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

4.1. Preambule 

4.1.1. Územní plán Šumperk vytváří podmínky pro rozvoj území města tak, aby bylo posilováno 
jeho důležité postavení v rámci Olomouckého kraje a zároveň byly chráněny a rozvíjeny 
jeho přírodní, civilizační a kulturní hodnoty. 

4.1.2. Územní plán Šumperk vytváří podmínky pro kvalitní bydlení, práci a rekreaci jeho 
obyvatel a obyvatel jeho okolí, vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj rekreačního 
a hospodářského využití smíšené krajiny a lesů a vytváří podmínky pro dostupnost 
a propojení organismu města. 

4.1.3. Územní plán Šumperk vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj města. 

4.2. Územním plánem se stanovují tyto požadavky na rozvoj území města Šumperka včetně 
urbanistické kompozice: 

4.2.1. Rozlišit intenzitu rozvoje: 

a) vytvořit kompaktní město soustředěním rozvoje směrem dovnitř města využitím 
proluk a tzv. brownfields s postupným zastavováním území směrem zevnitř ven 
a propojením s jižní části města přes oblast hlavního nádraží; hlavními rozvojovými 
oblastmi jsou zejména lokality Nad Cihelnou, Skřivánčí pole, Zemědělská, 
Bratrušovská-východ, Karlov a Průmyslová; hlavní osou rozvoje je ulice Jesenická; 

b) stabilizovat strukturu zástavby v k.ú. Horní Temenice podél ulice Bohdíkovské 
definováním půdorysně pevných hranic zástavby a rozvíjet její začlenění do krajiny. 

4.2.2. Jasně definovat hranice mezi zastavěným územím, respektive zastavitelnými plochami 
a volnou krajinou na hranici města a krajiny, tj. vyžadovat osázení koridorů dopravní 
infrastruktury a veřejných prostranství, které leží na hranici města a krajiny, po celé jejich 
délce stromořadím; zajistit přechod zástavby výrobních a komerčních areálů do krajiny 
a k obytné zástavbě formou izolační zeleně. 

4.2.3. Rozvíjet polyfunkčnost města a krajiny, tj. dosažení harmonické smíšenosti jeho využití: 

a) rozvíjet kompaktní město severně od ulice Jesenické jako polyfunkční obytné 
území; 

b) posilovat obytný charakter jižní části města mezi ulicemi Žerotínovou a Lidickou 
jižně od nádraží; 

c) rozvíjet oblast podél železniční trati jako smíšené výrobní, administrativní 
a skladovací zóny; 

d) rozvíjet zemědělskou krajinu jako polyfunkční pestré smíšené nezastavěné území. 

4.2.4. Rozvíjet polycentričnost města:  

a) rozvíjet historické jádro a území mezi ním a hlavním nádražím jako městské 
centrum; 

b) rozvíjet městská subcentra. 

4.2.5. Regulovat veřejné a soukromé zájmy v území, tj. rozlišit jejich priority: 

a) posilovat jasnou diferenciaci a hierarchizaci městských prostorů, a to veřejných, 
polosoukromých a soukromých, což umožňuje zejména bloková struktura zástavby; 

b) územně zajistit základní potřeby veřejného zájmu, zejména rozvíjet veřejná 
prostranství, veřejné vybavení a prostupnost území; 
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c) posilovat právní jistotu minimální regulací soukromých zájmů. 

4.3. Územním plánem se stanovují tyto požadavky na ochranu a rozvoj hodnot města: 

4.3.1. Chránit a rozvíjet morfologii území obce: 

a) chránit nivy vodních toků před zástavbou a rozvíjet vhodné využití jejich přírodního 
a rekreačního potenciálu; 

b) chránit a rozvíjet pestrou podhorskou zemědělskou krajinu šumperského údolí; 

c) chránit a rozvíjet historickou cestní síť. 

4.3.2. Chránit a rozvíjet rekreační a přírodní využití okolí vodních ploch a toků, zejména 
rybníku Benátky, obnovené vodní plochy pod historickým jádrem, nivy řeky Desné 
a Bratrušovského potoka s přihlédnutím k potřebám zejména protipovodňové ochrany. 

4.3.3. Chránit a rozvíjet výjimečné přírodní hodnoty na území obce: 

a) chránit stávající lesy a zvýšit zastoupení stromořadí a remízů ve stávajících, 
převážně zemědělsky využívaných partiích krajiny; 

b) chránit a rozvíjet vymezený územní systém ekologické stability. 

4.3.4. Chránit a rozvíjet kulturní a civilizační hodnoty obce: 

a) chránit a rozvíjet pohledově dominantní prvky zástavby historického jádra města; 

b) chránit a rozvíjet hodnoty městské památkové zóny, včetně funkce bydlení; 

c) chránit a rozvíjet hodnotnou strukturu zástavby: historické jádro města, blokovou 
strukturu, vesnickou strukturu Horní Temenice a strukturu zástavby areálu bývalého 
sanatoria při ulici Reissově; 

d) chránit a rozvíjet historické a městské parky (např. Smetanovy a Jiráskovy sady, 
Sady 1. máje); 

e) rozvíjet rekreačně-přírodní zázemí při východní hranici kompaktního města, 
zejména Příměstského rekreačního lesa a okolí Bratrušovského potoka; 

f) chránit a rozvíjet stávající systém veřejné infrastruktury. 

4.3.5. Při posuzování ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot se musí vycházet 
i z předpokladu, že současná hodnota může být nahrazena hodnotou novou. 

4.4. Územním plánem se stanovují tyto další požadavky na rozvoj území města Šumperka: 

4.4.1. Rozvíjet kvalitní obsluhu území nemotorovou a hromadnou dopravou. 

4.4.2. Preferovat umisťování odstavných a parkovacích stání v rámci objektů. 

4.4.3. Zajistit v zastavitelných plochách dostatečnou prostupnost územím (zejména v plochách 
dopravní infrastruktury a plochách veřejných prostranství) i prostupnost do volné krajiny; 
při realizaci dopravní infrastruktury liniového charakteru uvnitř hranice města a krajiny je 
nutné vytvořit odpovídající prostor pro pohyb chodců a cyklistů v profilu komunikace nebo 
v souběhu s ní, případně i kolmo na ni bez bariérového efektu. 

4.4.4. Zajistit dostatečný profil komunikace v plochách dopravní infrastruktury pro obousměrný 
provoz silničních vozidel, provoz cyklistů a chodců a prostor pro stromořadí, přičemž 
koridory pro cyklisty budou řešeny v hlavním dopravním prostoru; ulice budované na 
plochách veřejných prostranství musí mít šířku pro obousměrný provoz.; 

4.4.5. Rozvíjet zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva v okolí 
stávajících bytových domů a zajistit zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových 
skupin obyvatelstva při výstavbě nových bytových domů. 

4.4.6. Zajistit podmínky pro likvidaci a odvod dešťových vod především v zastavěném území 
a v zastavitelných plochách; v zastavitelných plochách preferovat výstavbu oddílné 
kanalizace. 

4.4.7. Preferovat výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů z důvodů snížení nároků 
na spotřebu energií. 
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4.4.8. Preferovat alternativní zdroje s přihlédnutím k požadavkům na eliminaci lokálních 
topenišť, zejména solární zdroje a tepelná čerpadla jako zdroje tepla a přípravy teplé 
vody pro zásobování ploch, zejména v okrajových částech města. 

4.4.9. Pro odstavná a parkovací stání na pozemcích staveb pro ubytování platí obdobná 
pravidla jako pro pozemky staveb pro bydlení (viz § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů). 

4.4.10. Respektovat doporučení a závěr energetické koncepce města Šumperka: 

a) v lokalitách, kde je zavedeno nebo kde je dostupné CZT, je možné pro vytápění 
bytových domů a budov občanské vybavenosti využít pouze CZT, obnovitelné zdroje 
a elektrickou energii; 

b) závěr energetické koncepce platí pro stávající bytové domy a další objekty připojené 
na CZT, včetně nově budovaných střešních nástaveb a půdních vestaveb těchto 
objektů; 

c) přiměřeně bude závěr energetické koncepce uplatněn také u nových staveb 
budovaných v blízkosti a dosahu stávajících sítí CZT, kde bude připojení na CZT 
technicky možné a ekonomicky přijatelné. 

4.4.11. Prověřit návrh nové zástavby ve stabilizovaných plochách v případě rozsáhlejší 
demolice či přístavby. 

4.5. Koncepce hlavních rozvojových oblastí 

4.5.1. Nad Cihelnou (rozvojové plochy Z11 a Z12) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření převážně obytné lokality s převahou 
nízkopodlažní zástavby rodinných domů, která je kvalitně dopravně a technicky napojená 
a přiměřeně obsloužena občanským vybavením. Rozvojová oblast bude obsloužena 
zejména spojkou ulic Bludovské a Zábřežské. Poblíž křížení této spojky s ulicí 
Bludovskou bude rozvíjeno městské subcentrum zejména na ploše č. 155. Prioritou je 
rovněž zajištění komfortního pěšího propojení mezi plochami č. 155 a 140. 

4.5.2. Skřivánčí pole (rozvojové plochy Z9, Z10 a P4) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření převážně obytné lokality se směsí rodinných 
a bytových domů s přiměřeným rozsahem občanského vybavení. Svorníkem mezi 
stávajícím sídlištěm Prievidzská a rozvojovou oblastí se stane rozsáhlá parková plocha 
prostorově zdůrazněná zástavbou, která ji bude lemovat. Rozvojová oblast bude 
obsloužena zejména spojkou ulic Bludovské a Temenické. Při křížení této spojky s ulicí 
Temenickou bude rozvíjeno městské subcentrum zejména na plochách č. 642 a 804. 

4.5.3. Zemědělská (rozvojové plochy P8, P9, P10, Z14, Z15 /vyjma plochy č. 249/ a Z17 /vyjma 
ploch č. 261/) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření převážně obytné lokality. Páteří oblasti bude 
nová komunikace propojující ulici Šumavskou s ulicí Bratrušovskou, podél níž bude 
zejména na ploše 255 rozvíjeno městské subcentrum s přiměřeným rozsahem 
občanského vybavení. Prostorové uspořádání zástavby bude odpovídat této koncepci (tj. 
vyšší zástavba s vyšší zastavěností zejména podél nové páteřní komunikace a nižší 
zástavba s nižší zastavěností zejména v okrajových částech oblasti); konkrétní podmínky 
prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). Prioritou je 
rovněž vytvoření průchozího rekreačně přírodního koridoru podél Bratrušovského potoka. 

4.5.4. Bratrušovská-východ (rozvojové plochy P12 a Z18) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření převážně obytné lokality se zastoupením 
rodinných domů a malobytovek a přiměřeného rozsahu občanského vybavení. Prioritou 
je rovněž zajištění průchodnosti z ulice Bratrušovské do krajiny podél areálu bývalého 
sanatoria. 

