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Změnou č. 2                                                                                                                                                   
se Textová část I.A. Územního plánu Sobotín,                                                                                                        

vydaného Zastupitelstvem obce Sobotín                                                                                                     
s nabytím účinnosti dne 12. 9. 2014, 

ve znění 
Změny č. 1 Územního plánu Sobotín,                                                                                                                                                
vydané Zastupitelstvem obce Sobotín                                                                                                     
s nabytím účinnosti dne 15. 5. 2017, 

mění takto: 
 
 
A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Bod č. 1. se vypouští. 

V bodě č. 2. se datum 1. 6. 2016 nahrazuje datem 1. 6. 2022. 

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

V bodě č. 4. se za 5. odrážku vkládá nová odrážka: 
- respektovat území s archeologickými nálezy 

 
 
Název kapitoly 
C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
se nahrazuje novým zněním: 
C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 

S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  PLOCH PŘESTAVBY                          
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Název kapitoly 
C.1 Celková urbanistická koncepce 
se nahrazuje novým zněním: 
C.1  Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch                              

s rozdílným způsobem využití  

Bod č. 1. se nahrazuje novým zněním: 
1. Rozvoj obce bude směřován přednostně do severní části Sobotína (v prostoru od severní 

hranice obce po kostel sv. Vavřince), kam je soustředěna většina navržených zastavitel-
ných ploch. Jde zejména o navržené plochy pro bydlení (plochy bydlení v rodinných do-
mech – venkovské BV, plochy bydlení v bytových domech BH), plochy občanského vyba-
vení (plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK, plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení OS, plochy občanského vybavení se specifickým využi-
tím OX), plochy rekreace (plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH), plochy pro výrobu 
a skladování (plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ, plochy drobné a řeme-
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slné výroby VD, plochy výroby a skladování se specifickým využitím VX), plochy veřejných 
prostranství PV a plochy veřejných prostranství – zeleň ZV. 

Doplňují se další body: 

4. Nová výstavba musí respektovat kompoziční osy zástavby jednotlivých částí obce a jejich 
stávající stavební dominanty: 
- v Sobotíně a Rudolticích kompoziční osu zástavby, kterou je Klepáčovský potok 

a souběžně vedené místní komunikace a stavební dominantu sídla – kostel sv. Vavřince 
- ve Štětínově kompoziční osu zástavby, kterou je silnice III/4503  
- v Klepáčově kompoziční osu zástavby, kterou tvoří místní komunikace a stavební do-

minantu – kostel sv. Jana Nepomuckého.  

5. V urbanizovaném území jsou vymezeny následující stabilizované plochy, zastavitelné plo-
chy a plochy přestavby s rozdílným způsobem využití: 

plochy bydlení:        
- plochy bydlení v bytových domech            BH 
- plochy bydlení v rodinných domech – venkovské       BV 

plochy rekreace: 
- plochy staveb pro rodinnou rekreaci           RI 
- plochy staveb pro hromadnou rekreaci          RH 

plochy občanského vybavení:         
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura     OV 
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení       OK 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy          OH  
- plochy občanského vybavení se specifickým využitím     OX 

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

plochy smíšené obytné:         
- plochy smíšené obytné venkovské            SV 

plochy dopravní infrastruktury:        
- plochy dopravní infrastruktury – silniční           DS 

plochy technické infrastruktury              TI 

plochy výroby a skladování:        
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba       VZ 
- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba     VD 
- plochy výroby a skladování se specifickým využitím      VX      

plochy zeleně:        
- plochy zeleně soukromé a vyhrazené           ZS 
- plochy zeleně – se specifickým využitím          ZX. 
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C.2 Urbanistická koncepce jednotlivých částí obce 

C.2.1. Sobotín 

Text kapitoly se nahrazuje novým zněním: 

1. Největší rozsah rozvojových ploch představují zastavitelné plochy a plochy přestavby byd-
lení v rodinných domech – venkovské BV; jsou vymezeny v prolukách stávající zástavby 
mezi silnicí III/4503 a tokem Merty v lokalitách Sever (plocha č. P2/1), U Sídliště (plocha 
č. Z7) a Štětínov (plochy č. Z15a, Z15b, Z2/1, Z2/3, P2/3), dále pak v území mezi silnicí 
III/4502 a stávající zástavbou – v lokalitě Pod Čapím vrchem (plochy č. Z16, Z18, Z19, Z82, 
Z2/5), v prolukách mezi stávající zástavbou mezi silnicí I/11 a páteřní místní komunikací, 
resp. silnicí III/4502 v lokalitách U Zámku (plochy č. Z25, Z26), Střed (plocha č. Z30) 
a Pod Smrčinou (plochy č. Z85, Z1/1, Z2/6) a U Kapličky (plocha č. P2/5). 

2.  Na severním okraji Sobotína je vymezena plocha přestavby – plocha bydlení v bytových 
domech BH (plocha č. P2/2). 

3.  Jižně od kostela sv. Vavřince jsou plochy pro rozvoj bydlení vymezeny jako plochy smíše-
né obytné venkovské SV. Jsou navrženy v prolukách mezi stávající zástavbou, případně 
v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu, v lokalitách Pod Březinou (plochy č. Z37, 
Z43), U Potoka (plocha č. Z2/9) a Jih (plochy č. Z49, Z2/10). 

3a. Zastavitelná plocha pro rozvoj rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH je 
navržena v lokalitě U Merty (plocha č. Z2/2). 

4. Zastavitelné plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK jsou navrženy u silnice 
I/11 v lokalitách U Koliby (plocha č. Z24) a Střed (plocha č. Z29). 

5. Zastavitelná plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS je navr-
žena v lokalitě Pod Čapím vrchem pro výstavbu fotbalového hřiště (plocha č. Z83). 

6. Zastavitelná plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX2 je navržena 
v severní části obce pro vybudování přírodopisného areálu (plocha č. Z9).  

7. Nad obecním úřadem je v lokalitě U vodojemu navrženo vybudování lyžařského areálu; 
pro vybudování sjezdovky je vymezena plocha rekreace na plochách přírodního charak-
teru RN2 (plocha č. K3), pro vybudování zázemí lyžařského areálu včetně parkoviště plo-
chy občanského vybavení se specifickým využitím OX3 (plochy č. Z23, Z2/4).  

8. Zastavitelné plochy občanského vybavení se specifickým vyžitím OX5 jsou navrženy 
pro vybudování rozhleden na Petrovském vrchu (plocha č. Z80) a na vrcholu Trousnice 
(plocha č. Z90). 

9. Na severním okraji Sobotína je vymezena zastavitelná plocha výroby a skladování se 
specifickým využitím VX, určená pro vybudování kompostárny (plocha č. Z6). Další plo-
cha výroby a skladování VD je navržena severně kostela sv. Vavřince (plocha č. Z31), plo-
chy výroby a skladování – zemědělská výroba ZV jsou navrženy na východním okraji zá-
stavby, v lokalitě Pod Březinou (plocha č. Z38) a v lokalitě Nad Kostelem (plocha č. Z2/8). 

10. Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS je navržena pro vybudování par-
koviště v lokalitě U Kostela plocha č. Z2/7). 

11. Na severním okraji Sobotína, na levém břehu Merty, jsou navrženy dvě plochy veřejných 
prostranství – zeleň ZV, a to pro vybudování parku v prostoru bývalé skládky průmyslo-
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vého odpadu (plocha č. Z2) a pro zřízení lesoparku na břehu Merty (plocha č. Z5). Další 
plochy veřejné zeleně jsou navrženy v lokalitě Pod Čapím vrchem (plocha č. Z88), 
U Kostela (plochy č. Z32, Z36) a Pod Březinou (plocha č. Z86). 

11a. V centrální části Sobotína, v návaznosti na areál zámku, je navržena plocha přestavby – 
plocha zeleně se specifickým využitím ZX (plocha č. P2/4), pro vybudování minizoo.  

12. Pro vybudování nových místních a veřejně přístupných účelových komunikací, chodníků, 
veřejných prostranství a cyklostezek jsou navrženy plochy veřejných prostranství PV 
(plochy č. Z8, Z17, Z27, Z54, Z89, Z1/2). 

 
C.2.2 Rudoltice 

Bod č. 2. se nahrazuje novým zněním: 
2. Zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV jsou navrženy v lokalitě Pod Lesem 

(plochy č. Z59a, Z59b). 

Bod č. 4. se vypouští. 

Doplňuje se další bod: 
6. Pro vybudování parkoviště na Skřítku je navržena zastavitelná plocha dopravní infrastruk-

tury – silniční DS (plocha č. Z2/12). 
 
C.2.3 Klepáčov 

Bod č. 6. se nahrazuje novým zněním: 
6. Dále je vymezeno šest zastavitelných ploch staveb pro rodinnou rekreaci RI, určených 

pro výstavbu rekreačních chat (plochy č. Z74, Z75, Z77, Z78, Z84, Z2/11). 
 

C.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  

Body č. 2. a 3. se nahrazují novým zněním: 

2.  Územním plánem jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:  

Plocha č. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra  
v ha 

Z2 Sobotín Park ZV – plochy veřejných                   
prostranství – zeleň  

0,10 1,98 

Z5 Sobotín Lesopark ZV – plochy veřejných               
prostranství – zeleň 

0,10 0,81 

Z6 Sobotín Kompostárna VX – plochy výroby                           
a skladování se specifickým 
využitím 

není            
stanoven 

0,77 

Z7 Sobotín U Sídliště BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                    
– venkovské 

0,40 0,23 

Z8 Sobotín Místní komunikace   
Za Sídlištěm 

PV – plochy veřejných              
prostranství 

není            
stanoven 

0,44 
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Z9 Sobotín Přírodopisný areál OX2 – plochy občanského 
vybavení se specifickým               
využitím 

0,20 0,54 

Z15a Sobotín Štětínov I. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech               
– venkovské 

0,40 0,40 

Z15b Sobotín Štětínov II. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech               
– venkovské 

0,40 0,83 

Z16 Sobotín Pod Čapím vrchem I. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                 
– venkovské 

0,40 6,82 

Z17 Sobotín Místní komunikace 
Pod Čapím vrchem 

PV – plochy veřejných                
prostranství 

není            
stanoven 

0,36 

Z18 Sobotín Pod Čapím vrchem II. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                   
– venkovské 

0,40 0,37 

Z19 Sobotín Pod Čapím vrchem III. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                        
– venkovské 

0,40 0,78 

Z23 Sobotín Lyžařský areál              
U vodojemu 

OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým              
využitím 

0,60 0,31 

Z24 Sobotín U Koliby  OK – plochy občanského              
vybavení – komerční              
zařízení 

0,50 1,14 

Z25 Sobotín U Zámku I. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                     
– venkovské 

0,40 1,47 

Z26 Sobotín U Zámku II. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                         
– venkovské 

0,40 0,39 

Z27 Sobotín Cyklostezka                     
U Potoka 

PV – plochy veřejných                 
prostranství 

není            
stanoven 

0,01 

Z29 Sobotín Střed I. OK – plochy občanského                
vybavení – komerční                  
zařízení 

0,50 1,05 

Z30 Sobotín Střed II. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                           
– venkovské 

0,40 0,84 

Z31 Sobotín Střed III. VD – plochy výroby                         
a skladování – drobná                    
a řemeslná výroba 

0,70 0,12 

Z32 Sobotín U Kostela I. ZV – plochy veřejných               
prostranství – zeleň 

0,10 0,98 

Z36 Sobotín U Kostela II. ZV – plochy veřejných                 
prostranství – zeleň 

0,10 0,83 

Z37 Sobotín Pod Březinou I. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,07 
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Z38 Sobotín Pod Březinou II. VZ – plochy výroby                   
a skladování – zemědělská  
výroba 

0,75 0,23 

Z43 Sobotín Pod Březinou III. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,45 

Z49 Sobotín Jih  SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,33 

Z54 Sobotín,             
Rudoltice            

u Sobotína 

Cyklostezka             
Rudoltice 

PV – plochy veřejných                  
prostranství 

není            
stanoven 

0,31 

Z57 Rudoltice           
u Sobotína 

U Farmy OK – plochy občanského             
vybaven – komerční  
zařízení 

0,50 0,38 

Z59a Rudoltice          
u Sobotína 

Pod Lesem I. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,43 

Z59b Rudoltice          
u Sobotína 

Pod Lesem I. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,22 

Z65 Klepáčov Parkoviště                           
U Ztracenky 

DS – plochy dopravní             
infrastruktury – silniční 

není            
stanoven 

0,11 

Z66 Klepáčov Lyžařský areál                         
Pod Závorou I. 

OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým               
využitím 

0,60 0,22 

Z67 Klepáčov Parkoviště                     
Pod Závorou I. 

DS – plochy dopravní             
infrastruktury – silniční 

není            
stanoven 

0,08 

Z68 Klepáčov Lyžařský areál 
Za Chatou Kamzík 

OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým                
využitím 

0,60 0,14 

Z71 Klepáčov Lyžařský areál            
Pod Závorou II. 

OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým              
využitím 

0,60 0,32 

Z74 Klepáčov Klepáčov – Východ  
I. 

RI – plochy staveb                
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,05 

Z75 Klepáčov Klepáčov – Východ  
II. 

RI – plochy staveb                 
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,04 

Z76 Klepáčov Účelová komunikace   
Klepáčov 

PV – plochy veřejných                
prostranství 

není               
stanoven 

0,14 

Z77 Rudoltice         
u Sobotína 

Klepáčov – Východ 
 III. 

RI – plochy staveb                  
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,04 

Z78 Klepáčov Klepáčov – Východ  
IV. 

RI – plochy staveb                   
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,13 

Z79 Klepáčov Místní komunikace   
Klepáčov 

PV – plochy veřejných               
prostranství 

není               
stanoven 

0,04 

Z80 Sobotín Rozhledna                 
Petrovský vrch 

OX5 – plochy občanského 
vybavení se specifickým             
využitím 

0,50 0,02 

Z81 Klepáčov Vodojem TI – plochy technické          
infrastruktury 

není               
stanoven 

0,04 

Z82 Sobotín Pod Čapím vrchem  
IV. 

BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,73 
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Z83 Sobotín Fotbalové hřiště OS – plochy občanského                
vybavení – tělovýchovná              
a sportovní zařízení 

0,70 1,85 

Z84 Klepáčov Pod Zatáčkou RI – plochy staveb                  
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,08 

Z85 Sobotín Pod Smrčinou BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,16 

Z86 Sobotín Pod Březinou IV. ZV – plochy veřejných                   
prostranství – zeleň  

0,10 0,31 

Z88 Sobotín Pod Čapím vrchem  
VI. 

ZV – plochy veřejných                   
prostranství – zeleň  

0,10 0,38 

Z89 Sobotín Místní komunikace 
Pod Zámkem 

PV – plochy veřejných               
prostranství 

není               
stanoven 

0 05 

Z90 Sobotín Rozhledna Trousnice OX5 – plochy občanského 
vybavení se specifickým             
využitím 

0,50 0,02 

Z1/1 Sobotín Pod Smrčinou II. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,50 0,19 

Z1/2 Sobotín Místní komunikace 
Pod Smrčinou 

PV – plochy veřejných               
prostranství  

není               
stanoven 

0,01 

Z2/1 Sobotín Štětínov III. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,54 

Z2/2 Sobotín U Merty RH – plochy staveb                  
pro hromadnou rekreaci 

0,40 0,27 

Z2/3 Sobotín Štětínov IV. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,40 

Z2/4 Sobotín Ski areál Sobotín OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým              
využitím 

0,60 1,15 

Z2/5 Sobotín Pod Čapím vrchem            
VII. 

BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,37 

Z2/6 Sobotín Pod Smrčinou III. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,18 

Z2/7 Sobotín Parkoviště U Kostela DS – plochy dopravní             
infrastruktury – silniční 

není                 
stanoven 

0,10 

Z2/8 Sobotín Nad Kostelem VZ – plochy výroby                            
a skladování – zemědělská 
výroba 

0,75 0,42 

Z2/9 Sobotín U Potoka SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,11 

Z2/10 Sobotín Jih II. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,19 

Z2/11 Klepáčov Klepáčov – Jih  RI – plochy staveb                  
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,09 
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Z2/12 Rudoltice                  
u Sobotína 

Na Skřítku DS – plochy dopravní             
infrastruktury – silniční 

není                 
stanoven 

0,32 

3.  Územním plánem se vymezují následující plochy přestavby:  

Plocha č. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra  
v ha 

P2/1 Sobotín Sever BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,06 

P2/2 Sobotín U Garáží BH – plochy bydlení 
v bytových domech 

0,30 0,39 

P2/3 Sobotín Štětínov V. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,77 

P2/4 Sobotín Minizoo ZX – plocha zeleně                         
se specifickým využitím 

není                 
stanoven 

0,82 

P2/5 Sobotín U Kapličky BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,13 

 

C.4 Systém sídelní zeleně 

Doplňuje se další bod: 
3. V lokalitě U zámku je vymezena plocha přestavby – plocha zeleně se specifickým využitím 

ZX pro vybudování minizoo.  

 
 
Název kapitoly 
D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 
se nahrazuje novým zněním: 
D.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, 

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ  

D.1 Dopravní infrastruktura 

Text kapitoly se nemění. 
 
D.1.1 Doprava silniční 

Bod č. 1. se vypouští. 

V bodě č. 3. se 3. odrážka vypouští a doplňuje se další odrážka: 
- nová místní komunikace v severní části Sobotína, vedená od sídliště bytových domů vý-

chodním směrem. 

V bodě č. 6. se 1. odrážka nahrazuje novým zněním: 
- v severní části Sobotína, v lokalitě Štětínov 
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a doplňuje se další odrážka: 
- v Rudolticích pro příjezd ke stávající zástavbě ze silnice I/11. 
 
D.1.2 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

Bod č. 1. se vypouští. 

Body č. 3. a 4. se nahrazují novým zněním: 

3. Pro parkování osobních automobilů u staveb a zařízení občanské vybavenosti a lyžař-
ských areálů jsou navrženy nové parkovací plochy: 
- u kostela v Sobotíně (plocha č. Z2/7) 
- pro potřeby Skiareálu Klepáčov (plochy č. Z65, Z67) 
- na Skřítku (plocha č. Z2/12). 

4. Parkovací plochy mohou být také realizovány v rámci navržených ploch občanského vy-
bavení se specifickým využitím OX3 – ploch navržených pro vybudování zázemí stávají-
cích i navržených lyžařských areálů v Sobotíně a v Klepáčově (plochy č. Z23, Z66, Z68, Z71 
a Z2/4). 

 
D.1.3  Provoz chodců a cyklistů 

Text kapitoly se nemění. 
 
D.1.4 Hromadná doprava osob 

Bod č. 1. se nahrazuje novým zněním: 
1. Stávající stav zařízení hromadné dopravy zůstává beze změny, nové autobusové zastávky 

nebo úpravy stávajících stanovišť mohou být realizovány dle místní potřeby ve všech 
funkčních plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

 

D.2 Technická infrastruktura 

V bodě č. 2. se slovo „vybudování“ nahrazuje slovem „rozšíření“. 
 
D.2.1 Vodní hospodářství 

Bod č. 6. se nahrazuje novým zněním: 

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

 
D.2.2 Energetika a elektronické komunikace 

Text kapitoly se nemění.  
 
D.2.3 Ukládání a zneškodňování odpadů 

Text kapitoly se nemění.  
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D.3 Občanské vybavení veřejné infrastruktury 

Text kapitoly se nemění.  
 

D.4 Veřejná prostranství 

Text kapitoly se nemění.  

 
 
Název kapitoly 
E.   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, 
REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, APOD.  

se nahrazuje novým zněním: 
E.   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ  

Název kapitoly 
E.1  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změnu 

v jejich využití 
se nahrazuje novým zněním: 
E.1  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 

ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití  

V bodě č. 1. se 1. věta nahrazuje novým zněním:  
Pro stabilizaci krajiny a zachování a ochranu krajinného rázu jsou vymezeny následující plo-
chy s rozdílným způsobem využití: 

Tabulka v bodě č. 3. se nahrazuje novým zněním: 
Plocha č. Katastrální  

území 
Název Charakteristika Výměra  

v ha 

K1 Sobotín Vodní nádrž I. VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,92 

K2 Sobotín Poldr na Mertě VP – plochy vodní a vodohospodářské                     
– poldry 

6,95 

K3 Sobotín Sjezdovka                          
U vodojemu 

RN2 – plochy rekreace na plochách                   
přírodního charakteru 

8,39 

K4 Sobotín Vodní nádrž II. VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,06 

K5 Sobotín Vodní nádrž III. VV – plochy vodní a vodohospodářské              0,10 

K6 Sobotín Vodní nádrž IV. VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,23 

K7 Sobotín Vodní nádrž V. VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,31 

K8 Sobotín Vodní nádrž VI. VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,42 

K10 Sobotín Vodní nádrž VII. VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,44 

K11 Sobotín Vodní nádrž VIII. VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,15 

K12 Sobotín Vodní nádrž IX. VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,12 
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K13 Klepáčov Sjezdovka                         
Za Chatou Kamzík 

RN2 – plochy rekreace na plochách                   
přírodního charakteru 

2,31 

K15 Klepáčov,                    
Rudoltice                       

u Sobotína 

Skiareál Klepáčov 
I. 

RN2 – plochy rekreace na plochách                  
přírodního charakteru 

0,42 

K16 Klepáčov,                               
Rudoltice                             

u Sobotína 

Skiareál Klepáčov 
II. 

RN2 – plochy rekreace na plochách                            
přírodního charakteru 

4,34 

K17 Klepáčov Lanové centrum RN1 – plochy rekreace na plochách                
přírodního charakteru 

0,73 

K18 Sobotín Vodní nádrž X. VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,17 

K19 Rudoltice                 
u Sobotína 

Vodní nádrž XI. VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,15 

K2/1 Sobotín Vodní nádrž XII. 
 

VV – plochy vodní a vodohospodářské 0,12 

 

E.2 Územní systém ekologické stability 

Text kapitoly se nemění.  
 

E.3 Prostupnost krajiny 

V bodě č. 1. se 1. odrážka nahrazuje novým zněním: 
- v severní části Sobotína, v lokalitě Štětínov 

a doplňuje se další odrážka: 
- v Rudolticích pro příjezd ke stávající zástavbě ze silnice I/11. 
 

E.4 Protierozní opatření 

Text kapitoly se nemění.  
 

E.5 Ochrana před povodněmi 

Text kapitoly se nemění.  
 

E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny 

Bod č. 2. se nahrazuje novým zněním:  
2. V Sobotíně se navrhuje vybudování lyžařského areálu v lokalitě U vodojemu se sedačko-

vou lanovkou. 
 

E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin  

Text kapitoly se nemění.  
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F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití 

V bodě č. 1 se výčet ploch s rozdílným způsobem využití doplňuje o další řádek: 
plochy zeleně se specifickým využitím           ZX. 
 

F.2 Definice použitých pojmů 

Text kapitoly se nemění.  
 

F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Tabulky s podmínkami pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití se mění takto:  
 
tab. č. 2 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV se mění takto: 
Odstavec Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu se nahrazuje no-
vým zněním: 
- pro zastavitelnou plochu č. Z2/6 max. výšková hladina 1 NP a podkroví, pro ostatní                        

zastavitelné plochy, plochy přestavby a stabilizované plochy max. výšková hladina 2 NP                     
a podkroví 

- koeficient zastavění pozemku (KZP) – pro zastavitelnou plochu č. Z2/6 max. 0,20,                                      
pro ostatní zastavitelné plochy a plochy přestavby max. 0,40 

- stavby na plochách č. Z25 a Z26 musí odpovídat charakteru stávající historické zástavby 
v této lokalitě včetně zastřešení sedlovými střechami. 

 
tab. č. 10 Plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX se mění takto: 
Odstavec Přípustné využití se nahrazuje novým zněním: 

 pro plochu OX1: 
- stavby účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV,             

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě  

 pro plochu OX2: 
- stavby pro ubytování 
- stavby účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV,             

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě  

 pro plochy OX 3: 
- stavby pro stravování a ubytování 
- stavby manipulačních ploch, účelových komunikací, chodníků, cyklostezek, apod. 
- stavby lyžařských vleků a lanovek 

- stavby zařízení pro umělé zasněžování  
- stavby skladů a garáží pro techniku související s provozem skiareálu 
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV,         

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě  
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 pro plochy OX5: 
- stavby účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek. 
 
tab. č. 23 Plochy přírodní NP se mění takto: 
Do odstavce Přípustné využití se za 5. odrážku doplňuje další odrážka: 
- stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny 
Z odstavce Nepřípustné využití se vypouští 3. odrážka. 
 
