENÍ SOULADU ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST 

SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ  

Na základě shrnutí vlivů řešení Změny č. 6 ÚP Šumperk na tři základní pilíře vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj (viz kap. F.1. až F.3.) a na základě výsledků rozboru udržitelného rozvoje obsaženého 

v ÚAP SO ORP Šumperk (viz kap. C.3.), lze konstatovat, že řešení Změny č. 6 ÚP podporuje 

stabilitu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území – lokální zhoršení podmínek pro 

příznivé životní prostředí vyvažuje posílení podmínek pro soudržnost obyvatel a výrazné 

posílení podmínek pro hospodářský rozvoj.  

Celkově má Změna č. 6 ÚP mírně pozitivní vliv na udržitelný rozvoj území (+1). Mírně negativní 

vliv na životní prostředí je doplněn mírně pozitivním vlivem na zlepšování podmínek pro soudržnost 

společenství obyvatel území a významně pozitivním vlivem na hospodářský rozvoj. Díky vzájemné 

koordinaci jednotlivých složek území při současném respektování optimální prostorové organizace 

území a jeho hodnot tak Změna č. 6 ÚP Šumperk vytváří vhodné podmínky pro harmonický rozvoj 

území. 

 