4.5.5. Karlov (rozvojové plochy P36, Z29 a Z33) 

Hlavním cílem rozvoje území je doplnění sportovního zařízení v severní části území ve 
vazbě na stávající sportovní areál a vytvoření smíšené obytné lokality se směsí bydlení, 
podnikatelských aktivit a občanského vybavení a tím posílení rezidenční funkce této části 
města „za nádražím“. Páteří oblasti bude nově navržená ulice spojující ve směru východ-
západ ulice Uničovskou a Žerotínovu. V kolmém směru bude území křížit prodloužená 
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ulice Dolnomlýnská. Prioritou je rovněž průchodnost území k řece Desné a jejímu 
náhonu. 

4.5.6. Průmyslová (rozvojová plocha Z32) 

Hlavními cíli rozvoje území je vytvoření průmyslové zóny s převahou výroby, skladování, 
případně administrativy a průchozího rekreačně přírodního koridoru podél 
Bratrušovského potoka. 

4.5.7. Městské centrum 

Hlavním cílem rozvoje území je rozvoj městského centra zahrnující Hlavní třídu, 
historické jádro a území mezi Bratrušovským potokem na západě, ul. 17. listopadu 
na východě, hlavním nádražím na jihu a ulicemi Terezínskou a Revoluční na severu. 

4.5.8. Příměstský rekreační les (rozvojové K8, K9, K10, K11, K12, K13, K21, Z19, Z44 
a plochu č. 327) 

Hlavní cílem rozvoje území je zejména ochrana nezastavěné příměstské krajiny, která 
spolu se sousedním lesním komplexem utváří ucelenou rekreační zónu města. 

4.5.9. Bratrušovský potok (rozvojové plochy K3, K4, K5, K30, Z16 a plochy č. 249, 261) 

Hlavní cílem rozvoje území je vytvoření průchozího rekreačně přírodního koridoru podél 
Bratrušovského potoka. 

4.5.10. Desná (rozvojové plochy K14, K15, K18, K19, K22–K28) 

Hlavním cílem rozvoje území je zejména ochrana nezastavěného koridoru podél řeky 
Desné ve prospěch přírodě blízkých společenstev a mimoprodukčního využití 
s přihlédnutím k jeho rekreačnímu potenciálu především ve vazbě na zastavěné území 
a zastavitelné plochy; 

4.5.11. Osa rozvoje – ulice Jesenická 

Hlavním dlouhodobým cílem rozvoje území podél ulice Jesenické je dosažení jeho 
městského charakteru. Cílem je postupné využívání parterů přilehlých domů pro 
občanské vybavení, zejména maloobchod a služby, vytváření dostatečného prostoru pro 
pěší, cyklisty a stromořadí v jejím uličním prostoru a koncentrace občanského vybavení 
především v oblasti hlavního nádraží; to vše při zachování její dopravní funkce. 
Maximální výška zástavby podél ulice Jesenické je určena v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

4.5.12. Subcentrum Temenická 

Hlavním cílem rozvoje území je rozvoj městského subcentra na plochách č. 619 a 710. 

4.5.13. Subcentrum Kasárna 

Hlavním cílem rozvoje území je rozvoj městského subcentra na ploše č. 216. 

4.5.14. Subcentrum Lidická 

Hlavním cílem rozvoje území je rozvoj městského subcentra na ploše č. 353. 

4.5.15. Zábřežská (rozvojová plocha Z34) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření průmyslové zóny s převahou výroby, 
skladování, případně administrativy. Území bude obsluhováno z ulice Zábřežské páteřní 
komunikací, která bude propojena směrem k rozvojové oblasti Průmyslová. Páteřní 
komunikace bude doplněna souvislým stromořadím, zástavba kolem ní bude mít 
jednolitou stavební čáru. Dále jJe požadován vznik pásu se vzrostlou zelení 
(stromořadím) podél Zábřežské ulice (zvláště proti hřbitovu).  

4.5.16. Rozvoj ostatních rozvojových ploch se řídí obecnými požadavky a podmínkami 
Územního plánu. 
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8. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH 

8.1. Obecné podmínky: 

8.1.1. V celém řešeném území jsou obecně přípustné: 

a) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní infrastrukturu, 
včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

b) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu, 
včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

c) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, včetně staveb, které 
s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

d) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

e) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, včetně staveb, 
které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

f) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, včetně 
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení; 

g) pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků (zejména protipovodňová, 
retenční nebo protierozní opatření), včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení; 

h) pozemky, stavby, zařízení a technická opatření, které zlepší podmínky využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu (například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra a dále odpočívadla, plastiky, turistické přístřešky, 
altány, veřejná prostranství včetně parků, rekreační zeleň, rozhledny, amfiteátry, 
památníky, kaple, boží muka), to vše včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení; 

i) pozemky vodních toků a ploch včetně mokřadů; 

j) územní systém ekologické stability; 

k) mosty, lávky, pasarely, tunely, podzemní chodby apod. procházející například 
přes či pod veřejnými prostranstvími a vodními toky; 

l) fotovoltaické elektrárny na střechách a fasádách budov; 

m) trasy a koncepční prvky veřejné infrastruktury vymezené územním plánem. 

8.1.2. Územní plán vymezuje plochy s prvky regulačního plánu, ve kterých jsou nad rámec 
podmínek prostorového využití stanoveny prvky regulačního plánu. Tyto plochy a prvky 
jsou vymezeny: 

• PRP-01: Bratrušovská, včetně stanovení prvků regulačního plánu. 

• stavební čára – závazná linie, která určuje umístění převažující části průčelí 
hlavní stavby na pozemku směrem k veřejnému prostranství. Stavební čára může 
být v celé své délce souvisle zastavěná tzv. řadovou zástavbou. Stavební čára je 
určena kótami určujícími její odstup od hranice veřejného prostranství. 

• oplocení – závazná linie pro umístění oplocení pozemků směrem k veřejnému 
prostranství. Oplocení se provádí jednotně v dané ulici, tj. umísťuje se v jedné 
linii a má stejný charakter. Je tvořeno plným soklem se sloupky a výplní (dřevěné 
laťování, drátěné pletivo apod.), přičemž výška soklu se pohybuje mezi 0,3 m 
a 0,5 m a celková maximální výška plotu se pohybuje mezi 1,3 m a 1,5 m. 
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• kóta – vzdálenost v metrech, která stanovuje odstup stavební čáry od hranice 
veřejného prostranství, odstup stavební čáry od oplocení, a dále stanovuje 
minimální šířku ploch veřejných prostranství za podmínky zachování jednotné 
linie a charakteru zástavby. 

8.2. Plochy smíšené obytné (SX) 

8.2.1. Hlavní využití není stanoveno. 

8.2.2. Přípustné využití je stanoveno pro bydlení nebo související, podmiňující, doplňující nebo 
nerušící využití, zejména občanské vybavení, veřejné prostranství, zemědělskou činnost, 
dopravní a technickou infrastrukturu, a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.2.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) výroba a skladování, která nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené, případně související ploše; 

b) udržovací práce a drobné stavební úpravy, které neznemožní budoucí využití, na 
plochách č. 078, 085, 111, 113, 518, 525, 797 a 786. 

8.2.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území (např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství a asanační služby); 

b) pozemky, stavby a zařízení čerpacích stanic pohonných hmot; 

c) rodinné domy ve stávající sídlištní bytové zástavbě. 

8.2.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

8.3. Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

8.3.1. Hlavní využití je stanoveno pro: 

a) občanské vybavení veřejné infrastruktury (tj. pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu 
obyvatelstva); 

b) pozemky, stavby a zařízení pro lázeňství, včetně souvisejících staveb, zařízení 
a jiných opatření, na plochách č. 282 a 811; 

c) pozemky veřejných pohřebišť, včetně souvisejících staveb, zařízení a jiných 
opatření, na plochách č. 121, 122, 568, 663; 

d) pozemky a stavby základních škol, včetně souvisejících staveb, zařízení a jiných 
opatření, na ploše č. 165; 

e) pozemky a stavby mateřských škol, včetně souvisejících staveb, zařízení a jiných 
opatření, na plochách č. 162 a 830; 

f) pozemky a stavby dopravních hřišť na ploše č. 876. Dopravním hřištěm se rozumí 
plocha určená k dopravní výchově dětí. Je na ní umístěna zejména zmenšená 
modelová síť ulic, silnic a chodníků včetně souvisejících staveb, zařízení a jiných 
opatření. 

8.3.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. ostatní občanské vybavení, veřejné 
prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.3.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.3.4. Nepřípustné využití: 

a) stavby pro bydlení vyjma určených pro bydlení správců budov či areálů; 

b) stavby pro rodinnou rekreaci. 

8.3.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.4. Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

8.4.1. Hlavní využití je stanoveno pro tělovýchovu a sport (např. pro sportovní stadiony a haly, 
tělocvičny, plavecké bazény, sportovní kluby, jízdárny včetně chovu koní, sportovní hřiště 
apod.). 

8.4.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. ostatní občanské vybavení, veřejné 
prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.4.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.4.4. Nepřípustné využití: 

a) stavby pro bydlení vyjma určených pro bydlení správců budov či areálů. 

b) stavby pro rodinnou rekreaci. 

8.4.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

8.5. Plochy občanského vybavení (OX) 

8.5.1. Hlavní využití: 

a) občanské vybavení veřejné infrastruktury (tj. pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu 
obyvatelstva); 

b) tělovýchova a sport; 

c) komerční vybavení (např. pro administrativu, lázeňství, strategické a nerušivé služby, 
stravování, ubytování, vědu a výzkum, to vše včetně skladů nezbytných pro jejich 
provozování); 

8.5.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. veřejné prostranství, dopravní 
a technickou infrastrukturu, a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.5.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) výroba a skladování, která nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené, případně související ploše. 

8.5.4. Nepřípustné využití není stanoveno. 

8.5.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

8.6. Plochy smíšené výrobní (VS) 

8.6.1. Hlavní využití není stanoveno. 

8.6.2. Přípustné využití je stanoveno pro výrobu a skladování, včetně výroby zemědělské, 
a související, podmiňující nebo doplňující využití, zejména občanské vybavení, veřejné 
prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, čerpací stanice pohonných hmot, 
a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.6.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) pozemky fotovoltaických elektráren pouze jako součást areálů (např. na rezervní 
ploše výrobních areálů, skladovacích areálů nebo areálů technické infrastruktury); 

b) v případě plochy 589 je její přípustné využití podmíněno vybudováním lokálních 
protipovodňových opatření, které nezhorší odtokové poměry v okolí. 

8.6.4. Nepřípustné využití: 

a) stavby pro bydlení vyjma určených pro bydlení správců budov či areálů; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci. 

8.6.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.7. Plochy technické infrastruktury (TX) 

8.7.1. Hlavní využití je stanoveno pro pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících 
zařízení technického vybavení (například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren 
odpadních vod, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné 
komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě 
a produktovody. 

8.7.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. občanské vybavení, veřejné 
prostranství, dopravní infrastrukturu a ostatní technickou infrastrukturu, a další záměry 
uvedené v bodě 8.1. 

8.7.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) pozemky, stavby či jiná opatření na zbylé části plochy či koridoru technické 
infrastruktury v souladu s podmínkami využití sousedící plochy, za podmínky, že bylo 
například regulačním plánem, územní studií, dohodou o parcelaci nebo předchozím 
územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití této plochy či koridoru.  