Doplňuje se další tabulka: 

tab. č. 26 

PLOCHY ZELENĚ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM   ZX 

Hlavní využití:  
-   minizoo  

Přípustné využití: 
- stavby provozního zázemí minizoo 
- stavby přístřešků pro zvířata 
- dopravní a technická infrastruktura 
- stavby oplocení    

Nepřípustné využití:  
- jakékoliv jiné využití  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina 1NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,30    

 
 
G.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH                          
PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

G.1  Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury    

Veřejně prospěšné stavby VD1, VD5 a VD13 se vypouštějí. 

Popis veřejně prospěšné stavby VD9 se nahrazuje novým zněním: 
VD9 úsek místní a účelové komunikace v severní části Sobotína (propojení mezi bytovými 

domy a zařízením pro chov raků). 
 
G.2  Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury  

Text kapitoly se nemění.  
 
G.3 Veřejně prospěšná opatření 

Text kapitoly se nemění.  
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Z názvu kapitoly 

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,       
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

se vypouští slovo „DALŠÍCH“       

V tabulce s výčtem veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, se výčet 
dotčených pozemků upravuje takto: 
Plocha č. Z2 – vypouští se parc. č. 629 a 630/1 
Plocha č. Z32 – vypouští se parc. č. 1747 
Plocha č. Z88 – vypouští se parc. č. 1458/16.  

  
 
I.   VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE  

Bod č. 3. se nahrazuje novým zněním:  
3. Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti je stanove-

na do 4 let ode dne nabytí účinnosti Změny č. 2 Územního plánu Sobotín. 

 
 
L.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 

ČÁSTI  

I.A.  Textová část Změny č. 2 Územního plánu Sobotín obsahuje 14 stran. 

I.B.  Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Sobotín obsahuje tyto výkresy:  
  1. Výkres základního členění území            1 : 5 000 
  2. Hlavní výkres                  1 : 5 000 
  3. Výkres koncepce veřejné infrastruktury – doprava      1 : 5 000     
  4. Výkres koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství  1 : 5 000     
  5. Výkres koncepce veřejné infrastruktury – energetika a elektronické komunikace                     
                         1 : 5 000  
  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1 : 5 000 
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ÚVOD 
 

     Změna č. 2 Územního plánu Sobotín je zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené 
mezi objednatelem – Obcí Sobotín a zhotovitelem – Urbanistickým střediskem Ostrava, 
s.r.o., dne 23. 5. 2021 a jejího dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2021.     

Pro zpracování Změny č. 2 byly použity následující podklady: 

- Územní plán Sobotín (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., srpen 2014), vydaný Zastupi-
telstvem obce Sobotín formou opatření obecné povahy č. usnesení ZO 43/12 ze dne 
26. 8. 2014 s nabytím účinnosti dne 12. 9. 2014, ve znění Změny č. 1, vydané Zastupitel-
stvem obce Sobotín s nabytím účinnosti dne 15. 5. 2017;                                                                               

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnese-
ním vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR 
č. 629 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 
2. 9. 2019, Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 
a Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021;  

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 28. 3. 2008, ve znění 
Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením 
obecné povahy pod čj. KUOK 41993/2017, Aktualizace č. 3, vydané Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje usnesením č. UZ/14/ 43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou opatření obec-
né povahy pod čj. KUOK 24792/2019, Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné 
povahy pod čj. KUOK 104377/2019 a Aktualizace č. 4, vydané Zastupitelstvem Olomouc-
kého kraje usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou opatření obecné po-
vahy pod čj. KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 27. 1. 2022; 

- Územně analytické podklady obcí ORP Šumperk – 5. úplná aktualizace 2020 (Městský 
úřad Šumperk, prosinec 2020); 

- Obsah Změny č. 2 Územního plánu Sobotín, schválený usnesením Zastupitelstva obce 
Sobotín ze dne 15. 6. 2021; 

- Pasport místních a účelových komunikací; 

- Webové stránky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – zpřístupnění územně pláno-
vací dokumentace prostřednictvím webových technologií (červen 2022). 

- Webové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – nahlížení do katastru 
(červen 2022). 
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Obsahem Změny č. 2 je: 

- Vymezení nových zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině na základě 
požadavků na Změnu č. 2 Územního plánu Sobotín, schválené usnesením Zastupitelstva 
obce Sobotín ze dne 15. 6. 2021, včetně související dopravní a technické infrastruktury. 

- Aktualizace vymezení zastavěného území k 1. 6. 2022 včetně aktualizace skutečného sta-
vu využití území. 

- Aktualizace skutečného stavu využití ploch v krajině, zejména aktualizace vymezení stá-
vajících lesních pozemků jako ploch lesních NL, na základě aktuální katastrální mapy. 

- Aktualizace stávající dopravní a technické infrastruktury. 

- Dílčí úpravy podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

- Úpravy vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze práva k pozem-
kům a stavbám vyvlastnit a vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostran-
ství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

- Aktualizace limitů využití území – úprava vymezení záplavového území a aktivní zóny zá-
plavového území toku Merty, úprava vymezení Přírodní památky Smrčina, doplnění 
ochranných pásem Národní přírodní rezervace Skřítek a Přírodní památky Smrčina, úpra-
va vymezení Evropsky významné lokality Praděd, úprava vymezení významných geologic-
kých lokalit, doplnění migračního koridoru vybraných zvláště chráněných druhů velkých 
savců, upřesnění zákresu ochranného pásma lesa (vzdálenosti 50 m od okraje lesních po-
zemků) na základě aktuální katastrální mapy, doplnění zákresu území s archeologickými 
nálezy UAN II. 

- Uvedení územního plánu s novelou stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a s novelou vyhlášky 
o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti (vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů); 
na základě těchto novel jsou upraveny názvy kapitol závazné části územního plánu (Tex-
tová část I.A. – výrok). 

- Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sobotín s Politikou územního rozvoje 
ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

- Vyhodnocení souladu Změny č. 3 Územního plánu Sobotín se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4. 

    
     Grafická část Změny č. 2 je zobrazena na podkladu platného územního plánu a obsahuje 
výřezy z výkresů: 
  1. Výkres základního členění území              
  2. Hlavní výkres                 
  3. Výkres koncepce veřejné infrastruktury – doprava             
  4. Výkres koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství         
  5. Výkres koncepce veřejné infrastruktury – energetika a elektronické komunikace 
  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
  7. Koordinační výkres 
  8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   
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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTÍN 
 

    Práce na předmětné dokumentaci započaly na základě usnesení Zastupitelstva obce Sobo-
tín ze dne 15. 6. 2021, které schválilo pořízení Změny č. 2 Územního plánu Sobotín zkráce-
ným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona. Obec uzavřela smlouvu o dílo na zpraco-
vání Změny č. 2 Územního plánu Sobotín se společností Urbanistické středisko Ostrava, 
s.r.o., zastoupenou Ing. arch Helenou Salvetovou a požádala Městský úřad Šumperk, odbor 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, o pořízení Změny č. 2 Územního plánu 
Sobotín.  

     Stanovisko dle § 55a stavebního zákona vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství dne 21. 10. 2021 pod č. j. KUOK 107028/2021; konstatuje 
v něm, že je nezbytné a účelné komplexně posuzovat předloženou změnu z hlediska vlivů 
na životní prostředí a že nelze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

     Vyhodnocen vlivů Změny č. 2 na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu 
přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. zpracovala společnost Ekogroup 
Czech s.r.o., s odpovědným řešitelem RNDr. Markem Banašem, PhD.  

 

 
 
 

B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTÍN 
 

B.1. Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sobotín s politikou územního                          
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

B.1.1.  Vyhodnocení souladu Změny č. 2 s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění                           
Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 

      Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnese-
ním vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 
ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019, 
Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 a Aktualizace č. 4, 
schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021 (dále jen PÚR ČR), určuje strategii 
a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec 
pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. PÚR ČR koordinuje záměry 
na změny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a pro zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem 
nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republi-
kové úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory dopravní a tech-
nické infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozho-
dování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.  
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 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené v PÚR ČR, jsou ve Změně č. 2 naplněny takto: 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz je-
dinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s po-
třebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných přípa-
dech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému vše-
strannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hod-
noty.  

Platný územní plán Sobotín respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní 
hodnoty území. Přírodní hodnoty, představované především Chráněnou krajinnou ob-
lastí Jeseníky, národní přírodní rezervací Rašeliniště Skřítek, přírodními památkami 
Smrčina, Pfarrerb a Sobotín – domov důchodců, Ptačí oblastí Jeseníky, Evropsky vý-
znamnými lokalitami Praděd a Sobotín – domov důchodců, památnými stromy, lesními 
porosty a krajinnou zelení, zejména břehovými porosty vodních toků a zelení historic-
kých krajinných struktur – kamenic, jsou chráněny především přísným omezením mož-
nosti realizace staveb mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Civilizační a kulturní 
hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, předsta-
vované především nemovitými kulturními památkami a památkami místního významu, 
územím s archeologickými nálezy a strukturou a charakterem původní zástavby, jsou 
respektovány, struktura původní zástavby je zachována. Realizací záměrů, navržených 
ve Změně č. 2, nedojde k zásahům do přírodních, civilizačních ani kulturních hodnot 
území, do urbanistické struktury území, struktury osídlení ani kulturní krajiny. 

(14a)  Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sekto-
ru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

V platném územním plánu jsou stávající areály zemědělské výroby ponechány jako sta-
bilizované, pro drobnou zemědělskou výrobu je vymezena zastavitelná plocha. Změnou 
č. 2 se pro rozvoj zemědělské výroby vymezuje další zastavitelná plocha. Do vodních 
ploch se Změnou č. 2 nezasahuje, zábor zemědělských i lesních pozemků je malý – 
pro nově vymezené rozvojové plochy se Změnou č. 2 zabírá 4,56 ha zemědělské půdy 
a 2,09 ha lesních pozemků; jde o rozsah nezbytný pro realizaci záměrů, které obec po-
třebuje pro svůj další rozvoj.  

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

Problematika prostorově sociální segregace se obce Sobotín netýká, na území obce nej-
sou žádné sociálně vyloučené lokality.  
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(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-
nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního roz-
voje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Platný územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce komplexně a nepreferuje žádná 
jednostranná rozhodnutí; koncepce rozvoje obce, stanovená platným územním plánem, 
je zaměřena především na rozvoj obytné výstavby, občanského vybavení, rekreace 
a cestovního ruchu a na odstranění nedostatků v technické infrastruktuře, a to při re-
spektování ochrany zemědělské půdy, přírodních hodnot území, urbanistických hodnot 
a krajinného rázu. Změna č. 2 řeší pouze dílčí úpravy platného územního plánu 
v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje obce, nové zastavitelné plochy vymezuje 
v nevelkém rozsahu a v intencích stanovené koncepce rozvoje obce a nenavrhuje žádná 
jednostranná řešení, která by mohla zhoršit stav území a ohrozit jeho hodnoty.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Koncepce rozvoje obce, stanovená v platném územním plánu, vychází z principu inte-
grovaného rozvoje území a všech jeho funkcí. Změnou č. 2 se koncepce rozvoje obce 
nemění, vymezují se zejména nové zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu 
a pro rozvoj rekreace, v souladu s požadavky, stanovenými v Politice územního rozvoje 
ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky-Králický 
Sněžník.  

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Tyto podmínky jsou vytvořeny již v platném územním plánu, jednak stabilizací stávají-
cích výrobních areálů, jednak vymezením ploch pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 
Možnosti posílení ekonomického pilíře obce jsou ale omezené, obec Sobotín patří 
k obcím, ve kterých převažuje vyjížďka za prací nad vlastními pracovními příležitostmi; 
toto rozdělení funkcí je logické a nelze je považovat za problém.  Pracovní příležitosti 
poskytuje obyvatelům obce především blízké město Šumperk. Změnou č. 2 se vymezují 
další plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, v souladu s požadavky, stanove-
nými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, pro specifickou 
oblast SOB3 Jeseníky-Králický Sněžník; rekreace a cestovní ruch jsou jednou 
z významných funkcí obce Sobotín a jsou také zdrojem pracovních příležitostí. 

(18)  Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpo-
klady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 
rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

Obec Sobotín je obcí s významnou rekreační funkcí, která je rekreačně využívána nejen 
obyvateli blízkého Šumperka, ale i vzdálenější Olomouce, Brna a Ostravy. Město Šum-
perk je naopak pro obec Sobotín přirozeným spádovým centrem, které poskytuje obci 
širokou škálu zařízení občanského vybavení a pracovních příležitostí. Tyto existující 
vztahy a vazby platný územní plán i Změna č. 2 zachovávají. 
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(19)  Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného pů-
vodu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na ve-
řejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj úze-
mí. 

Na území obce Sobotín se žádné opuštěné areály nebo plochy (brownfields) nenacháze-
jí, Změnou č. 2 se ale vymezuje několik ploch přestavby, tj. ploch pro nové využití zasta-
věného území. Ochrana nezastavěného území, zachování a doplnění ploch veřejné zele-
ně bylo prioritou již při zpracování platného územního plánu. Zábor zemědělské půdy 
pro nově vymezené zastavitelné plochy představuje 3,62 ha, lesní pozemky jsou zabírá-
ny v rozsahu 2,09 ha pro vybudování lyžařského areálu; záměr vybudování lyžařského 
areálu je v souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území 
pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, kde se uvádí, že při rozhodová-
ní a posuzování záměrů na změny v území je třeba přednostně sledovat (mimo jiné) 
rozvoj rekreace a lázeňství. Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 2, jsou převážně 
situovány u stávajících komunikací s vybudovanou technickou infrastrukturou, tedy 
bez nároků na veřejné rozpočty; nevymezují se žádné nové plochy, které by směřovaly 
k suburbanizaci. 

(20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.                      
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsled-
né ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochran-
ných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky 
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování 
a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině 
a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšo-
vání a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vy-
tvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vy-
tvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Důsledná ochrana přírody a krajiny, krajinného rázu, zemědělského a lesního půdního 
fondu, vytvoření územního systému ekologické stability, zajištění ekologických funkcí 
krajiny a ochrana krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěném území obce by-
la jednou z priorit již při zpracování platného Územního plánu Sobotína. Zastavitelné 
plochy ani plochy změn v krajině, vymezené Změnou č. 2, nemají dopad na přírodní 
hodnoty území, nejsou situovány na lesní půdě a nemohou ovlivnit charakter krajiny, 
s výjimkou záměru vybudování lyžařského areálu v Sobotíně; tento záměr je v souladu 
s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území pro specifickou oblast 
SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, kde se uvádí, že při rozhodování a posuzování záměrů 
na změny v území je třeba přednostně sledovat (mimo jiné) rozvoj rekreace a lázeňství. 
Do územního systému ekologické stability vymezeného v platném územním plánu se 
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Změnou č. 2 zasahuje jen minimálně – je upraveno vymezení lokálního biocentra L13 
na základě aktuální katastrální mapy a vymezení lokálního biocentra L15 v návaznosti 
na vymezení nové zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV č. Z2/9. Stanovené 
cílové charakteristiky krajiny jsou respektovány – viz kap. B.1.2. Vyhodnocení souladu 
Změny č. 2 se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 
2a, 2b, 3 a 4.   

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury 
a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-
jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předchá-
zení a řešení environmentálních problémů.  

Téměř celé území obce, s výjimkou jeho zastavěných částí, je jádrovým územím biotopu 
vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. Změnou č. 2 jsou v jádrovém území 
vymezeny dvě rozvojové plochy – navržený lyžařský areál v Sobotíně a navržené parko-
viště na Skřítku; ani jedna z těchto ploch nepředstavuje ohrožení migrační prostupnosti 
území. Zastavitelné plochy, které by směřovaly ke srůstání obce Sobotín se sousedními 
sídly, se Změnou č. 2 nevymezují. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech 
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobi-
lých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních poros-
tů a zachování prostupnosti krajiny.  

Obec Sobotín neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti, na jejímž 
území by byla krajina negativně poznamenána lidskou činností, naopak je součástí spe-
cifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník s vysokými přírodními a krajinářskými hodno-
tami. Stávající plochy veřejně přístupné zeleně v obci jsou v platném územním plánu za-
chovány a doplněny návrhem dalších ploch značného rozsahu. Změnou č. 2 se do stáva-
jících ploch veřejné zeleně nezasahuje, navržené plochy jsou Změnou č. 2 částečně re-
dukovány – změněny na jinou funkci. Vznik a rozvoj dalších lesních porostů není 
v platném územním plánu navržen, lesní porosty zaujímají již nyní téměř 70 % území 
obce. Prostupnost krajiny není vymezením zastavitelných ploch ani ploch změn v krajině 
ve Změně č. 2 omezena.  

(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelné-
ho cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zacho-
vání a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska ces-
tovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Územím obce prochází hustá síť značených turistických tras, cyklotras a lyžařských bě-
žeckých tras; stávající trasy jsou v platném územním plánu zachovány a doplněny ná-
vrhem nových pěších turistických tras, cyklotras a cyklostezek. Změnou č. 2 je zákres 
stávajících tras aktualizován podle skutečného stavu, nové trasy se nenavrhují. 
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(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zo-
hledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí.  
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a sil-
niční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit 
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených korido-
rů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předchá-
zet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení ne-
gativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Územím obce Sobotín prochází významný dopravní tah – silnice I/11, která je důležitou 
součástí komunikační sítě České republiky, jde o tah nadregionálního významu, který 
má zásadní význam pro komunikační propojení mezi okresy Šumperk a Bruntál včetně 
spojení těchto dvou regionálních center – měst Šumperk a Bruntál. V platném územním 
plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, platnými v době 
jeho zpracování, navržen koridor pro přeložku úseku silnice I/11 v prostoru šikan 
v Rudolticích do nové trasy s jedním směrovým obloukem. Aktualizací č. 2a byl tento 
záměr ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vypuštěn, a proto se Změnou č. 2 
vypouští také z územního plánu. Ostatní dopravní a technická infrastruktura, navržená 
v platném územním plánu, je lokálního významu, bez vlivu na prostupnost krajiny. 
Změnou č. 2 se koridory pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy ani železnic nevymezují. 

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejmé-
na uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dosta-
tečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování je-
ho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Dopravní dostupnost obce Sobotín je velmi dobrá, obec leží na trase silnice I/11, která 
je významným dopravním tahem nadregionálního významu. Zastavitelné plochy, vyme-
zené Změnou č. 2, jsou převážně situovány u stávajících komunikací s vybudovanou 
technickou infrastrukturou, pro zastavitelné plochy, vymezené mimo dosah stávající 
dopravní a technické infrastruktury, je příslušná infrastruktura navržena. 

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedo-
šlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci ne-
gativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro no-
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vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů.  

Nové zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 2 pro obytnou výstavbu, jsou situovány 
v dostatečné vzdálenosti od stávajících výrobních areálů, nové plochy s předpokláda-
nými negativními vlivy na bydlení se Změnou č. 2 nevymezují.  

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povod-
němi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky 
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých 
opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem 
na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využí-
vání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.  

Zásady ochrany území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami jsou respek-
továny již v platném územním plánu – do záplavového území zasahují jen okrajové části 
vymezených zastavitelných ploch, pro zajištění ochrany před povodněmi je na toku 
Merty navržen suchý poldr; sesuvná území se v obci Sobotín nevyskytují. Změnou č. 2 
jsou vymezeny dvě nové rozvojové plochy, které částečně do záplavového území zasa-
hují – zastavitelná plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH č. Z2/2 okrajově zasahuje 
do záplavového území Merty, plocha přestavby – plocha zeleně se specifickým využitím 
ZX č. P2/4 okrajově zasahuje do záplavového území Klepáčovského potoka. Pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro za-
držování a akumulaci povrchové vody jsou v platném územním plánu vymezeny plochy 
pro vybudování nových vodních nádrží. Podmínky, vztahující se k nakládání se srážko-
vými vodami, jsou Změnou č. 2 upraveny v souladu s novelou vodního zákona (zákon 
č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy). 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod.  

Do záplavového území zasahují jen okrajové části zastavitelných ploch, vymezených 
v platném územním plánu. Změnou č. 2 jsou vymezeny dvě nové rozvojové plochy, které 
částečně do záplavového území zasahují – zastavitelná plocha staveb pro hromadnou 
rekreaci RH č. Z2/2 okrajově zasahuje do záplavového území Merty, plocha přestavby – 
plocha zeleně se specifickým využitím ZX č. P2/4 okrajově zasahuje do záplavového 
území Klepáčovského potoka. Plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou 
rizika vzniku povodňových škod nejsou v platném územním plánu ani ve Změně č. 2 vy-
mezeny.    

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmí-
nek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalit-
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nění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly 
i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se speci-
fickými geografickými podmínkami.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-
poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

V platném územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, 
s ohledem na její účelné využívání. Změnou č. 2 se navrhují pouze krátké úseky místní 
komunikace, vodovodu, kanalizace a STL plynovodu pro potřeby nově vymezených za-
stavitelných ploch, naopak se ruší návrh směrové úpravy silnice I/11 nad Rudolticemi 
(v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění).   

 (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit 
ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V platném územním plánu je stanoven rozvoj území obce v souladu s požadavky 
na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a včetně zajištění 
ochrany veřejných prostranství. Změnou č. 2 se koncepce rozvoje obce nemění, vymezu-
jí se nové zastavitelné plochy určené zejména pro novou obytnou výstavbu včetně sou-
visející veřejné infrastruktury.  

 (29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní pod-
mínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem 
na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch byd-
lení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účin-
ného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobi-
lity a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a uží-
vání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde 
je to vhodné. 

Tento bod se území obce v zásadě netýká, hromadnou dopravu zde v současné době za-
jišťuje pouze doprava autobusová, návaznost na železniční dopravu je v sousedním Pe-
trově nad Desnou. Stávající síť pěších a cyklistických tras je v platném územním plánu 
zachována a doplněna návrhem nových pěších turistických tras, cyklotras a cyklostezek. 
Změnou č. 2 se do stávajících tras nezasahuje, trasy jsou ale aktualizovány podle sku-
tečného současného stavu. 

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti. 

Dodávka pitné vody v řešeném území je zajištěna ze zdrojů skupinového vodovodu 
Šumperk, v odpovídající kvalitě a dostatečné kapacitě; v Klepáčově jsou zdrojem pitné 
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vody převážně individuální studny, zčásti místní vodní zdroj. Likvidace odpadních vod ze 
Sobotína a z převážné části Rudoltic je zajištěna splaškovou kanalizací, napojenou 
na kanalizaci Petrova nad Desnou, přes kterou jsou splaškové vody odváděny na ČOV 
Šumperk. Pro odkanalizování zbývající části zástavby Rudoltic a zastavitelných ploch, 
vymezených v platném územním plánu mimo dosah stávající kanalizace, je navržena 
výstavba splaškové kanalizace; v horní části Rudoltic a v Klepáčově se ponechává indi-
viduální způsob likvidace odpadních vod. Změnou č. 2 se koncepce zásobování pitnou 
vodou ani likvidace odpadních vod nemění, pro nově vymezené zastavitelné plochy, si-
tuované mimo dosah stávajících sítí, se zároveň navrhuje i prodloužení stávajícího vo-
dovodního řadu a navržené kanalizace.  

 (31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-
ní území energiemi. 

S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území obce nepočítá 
ani v platném územním plánu ani ve Změně č. 2.  

 

 Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

     Území obce Sobotín není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy, vymezené 
v PÚR ČR. 
 