8.7.4. Nepřípustné využití (vyjma aplikace bodu 8.7.3. písm. a): 

a) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.7.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

8.8. Plochy dopravní infrastruktury (DX) 

8.8.1. Hlavní využití je stanoveno pro dopravní infrastrukturu (například pozemky staveb 
a zařízení pozemních komunikací a drah). 

8.8.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. občanské vybavení, veřejné 
prostranství, technickou infrastrukturu a ostatní dopravní infrastrukturu, a další záměry 
uvedené v bodě 8.1. 

8.8.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování 
hlavního využití; 

b) pozemky, stavby či jiná opatření na zbylé části plochy či koridoru dopravní 
infrastruktury v souladu s podmínkami využití sousedící plochy, za podmínky, že bylo 
například regulačním plánem, územní studií, dohodou o parcelaci nebo předchozím 
územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití této plochy či koridoru. 

8.8.4. Nepřípustné využití (vyjma aplikace bodu 8.8.3. písm. b): 

a) pozemky a stavby pro bydlení; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci; 

c) pozemky a stavby pro výrobu, skladování nebo zemědělství; 

d) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.8.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).  
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8.9. Plochy veřejných prostranství (PV) 

8.9.1. Hlavní využití je stanoveno pro veřejná prostranství zajišťující obsluhu území a zároveň 
přístupných každému bez omezení (např. ulice, náměstí, návsi, chodníky, pěší trasy, 
cyklostezky). 

8.9.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. občanské vybavení, ostatní veřejná 
prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, a další záměry uvedené v bodě 8.1. 

8.9.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování 
hlavního využití; 

b) pozemky, stavby či jiná opatření na zbylé části plochy či koridoru veřejného 
prostranství v souladu s podmínkami využití sousedící plochy, za podmínky, že bylo 
například regulačním plánem, územní studií, dohodou o parcelaci nebo předchozím 
územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití této plochy či koridoru. 

8.9.4. Nepřípustné využití (vyjma aplikace bodu 8.9.3. písm. b): 

a) pozemky a stavby pro bydlení; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci; 

c) pozemky a stavby pro výrobu, skladování nebo zemědělství; 

d) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.9.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).  

8.10. Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

8.10.1. Hlavní využití je stanoveno pro veřejná prostranství s převahou zeleně (např. parky). 

8.10.2. Přípustné využití je stanoveno pro záměry související, podmiňující nebo doplňující, 
které neznemožní převládající hlavní využití, např. občanské vybavení (zejména pro 
stravování pro zajištění obsluhy parku), ostatní veřejná prostranství, dopravní 
a technickou infrastrukturu, a pro další záměry uvedené v bodě 8.1.; to vše v měřítku 
úměrném danému území; 

8.10.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) podzemní hromadné garáže pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů 
či návštěvníků plochy či jejího bezprostředního okolí maximálně na 50 % výměry 
plochy s rozdílným způsobem využití; 

b) oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování 
hlavního využití; 

c) drobné stavební úpravy, které neznemožní budoucí využití, na ploše č. 385. 

8.10.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby pro bydlení; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci; 

c) pozemky a stavby pro výrobu, skladování nebo zemědělství; 

d) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.; 

e) garáže pro vozidla skupiny 2 a 3. 

8.10.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.11. Plochy rekreace – zahrádkářské osady (RZ) 

8.11.1. Hlavní využití je stanoveno pro: 

a) pozemky pro pěstitelství, zahrádkaření a relaxaci včetně souvisejících staveb do 
25 m² zastavěné plochy; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci do 60 m² zastavěné plochy pouze na 
plochách č. 698, 761, 762; 

8.11.2. Přípustné využití je stanoveno pro pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření uvedená 
v bodě 8.1. 

8.11.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.11.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby, které svým provozováním a technickým zařízením snižují kvalitu 
prostředí ve vymezené ploše nebo nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami; 

b) pozemky a stavby pro bydlení; 

c) pozemky a stavby pro výrobu a skladování; 

d) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení; 

e) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

f) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.11.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

8.12. Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) 

8.12.1. Hlavní využití je stanoveno pro rekreaci v nezastavěném území (například přírodní 
koupaliště a pláže, tábořiště, kempy, golfová hřiště, jezdectví včetně chovu koní, 
botanická a zoologická zahrada apod.). 

8.12.2. Přípustné využití je stanoveno pro další pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření 
uvedená v bodě 8.1. 

8.12.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.12.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

b) stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení; 

c) pozemky a stavby pro těžbu nerostů; 

d) bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb; 

e) v plochách 686 a 898: přírodní koupaliště a pláže, tábořiště, kempy, golfová hřiště, 
jezdectví včetně chovu koní, botanická a zoologická zahrada. 

8.12.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

8.13. Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

8.13.1. Hlavní využití není stanoveno. 

8.13.2. Přípustné využití je stanoveno pro pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření uvedená 
v bodě 8.1. 

8.13.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.13.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

b) stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení; 

c) pozemky a stavby pro těžbu nerostů; 

d) bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb. 

8.13.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.14. Plochy lesní (NL) 

8.14.1. Hlavní využití je stanoveno pro pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

8.14.2. Přípustné využití je stanoveno pro další pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření 
uvedená v bodě 8.1. 

8.14.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.14.4. Nepřípustné využití: 

a) zatravněné pozemky s výměrou nad 1 ha; 

b) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

c) stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení; 

d) pozemky a stavby pro těžbu nerostů; 

e) bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb. 

8.14.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).  

8.15. Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

8.15.1. Hlavní využití je stanoveno pro pozemky vodních toků a ploch, pozemky určené 
pro převažující vodohospodářské využití (např. stavidla, jezy, bermy) a pozemky 
protipovodňových a retenčních opatření. 

8.15.2. Přípustné využití je stanoveno pro další pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření 
uvedená v bodě 8.1. 

8.15.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) pozemky, stavby či jiná opatření na zbylé části vodní a vodohospodářské plochy či 
koridoru v souladu s podmínkami využití sousedící plochy, za podmínky, že bylo 
například regulačním plánem, územní studií, dohodou o parcelaci nebo předchozím 
územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití této plochy či koridoru.  

8.15.4. Nepřípustné využití (vyjma aplikace bodu 8.15.3. písm. a): 

a) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

b) stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení; 

c) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.15.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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13. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 

13.1. K zajištění podmínek pro možné budoucí využití se vymezují plochy a koridory územních rezerv. 
Plochy a koridory územních rezerv jsou zobrazeny ve Výkrese základního členění území (I/01). 

13.1.1. Pro zajištění podmínek pro možné budoucí využití se vymezují tyto územní rezervy:  

a) R1: územní rezerva pro plochu smíšenou výrobní č. 539; 

b) R2: územní rezerva pro plochu smíšenou výrobní č. 553; 

c) R3: územní rezerva pro plochu smíšenou výrobní č. 542; 

d) R4: územní rezerva pro plochu občanského vybavení č. 436; 

e) R5: územní rezerva pro plochu občanského vybavení č. 824; 

f) R7: územní rezerva pro plochu smíšenou výrobní č. 587. 

13.1.2. V plochách a koridorech územních rezerv nesmí být stanovené využití ploch měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí využití. 
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14. ETAPIZACE 

14.1. Územní plán stanovuje pořadí změn v území, které je zobrazeno ve Schématu etapizace (I/S2). 

14.1.1. Stavební využití rozvojových ploch Z12 (vyjma ploch č. 126 a 807) je možné až po 
vybudování komunikace propojující ulici Zábřežskou s Polní na ploše č. 476. 

14.1.2. Stavební využití rozvojové plochy Z11 (vyjma plochy č. 784) je možné až po vybudování 
komunikace na ploše dopravní infrastruktury č. 156 dopravně napojené na ulici 
Bludovskou. 

14.1.3. Stavební využití rozvojové plochy Z10 (vyjma ploch č. 165 a 793) je možné až po 
vybudování komunikace na plochách dopravní infrastruktury č. 647, 803 a 837 propojující 
ulice Bludovskou a Temenickou. 

14.1.4. Stavební využití rozvojové plochy Z9 (vyjma ploch č. 178, 790 a 855) je možné až 
po vybudování komunikace na ploše dopravní infrastruktury č. 837 dopravně napojené na 
ulici Temenickou.  

14.1.5. Stavební využití rozvojové plochy Z14 (vyjma plochy č. 669) je možné až po vybudování 
páteřní komunikace v trase ulice Zemědělské v celé délce plochy č. 679, včetně nového 
mostu přes Bratrušovský potok, a po vybudování části páteřní komunikace v celé délce 
ploch č. 895 a 896, včetně křižovatky s ulicí Bratrušovskou. 

14.1.6. Stavební využití ploch č. 238, 241, 897 a 905 v rozvojové ploše Z15 je možné až po 
vybudování části páteřní komunikace v celé délce plochy č. 899, včetně napojení na 
komunikaci v ul. Šumavské, a po vybudování přeložky hlavního vodovodního řadu 
propojujícího vodojem Bludov s vodojemem Vyhlídka mezi Bratrušovským potokem 
a ulicí Šumavskou (TV-03). 

14.1.7. Stavební využití zastavitelných ploch č. 323 a 329 je možné až po vybudování 
komunikace propojující ulici Čsl. armády s Hrubínovou na ploše č. 326. 

14.1.8. Využití ploch č. 748 a 749 je možné až po ukončení těžby nerostných surovin v objektu 
ložiska  
(č. 158 dle ZÚR OK). 

14.1.9. Stavební využití ploch č. 250, 253, 258, 259, 260 a 903 v rozvojové ploše Z15 je možné 
až po vybudování části páteřní komunikace v celé délce plochy č. 819. 

14.1.10. Stavební využití rozvojové plochy Z17 (vyjma ploch č. 261 a 270) je možné až po 
vybudování části páteřní komunikace propojující ulici Zemědělskou s ulicí Bratrušovskou 
v celé délce ploch č. 895 a 896, včetně křižovatky s ulicí Bratrušovskou. 

14.1.11. Stavební využití plochy č. 589 je možné až po vyřešení protipovodňové ochrany území 
a zároveň po vytvoření pásu zeleně a protihlukových opatření na okraji plochy č. 589 
směrem k plochám č. 585 a 096. 
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PŘÍLOHA Č. 1 (TABULKA PLOCH)  

S VYZNAČENÝMI ZMĚNAMI 
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TEXTOVÁ ČÁST BODU 1. PŘÍLOHY Č. 1 VÝROKOVÉ ČÁSTI ÚP ŠUMPERK JE 
V RÁMCI ZMĚNY Č. 6 BEZE ZMĚN 

ŘÁDKY 001 – 571., 573.– 586. A 590 – 906. TABULKOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHY Č. 1 
VÝROKOVÉ ČÁSTI ÚP ŠUMPERK JSOU V RÁMCI ZMĚNY Č. 6 BEZE ZMĚN 

 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost *** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

572 DX Z38 
10,72 
9,93 

    

587 NS  1,97    R7 

588 DX Z34 1,00     

589 VS Z34 
7,98 

11,73 
 

15/15 
18/18 

 etapizace 
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B.   VYHODNOCENÍ KOORDINACE 

VYUŽÍVANÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ 
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1. VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

1.1. Jevy nadmístního významu dotčené Změnou č. 6 ÚP Šumperk 

Jevy nadmístního významu nejsou Změnou č. 6 dotčené. Vymezená rozvojová plocha bude 
dopravně napojená na silnici I/44 i železnici, se kterými sousedí. Řešení Změny č. 6 nemá vliv na 
území okolních obcí. 

2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Vláda České republiky schválila dne 20. 7. 2009 Politiku územního rozvoje České republiky 2008, 
dne 15. 4. 2015 byla schválena Aktualizace č. 1, dne 30. 9. 2019 byla schválena Aktualizace č. 2 
a 3, dne 17. 8. 2020 byla schválena Aktualizace č. 5 a dne 12. 7. 2021 byla schválena Aktualizace 
č. 4 Politiky územního rozvoje ČR. 

Změna č. 6 ÚP Šumperk je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 
2, 3, 4 a 5. 

2.1. Požadavky vyplývající z PÚR ČR 

2.1.1. Změna č. 6 respektuje požadavky vyplývající z PÚR ČR, zejména tyto vybrané 
republikové priority vztahující se potenciálně ke Změně č. 6: 

(1) 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. 

Řešení Změny č. 6 ÚP: 

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

(2) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

Řešení Změny č. 6 ÚP: 

 Změna č. 6 podporuje přecházení prostorově sociální segregace tím, že svým 
řešením umožňuje zvýšený vznik pracovních příležitostí a tím také dosahování 
vyrovnaného standardu kvality životního prostředí. 

(3) 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. 

Řešení Změny č. 6 ÚP: 

 Změna č. 6 napomáhá vytváření podmínek k odstraňování důsledků 
hospodářských změn tím, že vytváří plochy, jejichž podmínky umožní zvýšený 
vznik pracovních příležitostí. 
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(4) 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. 

Řešení Změny č. 6 ÚP: 

 Rozvojový záměr vymezený Změnou č. 6 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 vytváří podmínky pro ochranu 
krajinného rázu stanovením podmínek prostorového uspořádání v lokalitě. 

(5) 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.  

Řešení Změny č. 6 ÚP: 

 Změna č. 6 nemá na prostupnost územím pro volně žijící živočichy vliv. Stávající 
prostupnost územím se nemění, změna č. 6 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.  

(6) 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. 

Řešení Změny č. 6 ÚP: 

 Souvislé plochy nezastavěného území na rozhraní města a krajiny nejsou 
Změnou č. 6 dotčeny a prostupnost územím je zde zachována. Změna č. 6 
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. 

(7) 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 
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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). 

Řešení Změny č. 6 ÚP: 

 Změna č. 6 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 
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. 

(8) 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: 

 Řešení změny č. 6 v podobě drobné úpravy plochy dopravní infrastruktury pro 
přivaděč od Bludova nemá negativní vliv na podmínky umožňující zlepšování 
dostupnosti území.  

(9) 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. 

Řešení Změny č. 6 ÚP: 

 Změna č. 6 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 nezměnila. 
V přípravě je realizace protipovodňových opatření podél řeky Desné. 

(10) 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. 

Řešení Změny č. 6 ÚP: 

 Změna č. 6 zajišťuje v území návaznost lokality na stávající systémy různých 
druhů dopravy tak, aby byla zajištěna kvalitní prostupnost a obsluha území. 
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2.1.2. Specifická oblast SOB3  

Řešené území spadá do Specifické oblasti SOB3. 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 definovanými stavebním zákonem a při respektování republikových 
priorit územního plánování a ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.  

Úkoly pro územní plánování týkající se řešeného území:  

a) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství.  

Řešení Změny č. 6 ÚP: 

 Změna č. 6 ÚP Šumperk vytváří podmínky pro rozvoj dřevozpracujícího průmyslu 
vymezením vhodné plochy, jejíž podmínky umožňují vznik takovéto podnikatelské 
aktivit a jejíž situování v rámci města zvyšuje míru realizovatelnosti záměrů týkajících 
se tohoto průmyslového odvětví. 

3. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

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. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Aktualizaci č. 5 Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy dne 26. 9. 2022. 

Změna č. 6 ÚP Šumperk je v souladu s územně plánovací dokumentací kraje (ZÚR OK), a to 
zejména v těchto případech: 

a) naplňuje krajské priority územního plánování, zejména tyto: 

Priority 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 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, a dopravní propojení 
ulice Zábřežské s jižní částí lokality již není smysluplné. Dopravní obslužnost lokality 
řešené Změnou č. 6 je zajištěna sousedstvím plochy s ulicí Zábřežskou na severu a 
s železniční tratí na jihu. Základní koncepci dopravní infrastruktury Změna č. 6 nemění. 

Priority 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 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 
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hodnot území a socioekonomický dopad na město se jeví lokalita pro tyto podnikatelské 
aktivity jako nejlepší možná. 

Priority v oblasti ochrany 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 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. Konkrétní řešení jejich ochrany před případnými 
negativními vlivy z výrobní činnosti bude součástí navazujících správních řízení. 

Priority 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 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. 

Priority 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 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. 

„Podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy 
způsobenými přívalovými srážkami.“ 

 Změna č. 6 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. 

b) respektuje vymezení rozvojové oblasti RO3 a úkoly pro územní plánování z ní vyplývající, 

zejména tyto: 

„Minimalizovat negativní dopady do podmínek životního prostředí, zejména ve vztahu k 
rekreačnímu zázemí oblasti a lokalizaci podnikatelských aktivit.“ 

 Změna č. 6 minimalizuje dopady na podmínky životního prostředí tím, že částečně 
využívá již navrženou plochu smíšenou výrobní v oblasti, kde je územním plánem 
navržen rozvoj výroby. Využitím části okolních ploch pro plochu smíšenou výrobní 
dojde k dotvoření kompaktní zástavby a jasné hranice města a krajiny. Konkrétní vlivy 
na životní prostředí budou posuzovány v rámci navazujících správních řízení. 

„zpřesnit a chránit koridory pro: 

▪ nové úseky silnice I/44;“ 

 Změna č. 6 zpřesňuje koridor pro přivaděč přeložky silnice I/44, tak aby území v jeho 
okolí bylo více využitelné. Toto zpřesnění nemá vliv na využitelnost koridoru. 

▪ „modernizaci a rekonstrukci železniční tratě č. 293;“ 

 Změna č. 6 se tohoto koridoru netýká. 

▪ „stavbu transformační stanice 110/22 kV Šumperk – sever včetně napájecího vedení 110 
kV);“ 

 Změna č. 6 se této stavby netýká. 
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c) respektuje vymezení specifické oblasti SOB3 (viz bod 2.1.2), ve které se za zásadní 

problémy považuje vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená vzdělanostní struktura, nízká 

úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací, a vytváří podmínky pro minimalizaci 

uvedených problémů (více viz kap. C.2). 

d) respektuje plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu vymezené ZÚR 

OK, zejména návrhový koridor D15 (I/44 Šumperk, napojení na stávající sil. I/44). Tento 

koridor je ve změně č. 6 vymezen jako plocha dopravní infrastruktury, kterou změna č. 6 

drobně zpřesňuje tak, že tato úprava na účel vymezení této plochy nemá vliv a záměr 

ZÚR OK není Změnou č. 6 dotčen. 

e) respektuje plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu vymezené ZÚR 

OK, zejména stávající VTL plynovod procházející řešeným územím v západní části. Změna č. 6 

tuto trasu plynovodu respektuje. 

f) respektuje koridory a plochy a nadmístním systém ÚSES vymezený v ZÚR OK (v řešeném 

území se tyto prvky nevyskytují); 

g) respektuje stanovení cílových kvalit krajiny (podmínky krajinného celku D – Šumperské údolí) 

tím, že nenavrhuje plochy pro zástavbu v úzkých a povodňově nebezpečných nivách ani 

v nejvyšších místech údolí. Nově vymezená plocha leží na okraji nivy řeky Desné. 

4. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Změna č. 6 ÚP Šumperk je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Změna č. 6 
lokálně upravuje dosavadní řešení jedné z hlavních rozvojových oblastí pro výstavbu v Šumperku 
na základě aktuálních informací a záměrů v území. Nové řešení je v souladu s hlavní koncepcí ÚP. 

Hlavním cílem Změny č. 6 ÚP Šumperk, potažmo územního plánování jako takového, je 
harmonický rozvoj území. Cestou k dosažení tohoto cíle je vzájemná koordinace jeho jednotlivých 
složek při současném respektování optimální prostorové organizace území a jeho kulturně-
historických hodnot. 

Samotný Územní plán je nástrojem samosprávy obce a má být pomocníkem při rozhodování 
v konkrétních případech, ať už se jedná o strategické kroky rozvoje či drobnou dennodenní 
operativu. 

4.1. Soulad s cíli územního plánování 

Změna č. 6 ÚP Šumperk je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. 

(1) Změna č. 6 ÚP Šumperk vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

(2) Změna č. 6 ÚP Šumperk nemá vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Změna č. 6 ÚP 
Šumperk pouze dolaďuje vhodné podmínky pro zajištění rozvoje města a reaguje na aktuální 
změny v území a záměry na jeho rozvoj. Územní plán po zapracování Změny č. 6 nastavuje 
podmínky pro další komplexní rozvoj města v budoucích letech. 

(3) Změna č. 6 ÚP Šumperk upravuje rozložení ploch s rozdílným způsobem využití. Stanovuje 
jejich podmínky a tím určuje koncepci prostorového uspořádání sídla.  

(4) Změna č. 6 ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní vztah mezi veřejnými a soukromými 
zájmy. Změna č. 6 ÚP Šumperk vytváří podmínky pro kvalitní činnost orgánů územního 
plánování zejména přehledným uspořádáním textové i grafické části a minimální možnou 
regulací s ohledem na ochranu hodnot území. 
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(5) Změna č. 6 ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní koncepci ÚP Šumperk, ani na 
podmínky pro zajištění rozvoje přírodních, civilizačních a kulturních hodnot stanovené 
Územním plánem Šumperk. 

4.2. Soulad s úkoly územního plánování 

Územní plán je v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

(1) Změna č. 6 ÚP Šumperk pouze dolaďuje vhodné podmínky pro zajištění rozvoje města 
a reaguje na aktuální změny v území a záměry na jeho rozvoj. Územní plán po zapracování 
Změny č. 6 nastavuje podmínky pro další komplexní rozvoj města v budoucích letech. 

(2) Změna č. 6 ÚP Šumperk byla zpracována na základě rozhodnutí zastupitelstva města 
zkráceným postupem v souladu § 55a stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci Změny č. 6 ÚP Šumperk bylo prověřeno vymezení ploch v zastavěném 
a nezastavěném území i zastavitelných ploch (viz zejména kap. C a D Odůvodnění Změny č. 6 
ÚP). 

(3) Změna č. 6 ÚP Šumperk stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na 
využívání území zejména stanovením podmínek prostorového uspořádání v Příloze č. 1 
(Tabulka ploch). 

(4) Změna č. 6 ÚP Šumperk stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména úpravou 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením jejich hlavního, přípustného, 
podmíněně přípustného, nepřípustného využití a podmínek jejich prostorového využití (viz 
zejména Hlavní výkres a kap. A.1 a A.2 odůvodnění). 