 Specifické oblasti      

     Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním úze-
mím ČR dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. problémy 
se zajištěním vyváženého vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje 
a soudržnosti společenství obyvatel území. Přitom se jedná o území se specifickými hodno-
tami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo které 
svým významem přesahují území kraje. Specifické oblasti jsou dále vymezovány v územích, 
ve kterých se projevují aktuální problémy republikového významu, nebo které svým význa-
mem přesahují území kraje. Specifické oblasti zahrnují obce, ve kterých je dle zjištěných sku-
tečností nejnaléhavější potřeba řešení problémů z hlediska udržitelného rozvoje území, nebo 
potřeba řešení aktuálních problémů. Účelem vymezení specifických oblastí je, aby v nich kra-
je, 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.     

     Území obce Sobotín spadá do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Poža-
davky a podmínky pro tuto specifickou oblast jsou stanoveny v bodě: 

(71) SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 
Vymezení:  
Území obcí z ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov a Šumperk.  
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Důvody vymezení:  
a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR 

a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodář-
ství.   

b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírod-
ně cenné a společensky atraktivní oblasti Sobotínů, které jsou chráněnou krajinnou oblas-
tí, pro rekreaci a lázeňství.  

c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  
a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

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

Vytvoření podmínek pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu bylo jednou z priorit již při zpra-
cování platného územního plánu, s rozvojem lázeňství se v obci Sobotín neuvažuje. Změnou 
č. 2 se vymezují dvě zastavitelné plochy staveb pro rodinnou rekreaci v Klepáčově, mění se 
vymezení ploch pro vybudování lyžařského areálu v Sobotíně a vymezuje se plocha pro vybu-
dování minizoo. Ruší se naopak plochy, vymezené v platném územním plánu pro vybudování 
lyžařského areálu v lokalitě Pod Petrovským vrchem. 

Ekologické zemědělství je v řešeném území provozováno a stabilizováno, Změnou č. 2 se vy-
mezuje další zastavitelná plocha pro rozvoj zemědělské výroby. 

Dopravní dostupnost území obce je zcela vyhovující, obec Sobotín leží na významném do-
pravním tahu – silnici I/11.  

Pro snížení povodňových rizik je v platném územním plánu na toku Merty navržen suchý pol-
dr, pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a tedy pro snížení rizika sucha jsou 
v platném územním plánu vymezeny plochy pro vybudování nových vodních nádrží; Změnou 
č. 2 se vymezuje další plocha pro vybudování vodní nádrže. Podmínky, vztahující se 
k nakládání se srážkovými vodami, jsou Změnou č. 2 upraveny v souladu s novelou vodního 
zákona (zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy). 

Úkoly pro územní plánování:  
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a)  identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občan-
ského vybavení – netýká se obce Sobotín, která není hlavním pólem ani střediskem eko-
nomického rozvoje oblasti  

b)  vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních do-
pravních tahů, zejména na Kladsko – dopravní dostupnost obce Sobotín je velmi  dobrá, 
územím obce prochází významný dopravní tah – silnice I/11 Hradec Králové – Vamberk – 
Šumperk – Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín – Třinec – 
Jablunkov – státní hranice se Slovenskem; trasa silnice je na území obce Sobotín stabilizo-
vaná, původní záměr na provedení směrových úprav trasy nad Rudolticemi se Změnou č. 
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2, v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění z územ-
ního plánu vypouští  

c)  vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení sys-
tému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – územím ob-
ce Sobotín prochází několik značených pěších turistických tras a cyklotras, v platném 
územním plánu jsou navrženy další pěší trasy, cyklotrasy a cyklostezky; Změnou č. 2 se 
do Změnou č. 2 se do stávajících tras nezasahuje, trasy jsou ale aktualizovány podle sku-
tečného současného stavu.  

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství – podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu 
jsou vytvořeny již v platném územním plánu;  Změnou č. 2 se vymezují dvě zastavitelné 
plochy staveb pro rodinnou rekreaci v Klepáčově, mění se vymezení ploch pro vybudování 
lyžařského areálu v Sobotíně a vymezuje se plocha pro vybudování minizoo. Ruší se nao-
pak plochy, vymezené v platném územním plánu pro vybudování lyžařského areálu 
v lokalitě Pod Petrovským vrchem. Ekologické zemědělství je v řešeném území provozová-
no a stabilizováno, Změnou č. 2 se vymezuje další zastavitelná plocha pro rozvoj zeměděl-
ské výroby. 

e)  vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství – zemědělská vý-
roba podhorského a horského charakteru je v řešeném území provozována (pastevectví), 
značnou část zemědělských pozemků v řešeném území tvoří trvalé travní porosty, plochy 
vhodné k zatravnění se v řešeném území nevyskytují  

f)  řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – napojení Sobotína na Os-
travu je velmi dobré, obcí prochází silnice I/11 Hradec Králové – Vamberk – Šumperk – 
Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín – Třinec – Jablunkov – 
státní hranice se Slovenskem  

g) vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření 
ke snížení povodňových rizik, včetně opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heř-
minovy – návrh protipovodňových opatření na toku Merty – návrh vybudování suchého 
poldru – je obsažen již v platném územním plán a Změnou č. 2 se nemění; opatření 
na horní Opavě se řešeného území netýkají.  

 

 Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

     Na území obce Sobotín nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory dopravní 
infrastruktury. 
 

 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

     Na území obce Sobotín nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory technické 
infrastruktury ani souvisejících záměrů. 
 

 Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování      

     Tyto úkoly se území obce Sobotín netýkají. 
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B.1.2.  Vyhodnocení souladu Změny č. 2 se Zásadami územního rozvoje Olomouckého                   
kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4 

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatře-
ní obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením obecné 
povahy pod čj. KUOK 41993/2017, Aktualizace č. 3, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 24792/2019, Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 104377/2019 a Aktualizace č. 4, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou opatření obecné povahy pod čj. 
KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 27. 1. 2022 (dále jen ZÚR OK). 

V ZÚR OK jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného roz-
voje území, je zpřesněno vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v poli-
tice územního rozvoje, jsou vymezeny oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, 
které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní 
rozvojové osy), je zpřesněno vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního 
rozvoje, jsou vymezeny další specifické oblasti nadmístního významu, je zpřesněno vymezení 
ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny plochy a koridory 
nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, jsou stanoveny cílové kva-
lity krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení, jsou vymezeny 
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obra-
ny a bezpečnosti státu a vymezena asanační území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou stanoveny požadavky na koordinaci územně pláno-
vací činnosti obcí, jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověření změn 
jejich využití územní studií a jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.  

 
     Priority územního plánování Olomouckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
jsou stanoveny v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění a ve Změ-
ně č. 2 Územního plánu Sobotín jsou respektovány takto (uvedeny jsou pouze ty priority, 
které se týkají obce Sobotín, které mají vazbu na Změnu č. 2, a které jsou řešitelné územním 
plánem):  

3. Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel: 

3.2.1. zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje – 
splněno, platný územní plán i Změna č. 2 zachovávají stabilní postavení obce 
v polycentrické struktuře  

3.2.2. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu 
významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní 
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obslužnosti území – v platném územním plánu byl obsažen návrh přeložky silnice 
I/11 v prostoru šikan nad Rudolticemi, Změnou č. 2 se tento záměr z územního plá-
nu vypouští, v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění 

3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel 
území, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vy-
plývajících z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování) 
– splněno, zastavitelné plochy a plochy přestavby bydlení v rodinných domech – 
venkovské i plochy smíšené obytné – venkovské, vymezené platným územním plá-
nem a Změnou č. 2, přispějí k posílení sociální soudržnosti obyvatel a nevedou 
k územní segregaci obyvatel   

3.2.6. vytvářet podmínky k zajištění ochrany civilizačních a kulturních hodnot v území – 
podmínky pro zajištění ochrany civilizačních a kulturních hodnot v území jsou 
v platném územním plánu stanoveny a Změnou č. 2 se nemění 

3.2.7. vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území, obyvatelstva a civilizačních hod-
not před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy 
půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod – splněno, 
na území obce Sobotín jde především o ochranu před záplavami; ta je v platném 
územním plánu zajištěna především návrhem vybudování suchého poldru na toku 
Merty a také respektováním aktivní zóny záplavového území. 

4. Priority v oblasti hospodářského rozvoje:  

4.7.2.   vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:  
4.7.2.1.  význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí;  
4.7.2.2. návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruk-

tury;   
4.7.2.3.  stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území; 
4.7.2.4. možnosti opětovného polyfunkčního využití opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields)  
Změnou č. 2 se plochy pro podnikatelské aktivity v oblasti výroby nevymezují, s vý-
jimkou jedné plochy pro rozvoj zemědělské výroby. Změna č. 2 je orientována pře-
devším na vymezení ploch pro obytnou výstavbu a ploch pro rozvoj rekreační funk-
ce území; rozvoj rekreace a cestovního ruchu je rovněž chápat jako rozvoj podnika-
telských aktivit. 

5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí:  

5.1. chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví – splněno již v platném územním plánu, 
Změnou č. 2 jsou přírodní, kulturní i civilizační hodnoty území respektovány   

5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména tyto priority 
a zásady pro provádění změn v území:  

5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší:   

5.4.1.1. vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro mi-
nimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností 
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na plochy bydlení – Změnou č. 2 se nevymezují žádné plochy pro novou 
obytnou výstavbu v sousedství výrobních areálů 

5.4.1.9. neumisťovat plochy obytné zástavby a plochy pro zařízení s vyššími ná-
roky na hygienu prostředí (zejména zařízení pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby, péči o rodinu a zdravotní služby) do bezprostřední blíz-
kosti velmi silně dopravně zatížených komunikací a koridorů dopravní 
infrastruktury, zejména pro dopravní stavby mezinárodního, republi-
kového a nadmístního významu vymezených ZÚR OK – Změnou č. 2 
nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy, určené pro obytnou vý-
stavbu, v blízkosti silnice I/11. 

5.4.1.10. podporovat rozvoj cyklistické dopravy – nové cyklostezky a cyklotrasy 
jsou navrženy již v platném územním plánu a Změnou č. 2 se nemění  

5.4.2. priority v oblasti ochrany vod:   

5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody 
a nakládání s městskými odpadními vodami – splněno, v platném 
územním plánu je navrženo rozšíření vodovodní a kanalizační sítě 
pro stávající, dosud nenapojenou zástavbu a pro vymezené zastavitelné 
plochy  

5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat 
zajištění potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčiš-
těné vody vypouštěny do vodních toků s kvalitou lososových vod, nebo 
se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí, v ochranných 
pásmech přírodních léčivých zdrojů – v převážné části obce je kanaliza-
ce vybudována, prostřednictvím kanalizace v Petrově nad Desnou 
a v Rapotíně jsou odpadní vody odváděny na ČOV Šumperk; pro stáva-
jící, dosud neodkanalizovanou zástavbu a pro vymezené zastavitelné 
plochy navrhuje platný územní plán rozšíření kanalizační sítě 

5.4.2.4. nepovolovat rozsáhlou zástavbu rodinných domů v území, ve kterém 
není zajištěna veřejná kanalizace včetně ČOV  a veřejný vodovod – veš-
keré plochy, vymezené Změnou č. 2 pro novou obytnou výstavbu, jsou 
v dosahu stávajících vodovodních a kanalizačních řadů, na které lze no-
vou výstavbu napojit    

5.4.2.14. v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky 
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody 
a s cílem zmírňování účinků povodní – podmínky pro zadržování a vsa-
kování dešťových vod jsou vytvořeny stanovením nízkého koeficientu 
zastavění pozemků již v platném územním plánu a Změnou č. 2 se ne-
mění  

5.4.3. priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:   

5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, pů-
du chápat jako jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek 
životního prostředí, k záboru ZPF a PUPFL navrhovat pouze nezbytně 
nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při re-
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spektování urbanistických principů a zásad – celkový zábor zeměděl-
ského půdního fondu pro zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy 
změn v krajině, vymezené Změnou č. 2, činí 4,56 ha, z toho je 0,42 ha 
v I. třídě ochrany, 1,79 ha ve II. třídě ochrany, 0,77 ha ve III. třídě 
ochrany, 0,18 ha ve IV. třídě ochrany a 1,40 ha v V. třídě ochrany;  pře-
važující zábor zemědělských pozemků ve II. třídě ochrany vyplývá 
z přírodních podmínek území – téměř veškerá zástavba obce je sou-
středěna v nivě řeky Merty a Klepáčovského potoka, kde se zároveň vy-
skytují nejkvalitnější půdy (II. třída ochrany), zatímco zemědělské po-
zemky méně kvalitní se vyskytují výše na svazích nad údolní nivou, 
v polohách odtržených od stávající zástavby, případně v polohách cen-
ných z hlediska ochrany přírody (CHKO Jeseníky); protože rozvojové 
plochy pro novou výstavbu je nutno vymezit v návaznosti na zastavěné 
území a na již vymezené zastavitelné plochy, nelze nové zastavitelné 
plochy situovat do poloh se zemědělskou půdou horší kvality  

5.4.3.3. postupně odstraňovat „staré ekologické zátěže“ tak, aby byla minima-
lizována až eliminována z nich plynoucí rizika a využít rozvojový poten-
ciál zdevastovaných či nevyužívaných ploch – na území obce Sobotín 
jsou evidovány dvě staré ekologické zátěže – bývalá skládka TKO a bý-
valé železárny Klein; provoz obou zařízení byl již dávno ukončen a plo-
chy byly rekultivovány; z hlediska územního plánu jsou považovány za 
stabilizované 

5.4.6. priority v oblasti péče o krajinu:   

5.4.6.1. respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, pod-
porovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí envi-
ronmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na po-
silování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny – 
ochrana krajiny a krajinného rázu včetně zajištění environmentálních a 
estetických funkcí krajiny a ekosystémů je zajištěna již v plat-
ném územním plánu a Změnou č. 2 se nemění; pro posílení retenčních 
schopností krajiny je Změnou č. 2 vymezena plocha pro vybudování no-
vé vodní nádrže 

5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených 
v ZÚR, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit 
prvky lokálního ÚSES – splněno již v platném územním plánu, Změnou 
č. 2 se vymezení nadregionálních ani regionálních částí ÚSES nemění 

5.4.6.5. omezovat v území srůstání sídel, jejichž důsledkem je omezení prostup-
nosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. Při budování zejména 
významných dopravních tahů republikového významu (kapacitních 
komunikací, železnice) dbát na zajištění prostupnosti krajiny v souvis-
losti s migrací zvěře – zástavba obcí Petrov nad Desnou, Vikýřovice, 
Rapotín a Sobotín tvoří srostlý sídelní útvar, vzniklý historicky a územní 
plán pouze navazuje na stávající urbanistickou strukturu   
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5.4.8. priority v oblasti ochrany veřejného zdraví 

5.4.8.1. pro snížení vlivu hluku na venkovní chráněný prostor podporovat pře-
místění významných dopravních tahů zejména mimo plochy bydlení, 
občanského vybavení a rekreace. U navrhovaných dopravních koridorů 
řešit ochranu před nepříznivými účinky zejména hluku v rámci zpraco-
vání územních plánů a podrobné dokumentace komplexně tj. souběž-
ně navrhovat protihluková opatření (stavby protihlukových bariér, valy, 
pásy izolační zeleně, aj.), popř. navrhovat vhodné funkční využití ploch 
navazujících na dopravní koridory (plochy pro umístění aktivit nená-
ročných na kvalitu prostředí z hlediska hlukové zátěže – např. sklady, 
objekty výrobního charakteru, které nezatěžují prostředí zvýšenou hla-
dinou hluku aj.) při respektování urbanistických zásad a na základě pro-
jednání s dotčenými orgány) – Změnou č. 2 se v blízkosti významného 
dopravního tahu, silnice I/11, nové plochy pro obytnou výstavbu nevy-
mezují. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je potvrzeno zařazení 
obce Sobotín do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Současně je navrženo 
zpřesnění úkolů pro územní plánování – řešeného území se dotýkají obecné úkoly, zejména 
požadavky na vymezování dostatečných ploch pro bydlení, v oblasti technické infrastruktury, 
rekreace a dopravy; viz kap. A3 ZÚR OK, znění bodu 13: 

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

13.1.  přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení; 
13.2.  zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury; 

 13.3.  územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-
chu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny; 

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

Výše uvedené požadavky jsou řešeny již v platném územním plánu. Změnou č. 2 se v souladu 
s výše uvedenými požadavky vymezují nové zastavitelné plochy a plochy přestavby pro rozvoj 
obytné výstavby, nové zastavitelné plochy a plochy změn v krajině pro rozvoj rekreace a ces-
tovního ruchu a nová zastavitelná plocha pro rozvoj zemědělské výroby, včetně související 
dopravní a technické infrastruktury.  

 
     Dle bodu 73.1.6. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je obec 
Sobotín součástí rekreačního krajinného celku (RKC) Sobotín. Pro řešení problémů 
ve vymezených RKC, vyplývajících z nekoordinovaného nárůstu nejrůznějších rekreačních 
aktivit, zejména individuální rekreace, stanoví ZÚR OK následující zásady:  

73.2.1.  Ve vymezených RKC bude přírůstek kapacit individuální rekreace realizován pouze 
výjimečně, preferovat přeměnu původních venkovských objektů na rekreační chalu-
py – v platném územním plánu je vymezeno pět zastavitelných ploch rodinné rekrea-
ce v Klepáčově; jde o plochy určené pro výstavbu vždy jednoho objektu, které byly 
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odsouhlaseny dotčenými orgány; Změnou č. 2 se vymezuje v Klepáčově jedna nová 
zastavitelná plocha rodinné rekreace a jedna zastavitelná plocha, vymezená v plat-
ném územním plánu, je Změnou č. 2 rozšířena; v obou případech jde o plochy drob-
ných výměr, každá umožňuje výstavbu jedné stavby pro rodinnou rekreaci.  

73.2.2.  Vzhledem k tomu, že řada území vyčleněná pro různé formy rekreace vykazuje znaky 
nedostatečné vybavenosti v oblasti veřejné infrastruktury, koncentrovat tyto aktivi-
ty do pólů rozvoje cestovního ruchu. Za póly rozvoje pro specifickou oblast Jeseníky 
považovat města Jeseník, Javorník, Zlaté Hory a Staré Město – netýká se obce Sobo-
tín, obec Sobotín není mezi póly rozvoje zařazena. 

73.2.3.  V pólech rozvoje cestovního ruchu upřednostnit při změnách v území rozvoj veřejné 
infrastruktury. Při zabezpečení nároků ubytovaných a pasantních návštěvníků klást 
důraz na odpovídající rozvoj dalších standardních a specifických zařízení občanské 
vybavenosti a služeb, a to především v oblasti stravování, maloobchodu, služeb, 
sportovně technické vybavenosti a kultury, které by zásadním způsobem povýšily 
kvalitu rekreačního procesu a atraktivitu území a rozmanitostí nabídky rekreačních 
činností a služeb přispěly k racionálnějšímu využití území, a to i mimo hlavní turistic-
kou sezónu – viz předchozí bod. 

73.2.4.  Vytvářet podmínky pro rozvoj zejména různých forem cestovního ruchu s důrazem 
na měkkou turistiku (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem 
zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ru-
chu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití 
pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) při zachování vyváženého 
stavu mezi rozsahem těchto aktivit a ekologickým pilířem udržitelného rozvoje – 
územím obce Sobotín prochází několik značených pěších turistických tras a cyklotras, 
v platném územním plánu jsou navrženy další pěší trasy, cyklotrasy a cyklostezky; 
Změnou č. 2 se do Změnou č. 2 se do stávajících tras nezasahuje, trasy jsou ale aktu-
alizovány podle skutečného současného stavu a v návaznosti na to jsou provedeny 
některé úpravy tras, navržených v platném územním plánu.  

 
     Dle bodu 80. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění spadá území 
obce Sobotín do dvou krajinných celků: 

- Převážná část území obce Sobotín spadá do krajinného celku D. Šumperské údolí. Krajinný 
celek je ohraničen na severní straně čelními svahy Hrubého Jeseníku, na severozápadě 
a jihovýchodě hřebeny Hanušovické vrchoviny, na jihozápadě je otevřen do Mohelnické 
brázdy. Krajinný celek je tvořen pozdně středověkou lesopolní krajinou stoupající od čas-
něji osídleného údolí Desné; mimo starší osídlení Šumperka až pozdně středověké osídlení 
málo úrodného jesenického podhůří. V 19. století výrazně převažovala německá popula-
ce. V tomto krajinném celku je nutno podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách 
dna údolí a mírnějších úbočí a podporovat živočišnou výrobu.  

Tento požadavek je v platném územním plánu i ve Změně č. 2 splněn, zastavitelné plochy 
pro novou výstavbu jsou situovány v údolních polohách. Pro rozvoj živočišné výroby je 
v platném územním plánu vymezena jedna zastavitelná plocha, další zastavitelná plocha 
se vymezuje Změnou č. 2. 

- Okrajová, nejvyšší část území obce je součástí krajinného celku M. Skupina Jesenického 
masivu, která je tvořena masivy Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor a Králického Sněžní-
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ku. Je tvořen novověkou sídelní krajinou s až velehorským reliéfem, která tvoří přirozenou 
hranici mezi Moravou a Slezskem; až do novověku šlo o prakticky neosídlené, neúrodné 
území. Marginální rozvoj sídel od 16. století se výrazně změnil ve 20. století, kdy převážilo 
využití pro turistiku a cestovní ruch. Osídlení bylo v 19. století prakticky zcela německé. 
V tomto krajinném celku je nutno udržovat přírodní charakter, s marginálním podílem 
zemědělství (pastevectví) a s rozvojem rekreačních funkcí, směřovaných ovšem do úpat-
ních a úbočních poloh, mimo hřebeny hor; problém rekreačních středisek a jejich zařízení 
řešit koordinovaně tak, aby počet center byl co nejmenší a zbytek území byl využíván 
pro měkké formy rekreace; větší rozvoj trvalého osídlení není žádoucí. 

Jde o část území obce pokrytou lesními masivy, zcela bez zástavby a bez jakýchkoliv rozvo-
jových záměrů – uvedené požadavky jsou tedy splněny. 

 
      V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jsou na území obce Sobotín vymezeny 
následující plochy a koridory nadmístního významu: 
- V18 – plocha zátopy suché nádrže – Sobotín (veřejně prospěšná stavba) 
- nadregionální biocentrum 88 Praděd 
- nadregionální biokoridor K 91 
- regionální biocentrum OK16 Petrovský vrch (část). 
Pro vybudování suché nádrže (poldru) na toku Merty je v platném územním plánu vymezena 
plocha změn v krajině – plocha vodní a vodohospodářská – poldry VP K2, nadregionální i re-
gionální části ÚSES jsou v územním plánu vymezeny v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění. 

 

B.2.  Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sobotín s cíli a úkoly územního plá-
nování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických                        
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto: 

 
§ 18 Cíle územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospo-
dářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby sou-
časné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Podmínky pro zlepšení životního prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro zlepšení soudržnosti 
společenství obyvatel území jsou vytvořeny již v platném územním plánu; Změnou č. 2 se tyto 
podmínky podstatně nemění, doplňují se nové zastavitelné plochy pro rozvoj obytné 
výstavby, pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu a pro rozvoj zemědělské výroby, což dále 
přispěje ke zlepšení podmínek pro soudržnost společenství obyvatel obce a ke zlepšení 
podmínek pro hospodářský rozvoj. Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 2 nedojde 
ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné 
generace ani pro generace budoucí. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
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souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál území. 

Komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání řešeného území při zachování 
souladu veřejných a soukromých zájmů je obsaženo již v platném územním plánu. Změnou 
č. 2 se stanovená koncepce rozvoje obce zásadně nemění, doplňují se pouze nové zastavitelné 
plochy pro rozvoj obytné výstavby, pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu a pro rozvoj země-
dělské výroby, v souladu s požadavky, stanovenými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky-Králický Sněžník.  

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukro-
mé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních předpisů. 