(5) Změna č. 6 ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Územní plán 
tak nadále vytváří podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
vymezením takových druhů ploch s rozdílným způsobem využití a jejich podmínek, které 
umožňují tato nebezpečí nezhoršovat a omezovat. 

(6) Změna č. 6 ÚP Šumperk upravila koncepci občanského vybavení – veřejné infrastruktury. 
Územní plán tak nadále vymezuje plochy smíšené výrobní a plochy občanského vybavení, 
jejichž podmínky využívání jsou flexibilní pro náhlé hospodářské změny a jsou definovány 
především potřebou a objemem distribučních toků. 

(7) Změna č. 6 ÚP Šumperk neupravuje koncepci bydlení. Územní plán tak nadále vymezuje 
plochy smíšené obytné takového rozsahu a takových podmínek, které napomáhají obnově 
a rozvoji sídelní struktury, kvalitě bydlení a každodenní rekreace. 

(8) Změna č. 6 ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Územní plán 
tak nadále stanovuje koncepci veřejné infrastruktury, která především minimalizuje objem 
nutných veřejných prostředků na změny v území. 

(9) Změna č. 6 ÚP Šumperk nemá vliv na zajištění civilní ochrany, ale vytváří podmínky pro 
kvalitní prostupnost a obslužnost území. 

(10) Změna č. 6 ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Územní plán 
stanovuje rekonstrukční a rekultivační zásahy vymezením ploch pro přestavbu a plochy změn 
v krajině. Změna č. 6 ÚP Šumperk ani Územní plán nevymezuje asanační zásahy. 

(11) Změna č. 6 ÚP Šumperk respektuje ochranu území podle zvláštních právních předpisů před 
negativními vlivy záměrů na území a vytváří pro ni podmínky. 

(12) Změna č. 6 ÚP Šumperk nevymezuje na území města žádné plochy pro těžbu nerostných 
surovin. 

(13) Změna č. 6 ÚP Šumperk uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, 
územního plánování a ekologie a památkové péče. 
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1. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAHU ZMĚNY 

Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání jeho změny nebyly zpracovány, změna je 
pořizována na základě rozhodnutí zastupitelstva Města Šumperka zkráceným postupem. 

Zastupitelstvo města Šumperka na svém 30. zasedání dne 16. 6. 2022 rozhodlo o pořízení Změny 
č. 6 ÚP Šumperk. Z rozhodnutí zastupitelstva vyplývá: 

▪ Zastupitelstvo města „schvaluje pořízení Změny č. 6 Územního plánu Šumperk z vlastního 
podnětu dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a to zkráceným způsobem dle § 55a a § 
55b stavebního zákona, s obsahem: prověření změny v lokalitě průmyslové zóny PZ III.“ 

Řešení Změny č. 6 ÚP Šumperk: 

> Návrh Změny č. 6 prověřil obsah schválený Zastupitelstvem města a na základě 
aktuálního stavu území a rozvojových záměrů navrhuje nové uspořádání ploch s 
rozdílným způsobem využití, upravuje podmínky prostorového uspořádání a další 
podmínky v území. Podrobněji viz kap. D.2. tohoto odůvodnění. 

Obsah Změny č. 6 ÚP Šumperk obsahuje konkrétně tyto požadavky: 

▪ Podstata návrhu spočívá v tom, aby po změně územního plánu pozemky parc. č. 914/1 a 906/1 
byly plně zařazeny do plochy smíšené výrobní. Plocha bude v případě realizace záměru využita 
pro výrobu, skladování a s provozem související dopravní a technickou infrastrukturu.  

Popis navrhované změny funkčního využití a prostorového uspořádání území: 

▪ na pozemcích par. č. 914/1 a 906/1 bude využití plochy č. 587 změněno ze současného, 
využití NS na využití VS,  

▪ plocha č. 589 VS bude zvětšena o plochu 588 DX,  

▪ plocha č. 589 VS bude zvětšena o plochu 572 DX v části, která se nachází na pozemku 
parc. č. 914/1.  

▪ Součástí návrhu je, aby byly upraveny podmínky využití těchto ploch oproti současnému stavu v 
územním plánu. Je navrženo, aby v novém stavu byly předmětné plochy:  

▪ bez podmíněně přípustného využití, maximální výšky zástavby a bez dalších podmínek.  

▪ Změna územního plánu prověří navržené varianty dopravního připojení záměru:  

▪ připojení pozemku parc. č. 914/1 na železniční dráhu na pozemku parc. č. 1799/1 v 
místě km 46.172 986 (zaústění do státní železniční dráhy v blízkosti areálu) 

▪ připojení pozemku parc. č. 914/1 na stávající komunikaci na pozemcích parc. č 914/10 a 
2080/1 (komunikace na ul. Zábřežská)  

▪ připojení pozemku parc. č. 914/1 na plánovanou komunikaci na pozemcích parc. č. 
914/106 a 914/12 (budoucí obchvat, současný kruhový objezd) 

Řešení Změny č. 6 ÚP Šumperk: 

> Změna č. 6 upravuje rozložení ploch s rozdílným způsobem využití tak, že plocha 589 VS je 
zvětšena o plochy 587, 588 a část plochy 572, která se nachází na pozemku p.č. 914/1. Více 
viz kap. D.2. tohoto odůvodnění. 

> Změna č. 6 nahrazuje podmíněně přípustné využití plochy 589 etapizací v této ploše. 
Maximální výška byla stanovena v souladu s připravovaným záměrem. Více viz kap. D.2. 
tohoto odůvodnění. 

> Návrh Změny č. 6 prověřil uvedená možná napojení lokality na dopravní sítě. Podrobněji 
viz kap. D.2. tohoto odůvodnění.  
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1. ÚVOD 

1.1. Přehled použitých podkladů 

Při zpracování Změny č. 6 ÚP Šumperk byly využity zejména tyto podklady: 

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

▪ Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2b, 3, 2a, 4 a 5 (2022); 

▪ Územní plán Šumperk ve znění Změny č. 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5 (knesl kynčl architekti s.r.o., 2022); 

▪ Územně analytické podklady správního obvodu ORP Šumperk včetně datové části (Městský 
úřad Šumperk, 2020); 

▪ Katastrální mapy k.ú. Šumperk, Dolní Temenice a Horní Temenice platné k 24. 9. 2020.  

2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

2.1. Řešené území  

Řešené území má rozlohu 11,73 ha. V dosud platném ÚP obsahuje zastavitelnou plochu smíšenou 
výrobní (VS) č. 589, zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury (DS) č. 588, stabilizovanou plochu 
smíšenou nezastavěného území (NS) č. 587 s rezervou pro plochu smíšenou výrobní (VS) R7 a 
část zastavitelné plochy dopravní infrastruktury (DS) č. 572. 

2.2. Obsah změny 

(1) Prověření změny v lokalitě průmyslové zóny PZ III. 

(2) Podstata návrhu spočívá v tom, aby po změně územního plánu pozemky parc. č. 914/1 a 
906/1 byly plně zařazeny do plochy smíšené výrobní. Plocha bude v případě realizace záměru 
využita pro výrobu, skladování a s provozem související dopravní a technickou infrastrukturu.  

Popis navrhované změny funkčního využití a prostorového uspořádání území: 

▪ na pozemcích par. č. 914/1 a 906/1 bude využití plochy č. 587 změněno ze současného, 
využití NS na využití VS,  

▪ plocha č. 589 VS bude zvětšena o plochu 588 DX,  

▪ plocha č. 589 VS bude zvětšena o plochu 572 DX v části, která se nachází na pozemku 
parc. č. 914/1.  

(3) Součástí návrhu je, aby byly upraveny podmínky využití těchto ploch oproti současnému stavu 
v územním plánu. Je navrženo, aby v novém stavu byly předmětné plochy:  

▪ bez podmíněně přípustného využití, maximální výšky zástavby a bez dalších podmínek. 

(4) Změna územního plánu prověří navržené varianty dopravního připojení záměru:  

▪ připojení pozemku parc. č. 914/1 na železniční dráhu na pozemku parc. č. 1799/1 v místě 
km 46.172 986 (zaústění do státní železniční dráhy v blízkosti areálu) 

▪ připojení pozemku parc. č. 914/1 na stávající komunikaci na pozemcích parc. č 914/10 a 
2080/1 (komunikace na ul. Zábřežská)  

▪ připojení pozemku parc. č. 914/1 na plánovanou komunikaci na pozemcích parc. č. 
914/106 a 914/12 (budoucí obchvat, současný kruhový objezd) 

2.3. Zapracované změny 

(1) Návrh Změny č. 6 prověřil obsah schválený Zastupitelstvem města a na základě aktuálního 
stavu území a rozvojových záměrů navrhuje nové uspořádání ploch s rozdílným způsobem 
využití, upravuje podmínky prostorového uspořádání a další podmínky v území. 

(2) V textové části výroku se v bodě 4.5.15. ruší text ohledně dopravního propojení ulice 
Zábřežské s průmyslovou oblastí. 

(3) V textové části výroku se v bodě 13.1.1. ruší územní rezerva R7 pro plochu smíšenou výrobní 
č. 587; 
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(4) V textové části výroku se do bodu 14.1. přidává bod 14.1.11, kterým se výstavba 
v zastavitelné ploše Z34 podmiňuje vyřešením protipovodňové a protihlukové ochrany území a 
jeho okolí. 

(5) V Příloze č. 1 se upravují podmínky prostorového uspořádání pro dotčené plochy a další 
podmínky v území; v návaznosti na změny vymezení ploch se upravují také údaje o výměře 
ploch. 

(6) V grafické části a v Příloze č. 1 se upravuje vymezení ploch s rozdílných způsobem využití 
(ruší se plochy č. 587 (včetně rezervy R7) a 588, upravují se plochy č. 589 a 572). 

(7) V grafické části se upravují hranice ploch zastavitelných. 

(8) V grafické části se upravují trasy cyklistických komunikací a stromořadí. 

(9) V grafické části se do Schématu etapizace S2 přidává zastavitelná plocha Z34 podmíněná 
vyřešením protipovodňové ochrany území. 

(10) Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z6/I/01, na Hlavním 
výkrese Z6/I/02.1, ve Schématu etapizace Z6/I/S2 a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

2.4. Odůvodnění změny 

Koncepce 

Vymezení rozvojových ploch v lokalitě bylo upraveno na základě aktuálních konkrétních záměrů 
(výstavba areálu pily). Platný územní plán Šumperk nenabízí plochy pro záměr takovéhoto 
rozsahu. Lokalita Změny č. 6 byla vyhodnocena jako nejlepší možná s ohledem na velikost a 
umístění na okraji města s přímou návazností na silniční i železniční dopravu. 

V návaznosti na úpravu ploch dochází také k úpravě veřejně prospěšné stavby pro dopravu, pro 
niž lze pozemky vyvlastnit (konkrétně pro napojení přeložky I/44 na stávající silnici I/11 – ulici 
Jesenickou). Tato úprava nemá vliv na realizovatelnost záměru, pro který byla plocha do VPS 
zahrnuta, záměr je v současné době v realizaci a řešení respektuje jeho podobu. 

Předpokládaný záměr počítá s nabídkou cca 120 pracovních míst, potřebnost vymezení rozvojové 
plochy vyplývající z požadavků a priorit PÚR ČR a ZÚR JMK je popsána v kap. F.2. tohoto 
odůvodnění. 

Ve změně č. 6 ÚP nedochází k zásadní úpravě koncepce rozvoje celého území, došlo pouze 
k dílčí úpravě, jejímž cílem je scelit území pro vznik areálu většího rozsahu. Byly prověřeny 
možnosti území a změny byly zapracovány tak, aby bylo území vhodně a efektivně využitelné 
s vhodným typem dopravní obsluhy pro velký areál a zároveň celková koncepce rozvoje zůstala 
zachována (tj. rozvojové území určené zejména pro podnikatelské účely, výrobu a skladování). 
Plocha smíšená nezastavěného území obklopená ze všech stran plochami zastavěnými a 
zastavitelnými pozbývá účelnosti a v rámci tvorby kompaktní zástavby a jasné hranice města a 
krajiny dává větší smysl ji zahrnout do ploch zastavitelných. 

Dopravní obsluha 

Umístění lokality v průmyslové zóně v těsné blízkosti železniční trati a nově budovaného přivaděče 
od přeložky silnice I/44 minimalizuje negativní vlivy dopravy na město, a to jak dopravy výrobního 
materiálu a vyrobených produktů, tak dopravy zaměstnanců (v těsné blízkosti se nachází zastávka 
MHD Šumperk, hřbitov). 

Potenciálním zdrojem výrobního materiálu (kulatina) jsou jesenické lesy severovýchodně od 
Šumperka, odkud se předpokládá import z cca 60 % nákladní automobilovou dopravou a cca 40 % 
železniční dopravou. Export výsledných produktů (řezivo, štěpka, piliny atd.) se pak předpokládá 
v poměru cca 40 % automobilové nákladní dopravy a cca 60 % dopravy po železnici. Realizace 
záměru umožní zvýšení podílu železniční dopravy oproti nákladní automobilové dopravě a umožní 
zpracování dřeva poblíž jeho zdroje. 

Navržená síť dopravní infrastruktury v rozvojovém území byla s ohledem na konkrétní záměry a 
majetkové uspořádání pozemků upravena tak, aby byly mohly být pozemky využity co nejúčelněji a 
zároveň nebyl znemožněn rozvoj nadmístní dopravní infrastruktury (přivaděč od přeložky silnice 
I/44), jehož blízkost podpoří efektivní využívání rozvojové plochy.  
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Napojení na železniční dráhu je dle studie „Železniční vlečka pila Šumperk“ (MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s., 08/2021) proveditelné, podmínky Územního plánu toto napojení umožňují. Konkrétní 
řešení bude prověřeno v navazujících správních řízeních.  

Dopravní napojení na ulici Zábřežskou je z urbanistického hlediska velmi výhodné, podmínky 
Územního plánu umožňují jeho realizaci a Změna č. 6 tyto podmínky nemění. Konkrétní umístění 
bude předmětem koordinace se správcem komunikací vzhledem k plánovanému propojení 
přeložky silnice I/44 s ulicí Zábřežskou/Jesenickou (přivaděč od přeložky silnice I/44). 

Podmínky Územního plánu napojení na přivaděč od přeložky silnice I/44 umožňují a Změna č. 6 
tyto podmínky nemění. Avšak vzhledem k charakteru přivaděče není míra pravděpodobnosti 
povolení napojení příliš vysoká, jelikož pro funkci areálu toto napojení není nezbytné a není 
pravděpodobné, že by ho správce komunikace povolil. 

Změna č. 6 ruší dříve uvažované dopravní propojení ulice Zábřežské s ulicí Průmyslovou podél 
železnice (včetně trasy cyklistické dopravy a stromořadí). Vzhledem k majetkoprávním vztahům a 
uspořádání území toto propojení ztrácí smysl, přilehlé stávající či plánované areály lze obsloužit 
jiným způsobem (z ulice Zábřežské, Jesenické nebo Průmyslové), zaokruhování komunikací není 
v tomto případě nezbytné. Rozšířením rozvojové plochy smíšené výrobní je možné její obsluhu 
zajistit přímo z ulice Zábřežské na severu a napojením na železniční trasy na jihu. 

Technická infrastruktura 

Změna č. 6 prověřila potřeby a nároky na technickou infrastrukturu (na základě referenčního 
areálu). Zastavitelnou plochu smíšenou výrobní Z34 lze z hlediska zásobování elektrickou energii 
napojit z dvojitého vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV, které prochází východně od 
řešené plochy zástavby. Kapacita zdrojů vody včetně akumulace pro plánovaný rozvoj pily je 
dostatečná a stejně tak kapacita kanalizace a ČOV. 

Stávající kapacity technické infrastruktury jsou dostatečné a v rámci ÚP není potřeba navrhovat 
žádné změny. 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

V rámci Změny č. 6 byly upraveny podmínky prostorového uspořádání stanovené v Příloze č. 1 
(tabulka ploch). Maximální výška zástavby byla zvýšena (z 15/15 m na 18/18 m) s přihlédnutím ke 
konkrétnímu záměru (zvýšené prostorové nároky pro technologická zařízení). Vzhledem 
k modelaci terénu, budovanému tělesu přivaděče přeložky silnice I/44, který musí mimoúrovňově 
překonat železnici v těsné blízkosti řešeného území, a umístění lokality v průmyslové zóně na 
okraji města, lze konstatovat, že krajinný ráz nebude zvýšením maximální výšky zástavby v této 
lokalitě ohrožen. 

Etapizace 

Změna č. 6 přesouvá dosavadní podmínku využití plochy 589 (využití plochy 589 je podmíněno 
vybudováním lokálních protipovodňových opatření, které nezhorší odtokové poměry v okolí.) 
z podmíněně přípustného využití ploch smíšených výrobních (bod 5.6.3.b) výrokové části ÚP) do 
podmínek etapizace v bodě 14.1.11. (stavební využití plochy č. 589 je možné až po vyřešení 
protipovodňové ochrany území a zároveň po vytvoření pásu zeleně a protihlukových opatření na 
okraji plochy č. 589 směrem k plochám č. 585 a 096). Cílem podmínky je zajištění ochrany 
konkrétních záměrů v rozvojovém území před povodněmi, zajištění zeleně a ochrany okolí před 
hlukem. Plocha 589 leží v záplavovém území Q20 Bratrušovského potoka a Desné. Konkrétní 
opatření pro zajištění této podmínky budou řešena v navazujících správních řízeních. 
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3. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Obsah dokumentace vychází z požadavků Zprávy o uplatňování, z obsahu dosud platného 
územního plánu a z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Dokumentace Změny č. 6 Územního plánu Šumperk zahrnuje následující části: 

Změna č. 6 Územního plánu Šumperk (výroková část) 

▪ Textová část (výrok) 

▪ Grafická část 

- Z6/I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000 

- Z6/I/02.1 Hlavní výkres – využití území 1 : 5 000 

- Z6/I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

- Z6/I/S2 Schéma etapice 1 : 20 000 

Odůvodnění Změny č. 6 Územního plánu Šumperk 

▪ Textová část odůvodnění (vč. textové části územního plánu se zaznačenými změnami) 

▪ Grafická část odůvodnění 

- Z6/II/01 Koordinační výkres 1 : 5 000 

- Z6/II/01-LEG Legenda koordinačního výkresu 

- Z6/II/02 Výkres širších vztahů 1 : 50 000 

- Z6/II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 : 5 000 

Označení výkresů Změny č. 6 se odvíjí od označení výkresů platného ÚP Šumperk, např. výkres 
„Z6/I/01“ Změny č. 6 je změnovým výkresem k výkresu „I/01“ platného ÚP. 

Níže je uveden komentář k jednotlivým součástem dokumentace Změny č. 6 ÚP Šumperk. 

Textová část 

Textovou část změny územního plánu tvoří tzv. výrok (tj. přepis všech změn zapracovaných do 
textové části dosud platného územního plánu).  

Součástí textové části odůvodnění je pak textová část dosud platného územního plánu se 
zaznačením změn (tj. červeně zaznačené úpravy textu – zrušený text je škrtnutý, nově vložený 
text je podtržený). 

Grafická část 

Grafickou část změny územního plánu (výroku) tvoří „rozdílové“ výkresy zobrazující rozdíly 
v řešení jednotlivých původních výkresů ÚP Šumperk (2022). Zakresleny jsou v nich tedy pouze 
změny oproti původnímu řešení (nové řešení a příp. rušení dříve vymezených prvků). Výsledné 
řešení je zobrazeno na Koordinačním výkrese, který je součástí odůvodnění změny územního 
plánu. Nové řešení jednotlivých výkresů bude součástí zpracování „úplného znění“ Územního 
plánu Šumperk, který bude vyhotoven v souběhu s vydáním Změny č. 6. 
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4. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR 

Vybrané druhy staveb 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na 
celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: 

▪ výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy 

▪ výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

▪ výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

▪ výstavba vedení VN a VVN 

▪ výstavba větrných elektráren 

▪ výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…) 

▪ výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více na terénem 

▪ výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

▪ výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Elektronické komunikační zařízení 

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany - mikrovlnného spoje 
(elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma) – zákon č. 222/1999 Sb. o 
zajišťování obrany ČR, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, zákon č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V 
tomto vymezeném území trasy mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna) ze stanoviště Suchý vrch – 
Vysoká Roudná lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. 
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1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO 

FONDU 

1.1. Úvod 

1.1.1. Obecně 

Rozvojové plochy jsou podle významu rozlišeny na plochy přestavby, plochy zastavitelné 
a plochy změny v krajině. Toto členění je stejně jako typy ploch s rozdílným způsobem 
využití převzato z krajské metodiky MINIS pro zpracování územních plánů. 

▪ plochy zastavitelné a plochy přestavby – jsou určeny pro zástavbu nebo pro 
související využití – také například pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň; plochy 
veřejných prostranství a plochy veřejné zeleně jsou uvažovány v kategorii zastavitelných 
ploch přesto, že možnosti jejich zastavění jsou omezené; je to z toho důvodu, že jsou 
součástí urbanizované části sídla a jejich funkce je důležitá pro jeho fungování (obsluha 
území, rekreace); 

▪ plochy zastavitelné (ozn. „Z00“) jsou navrženy pro rozvoj mimo zastavěné území; 

▪ plochy přestavby (ozn. „P00“) jsou situovány v zastavěném území, jsou navrženy 
především na již zastavěných pozemcích (jedná se obvykle o změnu stávajícího 
nevhodného využití nebo struktury zástavby), případně na pozemcích ZPF (většinou 
zahrad), které jsou obklopeny stávající zástavbou; v tomto případě se jedná 
o „zahušťování“ zastavěného území, které alespoň částečně snižuje potřebu rozvoje na 
nově vymezených zastavitelných plochách; 

▪ plochy změny v krajině (ozn. „K00“) – jsou určeny zejména pro změny nestavebního 
charakteru mimo zastavěné území (např. změna kultury, vodohospodářské využití, 
rekreace v nezastavěném území). 