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze zvláštních předpisů, je respekto-
vána – viz kap B.4. Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sobotín s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodno-
ty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem 
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu ne-
zastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Přírodní hodnoty, představované především Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky, národní 
přírodní rezervací Rašeliniště Skřítek, přírodními památkami Smrčina, Pfarrerb a Sobotín – 
domov důchodců, Ptačí oblastí Jeseníky, Evropsky významnými lokalitami Praděd a Sobotín – 
domov důchodců, památnými stromy, lesními porosty a krajinnou zelení, zejména břehovými 
porosty vodních toků a zelení historických krajinných struktur – kamenic, jsou chráněny pře-
devším přísným omezením možnosti realizace staveb mimo zastavěné území a zastavitelné 
plochy. Civilizační a kulturní hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologic-
kého dědictví, představované především nemovitými kulturními památkami a památkami 
místního významu, územím s archeologickými nálezy a strukturou a charakterem původní 
zástavby, jsou respektovány, struktura původní zástavby je zachována. Ochrana nezastavě-
ného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením přípustného 
a nepřípustného využití nezastavěných a nezastavitelných ploch již v platném územním plánu, 
kdy je realizace staveb na těchto plochách velmi výrazně omezena, v souladu s § 18 odst. 5 
stavebního zákona (viz další text a kap. G.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití). Nové zastavitelné plochy jsou Změnou č. 2 vymezeny pro rozvoj obytné 
výstavby, pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu a pro rozvoj zemědělské výroby, v rozsahu 
zajišťujícím udržitelný rozvoj obce. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové ko-
munikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, eko-
logická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvede-
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ných staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území jsou stano-
veny v platném územním plánu v souladu s uvedenými zásadami; Změnou č. 2 se nemění, 
s jedinou výjimkou, kdy se pro plochy přírodní NP do přípustného využití doplňují stavby 
a zařízení pro ochranu přírody a krajiny; tato úprava je s § 18 odst. 5 stavebního zákona 
v souladu. 

 
§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. 

Změnou č. 2 byl stav území a jeho hodnot aktualizován – viz kap. G.2. Základní koncepce 
rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodno-
ty a podmínky území. 

Urbanistická koncepce rozvoje obce, stanovená v platném územním plánu, plně respek-
tuje hodnoty a podmínky území. Změnou č. 2 se stanovená koncepce rozvoje obce 
v zásadě nemění, doplňují se nové zastavitelné plochy a plochy přestavby drobných vý-
měr, určené zejména pro novou obytnou výstavbu a pro rozvoj rekreace a cestovního ru-
chu.   

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-
gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

Změny v území, obsažené v platném územním plánu, byly navrženy s ohledem na veřejný 
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy a rizika, vliv na veřejnou infrastruktu-
ru a na její hospodárné využívání. Změnou č. 2 se stanovená koncepce rozvoje obce 
v zásadě nemění, doplňují se nové zastavitelné plochy a plochy přestavby, určené přede-
vším pro novou obytnou výstavbu a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Tyto změny 
v území, vymezené Změnou č. 2, jsou vyvolány veřejným zájmem zejména na rozvoj 
obytné výstavby a na rozvoj rekreace a cestovního ruchu, deklarovaný pro specifickou 
oblast SOB 3 Jeseníky-Králický Sněžník v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualiza-
cí č. 1, 2, 3 a 5 i v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění.   

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostoro-
vé uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 
a veřejných prostranství. 

Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou v platném územním plánu stano-
veny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu 
využití pozemků a maximální výškovou hladinu staveb tak, aby byly zachovány veškeré 
hodnoty území. Změnou č. 2 se tyto podmínky pro urbanizované území v zásadě nemění, 
jsou provedeny pouze drobné, nepodstatné úpravy – viz kap. G.6. Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 



Územní plán Sobotín – Odůvodnění Změny č. 2 – II.A. Textová část 
Návrh pro veřejné projednání – červen 2022  23 
 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořá-
dání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazují-
cího území. 

Podmínky pro umístění a uspořádání staveb v území jsou pro jednotlivé plochy 
s rozdílným způsobem využití stanoveny v platném územním plánu, a to tak, aby byl za-
chován stávající charakter zástavby a hodnoty území a aby nebyla omezena využitelnost 
navazujícího území. Změnou č. 2 se tyto podmínky, stanovené pro urbanizované území, 
v zásadě nemění, jsou provedeny pouze drobné úpravy pro konkrétní zastavitelné plochy 
– viz kap. G.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci). 

V platném územním plánu ani ve Změně č. 2 není pořadí změn v území stanoveno, reali-
zace staveb bude probíhat postupně podle potřeb a možností investorů. 

g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem. 

Opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof jsou navržena již 
v platném územním plánu – jde především o návrh vybudování suché nádrže – poldru – 
na toku Merty, v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném 
znění. Změnou č. 2 se vymezení plochy pro vybudování poldru na Mertě nemění.  

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

Vytvoření podmínek pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn není před-
mětem Změny č. 2, nicméně některé změny v území, vymezené Změnou č. 2, mohou při-
nést do obce nová pracovní místa – zejména jsou to záměry související s rozvojem rekre-
ace a cestovního ruchu; rekreace a cestovní ruch jsou v obci Sobotín hlavním zdrojem 
pracovních příležitostí. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení 
a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu 

Podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace 
a cestovního ruchu jsou stanoveny již v platném územním plánu, Změnou č. 2 se vymezují 
zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu včetně související dopravní a technické 
infrastruktury, tedy pro kvalitní bydlení a plochy pro rozvoj hromadné rekreace, pro roz-
voj rodinné rekreace, pro vybudování lyžařského areálu včetně souvisejícího občanského 
vybavení a pro vybudování minizoo, tedy plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území. 

Rozvojové plochy, vymezené Změnou č. 2, jsou v převážné většině v dosahu stávající 
technické a dopravní infrastruktury, tedy bez nároků na vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů. 

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 

Tento požadavek nebyl v zadání Změny č. 2 obsažen. 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

Změnou č. 2 se asanační zásahy, rekultivační zásahy ani rekonstrukční zásahy nenavrhují. 
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m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativ-
ními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak. 

Rozvojové záměry, které jsou obsahem Změny č. 2, nebudou mít negativní vliv na území, 
kompenzační opatření se proto nestanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů. 

Změnou č. 2 se nevymezují žádné plochy určené pro využívání přírodních zdrojů. 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče. 

Při zpracování Změny č. 2 byly využity veškeré dostupné podklady, vztahující se 
k řešenému území a k dané problematice.     

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí a posouze-
ní vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
 
Platný Územní plán Sobotín vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvážený 
vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území obce; Změnou č. 2 se tyto předpoklady nemění. 
Posouzení vlivů Změny č. 2 na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivů na životní pro-
středí a včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti je obsahem samostatných elaborátů (viz kap. J. Zpráva o vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území). 

 

B.3.  Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sobotín s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

    Změna č. 2 Územního plánu Sobotín je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů; obsa-
huje všechny náležitosti dle uvedené vyhlášky. 

V souladu s ust. § 55a stavebního zákona rozhodlo o pořízení Změny č. 2 územního plánu 
zkráceným způsobem Zastupitelstvo obce Sobotín.  

Pořizovatelem Změny č. 2 je Městský úřad Šumperk, který jeho pořízení zajistil úředníkem 
splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu s ustanovením 
§ 24 a § 189 odst. 3 stavebního zákona.  

     Změna č. 2 územního plánu byla zpracována zodpovědným projektantem Ing. arch. Hele-
nou Salvetovou – autorizovaným architektem ČKA 00 864, tj. byla zpracována osobou opráv-
něnou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanovením § 158 odst. 1a § 159 staveb-
ního zákona.  

     Obsah Změny č. 2 územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Sobotín usnesením ze dne 
15. 6. 2021 v souladu s ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona.  
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     Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Změna č. 2 Územního plánu Sobotín je 
zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.4.  Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Sobotín s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních                 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 s požadavky zvláštních právních předpisů      

     Změna č. 2 Územního plánu Sobotín je zpracována v souladu s požadavky zvláštních práv-
ních předpisů takto: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány  

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou 
č. 2 respektovány  

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 re-
spektovány 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů – ve-
řejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 
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- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou 
Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (ve-
terinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto záko-
na, nejsou Změnou č. 2 dotčeny 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 do-
tčeny  

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 re-
spektovány 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 respektovány 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou Změnou č. 2 re-
spektovány 

- zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčivých lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 
zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající 
z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 2 dotčeny. 

 

 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních                
právních předpisů      

     Bude doplněno po projednání návrhu Změny č. 2. 
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C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA OBSAH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTÍN  
 

     Jednotlivé požadavky byly prověřeny z hlediska vhodnosti zapracování do územního plá-
nu, zejména s ohledem na koncepci rozvoje obce, stanovenou v platném územním plánu, 
na potřeby vymezení nových zastavitelných ploch, na zásady ochrany přírody, krajiny 
a krajinného rázu, na zachování urbanistické struktury stávající zástavby a na zajištění veřej-
né dopravní a technické infrastruktury.  

     V některých případech jsou požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch v rozporu 
s ustanoveními stavebního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu, konkrétně: 

• V rozporu s § 18 odst. 4 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), ve kterém se uvádí: 
„Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hod-
noty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom 
chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
S  ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťu-
je ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.“ 

• V rozporu s § 12 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), ve kterém se uvádí: 
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zá-
sahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být provádě-
ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 

• V rozporu s § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů), 
ve kterém se uvádí: 
„Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný ve-
řejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního 
fondu.“   

Tyto požadavky nejsou do Změny č. 2 zapracovány. 
 
Jednotlivé požadavky na obsah Změny č. 2, schválené zastupitelstvem obce, jsou splněny 
takto:   

Lokalita č. 1 (pozemky p. č. 1452/3 a 1790 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: nezastavěné území, plochy zemědělské (NZ)  
Požadavek: změna na plochu pro bydlení (BV)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemky se nachází v CHKO Jeseníky, malou částí navazuje na zasta-
věné území a zastavitelnou plochu, dále přes pozemky vede trasa vedení VN.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován jen zčásti, část pozemku parc. č. 1452/3, navazující 
na zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech – venkovskou BV č. Z15a, vymezenou 
v platném územním plánu, je vymezena jako zastavitelná plocha  bydlení v rodinných domech 
– venkovská BV č. Z2/3, a to včetně části pozemku parc. č. 1452/2, přiléhajícího k silnici 
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III/4502. Pozemek parc. č. 1790 jako zastavitelná plocha vymezen není, jde o pozemek, který 
nevhodně vybíhá do volné krajiny III. zóny CHKO Jeseníky a Ptačí oblasti Jeseníky a je tak 
v rozporu s § 12 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), ve kterém se uvádí: 
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze 
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 
 
Lokalita č. 2 (pozemek p. č. 809/1 k. ú. Rudoltice u Sobotína)  
Využití dle platného ÚP: nezastavěné území, plocha zeleně přírodního charakteru (NS)  
Požadavek: změna na plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek se nachází v CHKO Jeseníky, nenavazuje na zastavěné úze-
mí, přes pozemek prochází lokální biokoridor a trasa vedení VN.  
Vyhodnocení: Požadavek není akceptován, pozemek parc. č. 809/1 je situován ve volné kra-
jině III. zóny CHKO Jeseníky, zcela bez návaznosti na zastavěné území; pozemek je zcela 
bez přístupu, je zarostlý vzrostlou zelení a prochází jím lokální biokoridor ÚSES. Vymezení 
zastavitelné plochy by bylo v rozporu s § 12 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), ve kterém se uvá-
dí: 
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze 
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 
 
Lokalita č. 3 (pozemek p. č. 2324 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: nezastavěné území, plochy zemědělské (NZ) 
Požadavek: změna na plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV) Vyjádření pořizovatele: 
Pozemek se nachází v CHKO Jeseníky, nenavazuje na zastavěné území (pouze přes komuni-
kaci), částečně navazuje na zastavitelnou plochu, dále přes pozemek prochází trasa vedení 
VN.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován jen zčásti, jako zastavitelná plocha smíšená obytná 
venkovská SV č. Z2/10 je vymezena pouze část pozemku, navazující na zastavitelnou plochu 
smíšenou obytnou venkovskou SV č. Z49 a umožňující výstavbu max. 1 RD. 
 
Lokalita č. 4 (pozemek p. č. 1458/9 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plocha zeleně veřejné (ZV), Z88  
Požadavek: změna na plochu bydlení (BV)  
Vyjádření pořizovatele: Jedná se o navrženou plochu veřejné zeleně, která by měla vytvořit 
oddělení mezi plochou bydlení a sportovištěm. Plocha veřejné zeleně bude sloužit pro zasta-
vitelnou plochu bydlení (BV) Z16. 
Vyhodnocení: Požadavek není akceptován, pozemek parc. č. 1458/9 je v platném územním 
plánu vymezen jako součást zastavitelné plochy veřejných prostranství – zeleň ZV č. Z88, vy-
mezené v platném územním plánu na základě na základě § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde je požado-
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váno vymezit pro každé 2 ha zastavitelných ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení 
anebo smíšené obytné související plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, 
přičemž se do této výměry nezapočítávají pozemní komunikace; zastavitelná plocha veřej-
ných prostranství – zeleň č. Z88 byla vymezena v návaznosti na zastavitelnou plochu bydlení 
v rodinných domech – venkovské BV č. Z16. Zrušením této plochy veřejných prostranství 
a změnu využití pozemku na jiné funkční využití by došlo k porušení výše uvedeného právního 
předpisu. Zároveň má vymezená plocha zeleně funkci izolační, mezi plochou navržené obytné 
výstavby a plochou navrženého sportovního areálu.   
 

Lokalita č. 5 (pozemky p. č. 2389, p. č. 2426 a p. č. 2427 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: nezastavěné území, plochy změn v krajině K9 – RN2, zastavitelná 
plocha Z51 – OX3  
Požadavek: pozemky zařadit do ploch zemědělských (NZ)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemky navazují na nezastavěné území na plochy zemědělské.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován, plocha změn v krajině – plocha rekreace na plo-
chách přírodního charakteru RN2 č. K9 a zastavitelná plocha občanského vybavení se speci-
fickým využitím OX3 č. Z51, vymezené v platném územním plánu pro vybudování lyžařského 
areálu Pod Petrovským vrchem, se z územního plánu Změnou č. 2 vypouští. 
 
Lokalita č. 6 (pozemky p. č. 127/6, p. č. 127/2 a p. č. 127/7 k. ú. Rudoltice u Sobotína)  
Využití dle platného ÚP: nezastavěné území, plochy zeleně (NS), plocha dopravní infrastruk-
tury (DS)  
Požadavek: změna na plochu veřejné komunikace, připojení stávající nemovitosti na silnici 
I/11  
Vyjádření pořizovatele: Nové připojení na silnici I/44 by mělo řešit napojení všech stávajících 
nemovitosti v lokalitě.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; všechny tři uvedené pozemky jsou v katastru nemo-
vitostí vedeny jako ostatní plocha/ostatní komunikace, proto jsou Změnou č. 2 vymezeny jako 
stabilizovaná plocha veřejných prostranství PV a je doplněn návrh účelové komunikace, při-
pojené na silnici I/11. 
 
Lokalita č. 7 (pozemek p. č. 1461/3 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy bydlení (BV)  
Požadavek: změna funkčního využití na plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV) z důvodu 
možnosti vybudování drobné provozovny u rodinného domu  
Vyjádření pořizovatele: V případě změny využití plochy zahrnout do změny celou plochu Z19.  
Vyhodnocení: Požadavek není akceptován, touto změnou by došlo k narušení koncepce, sta-
novené platným územním plánem, kdy v této části obce jsou všechny stabilizované i zastavi-
telné plochy obytné zástavby vymezeny jako plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
BV. Stavby pro nevýrobní služby, pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu 
jsou v plochách bydlení v rodinných domech – venkovských BV přípustné. 
 
Lokalita č. 8 (pozemek p. č. 563/8 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy bydlení hromadné (BH)  
Požadavek: změna funkčního využití na plochu bydlení v rodinných domech (BV)  
Vyjádření pořizovatele: Jedná se o plochu přestavby navazující na zastavěné území s byto-
vými i rodinnými domy.  
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Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; uvedený pozemek je vymezen jako plocha přestavby 
– plocha bydlení v rodinných domech – venkovská BV č. P2/1; plocha přestavby bydlení v by-
tových domech BH č. P1, vymezená v této lokalitě v platném územním plánu, je Změnou č. 2 
zrušena, v souladu se skutečným stavem využití území jsou navazující pozemky stávající stav-
by vymezeny jako stabilizovaná plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD. 
 
Lokalita č. 9 (pozemek p. č. 2387 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy nezastavěného území, plochy zemědělské (NZ)  
Požadavek: změna na plochu bydlení  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek nenavazuje na zastavěné území ani zastavitelné plochy, je 
součástí zemědělských ploch (NZ). Není zde vedena žádná infrastruktura.  
Vyhodnocení: Požadavek není akceptován, pozemek parc. č. 2387 je situován ve volné kraji-
ně, zcela bez návaznosti na zastavěné území. Vymezení zastavitelné plochy by bylo v rozporu 
s § 12 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), ve kterém se uvádí: 
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze 
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ a v rozporu s § 18 odst. 4 staveb-
ního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozděj-
ších předpisů), ve kterém se uvádí: 
„Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S  ohledem 
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu ne-
zastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.“ 

 
Lokalita č. 10 (pozemek p. č. 563/6 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy zeleně (ZS)  
Požadavek: změna na plochu bydlení (BV)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek se nachází v těsné blízkosti toku Merty a zasahuje do něj 
záplavové území.  
Vyhodnocení: Požadavek není akceptován, pozemek parc. č. 563/6 je bez příjezdové komu-
nikace a zčásti je situován v záplavovém území řeky Merty. 
 
Lokalita č. 11 (pozemek p. č. 98/1 k. ú. Klepáčov)  
Využití dle platného ÚP: plochy nezastavěného území (NS), plochy zeleně  
Požadavek: změna na plochu pro rekreaci (RI)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek navazuje na zastavitelnou plochu Z78 s funkčním využitím 
(RI) a je přístupný z veřejné komunikace, budoucí velikost zastavitelné plochy vymezit veli-
kosti odpovídající sousedním pozemkům pro rodinnou rekreaci.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha staveb pro ro-
dinnou rekreaci RI – rozšíření zastavitelné plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI č. Z78, vy-
mezené v platném územním plánu, je vymezena část pozemku, přiléhající ke stávající komu-
nikaci. 
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Lokalita č. 12 (pozemek p. č. 825 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: nezastavěné území, plochy veřejné zeleně (ZV)  
Požadavek: změna na plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV)  
Vyjádření pořizovatele: Plocha veřejné zeleně navazuje na plochu hřbitova s kostelem a vy-
tváří ochranné pásmo.  
Vyhodnocení: Požadavek není akceptován, pozemek parc. č. 825 je pro obytnou výstavbu 
nevhodný – podstatná část pozemku leží v ochranném pásmu silnice I/11, kde je obytná vý-
stavba nežádoucí, pozemek je obtížně dopravně obsloužitelný. V platném územním plánu je 
vymezen jako zastavitelná plocha veřejných prostranství – zeleň ZV č. Z32, zejména z toho 
důvodu, aby nemohlo dojít k narušení pohledu na kostel sv. Vavřince od silnice I/11; kostel sv. 
Vavřince je historickou stavební dominantou této části obce a narušení této dominanty novou 
výstavbou je nežádoucí. 
 
Lokalita č. 13 (pozemek p. č. 1990 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy nezastavěné zeleně (NS)  
Požadavek: změna na plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek se nachází v CHKO Jeseníky, nenavazuje na zastavěné úze-
mí nebo zastavitelnou plochu pro bydlení.  
Vyhodnocení: Požadavek byl následně změněn – požaduje se vymezení plochy výroby 
a skladování – zemědělská výroba VZ; takto formulovaný požadavek je akceptován; uvedený 
pozemek je vymezen jako zastavitelná plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 
č. Z2/8, navazující na stávající zemědělský areál; plocha je určena pro zemědělské stavby 
(sklad krmiv), navazující na sousední zemědělský areál a pro stavby vodních nádrží (retenční 
nádrž, kořenová ČOV).   
 
Lokalita č. 14 (pozemky p. č. 1991 a p. č. 1992 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: stávající plochy výroby drobné (VD)  
Požadavek: změna na plochu výroby zemědělské (Vz)  
Vyjádření pořizovatele: Jedná se o zastavěné území ve volné krajině, tedy v nezastavěném 
území na území CHKO Jeseníky.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; jde o uvedení do souladu se skutečným stavem vyu-
žití území; stávající objekt parc. č. 1992 je v katastru nemovitostí vedena jako zemědělská 
stavba. 
 
Lokalita č. 15 (pozemky p. č. 931/1 a p. č. 931/2 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy přírodní zeleně (NP), vymezen ÚSES, LBC – L15  
Požadavek: změna na plochy smíšené obytné venkovské (SV)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemky jsou součástí vymezeného ÚSES, a to lokálního biocentra 
L15.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; uvedené pozemky jsou vymezeny jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná venkovská SV č. Z2/9. 
 
Lokalita č. 16 (pozemek p. č. 274/2 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy dopravy (DS)  
Požadavek: změna na plochu komerčního zařízení (OK)  
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Vyjádření pořizovatele: Pozemek se nachází mezi komerčními plochami občanského vybave-
ní – stávající a zastavitelnou (návrhovou). Stávající plochy komerčního zařízení nesplňují za-
stavěnost, která je v platném územním plánu a bylo by vhodné tuto zeleň ponechat.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; jde o uvedení do souladu se skutečným stavem vyu-
žití území – severovýchodní (horní) část dotčeného pozemku je přičleněna k sousední stabili-
zované ploše občanského vybavení – komerční zařízení OK, jihozápadní (dolní) část pozemku 
se ponechává jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství – zeleň; zastavitelná plocha 
dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z22, vymezená v platném územním plánu pro stavbu 
parkoviště, je zrušena, parkoviště bylo vybudováno v jiné poloze. 
 
Lokalita č. 17   
Využití dle platného ÚP: plochy lesní (NL), plochy přírodní (NS) a plochy zemědělské (NZ)  
Požadavek: změna na plochu změn v krajině RN2 – K3, pro plochy sjezdového lyžování  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek se nachází v těsné blízkosti stávající plochy lyžařského areá-
lu.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; jde dílčí změnu vymezení navrženého lyžařského 
areálu, vymezeného v platném územním plánu jako plocha změn v krajině – plocha rekreace 
na plochách přírodního charakteru RN2 č. K3. 
 
Lokalita č. 18 (pozemek p. č. 673 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy zeleně veřejné (ZV)  
Požadavek: doplnění přípustného využití pro výstavbu minizoo  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek je součástí stávající zámecké zahrady u zámeckého resortu 
v Sobotíně.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován s úpravou; uvedený pozemek je vymezen jako plo-
cha přestavby – plocha zeleně – se specifickým využitím ZX č. P2/4. 
 
Lokalita č. 19 (pozemek p. č. 484/1 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy zemědělské (NZ)  
Požadavek: změna na plochu bydlení (BV)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek navazuje na stávající plochy hromadné rekreace RH, u které 
je požadavek č. 21 na změnu funkčního využití na plochy bydlení (BV).  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; uvedený pozemek je vymezen jako součást zastavi-
telné plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/1. 
 
Lokalita č. 20 (pozemek p. č. 470/2 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy zemědělské (NZ)  
Požadavek: změna na plochu staveb pro hromadnou rekreaci (RH)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek se nachází mezi stávající plochou hromadné rekreace RH 
a zastavitelnou plochou Z9 občanského vybavení OX2, dále se pozemek nachází v blízkosti 
toku Merty a zasahuje do něj záplavové území.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; uvedený pozemek je vymezen jako zastavitelná plo-
cha staveb pro hromadnou rekreaci RH č. Z2/2. 
 