V ÚP Šumperk jsou ve znění změn č. 2a, 2b, 3, 4 a 5 využity typy ploch s rozdílným 
způsobem využití: 

▪ SX plochy smíšené obytné 

▪ OV plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

▪ OS plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

▪ OX plochy občanského vybavení 

▪ VS plochy smíšené výrobní 

▪ TX plochy technické infrastruktury 

▪ DX plochy dopravní infrastruktury 

▪ PV plochy veřejných prostranství 

▪ ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

▪ RZ plochy rekreace – zahrádkářské osady 

▪ RN plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 

▪ NS plochy smíšené nezastavěného území 

▪ NL plochy lesní 

▪ W plochy vodní a vodohospodářské 

V této kapitole jsou použity tyto zkratky pro plochy podle významu: 

▪ s plochy stabilizované zastavěné 

▪ n plochy stabilizované nezastavěné 

▪ z plochy zastavitelné 

▪ p plochy přestavby 

▪ k plochy změny v krajině 
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1.1.2. Stanovení rámce pro vyhodnocení záborů ZPF 

Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu je provedeno 
s ohledem na rozvojové plochy vymezené v rámci změny č. 6 ÚP. Odůvodnění této kapitoly 
vychází z vyhlášky č. 271/2019, § 3 odstavce (1), dle které jsou „(…) předmětem 
vyhodnocení důsledků územního plánu koridory, zastavitelné plochy, plochy přestavby 
a plochy změn v krajině (…)“; přičemž pod pojmem „vyhodnocení důsledků“ se rozumí 
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. 

Pokud se změna ÚP obecně zabývá především stabilizací využití území (např. zapracování 
stávajícího stavu území – změna ploch přestavby na plochy stabilizované zastavěné nebo 
změna ploch zastavitelných na plochy nezastavěné stabilizované) nemá změna ÚP vliv na 
dříve schválený předpokládaný zábor ZPF.  

1.2. Aktualizace zastavěného území 

V rámci Změny č. 6 se hranice zastavěného území neaktualizuje. 

1.3. Základní charakteristika změn rozsahu rozvojových ploch ve změně č. 6 ÚP 

Šumperk 

Změna č. 6 se zabývá scelením území v průmyslové zóně na okraji města pro možnost vzniku 
většího výrobního areálu na území města Šumperka. Území řešené změnou č. 6 ÚP Šumperk má 
celkovou rozlohu 11,73 ha, z toho se však mění využití pouze na 3,75 ha ploch. Úpravy se týkají 
rozšíření stávající rozvojové plochy smíšené výrobní, dochází k menšímu rozšíření zastavitelných 
ploch nad rámec platného ÚP.  

1.4. Údaje o uskutečněných investicích do půdy 

V řešeném území se nachází zemědělské pozemky s vloženými investicemi. Jedná se o 
odvodněné (meliorované) pozemky na cca 10,34 ha (88 %) řešeného území. V případě realizace 
záměru na rozvojové ploše by byla nejprve podrobněji prozkoumána skutečná funkčnost zařízení a 
následně by byla přijata taková opatření, aby byl minimalizován dopad na okolní zemědělské 
pozemky a aby funkčnost systému na okolních pozemcích zůstala zachována. 

Údaje o dotčené výměře odvodněných pozemků jsou uvedeny v tabulce v závěru této kapitoly. 

1.5. Vyhodnocení vlivu změny na předpokládané zábory ZPF 

Změnou č. 6 ÚP Šumperk se mění využití na 3,00 ha zemědělského půdního fondu. Vše je zábor 
ZPF II. třídy pro plochy smíšené výrobní. Z toho 1,22 ha je změna stabilizované plochy smíšené 
nezastavěného území s územní rezervou pro plochy smíšené výrobní na rozvojovou plochu 
smíšenou výrobní a 1,78 ha je změna rozvojových ploch dopravní infrastruktury na rozvojovou 
plochu smíšenou výrobní. 
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1.6. Tabulková část vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF 

Předpokládané zábory ZPF v návrhu Změny č. 6 dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 271/2019 Sb.: 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Způsob 
využití 

v návrhu 
Změny č. 6 

Souhrn 
výměry 
záboru 

ZPF (ha) 

 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany ZPF (ha) 

Odhad 
výměry 

záboru, na 
které bude 
provedena 
rekultivace 

na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o 

existenci 
závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existenci 

staveb 
k ochraně 
pozemku 

před 
erozní 

činností 
vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§ 3 odst. 1 
písm. g) 

Rozvoj v dosavadním ÚP 
ve znění změn č. 1, 2a, 

2b, 3, 4 a 5 (2022) 

II. III. V. 

Typ využití Souhrn 
výměry 

záboru zpf 
(ha) 

589 VS 3,00 3,00 0,00 0,00 – – 2,51 – – 
NS, DX, 

VS 
3,00 

 

VS 3,00 3,00 0,00 0,00 – – 2,51 – – – 3,00 

 

Celkem 3,00 3,00 0,00 0,00 – – 2,51 – – – 3,00 

1.7. Odůvodnění 

1.7.1. Prokázání potřeby a nezbytnosti navrhovaného řešení  

Vymezení rozvojových ploch v lokalitě bylo upraveno na základě aktuálních konkrétních 
záměrů (výstavba areálu pily). Potřeba navrženého řešení vychází ze zvýšených 
prostorových nároků potřebných pro daný záměr. V řešené lokalitě se nabízí prostor využití 
zbylého nezastavěného území, nevhodně umístěné mezi stávající zástavbu a zastavitelné 
plochy (v budoucnu hrozí ztížená obsluha a nejasnost hranice mezi kompaktní zástavbou a 
krajinou). Platný ÚP nenabízí takto velkou plochu pro rozvoj výrobních aktivit.  

Město Šumperk se nachází ve specifické oblasti SOB3 vymezené nadmístní územně 
plánovací dokumentací (PÚR ČR i ZÚR OK). Jedním z úkolů pro územní plánování v této 
specifické oblasti je dle PÚR ČR vytváření podmínek pro rozvoj rekreace a cestovního 
ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství. ZÚR OK tuto oblast 
specifikují jako území, ve kterém se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a 
sociální soudržnosti obyvatel, přičemž zásadními problémy jsou zde mimo jiné vysoká míra 
nezaměstnanosti, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací. Změna č. 6 v 
souladu s požadavky PÚR ČR a ZÚR OK vytváří podmínky pro vznik podnikatelských aktivit 
dřevozpracujícího průmyslu, čímž se zvýší nabídka pracovních příležitostí v Šumperku, který 
je spádovým centrem širšího území. Dojde také k rozšíření spektra nabídky pracovních míst. 
Změna č. 6 tedy podpoří eliminaci problémů nadmístního významu v území, proto je 
navrhované řešení nezbytné. 

1.7.2. Prokázání nejvýhodnějšího řešení  

Lokalita Změny č. 6 daná zadáním byla Změnou č. 6 prověřena a vyhodnocena jako nejlepší 
možná. Platný územní plán nenabízí plochu v rozsahu potřebném pro realizaci záměru. 
Vzhledem k charakteru požadovaného záměru (pila a dřevozpracující průmysl) a 
potenciálnímu zatížení okolí hlukem a provozem pro něj není vhodné umístění v plochách 
přestavby zastavěného území, neboť jsou všechny umístěny v obytných částech města 
nebo v jejich těsném sousedství, a navíc jejich velikost neodpovídá potřebnému rozsahu ani 
po sloučení s případnými sousedními rozvojovými plochami. Proto byla pro záměr vymezena 
v průmyslové zóně na jihu města plocha zastavitelná. V této oblasti bylo prověřeno několik 
lokalit, v nichž by bylo potenciálně možné záměr po provedení změn umístit.  

Zastavitelné plochy mezi železniční tratí a ulicí Jesenickou buď neměly potřebnou rozlohu a 
jejich vzájemné sloučení by bylo obtížné až neralizovatelné kvůli protékajícímu 
Bratrušovskému potoku a jeho aktivní zóně záplavového území, nebo se na nich již realizují 
jiné záměry. Rozšířením rozvojových ploch smíšených výrobních jižně od železniční trati by 



knesl kynčl architekti s.r.o. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚP ŠUMPERK
 

 

 E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ▌ E5 
 NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL ▌  

  NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 ▌ 

došlo k podobnému rozšíření zastavitelného území mimo rámec daný platným ÚP, se 
záborem ZPF stejným nebo rozsáhlejším, na půdách stejné bonity. V této oblasti propojení 
existujících sousedních zastavitelných ploch k vytvoření areálu potřebného rozsahu 
znemožňuje řeka Desná, která plochy odděluje.  

Lokalita Změny č. 6 je oproti ostatním potenciálně vhodným lokalitám výhodnější z hlediska 
obsluhy území (těsná blízkost automobilové i železniční dopravy a umístění na okraji města 
minimalizují zátěž města dopravou), z hlediska záboru půdního fondu (zábor půdního fondu 
v místě byl z větší části již projednán a schválen v platném ÚP) i z hlediska realizovatelnosti 
(minimální překážky v podobě nutnosti překládání sítí technické infrastruktury). 

Úpravou v rozvržení zastavitelných ploch vymezených platným ÚP je zrušení dříve 
uvažovaného dopravního propojení ulice Zábřežské s ulicí Průmyslovou podél železnice, 
které však vzhledem k majetkoprávním vztahům a uspořádání území ztrácí v tomto případě 
smysl (řešené území i přilehlé stávající či plánované areály lze obsloužit jiným způsobem) a 
zaokruhování komunikací není v tomto případě nezbytné. Další úpravou je změna části 
plochy dopravní pro přivaděč od přeložky silnice I/44 na plochu smíšenou výrobní. Tato 
úprava je v souladu s již budovanou stavbou přivaděče, jedná se o zbytkovou část koridoru 
pro přivaděč a takovéto využití je vzhledem k těsné blízkosti přivaděče nejvýhodnější. 

Změna č. 6 přináší řešení umožňující vyšší realizovatelnost a efektivitu s ohledem na zábor 
půdního fondu, a je proto z hlediska záboru půdního fondu nejvýhodnější, oproti jiným 
možným řešením. 

1.7.3. Prokázání veřejného zájmu  

Navrhované řešení je nezbytné z důvodu rozsáhlosti zamýšleného záměru, který je 
potenciálním zdrojem pracovních příležitostí jak pro město Šumperk, tak pro celé ORP 
(viz bod 1.7.1. této kapitoly).  

Míra realizovatelnosti záměru v této lokalitě je vysoká. Oproti jiným lokalitám vymezeným 
platným ÚP pro možný rozvoj výroby má lokalita Změny č. 6 výhodu v umístění na okraji 
města s těsnou návazností na současnou silnici I/44 (ulice Zábřežská), budoucí přivaděč od 
Bludova i železniční trať, čímž je možné zajistit minimální zátěž dopravou pro obyvatele 
Šumperka, což je veřejným zájmem. 

Vzhledem k vyřešeným majetkoprávním vztahům v území, možnostem dopravní obsluhy, 
existujícímu konkrétnímu záměru a faktu, že 2/3 území v této lokalitě jsou již platným ÚP 
vymezeny pro plochy smíšené výrobní, přistupuje Změna č. 6 k řešení rozšířením této 
rozvojové plochy již navržené platným ÚP. 