Lokalita č. 21 (pozemek p. č. 517/1 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy hromadné rekreace (RH)  
Požadavek: změna na plochu bydlení (BV)  



Územní plán Sobotín – Odůvodnění Změny č. 2 – II.A. Textová část 
Návrh pro veřejné projednání – červen 2022  33 
 

Vyjádření pořizovatele: Plocha navazuje na zastavitelnou plochu Z7 s funkčním využitím BV 
a na stávající plochy hromadné rekreace RH a komerční vybavenosti OK.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; uvedený pozemek je vymezen jako plocha přestavby 
bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. P2/3. 
 
Lokalita č. 22 (pozemek p. č. 470/1 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plocha komerčního zařízení se specifickým využitím (OX2), Z29  
Požadavek: doplnění přípustného využití plochy OX2 o možnost vybudování zázemí spočíva-
jící v ubytování návštěvníků  
Vyjádření pořizovatele: Nejedná se o vymezené nové zastavitelné plochy, pouze o doplnění 
přípustného využití v zastavitelné ploše Z29 s funkčním využitím (OX2).  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; pro plochu občanského vybavení se specifickým 
využitím OX2 jsou do přípustného využití doplněny stavby pro ubytování. 
 
Lokalita č. 23 (pozemek p. č. 1458/11 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy veřejné zeleně (ZV), Z88  
Požadavek: změna na plochu bydlení (BV)  
Vyjádření pořizovatele: Jedná se o navrženou plochu veřejné zeleně, která by měla vytvořit 
oddělení mezi plochou bydlení a sportovištěm. Plocha veřejné zeleně bude sloužit pro zasta-
vitelnou plochu bydlení (BV) Z16.  
Vyhodnocení: Požadavek není akceptován, pozemek parc. č. 1458/11 je v platném územním 
plánu vymezen jako součást zastavitelné plochy veřejných prostranství – zeleň ZV č. Z88, vy-
mezené v platném územním plánu na základě na základě § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde je požado-
váno vymezit pro každé 2 ha zastavitelných ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení 
anebo smíšené obytné související plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, 
přičemž se do této výměry nezapočítávají pozemní komunikace; zastavitelná plocha veřej-
ných prostranství – zeleň č. Z88 byla vymezena v návaznosti na zastavitelnou plochu bydlení 
v rodinných domech – venkovské BV č. Z16. Zrušením této plochy veřejných prostranství 
a změnu využití pozemku na jiné funkční využití by došlo k porušení výše uvedeného právního 
předpisu. Zároveň má vymezená plocha zeleně funkci izolační, mezi plochou navržené obytné 
výstavby a plochou navrženého sportovního areálu.   
 
Lokalita č. 24 (pozemky p. č. 1704, 1705, 1706, 1707 a 1711 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy zemědělské (NZ)  
Požadavek: změna na plochu komerčního zařízení (OK) Vyjádření pořizovatele:  
Pozemky navazují na stávající lyžařský areál s vlekem, pozemky jsou vhodné pro komerční 
a obslužné stavby k lyžařskému areálu.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován s úpravou; dotčené pozemky nebo jejich části jsou 
vymezeny jako zastavitelná plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX3; tento 
typ ploch je vymezen právě pro navazující stavby k lyžařským areálům. 
 
Lokalita č. 25 (pozemky p. č. 1827, 1798 a 1854 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy zemědělské (NZ) a plochy bydlení BV  
Požadavek: změna na vodní plochu (VV)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemky se nachází v záplavovém území toku Merty, pro zadržení 
vody v krajině vhodný záměr.  
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Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; uvedené pozemky jsou vymezeny jako plocha změn 
v krajině – plocha vodní a vodohospodářská VV č. K2/1. 
 
Lokalita č. 26 (pozemek p. č. 481 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy zemědělské (NZ)  
Požadavek: změna na plochu bydlení v rodinných domech (BV)  
Vyjádření pořizovatele: Sousední pozemek p. č. 484/1 je požadován v lokalitě č. 19 na změnu 
plochy bydlení.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; uvedený pozemek je vymezen jako součást zastavi-
telné plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/1. 
 
Lokalita č. 27 (pozemek p. 563/12 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plochy bydlení hromadné (BH)  
Požadavek: změna na plochu pro bydlení (BV)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek se nachází v CHKO Jeseníky, malou částí navazuje na zasta-
věné území a zastavitelnou plochu, dále přes pozemky vede trasa vedení VN.  
Vyhodnocení: Požadavek nebyl akceptován; uvedený pozemek je vymezen jako součást sta-
bilizované plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD. 
 
Lokalita č. 28 (pozemek p. č. 828 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plocha veřejné zeleně (ZV)  
Požadavek: změna na plochu dopravy – parkování (DS)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek se nachází v blízkosti kostela a hřbitova u místní komunika-
ce.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; uvedený pozemek je vymezen jako zastavitelná plo-
cha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z2/7. 
 
Lokalita č. 29 (pozemky p. č. 565 a p. č. 563/1 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: zastavitelná plocha Z4 – (DS) plocha dopravní infrastruktury  
Požadavek: změna na plochu bydlení v bytových domech (BH) v rozsahu zastavitelné plochy 
Z4 s funkčním využitím DS  
Vyjádření pořizovatele: Plocha navazuje na zastavěné stabilizované území stávajících byto-
vých domů.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; části uvedených pozemků jsou vymezeny jako plo-
cha přestavby bydlení v bytových domech BH č. P2/2; rozsah vymezené plochy byl konzulto-
ván se zástupci obce. 
 
Lokalita č. 30 (pozemek p. č. 1806 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plocha zemědělská (NZ)  
Požadavek: změna na plochu bydlení v rodinných domech (BV)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek navazuje na zastavěné území a nachází se v CHKO.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován s úpravou; jako zastavitelná plocha bydlení v rodin-
ných domech – venkovské BV č. Z2/7 je vymezena část pozemku, přiléhající k silnici III/4502. 
 
Lokalita č. 31 (pozemek p. č. 82/1 k. ú. Sobotín)  
Využití dle platného ÚP: plocha zemědělská (NZ)  
Požadavek: změna na plochu bydlení v rodinných domech (BV)  
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Vyjádření pořizovatele: Pozemek navazuje na zastavěné území a nachází se v CHKO.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; uvedený pozemek je vymezen jako zastavitelná plo-
cha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/6. 
 
Lokalita č. 32 (pozemek p. č. 1109/2 k. ú. Rudoltice u Sobotína)  
Využití dle platného ÚP: nezastavěné území, plocha zeleně přírodního charakteru (NS)  
Požadavek: změna na plochu dopravy – parkování (DS)  
Vyjádření pořizovatele: Pozemek se nachází v lokalitě Skřítek, podél komunikace I. třídy I/11, 
tato lokalita je nástupním místem pro letní i zimní turistiku na hřebeny Jeseníků.  
Vyhodnocení: Požadavek je akceptován; uvedený pozemek je vymezen jako zastavitelná plo-
cha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z2/12. 

 

 

 

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

 Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Sobotín je vymezení 12 nových zastavitelných 
ploch, 5 ploch přestavby a jedné plochy změn v krajině, dále pak úpravy některých zastavi-
telných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině, vymezených v platném územním plá-
nu. 

     Nově vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby mají z hlediska územního vymeze-
ní pouze lokální význam a nemají žádný vliv na okolní obce ani na koordinaci využívání území. 
Úprava vymezení plochy změn v krajině – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru 
RN2 č. K3, obsažené v platném územním plánu, navazuje na plochu změn v krajině – plochu 
rekreace – na plochách přírodního charakteru RN č. K10, vymezenou v návrhu Územního 
plánu Petrov nad Desnou (návrh pro veřejné projednání, květen 2022). Plocha změn v krajině 
č. K3 je vymezena pro vybudování lyžařského areálu v Sobotíně, na území obce Petrov 
nad Desnou zasahuje horní část navržené sjezdovky.   

 

 

 
 

E. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
 

     Územní plán Sobotín v platném znění ani Změna č. 2 neobsahují žádné prvky regulačního 
plánu. 
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F. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 

     Jediným záměrem nadmístního významu, který je řešen Změnou č. 2 a není obsažen 
v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění, je návrh vybudování ly-
žařského areálu v Sobotíně, kdy okrajová horní část navržené sjezdovky zasahuje na území 
obce Petrov nad Desnou. V návrhu Územního plánu Petrov nad Desnou (návrh pro veřejné 
projednání, květen 2022) je tento záměr obsažen. 

 

 

 
 

G. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
 

     Součástí Změny č. 2 je uvedení územního plánu do souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Touto úpravou dochází ke změně 
názvů některých kapitol I.A. Textové části (výroku), k doplnění nových bodů v některých kapi-
tolách a také k některým úpravám grafické části – např. k doplnění vymezených ploch změn 
v krajině do výkresu č. 1. Výkres základního členění území. Tyto úpravy nejsou v dalších kapi-
tolách komentovány, protože vyplývají z platné legislativy.   

 

G.1. Vymezení zastavěného území 

     Změnou č. 2 je provedena aktualizace vymezení zastavěného území k 1. 6. 2022 a zároveň 
aktualizace současného stavu využití území. Z územního plánu se tím vypouštějí vymezené 
zastavitelné plochy nebo jejich části, na kterých již byla výstavba realizována, a převádějí se 
do stabilizovaných ploch. Jde o: 
- část plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z15a 
- plochy smíšené obytné venkovské SV č. Z59 (část) a Z60. 

     Dále je provedena drobná úprava vymezení zastavěného území v Klepáčově, kde je 
na jižním okraji stávající zástavby hranice zastavěného území redukována – je vypuštěn po-
zemek, aktuálně vedený v katastru nemovitostí jako lesní. 

 

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

    Základní koncepce rozvoje území obce a koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot, stano-
vená v  platném územním plánu, se Změnou č. 2 nemění. Změna č. 2 územního plánu Sobo-
tín respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a úkoly 
pro územní plánování pro specifickou oblast Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3, stanovené 
Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, respektuje priority územ-
ního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje v platném znění, požadavky na využití území, stanovené 
v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění pro specifickou oblast 
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Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3 a dále zásady, stanovené pro rekreační krajinný celek Sobo-
tín.  

    Kulturní a architektonické hodnoty v řešeném území představují především nemovité kul-
turní památky (mauzoleum rodiny Kleinů s ohradní zdí s bránou a parkem, kostel sv. Vavřin-
ce, sousoší Kalvárie, kostel sv. Jana Nepomuckého) a památky místního významu; všechny 
tyto objekty jsou v platném územním plánu uvedeny a ve Změně č. 2 jsou respektovány. 
Změnou č. 2 je do územního plánu doplněn zákres území s archeologickými nálezy: 
- UAN II – novověké jádro obce Štětínov (ID SAS 14536) 
- UAN II – středověké a novověké jádro obce (ID SAS 14839) 
- UAN II – novověké jádro obce (ID SAS 14840). 

    Přírodní hodnoty na území obce Sobotín představují především hodnoty Chráněné krajin-
né oblasti Jeseníky, dále pak národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek, přírodní památky 
Smrčina, Pfarrerb a Sobotín – domov důchodců, Ptačí oblast Jeseníky, Evropsky významné 
lokality Praděd a Sobotín – domov důchodců, památné stromy, lesní porosty a krajinná ze-
leň, zejména břehové porosty vodních toků a zeleň historických krajinných struktur – kame-
nic.  

     Změnou č. 2 je provedena úprava vymezení Přírodní památky Smrčina, doplnění ochran-
ných pásem Národní přírodní rezervace Skřítek a Přírodní památky Smrčina, úprava vymezení 
Evropsky významné lokality Praděd a úprava vymezení významných geologických lokalit, 
podle aktuálních dat ÚAP. 

     Přírodní hodnoty území obce jsou Změnou č. 2 v co největší míře respektovány, největším 
zásahem do přírodních hodnot území je vymezení plochy pro vybudování lyžařského areálu 
(plocha změn v krajině – plocha rekreace na plochách přírodního charakteru RN2 č. K3, kde 
dochází k záboru lesních pozemků o rozloze 2,09 ha, několik nově vymezených zastavitelných 
ploch je situováno ve III. zóně CHKO Jeseníky. 
      
Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců  

V rámci Změny č. 2 je do územního plánu – do Koordinačního výkresu – doplněn zákres 
biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. Podkladem pro vymezení bioto-
pu do Koordinačního výkresu byla databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
(https://data.nature.cz/ds/53). 

Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (dále biotop) byl zpracován 
v rámci projektu: Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před frag-
mentací krajiny v ČR (EHP-CZ02-OV-1-028-2015) a nahradil dříve uváděné jevy: migračně 
významná území, dálkové migrační koridory a bariérová místa dálkových migračních korido-
rů. 

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

 

 

https://data.nature.cz/ds/53
https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/
https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/
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Vrstva biotopu je z důvodu potřeby diferencované ochrany vnitřně členěna na: 

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

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

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

     Téměř celé území obce Sobotín, s výjimkou zastavěných částí, je součástí jádrového úze-
mí, migrační koridory územím obce neprocházejí, kritická místa zde nejsou vyznačena. Změ-
nou č. 2 jsou v jádrovém území vymezeny dvě rozvojové plochy – navržený lyžařský areál 
v Sobotíně a navržené parkoviště na Skřítku; ani jedna z těchto ploch nepředstavuje ohrožení 
migrační prostupnosti území.       
 
     Na základě novely zákona o pohřebnictví (zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je z Koordinačního výkresu vy-
puštěn zákres ochranného pásma hřbitova. 

     Dále se Změnou č. 2 z územního plánu vypouští navržená ochranná pásma zemědělských 
výrobních areálů – v současné době se již v územních plánech ochranná pásma zeměděl-
ských areálů nenavrhují. 

 

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

G.3.1.  Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným  
způsobem využití  

   Změnou č. 2 se urbanistická koncepce, stanovená v platném územním plánu, zásadně ne-
mění, vymezení nových zastavitelných ploch navazuje na stávající zástavbu a na vymezené 
zastavitelné plochy. Nově vymezené zastavitelné plochy jsou určeny především pro novou 
obytnou výstavbu, dále jsou vymezeny plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 
v souladu s úkoly pro územní plánování, stanovenými v ZÚR OK pro specifickou oblast Jese-
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níky – Králický Sněžník SOB 3, a plochy pro rozvoj dopravní infrastruktury. Změnou č. 2 se 
vymezuje 12 nových zastavitelných ploch, pět ploch přestavby a jedna plocha změn v krajině; 
některé původně vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby se Změnou č. 2 ruší, vy-
mezení některých zastavitelných ploch a ploch přestavby se upravuje. 

     V rámci aktualizace využití území jsou provedeny některé změny vymezení ploch s rozdíl-
ným způsobem využití: 
- nejrozsáhlejší změny souvisí s vypuštěním zastavitelných ploch dopravní infrastruktury – 

silniční DS č. Z61, Z62 a Z63, vymezených v platném územním plánu pro přeložku silnice 
I/11 v prostoru šikan nad Rudolticemi; tento záměr byl do územního plánu zapracován 
na základě v té době platných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ze kterých byl 
následně Aktualizací č. 2a vypuštěn; zastavitelné plochy se tedy ruší a dotčené plochy jsou 
převedeny do příslušných stabilizovaných ploch 

- plocha zemědělské stavby v lokalitě Pod Smrčinou, v platném územním plánu vymezená 
jako stabilizovaná plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD, se mění 
na stabilizovanou plochu výroby a skladování – zemědělská výroba VZ, v souladu 
s katastrem nemovitostí, kde je stavba vedena jako zemědělská.    

V Textové části I.A. (výroku) jsou Změnou č. 2 v této kapitole provedeny jednak úpravy, 
vyplývající ze změn využití území – z vymezení nových zastavitelných ploch a ploch přestavby 
(viz další text), jednak je provedeno doplnění bodů, vyplývajících z vyhlášky o územně 
plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti (vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to: 

- nově jsou v rámci Změny č. 2 definovány principy urbanistické kompozice: 
„Nová výstavba musí respektovat kompoziční osy zástavby jednotlivých částí obce a jejich 
stávající stavební dominanty: 
- v Sobotíně a Rudolticích kompoziční osu zástavby, kterou je Klepáčovský potok 

a souběžně vedené místní komunikace a stavební dominantu sídla – kostel sv. Vavřince 
- ve Štětínově kompoziční osu zástavby, kterou je silnice III/4503  
- v Klepáčově kompoziční osu zástavby, kterou tvoří místní komunikace a stavební do-

minantu – kostel sv. Jana Nepomuckého.“  

- doplňuje se výčet ploch s rozdílným způsobem využití, vymezených v urbanizovaném 
území.  
 

G.3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Změnou č. 2 jsou provedeny následující změny vymezení zastavitelných ploch a ploch pře-
stavby, vymezených platným územním plánem: 

• Zastavitelné plochy, na kterých již byla navržená výstavba realizována, se převádějí 
do ploch stabilizovaných – jde o: 

- část plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z15a 

- plochy smíšené obytné venkovské SV č. Z59 (část) a Z60. 
 
• Vypouští se zastavitelné plochy, vymezené v platném územním plánu: 

- zastavitelná plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD č. Z3 a zastavi-
telná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z4 (Sobotín, lokalita U Garáží), a to 
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v návaznosti na vymezení nové plochy přestavby – plochy bydlení v bytových domech 
BH č. P2/2, která uvedené zastavitelné plochy nahradí 

- zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z22, vymezená v platném 
územním plánu pro stavbu parkoviště pro areál zámku; parkoviště bylo vybudováno 
v jiné lokalitě a původní zastavitelná plocha se, v souladu se skutečným stavem, převá-
dí zčásti do stabilizované plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK a zčásti 
do stabilizované plochy veřejných prostranství – zeleň ZV 

- zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z61, Z62 a Z63, vymezené 
v platném územním plánu pro přeložku silnice I/11 v prostoru toček nad Rudolticemi; 
tento záměr byl do územního plánu zapracován na základě v té době platných Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje, ze kterých byl následně Aktualizací č. 2a vypuš-
těn; zastavitelné plochy se tedy ruší 

- ruší se zastavitelná plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX3, vymeze-
ná v Sobotíně jako součást navrženého Lyžařského areálu Pod Petrovským vrchem; ten 
se Změnou č. 2 ruší    

- plocha přestavby bydlení v bytových domech BH č. P1 (Sobotín, lokalita Sever); v sou-
ladu se skutečným stavem využití území je větší část původně vymezené plochy pře-
stavby ponechána jako stabilizovaná plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba VD (jde o technický dvůr obce), menší část je vymezena jako plocha přestavby – 
plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. P2/1. 

 
• Mění se vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, vymezených v platném 

územním plánu: 

- v návaznosti na zrušení zastavitelné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba VD č. Z3 a zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS Z4 (Sobotín, 
lokalita U Garáží) a vymezení nové plochy přestavby – plochy bydlení v bytových do-
mech BH č. P2/2, se upravuje vymezení zastavitelné plochy veřejných prostranství – ze-
leň ZV č. Z2 – plocha je o něco zvětšena 

- v souvislosti s vymezením nové zastavitelné plochy a plochy přestavby – ploch bydlení 
v rodinných domech – venkovských BV č. Z2/1 a P2/3 (Sobotín, lokalita Štětínov) je 
upraveno vymezení zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z8; plocha je rozší-
řena tak, aby splňovala požadavky § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že nejmenší 
šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující po-
zemek rodinného domu, je 8 m 

- v návaznosti na vymezení nové zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 
č. Z2/7 je částečně redukována zastavitelná plocha veřejných prostranství – zeleň ZV 
č. Z32 v lokalitě U Kostela 

- zastavitelná plocha staveb pro rodinnou rekreaci RI č. Z78, vymezená v platném územ-
ním plánu, je na základě požadavku vlastníka pozemku rozšířena.  

     Dále je v Textové části I.A (výroku) v tabulce s výčtem zastavitelných ploch provedena 
změna výměry u zastavitelné plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS č. Z5 a u za-
stavitelné plochy pěších a vozidlových komunikací PV č. Z38; u těchto ploch nedochází 
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ke změně vymezení, při kontrole výměr zastavitelných ploch však zde byly zjištěny chyby, 
které jsou touto úpravou odstraněny. 

 
• Vymezují se nové zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/1 je vymezena 
v Sobotíně, v lokalitě Štětínov, v proluce mezi stávající zástavbou. Kapacita plochy je 
cca 4 RD. 

- Zastavitelná plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH č. Z2/2 je vymezena v Sobotíně, 
v lokalitě U Merty a je určena pro rozšíření sousedního stávajícího rekreačního areálu.  

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/3 je vymezena 
v Sobotíně, v lokalitě Štětínov; plocha je situována u silnice III/4502 a navazuje na za-
stavitelnou plochu bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z15a, vymezenou 
v platném územním plánu. Kapacita plochy je max. 2 RD.  

- Zastavitelná plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX3 č. Z2/4 je vyme-
zena v Sobotíně, v dolní části navrženého Ski areálu Sobotín a je určena pro stavby 
provozního a obslužného zázemí lyžařského areálu včetně komerčních zařízení 
pro stravování nebo ubytování.  

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/5 je vymezena 
v Sobotíně, v lokalitě Pod Čapím vrchem, v návaznosti na stávající zástavbu, u silnice 
III/45002. Kapacita plochy je cca 2 – 3 RD. 

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/6 je vymezena 
v Sobotíně, v lokalitě Pod Smrčinou, v proluce mezi stávající zástavbou, v zastavěném 
území. Kapacita plochy je cca 1 RD. 

- Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z2/7 je vymezena 
v Sobotíně, v lokalitě U Kostela, v zastavěném území a je určena pro stavbu parkoviště 
pro návštěvníky kostela a hřbitova. 

- Zastavitelná plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ č. Z2/8 je vymezena 
v Sobotíně, v lokalitě Nad Kostelem; je určena pro zemědělské stavby (sklad krmiv) 
a stavby vodních nádrží (retenční nádrž, kořenová ČOV).   

- Zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SV č. Z2/9 je vymezena v Sobotíně, 
v lokalitě U Potoka, v zastavěném území. Kapacita plochy je 1 RD. 

- Zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SV č. Z2/10 je vymezena v Sobotíně, 
v lokalitě Jih, v návaznosti na zastavitelnou plochu smíšenou obytnou venkovskou SV 
č. Z49. Kapacita plochy je 1 RD. 

- Zastavitelná plocha staveb pro rodinnou rekreaci RI č. Z2/11 je vymezena v Klepáčově, 
v návaznosti na stávající rekreační zástavbu a je určena pro výstavbu jedné rekreační 
stavby.  

- Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z2/12 je vymezena v lokalitě 
Na Skřítku a je určena pro stavbu parkoviště pro potřeby turistů – lokalita Na Skřítku je 
jedním z nejvýznamnějších výchozích bodů pěších turistických tras, cyklotras a lyžař-
ských běžeckých tras v oblasti Hrubého Jeseníku. 
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- Plocha přestavby – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. P2/1 je vy-
mezena v Sobotíně, v lokalitě Sever, na nevyužitém pozemku v proluce mezi stávající 
zástavbou. Kapacita plochy je cca 1 RD. 

- Plocha přestavby – plocha bydlení v bytových domech BH č. P2/2 je vymezena 
v Sobotíně, v lokalitě U Garáží, v sousedství stávajících bytových domů. Nahrazuje 
zastavitelnou plochu výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD č. Z3 
a zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury – silniční DS Z4, vymezené v této lokalitě 
v platném územním plánu a je určena pro výstavbu dalšího bytového domu. 

- Plocha přestavby – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. P2/3 je vy-
mezena v Sobotíně, v lokalitě Štětínov, na ploše již nevyužívaného rekreačního areálu. 
Kapacita plochy je cca 8 RD. 

- Plocha přestavby – plocha zeleně se specifickým využitím ZX č. P2/4 je vymezena v So-
botíně, v návaznosti na areál zámku a je určena pro vybudování minizoo. 

- Plocha přestavby – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. P2/5 je vy-
mezena v Sobotíně, v lokalitě U Kapličky, na ploše zrušeného vodního zdroje; bude 
součástí navazující zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV 
č. Z30. 

 

G.3.3. Systém sídelní zeleně  

     Změnou č. 2 jdou ve vymezení ploch sídelní zeleně provedeny následující změny: 

- v návaznosti na zrušení zastavitelné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba VD č. Z3 a zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS Z4 (Sobotín, 
lokalita U Garáží) a vymezení nové plochy přestavby – plochy bydlení v bytových do-
mech BH č. P2/2, se upravuje vymezení zastavitelné plochy veřejných prostranství – ze-
leň ZV č. Z2 – plocha je o něco zvětšena 

- v návaznosti na zrušení zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z22, 
vymezená v platném územním plánu pro stavbu parkoviště pro areál zámku, se část té-
to plochy v souladu se skutečným stavem převádí do stabilizované plochy veřejných 
prostranství – zeleň ZV 

- v návaznosti na vymezení nové zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 
č. Z2/7 je částečně redukována zastavitelná plocha veřejných prostranství – zeleň ZV 
č. Z32 v lokalitě U Kostela  

- nová plocha zeleně – plocha přestavby – plocha zeleně se specifickým využitím ZX 
č. P2/4 je vymezena v Sobotíně, v návaznosti na areál zámku a je určena pro vybudo-
vání minizoo. 
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G.4.   Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení 
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich 
využití 

G.4.1. Dopravní infrastruktura 

     Nejvýznamnější změnou koncepce dopravní infrastruktury, stanovené platným územním 
plánem, je zrušení návrhu přeložky silnice I/11 v prostoru šikan nad Rudolticemi; tento zá-
měr byl do územního plánu zapracován na základě v té době platných Zásad územního roz-
voje Olomouckého kraje, ze kterých byl následně Aktualizací č. 2a vypuštěn; záměr se tedy 
vypouští i z územního plánu a silnice I/11 tak zůstává ve stávající trase. V návaznosti na tuto 
úpravu se ruší také původní návrh přemístění autobusové zastávky „Sobotín, Rudoltice, mys-
livna“. 

    Z územního plánu se vypouští některé návrhy ploch dopravní infrastruktury: 

- návrh výstavby hromadných garáží v lokalitě U Garáží (zastavitelná plocha dopravní in-
frastruktury – silniční DS č. Z4); obec od tohoto záměru upustila, na ploše je nově vyme-
zena plocha pro výstavu bytového domu (plocha přestavby bydlení v bytových domech 
BH č. P2/2) 

- návrh výstavby parkoviště v lokalitě Pod Zámkem (zastavitelná plocha dopravní infrastruk-
tury – silniční DS č. Z22); parkoviště bylo vybudováno v jiné lokalitě. 

     Navrhuje se výstavba dvou nových parkovišť: 

- parkoviště v Sobotíně, v lokalitě U Kostela (zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – 
silniční DS č. Z2/7), pro potřeby návštěvníků kostela a hřbitova 

- parkoviště v lokalitě Na Skřítku (zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS 
č. Z2/12); parkoviště bude sloužit potřebám turistů – lokalita Na Skřítku je jedním 
z nejvýznamnějších výchozích bodů pěších turistických tras, cyklotras a lyžařských běžec-
kých tras v oblasti Hrubého Jeseníku. 

     V souvislosti s úpravou vymezení plochy změn v krajině – plochy rekreace na plochách 
přírodního charakteru RN2 č. K3, určené pro vybudování lyžařského areálu, se mění trasa 
navržené lanové dráhy a v souvislosti se zrušením navrženého lyžařského areálu Pod Petrov-
ským vrchem se ruší navržený lyžařský vlek. 

     Zákres stávajících místních a účelových komunikací v grafické části územního plánu je ak-
tualizován podle skutečného stavu, na základě Pasportu místních a účelových komunikací. 
V souvislosti s touto aktualizací se Změnou č. 2 ruší původní návrh místní komunikace 
na východním okraji zástavby Sobotína, protože dle pasportu komunikací v dané trase existu-
je stávající veřejně přístupná účelová komunikace; přestavba této komunikace na místní ko-
munikaci není nutná. Navržená účelová komunikace v severní části Sobotína – propojení me-
zi sídlištěm bytových domů a zařízením pro chov raků, se v souvislosti s vymezením nových 
zastavitelných ploch a ploch přestavby v této lokalitě v části trasy mění na návrh místní ko-
munikace. V Rudolticích je navržena účelová komunikace, napojená na silnici I/11. 

     Dále je aktualizován zákres pěších turistických tras, cyklotras a lyžařských běžeckých tras.   

     V grafické části územního plánu, ve výkrese č. 3. Výkres dopravy, se kromě výše uvede-
ných úprav promítne i úprava návrhu samostatné cyklistické stezky se společným provozem 
chodců a cyklistů, procházející Sobotínem a Rudolticemi – část navržené trasy je, po aktuali-
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zaci zákresu stávajících místních a účelových komunikací podle Pasportu místních a účelo-
vých komunikací, vedena po stávající místní komunikaci, tedy jako cyklotrasa, nikoliv jako 
samostatná cyklostezka. 
 

G.4.2. Technická infrastruktura 

     Koncepce technické infrastruktury, stanovená v platném územním plánu, se Změnou č. 2 
nemění; Změnou č. 2 je aktualizován zákres stávajících sítí a zařízení technické infrastruktury 
a zákres limitů využití území a jsou doplněny návrhy sítí technické infrastruktury pro nově 
vymezené zastavitelné plochy. 
 
G.4.2.1. Vodní hospodářství 

     Změnou č. 2 je aktualizován zákres stávajících sítí a zařízení vodního hospodářství; nejvý-
znamnější změnou je dobudovaná kanalizace v jižní části Sobotína a v převážné části Rudol-
tic. 

Nově se Změnou č. 2 navrhuje: 

- rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v lokalitě Štětínov pro vymezené zastavitelné plochy 
č. Z2/1 a Z2/2 a pro plochu přestavby č. P2/3 

- rozšíření kanalizační sítě pro zajištění likvidace odpadních vod z plochy navrženého zázemí 
lyžařského areálu v Sobotíně (ze zastavitelné plochy č. Z2/4) 

- rozšíření kanalizační sítě pro zajištění likvidace odpadních vod z vymezené zastavitelné 
plochy č. Z2/10. 

     Ostatní nově vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou situovány v dosahu 
stávajících nebo navržených vodovodních a kanalizačních řadů, na které mohou být napojeny 
přípojkami nebo jsou situovány v lokalitách, kde se s výstavbou vodovodu a kanalizace neu-
važuje. 

     V Textové části I.A. (výroku), kap. D.2.1. Vodní hospodářství, je upraven text, vztahující se 
k nakládání se srážkovými vodami, v souladu s novelou vodního zákona (zákon č. 544/2020 
Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související předpisy). 

     Změnou č. 2 je dále aktualizován zákres záplavového území vodního toku Merta, stanove-
ného Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství 
opatřením obecné povahy čj. KUOK 99234/2020 dne 14. 9. 2020, a jeho aktivní zóny. 

     Další změny jsou provedeny ve vymezení vodních ploch a toků: 

- je upraven zákres stávajícího poldru v lokalitě Pod Smrčinou podle skutečného stavu evi-
dovaného v katastru nemovitostí 

- na severním okraji k.ú. Sobotín se navrhuje stavba nové vodní nádrže; pro vodní nádrž je 
vymezena plocha změn v krajině – plocha vodní a vodohospodářská VV č. K2/1. 

 
G.4.2.2. Energetika, spoje 

     Změnou č. 2 je aktualizován zákres stávajících sítí a zařízení energetiky a spojů podle pod-
kladů ÚAP; nové sítě ani zařízení nejsou navrženy.  
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G.4.2.3. Ukládání a zneškodňování odpadů 

     Koncepce ukládání a zneškodňování odpadů se Změnou č. 2 nemění. 
 

G.4.3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury 

     Vymezení ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury se Změnou č. 2 nemění. 
 

G.4.4. Veřejná prostranství 

     Změnou č. 2 se vymezení veřejných prostranství v územním plánu mění takto: 

- V souvislosti s vymezením nové zastavitelné plochy a plochy přestavby – ploch bydlení 
v rodinných domech – venkovských BV č. Z2/1 a P2/3 (Sobotín, lokalita Štětínov) je upra-
veno vymezení zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z8; plocha je rozšířena 
tak, aby splňovala požadavky § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že nejmenší šířka ve-
řejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek ro-
dinného domu, je 8 m. 

- V návaznosti na zrušení zastavitelné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná vý-
roba VD č. Z3 a zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS Z4 (Sobotín, lokali-
ta U Garáží) a vymezení nové plochy přestavby – plochy bydlení v bytových domech BH 
č. P2/2, se upravuje vymezení zastavitelné plochy veřejných prostranství – zeleň ZV č. Z2 – 
plocha je o něco zvětšena. 

- V návaznosti na zrušení zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z22, 
vymezená v platném územním plánu pro stavbu parkoviště pro areál zámku, se část této 
plochy v souladu se skutečným stavem převádí do stabilizované plochy veřejných pro-
stranství – zeleň ZV. 

- V návaznosti na vymezení nové zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 
č. Z2/7 je částečně redukována zastavitelná plocha veřejných prostranství – zeleň ZV 
č. Z32 v lokalitě U Kostela.  

- V Rudolticích je doplněn zákres stávající plochy veřejných prostranství PV; jde o pozemky, 
které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha/ostatní komunikace.  

 

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

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

     Koncepce uspořádání krajiny, stanovená v platném územním plánu, se Změnou č. 2 mění 
takto: 
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- Ruší se plochy změn v krajině, vymezené v platném územním plánu: 

- plocha rekreace na plochách přírodního charakteru RN2 č. K9 – sjezdovka Pod Petrov-
ským vrchem; záměr vybudování lyžařského areálu v lokalitě Pod Petrovským vrchem 
se na základě požadavku vlastníka pozemku z územního plánu vypouští 

- plocha lesní NL č. K20 v k.ú. Rudoltice u Sobotína; plochy byla navržena k zalesnění, 
které je již provedeno. 

- Vymezuje se nová plocha změn v krajině: 

- plocha vodní a vodohospodářská VV č. K2/1 je vymezena pro vybudování vodní nádrže 
na severním okraji k.ú. Sobotín; výstavba vodní nádrže přispěje ke zvýšení retenčních 
schopností krajiny. 

- Upravuje se vymezení plochy změn v krajině, obsažené již v platném územním plánu: 

- vymezení plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN2 č. K3 je na základě 
vlastníka dotčených pozemků upraveno – posunuto severním směrem. 

     V tabulce s výčtem ploch změn v krajině se u ploch rekreace na plochách přírodního cha-
rakteru RN doplňuje další podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití – RN1 
pro plochu navrženého lanového centra v Klepáčově (plocha č. K17) a RN2 pro plochy navr-
žených lyžařských sjezdovek (plochy č. K3, K13, K15 a K16). V grafické části platného územní-
ho plánu toto označení je uvedeno, v textové části chybí; jde o odstranění formální chyby 
platného územního plánu. Stejně tak je odstraněna chyba v grafické části, kde je naopak do-
plněno označení RN2 pro stávající lyžařský areál v Klepáčově. 
 

G.5.2. Územní systém ekologické stability   

     Vymezení ÚSES se Změnou č. 2 mění jen nepatrně, a to v jediné lokalitě – v prostoru zá-
meckého parku, kde je upraveno vymezení lokálního biocentra L13 podle aktuální katastrální 
mapy. 

     Další drobná úprava je provedena u vymezení lokálního biocentra L15, kde je plocha bio-
centra mírně redukována kvůli vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV 
č. Z2/9. Výměra biocentra je tím snížena o 0,11 ha na 3,59 ha, což stále odpovídá požadavku 
Metodiky vymezování územního systému ekologické stability (Ministerstvo životního pro-
středí ČR, březen 20017), který stanoví minimální výměru lesního lokálního biocentra 3 ha.  
 

G.5.3. Prostupnost krajiny  

     Prostupnost krajiny není Změnou č. 2 narušena.  

     V Rudolticích se navrhuje krátký úsek účelové komunikace, dále je v grafické části Změny  
č. 2 je provedena aktualizace zákresu pěších turistických tras, cyklotras a lyžařských běžec-
kých tras na území obce. 
 

G.5.4. Protierozní opatření  

     Protierozní opatření se Změnou č. 2 nenavrhují.  
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G.5.5. Ochrana před povodněmi 

    Opatření na ochranu před povodněmi se Změnou č. 2 nenavrhují.  
 

G.5.6. Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

     Podmínky pro rekreační využití krajiny se mění ve dvou lokalitách: 

- v lokalitě Pod Petrovským vrchem se ruší záměr vybudování lyžařského areálu – sjezdovky 
a lyžařského vleku, na základě požadavku vlastníka pozemku  

- v Sobotíně v lokalitě U vodojemu se upracuje vymezení navrženého lyžařského areálu, 
včetně změny trasy navržené lanové dráhy. 

 

G.5.7. Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin  

      Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se Změnou č. 2 nevymezují, podmínky 
pro těžbu nerostných surovin se nemění. 

 

G.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

   Změnou č. 2 se doplňuje další typ ploch s rozdílným způsobem využití – plochy zeleně se 
specifickým využitím ZX; je vymezen v Sobotíně v návaznosti na areál zámku, jako plocha 
přestavby pro vybudování minizoo. 

     Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se Změnou č. 2 mění jen 
minimálně, v návaznosti na nově vymezené zastavitelné plochy, případně jiné změny využití 
území, provedené Změnou č. 2. Jde o následující změny: 

Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV 
- upravují se Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu – maximální 

výšková hladina, původně stanovená jednotně na 2 NP a podkroví, se pro nově vymeze-
nou zastavitelnou plochu č. Z2/6 stanoví max. 1 NP a podkroví; koeficient zastavění po-
zemku (KZP), stanovený původně jednotně na max. 0,40, se pro nově vymezenou zastavi-
telnou plochu č. Z2/6 stanoví max. 0,20; obě změny vyplývají z požadavku Správy CHKO 
Jeseníky. 

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX 
- upravuje se Přípustné využití plochy OX2 – na základě požadavku obsahu Změny č. 2 se 

doplňují stavby pro ubytování; plocha OX2 je vymezena pro vybudování zařízení pro chov 
raků – zastavitelná plocha č. Z9, využití části plochy pro stavbu ubytovacího zařízení není 
s hlavním, využitím plochy v rozporu. 

Plochy přírodní NP 
- do odstavce Přípustné využití se doplňují stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny 

a zároveň se tyto stavby a zařízení vypouštějí z odstavce Nepřípustné využití; tato úprava 
se v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona, kdy nepřípustnost staveb a zařízení 
pro ochranu přírody a krajiny v plochách přírodních není v platném územním plánu nijak 
odůvodněna a ani ji nijak odůvodnit nelze. 
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     Změnou č. 2 se doplňuje odůvodnění nepřípustného využití ploch nezastavěného území 
dle § 18 odst. 5 stavebního zákona: 

- pro plochy zemědělské NZ, plochy lesní NL, plochy přírodní NP a plochy smíšené nezasta-
věného území se jako nepřípustné využití stanovují stavby a zařízení pro těžbu nerostných 
surovin, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu zemědělské půdy, ochranu přírodních 
hodnot území (převážná část území obce leží v CHKO Jeseníky) a ochranu krajinného rázu 

- pro plochy přírodní NP a plochy smíšené nezastavěného území NS stavby pro zemědělství 
a lesnictví, a to z důvodu veřejného zájmu, kterým je ochrana přírody a krajiny a ochrana 
krajinného rázu – jde o plochy regionálního biocentra, regionálního biokoridoru, lokálních 
biocenter ÚSES, maloplošná zvláště chráněná území a o vzrostlou nelesní zeleň, která je 
významným krajinným prvkem. 

 

G.7.   Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb                                   
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit          

     Změnou č. 2 se z výčtu veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury vypouštějí 
stavby: 
VD 1 přeložka silnice I/11 v prostoru šikan v Rudolticích, včetně úprav dotčené komuni-

kační sítě a včetně všech souvisejících staveb 

VD 5 propojení stávajících místních komunikací na východním okraji zástavby Sobotína 
(v trase bývalé záhumenní cesty) 

VD 13 přemístění autobusové zastávky „Sobotín, Rudoltice, myslivna“ v souvislosti s reali-
zací přeložky silnice I/11. 

     Návrh přeložky silnice I/11 v prostoru šikan v Rudolticích (veřejně prospěšná stavba VD 1) 
byl do územního plánu zapracován na základě v té době platných Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ze kterých byl následně Aktualizací č. 2a vypuštěn; záměr se tedy vy-
pouští i z územního plánu, a to včetně návrhu přemístění autobusové zastávky „Sobotín, Ru-
doltice, myslivna“ v souvislosti s realizací přeložky silnice I/11 (veřejně prospěšná stavba VD 
13). 

     Návrh propojení stávajících místních komunikací na východním okraji zástavby Sobotína 
v trase bývalé záhumenní cesty (veřejně prospěšná stavba VD 5) se Změnou č. 2 z územního 
plánu vypouští na základě Pasportu místních a účelových komunikací, kde je tato komunika-
ce vedena jako stávající účelová komunikace (veřejně přístupná); přestavba této komunikace 
na místní komunikaci není nutná. 

     V grafické části územního plánu, ve výkrese č. 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opat-
ření a asanací, se kromě výše uvedených úprav promítne i úprava návrhu samostatné cyklis-
tické stezky se společným provozem chodců a cyklistů, procházející Sobotínem a Rudolticemi 
(veřejně prospěšná stavba VD 12) – část navržené trasy je, po aktualizaci zákresu stávajících 
místních a účelových komunikací podle Pasportu místních a účelových komunikací, vedena 
po stávající místní komunikaci, tedy jako cyklotrasa, nikoliv jako samostatná cyklostezka. 
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      Dále je v grafické části územního plánu, ve výkrese č. 6. Výkres veřejně prospěšných sta-
veb, opatření a asanací, opravena chyba platného územního plánu, kdy bylo přehozeno 
označení veřejně prospěšných staveb VD 9 a VD 10.     

     Nové veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám, vyvlastnit, se Změnou č. 2 nevymezují. 

 

G.8.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo                 

     Změnou č. 2 se nová veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, nevy-
mezují, upravuje se ale výčet pozemků některých veřejných prostranství, pro které lze uplat-
nit předkupní právo, vymezených v platném územním plánu. Konkrétně jde o tyto úpravy: 

- z výčtu pozemků zastavitelné plochy č. Z2 se vypouští pozemky parc. č. 629 a 630/1; jde 
o pozemky, které jsou Změnou č. 2 přičleněny, v souladu se skutečným stavem využití 
území, ke stabilizované ploše výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 

- z výčtu pozemků zastavitelné plochy č. Z32 se vypouští pozemek parc. č. 1547/1 (v plat-
ném územním plánu chybně uvedeno parc. č. 1747); tento pozemek je již ve vlastnictví 
Obce Sobotín 

- z výčtu pozemků zastavitelné plochy č. Z88 se vypouští pozemek parc. č. 1458/16; jde 
o odstranění chyby v platném územním plánu, kdy tento pozemek není součástí zastavi-
telné plochy č. Z88. 

     Výše uvedené úpravy jsou promítnuty i do grafické části územního plánu, do výkresu č. 6. 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Dále se Změnou č. 2 do výkresu č. 6 
doplňuje vymezení veřejného prostranství – zastavitelné plochy č. Z88; jde o odstranění chy-
by v platném územním plánu, kdy je tato plocha v textové části (výroku) uvedena, ale v gra-
fické části chybí.      

 

G.9.   Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území                        
podmíněno zpracováním územní studie            

     Změnou č. 2 se vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území                        
podmíněno zpracováním územní studie, nemění. 

     Lhůta pro vložení dat o územní studii, zpracované pro zastavitelnou plochu č. Z16, do evi-
dence územně plánovací činnosti, se nově stanovuje do 4 let ode dne, kdy Změna č. 2 nabu-
de účinnosti. 

 

G.10.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona      

     Změnou č. 2 se kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nestanovují. 

 

     Změna č. 2 Územního plánu Sobotín není řešena ve variantách. 
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H. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

    Změnou č. 2 se vymezuje 12 nových zastavitelných ploch, z toho jsou čtyři plochy bydlení 
v rodinných domech – venkovské BV, dvě plochy smíšené obytné venkovské SV, jedna plocha 
staveb pro rodinnou rekreaci RI, jedna plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH, jedna plo-
cha občanského vybavení se specifickým využitím OX3, jedna plocha výroby a skladování – 
zemědělská výroba VZ a dvě plochy dopravní infrastruktury – silniční DS; tři zastavitelné plo-
chy (jedna plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV, jedna plocha smíšená obytná 
venkovská SV a jedna plocha dopravní infrastruktury – silniční DS) jsou vymezeny uvnitř za-
stavěného území a naplňují tak požadavek účelného využití zastavěného území. 

     Převážnou většinu zastavitelných ploch, vymezených Změnou č. 2, tvoří plochy, určené 
pro obytnou výstavbu – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV a plochy smíše-
né obytné venkovské SV. Jde o plochy drobných výměr, jejichž celková kapacita činí cca 10 – 
12 rodinných domů, podle upřesnění na základě podrobnějšího řešení využití pozemků. 
Od doby vydání Územního plánu Sobotín v r. 2014 bylo postaveno nebo je rozestavěno na 
vymezených zastavitelných plochách 10 RD, dalších cca 5 RD bylo postaveno uvnitř zastavě-
ného území, na plochách vymezených v územním plánu jako stabilizované; výstavba dalších 
RD je před zahájením. Změnou č. 1 byla vymezena pouze jedna zastavitelná plocha, určená 
pro obytnou zástavbu, s kapacitou 1 RD. Celková kapacita ploch bydlení v rodinných domech 
– venkovské BV a ploch smíšených obytných venkovských SV, nově vymezených Změnou č. 2, 
tedy přibližně pokryje úbytek zastavitelných ploch již realizovanou výstavbou. 

     Zastavitelná plocha staveb pro rodinnou rekreaci RI je vymezena v Klepáčově, 
v návaznosti na stávající rekreační zástavbu; jde o plochu minimální rozlohy (900 m2). Zasta-
vitelná plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH je vymezena na severním okraji zástavby 
Sobotína, v návaznosti na stávající rekreační areál. Zastavitelná plocha občanského vybavení 
se specifickým využitím OX3 je vymezena v Sobotíně, v dolní části navrženého Ski areálu So-
botín a je určena pro stavby provozního a obslužného zázemí lyžařského areálu včetně ko-
merčních zařízení pro stravování nebo ubytování. 

     Zastavitelná plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ č. Z2/8 je vymezena 
v Sobotíně, v lokalitě Nad Kostelem; je určena pro zemědělské stavby (sklad krmiv) a stavby 
vodních nádrží (retenční nádrž, kořenová ČOV).   

Vymezení zastavitelných ploch pro rekreaci a cestovní ruch a plochy pro rozvoj zeměděl-
ské výroby je v souladu s kritérii a požadavky stanovenými v Politice územního rozvoje ČR, 
ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, 
kde je konkrétně uvedeno: 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  
a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

kého zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik a sucha.  
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     Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z2/7 je vymezena v Sobotíně, 
v lokalitě U Kostela, v zastavěném území a je určena pro stavbu parkoviště pro návštěvníky 
kostela a hřbitova. Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z2/12 je vyme-
zena v lokalitě Na Skřítku a je určena pro stavbu parkoviště pro potřeby turistů – lokalita 
Na Skřítku je jedním z nejvýznamnějších výchozích bodů pěších turistických tras, cyklotras 
a lyžařských běžeckých tras v oblasti Hrubého Jeseníku a kapacita stávajícího parkoviště 
u Chaty Skřítek je v turistické sezóně (zimní i letní) zcela nedostačující. 

 

 

 
 

I.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

  

Vyhodnocení předpokládaného záboru půdy pro Změnu č. 3 je zpracováno podle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení po-
stupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Použité podklady: 

- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů  
ÚAP a Katastru nemovitostí 

- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 
červen 2022. 

     
    Celkový zábor zemědělského půdního fondu pro zastavitelné plochy, plochy přestavby 
a plochy změn v krajině, vymezené Změnou č. 2, činí 4,56 ha, z toho je 0,42 ha v I. třídě 
ochrany, 1,79 ha ve II. třídě ochrany, 0,77 ha ve III. třídě ochrany, 0,18 ha ve IV. třídě ochrany 
a 1,40 ha v V. třídě ochrany; na několika zastavitelných plochách nebo jejich částech je pro-
vedeno odvodnění. 
 