Rozšíření nabídky pracovních míst a jejich struktury v rámci města i celého ORP (v souladu 
s požadavky PÚR ČR i ZÚR ČR – viz bod 1.6.1.) je veřejným zájmem výrazně 
převažujícím nad potřebou ochrany ZPF. 

 

Způsob využití rozvojových 
ploch 

Celková rozloha rozvojových 
ploch v platném ÚP (ha) 

Celková rozloha rozvojových 
ploch ve Změně č. 6 (ha) 

VS 7,98 11,73 

DX 1,78 0,00 

NS 1,97 0,00 

Tabulka zobrazující rozdíl v rozsahu a způsobu využití území dle platného ÚP a dle Změny č. 6 
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Obr. E.01: Schéma rozvojových ploch v platném ÚP (vlevo) a po Změně č. 6 (vpravo) 

1.8. Závěr 

Celkem změna č. 6 ÚP navrhuje zábor 3,00 ha ZPF. Část tohoto záboru ZPF je v rámci ploch již 
dříve vymezených platným ÚP (jako plochy dopravní infrastruktury). Rozsah záborů v místech 
těchto ploch se nijak nemění, pouze se mění způsob využití, pro který je navržen (z dopravní 
infrastruktury na plochu smíšenou výrobní). Nad rámec platného ÚP je navržen zábor 1,22 ha ZPF 
pro rozšíření plochy smíšené výrobní do zbylé plochy stabilizované nezastavěného území. V této 
ploše platný ÚP již vymezil pro plochy smíšené výrobní rezervu, je zde oproti stejně velkému 
rozšíření v jiných částech průmyslové zóny menší zábor půdního fondu (bonitní půdy jsou jen pod 
částí rozšiřované plochy).  

Vzhledem k tomu, že rozvoj podmínek pro dřevozpracující průmysl je v podstatě úkolem pro 
tuto oblast stanoveným PÚR ČR, je prokázána potřeba a nezbytnost navrhovaného řešení 
tohoto úkolu v rámci územně plánovací dokumentace. 

Platný ÚP nenabízí jinou takto velkou plochu v takto výhodném umístění (z hlediska 
minimalizace zátěže okolí negativními vlivy) k realizaci záměru tohoto rozsahu. Zábor 
půdního fondu v jiných lokalitách by byl co do kvality zabíraných půd stejný, co do 
množství záboru zpf pak stejný či větší. Řešení navržené Změnou č. 6 ÚP je tedy prokázáno 
jako nejvýhodnější možné. 

Podpora místní ekonomiky a vznik pracovních míst v rámci města i celého ORP (s tím také 
spojená redukce problémů nadmístního významu), nižší potřeba záboru zpf a vysoká míra 
realizovatelnosti jsou veřejným zájmem výrazně převažujícím nad zájmem ochrany ZPF. 

 

2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 

FUNKCÍ LESA 

Řešením Změny č. 6 ÚP Šumperk nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL). 
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1. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Změna č. 6 se netýká vymezení zastavěného území. 

Zastavěné území je využito účelně, od doby vydání ÚP Šumperk ve znění po Změně č. 1, 2a, 2b, 
3, 4 a 5 (2022) probíhá výstavba jak uvnitř zastavěného území (přestavba stávajících objektů nebo 
zástavba v prolukách či na jiných nezastavěných pozemcích uvnitř zastavěného území), tak na 
rozvojových plochách. Vzhledem k charakteru požadovaného záměru (pila a dřevozpracující 
průmysl) a potenciálnímu zatížení okolí hlukem a provozem pro něj není vhodné umístění v 
plochách přestavby zastavěného území, neboť jsou všechny umístěny v obytných částech města 
nebo v jejich těsném sousedství, a navíc jejich velikost neodpovídá potřebnému rozsahu ani po 
sloučení s případnými sousedními rozvojovými plochami. Proto byla pro záměr vymezena 
v průmyslové zóně na jihu města plocha zastavitelná. 

2. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Cílem Změny č. 6 je prověřit vymezení nové zastavitelné plochy, respektive rozšíření již v platném 
ÚP Šumperk vymezené zastavitelné plochy, pro podnikatelské aktivity. 

Město Šumperk se nachází ve specifické oblasti SOB3 vymezené nadmístní územně plánovací 
dokumentací (PÚR ČR i ZÚR OK). Jedním z úkolů pro územní plánování v této specifické oblasti je 
dle PÚR ČR vytváření podmínek pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství. ZÚR OK tuto oblast specifikují jako území, ve kterém se 
projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel, přičemž 
zásadními problémy jsou zde mimo jiné vysoká míra nezaměstnanosti, nízká úroveň mezd a 
omezená mobilita obyvatel za prací.  

Změna č. 6 v souladu s požadavky PÚR ČR a ZÚR OK vytváří podmínky pro vznik podnikatelských 
aktivit dřevozpracujícího průmyslu, čímž se zvýší nabídka pracovních příležitostí v Šumperku, který 
je spádovým centrem širšího území. Dojde také k rozšíření spektra nabídky pracovních míst. 
Změna č. 6 tedy podpoří eliminaci problémů nadmístního významu v území. 

Výhodou lokality je možnost výborné dopravní obsluhy jak automobilovou, tak železniční dopravou. 
Vzhledem k umístění v průmyslové zóně na okraji města v sousedství přivaděče k přeložce silnice 
I/44 je dopad dopravní obsluhy na obytné části města minimalizován. 

S ohledem na výše uvedené argumenty je rozšíření existující zastavitelné plochy pro 
podnikatelské aktivity vhodné a potřebné. 
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1. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR 

OK 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR OK, nebyly Změnou č. 6 ÚP Šumperk 

stanoveny. 
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1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 6 ÚP je vyhotovena v souladu s zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména s cíli a úkoly územního 
plánování (viz kap. B. tohoto odůvodnění). 

Změna č. 6 ÚP je vyhotovena v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona, zejména s: 

▪ vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů; 

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

▪ vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 6 ÚP je z hlediska požadavků vztahujících se k jejímu obsahu zpracována v souladu se 
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů, se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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▌ I. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
 ▌ NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 

▌

1. INFORMACE 

Krajský úřad (OŽPaZ KÚOK) jako dotčený orgán ochrany přírody a posuzování vlivů na životní 

prostředí vydal k obsahu Změny č. 6 ÚP Šumperk dne 27. 5. 2022 stanovisko dle § 55a stavebního 

zákona (č.j. KUOK 55772/2022). V tomto stanovisku uvádí následující: 

▪ 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. 6 Územního plánu Šumperk, 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 

uplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů „Změny č. 6 Územního plánu Šumperk“ 

na životní prostředí. 

▪ Nedílnou součástí návrhu „Změny č. 6 Územního plánu Šumperk“ bude v dalším stupni územně 

plánovací dokumentace: 

▪ Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle přílohy 

stavebního zákona, zpracované autorizovanou osobou dle § 10i odst. 3 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí.  

▪ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí postihnout vlivy navrhovaných změn na 

složky životního prostředí a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení bude i návrh 

případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví. 

▪ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na: 

▪ Posouzení dopadů koncepce na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnění 

hydrologických poměrů. 

▪ Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi. 

▪ Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného 

orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní 

prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s 

podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit. 

▪ Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy. 

▪ Návrh řešení změny č. 6 územního plánu, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí předá 

pořizovatel krajskému úřadu pro účely vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí. 

Na základě těchto požadavků bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Změny č. 6 ÚP Šumperk na 

udržitelný rozvoj území včetně Vyhodnocení vlivů Změny č. 6 ÚP Šumperk na životní prostředí 

(SEA). Vyhodnocení vlivů Změny č. 6 ÚP Šumperk na území soustavy NATURA 2000 nebylo 

zpracováno.  
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 I. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ▌ I3 
 NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 ▌  

   ▌

Vyhodnocení vlivů Změny č. 6 ÚP Šumperk na životní prostředí obsahuje tento závěr: 

„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 ÚP Šumperk na udržitelný rozvoj území obsahuje tento závěr: 

„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 – 

posiluje dobrý stav podmínek pro příznivé životní prostředí, pro soudržnost obyvatel a pro 

hospodářský rozvoj.  

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

na životní prostředí je doplněn 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.“ 
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 J. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌ J1 
 NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 ▌  

   ▌ 

 

J.   POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY 

ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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J2 ▌ J. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 ▌ NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 
 ▌ 

1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 6 ÚP ŠUMPERK 

Pořízení Změny č. 6 územního plánu Šumperk zkráceným způsobem dle § 55a a § 55b stavebního 
zákona schválilo Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usnesením č. 
1050/22. Pořizovatelem Změny č. 6 ÚP je Městský úřad v Šumperku, odbor strategického rozvoje, 
územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk. Určeným zastupitelem pro pořizování 
Změny č. 6 byl starosta města Mgr. Tomáš Spurný. Od 20. 10. 2022 je určeným zastupitelem 2. 
místostarosta Mgr. Karel Hošek. 

Pořizovatel zajistil stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 55a odst. 2 písm. 
d), které bylo doručeno dne 9. 6. 2022 pod č.j. KUOK 55772/2022. V tomto stanovisku orgán 
ochrany přírody a krajiny konstatoval, že koncepce 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) a dále, že uplatňuje 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 6 ÚP Šumperk na životní prostředí. 

2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

(...bude doplněno po veřejném projednání...) 
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K. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌ K1 
 POŘIZOVATELEM – SOULAD SE STANOVISKY DO ▌  

 NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 ▌ 

 

K.   VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY 

ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATELEM – 

SOULAD SE STANOVISKY DO 
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K2 ▌ K. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 ▌ POŘIZOVATELEM – SOULAD SE STANOVISKY DO 
 ▌ NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 

(...bude doplněno po veřejném projednání...) 



knesl kynčl architekti s.r.o. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚP ŠUMPERK
 

 

L. STANOVISKO SEA PODLE § 50 ODST. 5) STAVEBNÍHO ZÁKONA VČETNĚ JEHO ZOHLEDNĚNÍ ▌ L1 
 NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 ▌  

   ▌ 

 

L.   STANOVISKO SEA PODLE § 50 

ODST. 5) STAVEBNÍHO ZÁKONA 

VČETNĚ JEHO ZOHLEDNĚNÍ 
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L2 ▌ L. STANOVISKO SEA PODLE § 50 ODST. 5) STAVEBNÍHO ZÁKONA VČETNĚ JEHO ZOHLEDNĚNÍ 
 ▌ NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 
 ▌  

 

(...bude doplněno po veřejném projednání...) 
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 M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ▌ M1 
 NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 ▌  

   ▌

 

M.   VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
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M2 ▌ M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 ▌ NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 

▌

(...bude doplněno po veřejném projednání...) 
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 N. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ ▌ N1 
 NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 ▌  

   ▌

 

N.   ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH  

VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 
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N2 ▌ N. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 
 ▌ NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 
 ▌ 

(...bude doplněno po veřejném projednání...) 
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 O. PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU ▌ O1 
 NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 ▌  

   ▌

 

O.   PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU 
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O2 ▌ O. PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU 
 ▌ NÁVRH PRO VP, LISTOPAD 2022 
 ▌ 

 

Prvky regulačního plánu nejsou ve Změně č. 6 ÚP Šumperk stanoveny. 

 

 