    Zábor zemědělských pozemků je vyhodnocen pro následující plochy: 

 Zastavitelné plochy 

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/1 – 0,54 ha ze-
mědělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena v Sobotíně, v lokalitě Štětínov, 
v proluce mezi stávající zástavbou.  

- Zastavitelná plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH č. Z2/2 – 0,27 ha zemědělské 
půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena v Sobotíně, v lokalitě U Merty a je určena 
pro rozšíření sousedního stávajícího rekreačního areálu.  

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/3 – 0,40 ha ze-
mědělské půdy ve III. třídě ochrany; plocha je vymezena v Sobotíně, v lokalitě Štětínov, 
v návaznosti na zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech – venkovské BV 
č. Z15a, vymezenou v platném územním plánu.   

http://www.nahlizenidokn.cz/
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- Zastavitelná plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX3 č. Z2/4 – 1,15 ha 
zemědělské půdy v V. třídě ochrany; plocha je vymezena v Sobotíně, v dolní části navr-
ženého Ski areálu Sobotín a je určena pro stavby provozního a obslužného zázemí ly-
žařského areálu včetně komerčních zařízení pro stravování nebo ubytování.  

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/5 – 0,37 ha ze-
mědělské půdy ve III. třídě ochrany; plocha je vymezena v Sobotíně, v lokalitě Pod Ča-
pím vrchem, v návaznosti na stávající zástavbu. 

- Zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV č. Z2/6 – 0,18 ha ze-
mědělské půdy ve IV. třídě ochrany; plocha je vymezena v Sobotíně, v lokalitě 
Pod Smrčinou, v proluce mezi stávající zástavbou, v zastavěném území.  

- Zastavitelná plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ č. Z2/8 – 0,42 ha ze-
mědělské půdy v I. třídě ochrany; plocha je vymezena v Sobotíně, v lokalitě Nad Koste-
lem; je určena pro zemědělské stavby (sklad krmiv) a stavby vodních nádrží (retenční 
nádrž, kořenová ČOV), v návaznosti na stávající zemědělský areál.   

- Zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SV č. Z2/9 – 0,02 ha zemědělské půdy 
ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena v Sobotíně, v lokalitě U Potoka, v zastavěném 
území.  

- Zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SV č. Z2/10 – 0,19 ha zemědělské půdy 
v V. třídě ochrany; plocha je vymezena v Sobotíně, v lokalitě Jih, v návaznosti na zasta-
vitelnou plochu smíšenou obytnou venkovskou SV č. Z49.  

- Rozšíření zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z8, vymezené v platném 
územním plánu – 0,02 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany; v souvislosti 
s vymezením nové zastavitelné plochy a plochy přestavby – ploch bydlení v rodinných 
domech – venkovských BV č. Z2/1 a P2/3 (Sobotín, lokalita Štětínov) je upraveno vy-
mezení zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z8; plocha je rozšířena tak, aby 
splňovala požadavky § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využí-
vání území, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že nejmenší šířka veřejné-
ho prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodin-
ného domu, je 8 m. 

- Rozšíření zastavitelné plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI č. Z78, vymezené 
v platném územním plánu – 0,06 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany.  

     Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z2/7 není z hlediska záboru 
zemědělské půdy vyhodnocena; jde o část zastavitelné plochy veřejných prostranství – zeleň 
ZV č. Z32, vymezené a vyhodnocené v platném územním plánu, u které se Změnou č. 2 mění 
funkční využití; výměra měněné části plochy je 0,10 ha. 

     Převážnou většinu zastavitelných ploch, vymezených Změnou č. 2, tvoří plochy, určené 
pro obytnou výstavbu – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV a plochy smíše-
né obytné venkovské SV. Jde o plochy drobných výměr, jejichž celková kapacita činí cca 10 – 
12 rodinných domů, podle upřesnění na základě podrobnějšího řešení využití pozemků. 
Od doby vydání Územního plánu Sobotín v r. 2014 bylo postaveno nebo je rozestavěno 
na vymezených zastavitelných plochách 10 RD, dalších cca 5 RD bylo postaveno uvnitř zasta-
věného území, na plochách vymezených v územním plánu jako stabilizované; výstavba dal-
ších RD je před zahájením. Změnou č. 1 byla vymezena pouze jedna zastavitelná plocha, ur-
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čená pro obytnou zástavbu, s kapacitou 1 RD. Celková kapacita ploch bydlení v rodinných 
domech – venkovské BV a ploch smíšených obytných venkovských SV, nově vymezených 
Změnou č. 2, tedy přibližně pokryje úbytek zastavitelných ploch již realizovanou výstavbou. 

Vymezení zastavitelných ploch pro rekreaci a cestovní ruch a plochy pro rozvoj zeměděl-
ské výroby je v souladu s kritérii a požadavky stanovenými v Politice územního rozvoje ČR, 
ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, 
kde je konkrétně uvedeno: 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  
e) rozvoj rekreace a lázeňství,  
f) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

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

 Plochy přestavby 

- Plocha přestavby – plocha zeleně se specifickým využitím ZX č. P2/4 – 0,82 ha země-
dělské půdy ve II. třídě ochrany; plocha je vymezena v Sobotíně, v zastavěném území, 
v návaznosti na areál zámku a je určena pro vybudování minizoo. 

 

 Plochy změn v krajině     

- Plocha vodní a vodohospodářská VV č. K2/1 – 0,12 ha zemědělské půdy v II. třídě 
ochrany; plocha je vymezena pro vybudování vodní nádrže na severním okraji k.ú. So-
botín; výstavba vodní nádrže přispěje ke zvýšení retenčních schopností krajiny. 

     Úprava vymezení plochy změn v krajině – plochy rekreace na plochách přírodního charak-
teru RN2 č. K3, obsažené již v platném územním plánu, nevyvolává zábor zemědělské půdy; 
část lyžařské sjezdovky, vymezená mimo lesní pozemky, je situována na trvalých travních 
porostech, které budou mimo zimní sezónu sloužit zemědělskému využití. 
 
Změnou č. 2 se naopak z územního plánu vypouští: 

- zastavitelná plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX3 č. Z51 (Lyžařský 
areál Pod Petrovským vrchem) – 0,42 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany 

- zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z61, Z62 a Z63 (Přeložka silnice 
I/11) – 3,06 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany. 

Celkový úbytek záboru je tedy 3,48 ha zemědělské půdy. 

     Při započtení zrušených zastavitelných ploch činí tedy zábor zemědělské půdy pro Změ-
nu č. 2 pouze 1,08 ha.  
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Odůvodnění záboru zemědělské půdy dle §4 zákona č. č. 334/1992 Sb., o ochraně země-
dělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: 

§4 
(1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné 
a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách sta-
vebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením pře-
žilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze ze-
mědělského půdního fondu, je nutno především 

a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách 

Pozemky navržené k záboru jsou v územním plánu vymezeny jako zastavitelné plochy, jako 
plocha přestavby, tj. pro nové využití ploch v zastavěném území, a jako plocha změn v krajině 
– pro vybudování vodní nádrže. 

b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy 
ochrany 

Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině, vymezené Změnou č. 2, z části 
zahrnují pozemky ve II. třídě ochrany, v jednom případě jde o pozemek v I. třídě ochrany. Zá-
bor zemědělských pozemků ve II., resp. I. třídě ochrany vyplývá z přírodních podmínek 
území – převážná část zástavby obce je soustředěna v údolní nivě Merty a Klepáčovského 
potoka a zde se také logicky vyskytují nejkvalitnější půdy (převážně II. třída ochrany), za-
tímco zemědělské pozemky méně kvalitní se vyskytují výše na svazích nad údolní nivou, 
v polohách zcela odtržených od stávající zástavby, případně v lokalitách cenných z hlediska 
ochrany přírody. Protože rozvojové plochy pro novou výstavbu je nutno vymezit 
v návaznosti na zastavěné území a na již vymezené zastavitelné plochy, nelze nové zastavi-
telné plochy situovat do poloh se zemědělskou půdou horší kvality. Zastavitelná plocha, 
vymezená na pozemku v I. třídě ochrany, je určena pro zemědělskou výrobu – pro zemědělské 
stavby (sklad krmiv) a stavby vodních nádrží (retenční nádrž, kořenová ČOV), v návaznosti na 
stávající zemědělský areál; plochu tedy nelze situovat do jiné polohy. Vzhledem k výše uvede-
ným skutečnostem nelze zastavitelné plochy vymezit při zachování zásad urbanistické kon-
cepce, bez zásahu do pozemků v I. a II. třídě ochrany.  

c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové 
poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací 

Vymezením zastavitelných ploch ani plochy změn v krajině nedojde k narušení organizace 
zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území ani k narušení 
sítě zemědělských účelových komunikací. 

(2) Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 
na území obce, na kterém má být záměr, který se dotýká zemědělského půdního fondu (dále 
jen „záměr“), realizován, popřípadě na území dvou nebo více obcí, jedná-li se o záměr, který 
přesahuje území obce, nebo veřejně prospěšnou stavbu anebo veřejně prospěšné opatření.  

  Část rozvojových ploch, vymezených Změnou č. 2, tvoří plochy přestavby, tedy plochy 
pro nové využití nevyužitých ploch a areálů, část zastavitelných ploch leží uvnitř zastavěného 
území, jde tedy o využití proluk; mimo zastavěné území je situována jen velmi malá část za-
stavitelných ploch, vymezených Změnou č. 2. 
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(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu  

Zábor zemědělských pozemků je vyvolán z převážné části vymezením ploch pro novou obyt-
nou výstavbu – rozvoj obytné výstavby je veřejným zájmem; bez zásahu do zemědělských 
pozemků ve II. třídě ochrany by byly možnosti rozvoje obce velmi omezené. Situování rozvojo-
vých ploch na zemědělské pozemky ve III., IV. nebo V. třídě ochrany je omezeno zejména zá-
jmy ochrany přírody, kdy převážná část území obce je součástí CHKO Jeseníky, vymezení za-
stavitelných ploch bez návaznosti na zastavěné území je v rozporu se zásadami územního 
plánování, kdy je suburbanizace, tedy rozvoj výstavby bez návaznosti na stávající zástavbu, 
jednoznačně chápána jako negativní prvek.  

 
Zábor zemědělského půdního fondu  

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad vý-
měry zábo-
ru, na které 
bude prove-
dena rekul-

tivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o existen-
ci závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existen-
ci staveb 

k ochraně 
pozemku 

před 
erozní 

činností 
vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm.g) I. II. III. IV. V. 

Zastavitelné plochy                     
Z2/1 BV 0,54   0,54                 

Z2/3 BV 0,40     0,40         ANO     

Z2/5 BV 0,37     0,37         ANO     

Z2/6 BV 0,18       0,18             

celkem BV  1,49 0,00 0,54 0,77 0,18 0,00 0,00         
Z78 část RI 0,06         0,06           

celkem RI  0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00         
Z2/2 RH 0,27   0,27                 

celkem RH  0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00         
Z2/4 OX3 1,15         1,15           

celkem OX  1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00         
Z8 část PV 0,02   0,02                 

celkem PV  0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00         
Z2/9 SV 0,02   0,02                 

Z2/10 SV 0,19         0,19           
celkem SV  0,21 0,00 0,02 0,00 0,00 0,19 0,00         

Z2/8 VZ 0,42 0,42             ANO     
celkem VZ  0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         
Celkem zastavitelné 
plochy  

3,62 0,42 0,85 0,77 0,18 1,40 0,00         

Plochy přestavby                     
P2/4 ZX 0,82   0,82                 

celkem ZX  0,82 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00         
Celkem plochy 
přestavby  

0,82 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00         

Plochy změn v krajině                     
K2/1 VV 0,12   0,12                 

celkem VV  0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00         
Celkem plochy 
změn v krajině 

0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00         

ZÁBOR CELKEM 4,56 0,42 1,79 0,77 0,18 1,40 0,00         
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Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

     Změnou č. 2 dochází k novému záboru lesních pozemků v rozsahu 2,09 ha, pro úpravu 
vymezení plochy změn v krajině – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN2 
č. K3, obsažené již v platném územním plánu; naopak ale 1,74 ha původního záboru pro plo-
chu č. K3 se Změnou č. 2 ruší. Dále se, v souvislosti se zrušením návrhu přeložky silnice I/11, 
ruší původní zábor lesních pozemků pro tuto přeložku v rozsahu 2,33 ha. To znamená, že 
Změnou č. 2 se zábor lesních pozemků o 1,98 ha snižuje. 

V grafické části územního plánu je vymezena vzdálenost 50 m od lesa. V této vzdálenosti, 
dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (les-
ní zákon), lze rozhodnutí o umístění stavby vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní 
správy. Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa leží nebo do ní zasahují zastavitelné plochy 
a plochy přestavby č. Z2/4, Z2/6, Z2/11, P2/2 a rozšíření plochy č. Z78. 

 

 

 
 

J. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  
 

      Změna č. 2 Územního plánu Sobotín byla posouzena z hlediska vyhodnocení vlivů na udr-
žitelný rozvoj území (viz samostatný svazek III. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plá-
nu Sobotín na udržitelný rozvoj území) včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zá-
kona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (viz samostatný elaborát – Změna č. 2 ÚP Sobotín – Vyhodnocení vlivů územně 
plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. (Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D., září 2022) 
a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (viz samostatný 
elaborát – Posouzení vlivu koncepce: „Změna č. 2 ÚP Sobotín“ na evropsky významné lokali-
ty a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D., září 2022). 
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K. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 55b odst. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 

Bude doplněno po projednání návrhu Změny č. 2. 

 

 
 

L. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 55b odst. 5 ZOHLEDNĚNO 
 

Bude doplněno po projednání návrhu Změny č. 2. 

 

 
 

M. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 

Bude doplněno po projednání návrhu Změny č. 2. 

 

 
 

N. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 

Bude doplněno po projednání návrhu Změny č. 2. 
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Seznam použitých zkratek 

ČKA  Česká komora architektů 
ČOV  čistírna odpadních vod 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
k.ú.  katastrální území 
NP   nadzemní podlaží 
ORP  obec s rozšířenou působností 
PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 
RD   rodinný dům 
RKC  rekreační krajinný celek 
SOB  specifická oblast 
STL  středotlaký 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚP   územní plán 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VN  vysoké napětí 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4 



  
 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

Změna č. 2  

Textové části I.A. Územního plánu Sobotín,  
vydaného Zastupitelstvem obce Sobotín                                                                                                     

s nabytím účinnosti dne 12. 9. 2014, 

ve znění 
Změny č. 1 Územního plánu Sobotín,                                                                                                                                                
vydané Zastupitelstvem obce Sobotín                                                                                                     
s nabytím účinnosti dne 15. 5. 2017 

(Text s vyznačením změn) 

 

 

Rušené části textu jsou přeškrtnuty a označeny modře,                                                                                        
doplněný text je podtržen a označen červeně. 
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A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

1. Řešeným územím Územního plánu Sobotín jsou katastrální území Sobotín, Rudoltice 
u Sobotína a Klepáčov. 

2. Zastavěné území je vymezeno k 1. 6. 2016 1. 6. 2022. 

3. Zastavěné území je vymezeno ve výkresech:  

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

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

1. Prioritami rozvoje obce jsou: 

- dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu  
- podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst 
- podpora a rozvoj rekreačních funkcí obce  
- udržení kvality životního a obytného prostředí, ochrana ovzduší a vod 
- ochrana sídelní a krajinné zeleně 
- ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot. 

2. Základní koncepce rozvoje území obce: 

- respektuje převažující funkce obce, tj. především funkci obytnou a rekreační, v menší 
míře funkci výrobní a obslužnou 

- respektuje strukturu a charakter stávající zástavby, tj. v severní části Sobotína charak-
ter příměstské obytné zástavby (převážně dvoupodlažní rodinné domy), v jižní části 
Sobotína a v Rudolticích zástavby obce lánového typu potočního s převažující jedno-
podlažní obytnou zástavbou jesenického typu a v Klepáčově zástavby rekreační 

- navazuje na dosavadní stavební vývoj obce vymezením zastavitelných ploch bezpro-
středně navazujících na zastavěné území 

- vymezuje zastavitelné plochy především pro obytnou výstavbu a pro nová veřejná 
prostranství včetně související dopravní a technické infrastruktury, dále zastavitelné 
plochy pro rozvoj občanského vybavení, výroby a skladování 

- respektuje stávající charakter a využití krajiny  
- vymezuje místní systém ekologické stability. 

3. Při realizaci nové výstavby a záměrů je nutno: 

- chránit veřejná prostranství a plochy veřejně přístupné zeleně 
- novou výstavbu realizovat vždy včetně souvisejících veřejných prostranství, dopravní 

a technické infrastruktury. 

4. Pro ochranu a rozvoj hodnot území obce je nutno: 

- chránit veškeré nemovité kulturní památky a památky místního významu 
- zajistit ochranu kulturně historické dominanty obce – kostela sv. Vavřince před naru-

šením nevhodnými stavbami v bezprostředním okolí, včetně staveb technické in-
frastruktury (např. trafostanice)  
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- zajistit ochranu významného urbanistického souboru, tvořeného areálem zámku 
se zámeckým parkem a areálem mauzolea rodiny Kleinů, před narušením nevhodný-
mi stavbami, včetně staveb technické infrastruktury  

- chránit typické věžové objekty v Rudolticích (objekty bývalé Millerovy tkalcovny 
a školy) 

- chránit a zachovat historickou strukturu zástavby jižní části Sobotína a Rudoltic, 
tj. převažující jednopodlažní zástavbu jesenického typu 

- respektovat území s archeologickými nálezy 
- zamezit fragmentaci volné krajiny 
- chránit přírodní hodnoty, zejména na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a Pta-

čí oblasti Jeseníky, chránit maloplošná zvláště chráněná území – národní přírodní re-
zervaci Skřítek a přírodní památky Smrčina, Pfarrerb a Sobotín – domov důchodců 
a evropsky významné lokality Praděd a Sobotín – domov důchodců  

- chránit lesní porosty a břehové porosty vodních toků 
- chránit vymezené prvky územního systému ekologické stability. 
 

 

 
C.    URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  PLOCH 

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

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

1. Rozvoj obce bude směřován přednostně do severní části Sobotína (v prostoru od severní 
hranice obce po kostel sv. Vavřince), kam je soustředěna většina navržených zastavitel-
ných ploch. Jde zejména o navržené plochy pro bydlení (plochy bydlení v rodinných do-
mech – venkovské BV, plochy bydlení v bytových domech BH), plochy občanského vyba-
vení (plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK, plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení OS, plochy občanského vybavení se specifickým využi-
tím OX), plochy rekreace (plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH), plochy pro výrobu 
a skladování (plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ, plochy drobné a řeme-
slné výroby VD, plochy výroby a skladování se specifickým využitím VX), plochy veřejných 
prostranství PV a plochy veřejných prostranství – zeleň ZV. 

2. Jižní část Sobotína (jižně kostela sv. Vavřince) a Rudoltice je nutno vnímat jako stabilizo-
vané části obce, kde bude nová výstavba realizována především v rámci zastavěného 
území; převažovat zde bude výstavba obytná. 

3. Klepáčov bude i nadále rozvíjen jako sídlo s převažující rekreační funkcí; veškeré navržené 
rozvojové plochy s touto funkcí souvisejí. Navrhuje se rozšíření stávajícího Skiareálu Kle-
páčov, pro zajištění doprovodných funkcí lyžařského areálu jsou navrženy jednak samo-
statné plochy pro vybudování parkovišť – plochy dopravní infrastruktury – silniční DS, jed-
nak plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX, určené pro provozní zázemí 
lyžařských areálů, včetně zařízení ubytování a stravování, parkovišť apod. Dále se zde na-
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vrhuje vybudování lanového centra a plochy pro výstavbu objektů rodinné rekreace – plo-
chy staveb pro rodinnou rekreaci RI. 

4. Nová výstavba musí respektovat kompoziční osy zástavby jednotlivých částí obce a jejich 
stávající stavební dominanty: 
- v Sobotíně a Rudolticích kompoziční osu zástavby, kterou je Klepáčovský potok 

a souběžně vedené místní komunikace a stavební dominantu sídla – kostel sv. Vavřince 
- ve Štětínově kompoziční osu zástavby, kterou je silnice III/4503  
- v Klepáčově kompoziční osu zástavby, kterou tvoří místní komunikace a stavební do-

minantu – kostel sv. Jana Nepomuckého.  

5. V urbanizovaném území jsou vymezeny následující stabilizované plochy, zastavitelné plo-
chy a plochy přestavby s rozdílným způsobem využití: 

plochy bydlení:        
- plochy bydlení v bytových domech            BH 
- plochy bydlení v rodinných domech – venkovské       BV 

plochy rekreace: 
- plochy staveb pro rodinnou rekreaci           RI 
- plochy staveb pro hromadnou rekreaci          RH 

plochy občanského vybavení:         
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura     OV 
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení       OK 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy          OH  
- plochy občanského vybavení se specifickým využitím     OX 

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

plochy smíšené obytné:         
- plochy smíšené obytné venkovské            SV 

plochy dopravní infrastruktury:        
- plochy dopravní infrastruktury – silniční           DS 

plochy technické infrastruktury              TI 

plochy výroby a skladování:        
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba       VZ 
- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba     VD 
- plochy výroby a skladování se specifickým využitím      VX      

plochy zeleně:        
- plochy zeleně soukromé a vyhrazené           ZS 
- plochy zeleně – se specifickým využitím          ZX. 
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C.2 Urbanistická koncepce jednotlivých částí obce 

C.2.1. Sobotín 

1.  Největší rozsah navržených zastavitelných rozvojových ploch představují zastavitelné 
plochy a plochy přestavby bydlení v rodinných domech – venkovské BV; jsou vymezeny 
v prolukách stávající zástavby mezi silnicí III/4503 a tokem Merty v lokalitách Sever (plo-
cha č. P2/1), U Sídliště (plocha č. Z7) a Štětínov (plochy č. Z15a, Z15b, Z2/1, Z2/3, P2/3), 
dále pak v území mezi silnicí III/4502 a stávající zástavbou – v lokalitě Pod Čapím vrchem 
(plochy č. Z16, Z18, Z19, Z82, Z2/5), v prolukách mezi stávající zástavbou mezi silnicí I/11 
a páteřní místní komunikací, resp. silnicí III/4502 v lokalitách U Zámku (plochy č. Z25, 
Z26), Střed (plocha č. Z30) a Pod Smrčinou (plochy č. Z85, Z1/1, Z2/6) a U Kapličky (plo-
cha č. P2/5). 

2.  Na severním okraji Sobotína je vymezena plocha přestavby – plocha bydlení v bytových 
domech BH (plocha č. P1  P2/2). 

3.  Jižně od kostela sv. Vavřince jsou plochy pro rozvoj bydlení vymezeny jako plochy smíše-
né obytné venkovské SV. Jsou navrženy v prolukách mezi stávající zástavbou, případně 
v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu, v lokalitách Pod Březinou (plochy č. Z37, 
Z43), U Potoka (plocha č. Z2/9) a Jih (plocha plochy č. Z49, Z2/10). 

3a. Zastavitelná plocha pro rozvoj rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH je 
navržena v lokalitě U Merty (plocha č. Z2/2). 

4. Zastavitelné plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK jsou navrženy u silnice 
I/11 v lokalitách U Koliby (plocha č. Z24) a Střed (plocha č. Z29). 

5. Zastavitelná plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS je navr-
žena v lokalitě Pod Čapím vrchem pro výstavbu fotbalového hřiště (plocha č. Z83). 

6. Zastavitelná plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX2 je navržena 
v severní části obce pro vybudování přírodopisného areálu (plocha č. Z9).  

7. Nad obecním úřadem je v lokalitě U vodojemu navrženo vybudování lyžařského areálu; 
pro vybudování sjezdovky je vymezena plocha rekreace na plochách přírodního charak-
teru RN2 (plocha č. K3), pro vybudování zázemí lyžařského areálu včetně parkoviště plo-
cha plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX3 (plocha plochy č. Z23, 
Z2/4). Další lyžařský areál je navržen na jižním okraji k. ú. Sobotín, v lokalitě Pod Petrov-
ským vrchem (plochy č. K9, Z51). 

8. Zastavitelné plochy občanského vybavení se specifickým vyžitím OX5 jsou navrženy 
pro vybudování rozhleden na Petrovském vrchu (plocha č. Z80) a na vrcholu Trousnice 
(plocha č. Z90). 

9. Na severním okraji Sobotína je vymezena zastavitelná plocha výroby a skladování – 
drobná a řemeslná výroba VD (plocha č. Z3) a plocha výroby a skladování se specifickým 
využitím VX, určená pro vybudování kompostárny (plocha č. Z6). Další plocha výroby 
a skladování VD je navržena severně kostela sv. Vavřince (plocha č. Z31), plocha plochy 
výroby a skladování – zemědělská výroba ZV je navržena jsou navrženy na západním vý-
chodním okraji zástavby, v lokalitě Pod Březinou (plocha č. Z38) a v lokalitě Nad Koste-
lem (plocha č. Z2/8). 
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10. Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS jsou navrženy pro výstavbu řa-
dových garáží v lokalitě U Garáží (plocha č. Z4) a pro vybudování parkoviště v lokalitě 
Pod Zámkem (plocha č. Z22). Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS je 
navržena pro vybudování parkoviště v lokalitě U Kostela plocha č. Z2/7). 

11. Na severním okraji Sobotína, na levém břehu Merty, jsou navrženy dvě plochy veřejných 
prostranství – zeleň ZV, a to pro vybudování parku v prostoru bývalé skládky průmyslo-
vého odpadu (plocha č. Z2) a pro zřízení lesoparku na břehu Merty (plocha č. Z5). Další 
plochy veřejné zeleně jsou navrženy v lokalitě Pod Čapím vrchem (plocha č. Z88), 
U Kostela (plochy č. Z32, Z36) a Pod Březinou (plocha č. Z86). 

11a. V centrální části Sobotína, v návaznosti na areál zámku, je navržena plocha přestavby – 
plocha zeleně se specifickým využitím ZX (plocha č. P2/4), pro vybudování minizoo.  

12. Pro vybudování nových místních a veřejně přístupných účelových komunikací, chodníků, 
veřejných prostranství a cyklostezek jsou navrženy plochy veřejných prostranství PV 
(plochy č. Z8, Z17, Z27, Z33, Z54, Z89, Z1/2). 

 

 C.2.2 Rudoltice 

1. V Rudolticích bude nová výstavba realizována především v rámci zastavěného území. 

2. Zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV jsou navrženy v lokalitě Pod Lesem 
(plochy č. Z59, Z59a, Z59b Z60 ). 

3. V lokalitě U Farmy je vymezena zastavitelná plocha občanského vybavení – komerční 
zařízení OK (plocha č. Z57). 

4. Pro vybudování přeložky silnice I/11 jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury – sil-
niční DS (plochy č. Z61, Z62, Z63) pro vybudování její přeložky. 

5. Pro vybudování cyklostezky je vymezena plocha veřejných prostranství PV v severní části 
Rudoltic (plocha č. Z54). 

6. Pro vybudování parkoviště na Skřítku je navržena zastavitelná plocha dopravní infrastruk-
tury – silniční DS (plocha č. Z2/12). 

 

C.2.3 Klepáčov 

1. Klepáčov bude rozvíjen jako sídlo s převažující funkcí rekreační, navržené rozvojové plo-
chy jsou určeny pro rozvoj zařízení rekreace a cestovního ruchu.  

2. Skiareál Klepáčov je navrženo rozšířit o další sjezdovky, lyžařský vlek a sedačkovou lanov-
ku vedoucí na úbočí Závory. Jsou vymezeny plochy pro dvě nové sjezdovky na svazích Zá-
vory – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN2 (plochy č. K15, K16) 
a pro jednu sjezdovku za Chatou Kamzík (plocha č. K13). 

3. V dolních částech navržených sjezdovek jsou vymezeny zastavitelné plochy pro vybudo-
vání potřebného zázemí lyžařských areálů včetně případných staveb pro ubytování, stra-
vování a zejména pro parkování – plochy občanského vybavení se specifickým využitím 
OX3 (plochy č. Z66, Z68, Z71). 
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4. Plocha rekreace na plochách přírodního charakteru RN1 je navržena pro vybudování la-
nového centra (plocha č. K17). 

5. Pro vybudování parkovišť jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy dopravní infrastruktury 
– silniční DS (plochy č. Z65, Z67). 

6. Dále je vymezeno pět šest zastavitelných ploch staveb pro rodinnou rekreaci RI, určených 
pro výstavbu rekreačních chat (plochy č. Z74, Z75, Z77, Z78, Z84, Z2/11). 

7. Na severním okraji Klepáčova je navržena zastavitelná plocha technické infrastruktury TI 
pro vybudování vodojemu (plocha č. Z81). 

8. Zastavitelné plochy veřejných prostranství PV jsou vymezeny pro vybudování příjezdu 
ze silnice I/11 k lokalitě chat ve východní části Klepáčova (plocha č. Z76) a pro stabilizaci 
stávající místní komunikace, napojující Klepáčov na východním konci na silnici I/11 (plo-
cha č. Z79). 

 
C.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  

1.  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby vyplývá z potřeby ploch pro obytnou 
výstavbu, vycházející z předpokládaného vývoje počtu obyvatel, z potřeb rozvoje občan-
ského vybavení a z potřeb posílení hospodářského pilíře návrhem nových  ploch pro roz-
voj výroby a podnikání.   

2.  Územním plánem jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:  

Plocha č. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra  
v ha 

Z2 Sobotín Park ZV – plochy veřejných                   
prostranství – zeleň  

0,10 1,63 
1,98 

Z3 Sobotín U Garáží I. VD – plochy výroby                 
a skladování – drobná                
a řemeslná výroba 

0,70 0,50 

Z4 Sobotín U Garáží II. DS – plochy dopravní             
infrastruktury – silniční 

není            
stanoven 

0,25 

Z5 Sobotín Lesopark ZV – plochy veřejných               
prostranství – zeleň 

0,10 0,81 

Z6 Sobotín Kompostárna VX – plochy výroby                           
a skladování se specifickým 
využitím 

není            
stanoven 

0,77 

Z7 Sobotín U Sídliště BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                    
– venkovské 

0,40 0,23 

Z8 Sobotín Místní komunikace   
Za Sídlištěm 

PV – plochy veřejných              
prostranství 

není            
stanoven 

0,34 
0,44 

Z9 Sobotín Přírodopisný areál OX2 – plochy občanského 
vybavení se specifickým               
využitím 

0,20 0,54 

Z15a Sobotín Štětínov I. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech               
– venkovské 

0,40 0,52 
0,40 
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Z15b Sobotín Štětínov II. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech               
– venkovské 

0,40 0,83 

Z16 Sobotín Pod Čapím vrchem I. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                 
– venkovské 

0,40 6,82 

Z17 Sobotín Místní komunikace 
Pod Čapím vrchem 

PV – plochy veřejných                
prostranství 

není            
stanoven 

0,36 

Z18 Sobotín Pod Čapím vrchem II. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                   
– venkovské 

0,40 0,37 

Z19 Sobotín Pod Čapím vrchem III. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                        
– venkovské 

0,40 0,78 

Z22 Sobotín Parkoviště                 
Pod Zámkem 

DS – plochy dopravní                
infrastruktury – silniční 

není            
stanoven 

0,12 

Z23 Sobotín Lyžařský areál              
U vodojemu 

OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým              
využitím 

0,60 0,31 

Z24 Sobotín U Koliby  OK – plochy občanského              
vybavení – komerční              
zařízení 

0,50 1,14 

Z25 Sobotín U Zámku I. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                     
– venkovské 

0,40 1,47 

Z26 Sobotín U Zámku II. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                         
– venkovské 

0,40 0,39 

Z27 Sobotín Cyklostezka                     
U Potoka 

PV – plochy veřejných                 
prostranství 

není            
stanoven 

0,01 

Z29 Sobotín Střed I. OK – plochy občanského                
vybavení – komerční                  
zařízení 

0,50 1,05 

Z30 Sobotín Střed II. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                           
– venkovské 

0,40 0,84 

Z31 Sobotín Střed III. VD – plochy výroby                         
a skladování – drobná                    
a řemeslná výroba 

0,70 0,12 

Z32 Sobotín U Kostela I. ZV – plochy veřejných               
prostranství – zeleň 

0,10 1,09 
0,98 

Z36 Sobotín U Kostela II. ZV – plochy veřejných                 
prostranství – zeleň 

0,10 0,83 

Z37 Sobotín Pod Březinou I. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,07 

Z38 Sobotín Pod Březinou II. VZ – plochy výroby                   
a skladování – zemědělská  
výroba 

0,75 0,23 

Z43 Sobotín Pod Březinou III. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,45 



Územní plán Sobotín – Změna č. 2 – Text s vyznačením změn 
Návrh pro veřejné projednání – červen 2022 

 8 

 
 

Z49 Sobotín Jih  SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,33 

Z51 Sobotín Lyžařský areál                     
Pod Petrovským                   

vrchem 

OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým               
využitím 

0,60 0,42 

Z54 Sobotín,             
Rudoltice            

u Sobotína 

Cyklostezka             
Rudoltice 

PV – plochy veřejných                  
prostranství 

není            
stanoven 

0,31 

Z57 Rudoltice           
u Sobotína 

U Farmy OK – plochy občanského             
vybaven – komerční  
zařízení 

0,50 0,38 

Z59 Rudoltice          
u Sobotína 

Pod Lesem I. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,89 

Z59a Rudoltice          
u Sobotína 

Pod Lesem I. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,43 

Z59b Rudoltice          
u Sobotína 

Pod Lesem I. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,22 

Z60 Rudoltice            
u Sobotína 

Pod Lesem II. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,84 

Z61 Rudoltice         
u Sobotína 

Přeložka I. DS – plochy dopravní            
infrastruktury – silniční 

není            
stanoven 

6,40 

Z62 Rudoltice           
u Sobotína 

Přeložka II. DS – plochy dopravní           
infrastruktury – silniční 

není            
stanoven 

0,08 

Z63 Rudoltice         
u Sobotína 

Přeložka III. DS – plochy dopravní           
infrastruktury – silniční 

není            
stanoven 

0,32 

Z65 Klepáčov Parkoviště                           
U Ztracenky 

DS – plochy dopravní             
infrastruktury – silniční 

není            
stanoven 

0,11 

Z66 Klepáčov Lyžařský areál                         
Pod Závorou I. 

OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým               
využitím 

0,60 0,22 

Z67 Klepáčov Parkoviště                     
Pod Závorou I. 

DS – plochy dopravní             
infrastruktury – silniční 

není            
stanoven 

0,08 

Z68 Klepáčov Lyžařský areál 
Za Chatou Kamzík 

OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým                
využitím 

0,60 0,14 

Z71 Klepáčov Lyžařský areál            
Pod Závorou II. 

OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým              
využitím 

0,60 0,32 

Z74 Klepáčov Klepáčov – Východ  
I. 

RI – plochy staveb                
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,05 

Z75 Klepáčov Klepáčov – Východ  
II. 

RI – plochy staveb                 
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,04 

Z76 Klepáčov Účelová komunikace   
Klepáčov 

PV – plochy veřejných                
prostranství 

není               
stanoven 

0,14 

Z77 Rudoltice         
u Sobotína 

Klepáčov – Východ 
 III. 

RI – plochy staveb                  
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,04 

Z78 Klepáčov Klepáčov – Východ  
IV. 

RI – plochy staveb                   
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,07 
0,13 

Z79 Klepáčov Místní komunikace   
Klepáčov 

PV – plochy veřejných               
prostranství 

není               
stanoven 

0,04 
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Z80 Sobotín Rozhledna                 
Petrovský vrch 

OX5 – plochy občanského 
vybavení se specifickým             
využitím 

0,50 0,02 

Z81 Klepáčov Vodojem TI – plochy technické          
infrastruktury 

není               
stanoven 

0,04 

Z82 Sobotín Pod Čapím vrchem  
IV. 

BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,73 

Z83 Sobotín Fotbalové hřiště OS – plochy občanského                
vybavení – tělovýchovná              
a sportovní zařízení 

0,70 1,85 

Z84 Klepáčov Pod Zatáčkou RI – plochy staveb                  
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,08 

Z85 Sobotín Pod Smrčinou BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,16 

Z86 Sobotín Pod Březinou IV. ZV – plochy veřejných                   
prostranství – zeleň  

0,10 0,31 

Z88 Sobotín Pod Čapím vrchem  
VI. 

ZV – plochy veřejných                   
prostranství – zeleň  

0,10 0,38 

Z89 Sobotín Místní komunikace 
Pod Zámkem 

PV – plochy veřejných               
prostranství 

není               
stanoven 

0 05 

Z90 Sobotín Rozhledna Trousnice OX5 – plochy občanského 
vybavení se specifickým             
využitím 

0,50 0,02 

Z1/1 Sobotín Pod Smrčinou II. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,50 0,19 

Z1/2 Sobotín Místní komunikace 
Pod Smrčinou 

PV – plochy veřejných               
prostranství  

není               
stanoven 

0,01 

Z2/1 Sobotín Štětínov III. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,54 

Z2/2 Sobotín U Merty RH – plochy staveb                  
pro hromadnou rekreaci 

0,40 0,27 

Z2/3 Sobotín Štětínov IV. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,40 

Z2/4 Sobotín Ski areál Sobotín OX3 – plochy občanského 
vybavení se specifickým              
využitím 

0,60 1,15 

Z2/5 Sobotín Pod Čapím vrchem            
VII. 

BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,37 

Z2/6 Sobotín Pod Smrčinou III. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,18 

Z2/7 Sobotín Parkoviště U Kostela DS – plochy dopravní             
infrastruktury – silniční 

není                 
stanoven 

0,10 
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Z2/8 Sobotín Nad Kostelem VZ – plochy výroby                            
a skladování – zemědělská 
výroba 

0,75 0,42 

Z2/9 Sobotín U Potoka SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,11 

Z2/10 Sobotín Jih II. SV – plochy smíšené obytné 
venkovské 

0,30 0,19 

Z2/11 Klepáčov Klepáčov – Jih  RI – plochy staveb                  
pro rodinnou rekreaci 

0,30 0,09 

Z2/12 Rudoltice                  
u Sobotína 

Na Skřítku DS – plochy dopravní             
infrastruktury – silniční 

není                 
stanoven 

0,32 

3.  Územním plánem se vymezuje jedna plocha vymezují následující plochy přestavby:  

Plocha č. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra  
v ha 

P1 Sobotín Sever BH – plochy bydlení 
v bytových domech 

0,30 0,19 

P2/1 Sobotín Sever BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,06 

P2/2 Sobotín U Garáží BH – plochy bydlení 
v bytových domech 

0,30 0,39 

P2/3 Sobotín Štětínov V. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,77 

P2/4 Sobotín Minizoo ZX – plocha zeleně                         
se specifickým využitím 

není                 
stanoven 

0,82 

P2/5 Sobotín U Kapličky BV – plochy bydlení 
v rodinných domech                          
– venkovské 

0,40 0,13 

 
 
C.4 Systém sídelní zeleně  

1. Navržená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy 
veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými v centrální části Sobotína. 

2. Nové plochy veřejně přístupné zeleně jsou navrženy: 
- na severním okraji Sobotína na ploše bývalé skládky průmyslového odpadu pro vybu-

dování parku (plocha č. Z2) 
- severně sídliště bytových domů pro vybudování lesoparku (plocha č. Z5) 
- v lokalitě Pod Čapím vrchem (plocha č. Z88) 
- u kostela sv. Vavřince (plochy č. Z32 a Z36) 
- v lokalitě Pod Březinou (plocha č. Z86). 

3. V lokalitě U zámku je vymezena plocha přestavby – plocha zeleně se specifickým využitím 
ZX pro vybudování minizoo.  
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D.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ  

D.1 Dopravní infrastruktura 

1. Cílem návrhu rozvoje silniční dopravní infrastruktury v řešeném území je zlepšit parame-
try komunikační sítě, vytvořit podmínky pro zajištění dopravní obsluhy stávající zástavby 
a zastavitelných ploch, zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy a omezit negativní vlivy sil-
niční dopravy na životní prostředí.  

2. Koncepce rozvoje pěší a cyklistické dopravy je obecně zaměřena na vytvoření podmínek 
umožňující oddělování pěší dopravy od dopravy vozidlové, zvýšení bezpečnosti provozu 
chodců a cyklistů, na zlepšení prostupnosti území a vytvoření podmínek pro rozvoj ces-
tovního ruchu s podporou propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu.  

3. Návrh řešení problematiky statické dopravy v řešeném území je dán především 
stanovením zásad pro umisťování parkovacích a odstavných ploch a zařízení v území. 
Stanovený stupeň automobilizace je závazný pro veškerá nová zařízení statické dopravy. 
Parkovací a odstavné kapacity malého rozsahu (mimo hromadných garáží), lze realizovat 
dle potřeby bez přesného vymezení v grafické části územního plánu v souladu 
s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
D.1.1  Doprava silniční 

1.   V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje je navržena přeložka úseku 
silnice I/11 v prostoru šikan v Rudolticích do nové trasy s jedním směrovým obloukem. 
Koridor pro navrhovanou stavbu je vymezen v šířce 50 m od osy komunikace na obě 
strany. 

2. Lokální úpravy na průtazích silnic (nedostatečná šířka  vozovky, technický stav komunika-
ce, úprava napojení místních a účelových komunikací, uvolnění rozhledových polí křižova-
tek), vybudování chodníků a pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno v rámci přísluš-
ných ploch dopravní infrastruktury – silniční DS, příp. přiléhajících ploch v souladu s jejich 
přípustným využitím. 

3. Síť místních komunikací bude doplněna o následující trasy pro zlepšení dopravní dostup-
nosti území a pro zajištění dopravní obsluhy pro navržené zastavitelné plochy: 
- dvě nové místní komunikace propojující stávající komunikaci vedenou kolem zámku 

se silnicí III/4502 – pro zajištění dopravní obsluhy navržených zastavitelných ploch 
č. Z16, Z18 a Z82 

- nová místní komunikace v lokalitě Pod Zámkem 
- propojení stávajících místních komunikací na východním okraji zástavby Sobotína 

(v trase bývalé záhumení cesty) 
- propojení stávajících místních komunikací v jižní části Sobotína s přemostěním Klepá-

čovského potoka (obnova původní cesty) 
- prodloužení stávající místní komunikace v lokalitě Pod Smrčinou 
- nová místní komunikace v severní části Sobotína, vedená od sídliště bytových domů 

východním směrem. 

4. Stávající trasy místních komunikací je navrženo stavebně upravit na jednotné kategorie 
pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace; zejména jde o páteřní místní komunikace 
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v jižní části Sobotína, v Rudolticích a v Klepáčově. Tyto přestavby budou zahrnovat šířko-
vé úpravy na dvoupruhové kategorie (v případě potřeby i s chodníky, event. pásy nebo 
pruhy pro cyklisty a parkovacími pásy), v případě nedostatečných prostorových možností 
doplnění jednopruhových stávajících komunikací výhybnami.  

5. Pro zajištění ochrany obyvatel před škodlivými účinky hluku a vibrací bude odstup nové 
obytné zástavby realizované podél silničních průtahů minimálně 50 m od osy silnice I/11 
a 15 m od osy silnic III. třídy. Navržené odstupy mohou být sníženy v případě prokázání, 
že budou dodrženy všechny limity vyplývající z příslušných právních předpisů a norem.  

6. Síť účelových komunikací bude doplněna o nové úseky, navržené dle zpracovaných Kom-
plexních pozemkových úprav a o následující úseky pro zajištění dopravní dostupnosti stá-
vající zástavby: 
- v severní části Sobotína (propojení mezi sídlištěm bytových domů a zařízením pro chov 

raků a jihozápadně zařízení pro chov raků podél severní hranice stávající zástavby), 
v lokalitě Štětínov 

- jihovýchodně od kostela sv. Vavřince v trase původní záhumenní cesty 
- v Klepáčově pro příjezd k rekreačním chatám ze silnice I/11 
- v Rudolticích pro příjezd ke stávající zástavbě ze silnice I/11. 

 
D.1.2 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

1.  Pro odstavování osobních automobilů obyvatel stávajících bytových domů v Sobotíně se 
navrhuje plocha pro vybudování  boxových garáží (plocha č. Z4), navazující na stávající 
plochu garáží. Případná další odstavná stání mohou být realizována v souladu 
s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití bez vymezení 
v grafické části územního plánu. 

2. V případě realizace nových bytových domů je nutno realizovat odstavné kapacity přímo 
v rámci této plochy, a to formou vestavěných garáží, stání na terénu, případně boxových 
garáží. 

3. Pro parkování osobních automobilů u staveb a zařízení občanské vybavenosti a lyžař-
ských areálů jsou navrženy nové parkovací plochy: 
- u zámku v Sobotíně (plocha č. Z22) 
- u kostela v Sobotíně (plocha č. Z2/7) 
- pro potřeby Skiareálu Klepáčov (plochy č. Z65, Z67) 
- na Skřítku (plocha č. Z2/12). 

4. Parkovací plochy mohou být také realizovány v rámci navržených ploch občanského vy-
bavení se specifickým využitím OX3 – ploch navržených pro vybudování zázemí stávají-
cích i navržených lyžařských areálů v Sobotíně a v Klepáčově (plochy č. Z23, Z51, Z66, 
Z68, a Z71 a Z2/4). 

5. Případné další kapacity odpovídající stupni automobilizace 1 : 2,5 lze realizovat v rámci 
příslušných zastavěných a zastavitelných ploch v souladu s podmínkami pro jejich využití 
bez přesného vymezení v grafické části územního plánu. 

 
 
 
 



Územní plán Sobotín – Změna č. 2 – Text s vyznačením změn 
Návrh pro veřejné projednání – červen 2022 

 13 

 
 

D.1.3 Provoz chodců a cyklistů 

1. Pro bezkolizní pohyb chodců v zastavěném území budou postupně dobudovány chodníky 
podél všech silničních průtahů zastavěným územím. Vedení chodníků bude řešeno dle 
prostorových možností a v souladu se zásadami uvedenými v platných normách.  

2. V rámci šířkových úprav stávajících místních komunikací a podél navržených místních 
komunikací je možno uvnitř stanoveného prostoru místní komunikace budovat chodníky, 
případně pásy pro cyklisty bez vymezení v grafické části územního plánu.  

3. Pro bezkolizní pohyb cyklistů je v řešeném území navržena cyklostezka se společným 
provozem chodců a cyklistů (v případě vedení v trasách stávajících místních komunikací 
je označena jako „cyklotrasa“), vedená paralelně se silnicí I/11 z centra Sobotína do Ru-
doltic.   

4. Pro zvýšení bezpečnosti pohybu cyklistů po silničních průtazích se připouští vymezení 
pruhů, případně pásů pro cyklisty dle místní potřeby a prostorových možností. 

 
D.1.4 Hromadná doprava osob 

1. V souvislosti s návrhem přeložky úseku silnice I/11 bude přemístěna autobusová zastávka 
„Sobotín, Rudoltice, myslivna“. Stávající stav zařízení hromadné dopravy zůstává beze 
změny, nové autobusové zastávky nebo úpravy stávajících stanovišť mohou být realizo-
vány dle místní potřeby ve všech funkčních plochách v souladu s podmínkami stanove-
nými pro jejich využití. 

 

D.2 Technická infrastruktura  

1. Koncepce rozvoje technické infrastruktury je obecně zaměřena na rozšíření sítí technické 
infrastruktury do těch částí obce, kde dosud nejsou vybudovány a na zajištění odpovídají-
cí technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy. 

2. V Sobotíně se navrhuje rozšíření vodovodní sítě, rozšíření kanalizace a plynofikace, 
v Rudolticích rozšíření vodovodní sítě a vybudování rozšíření kanalizace a v Klepáčově 
pouze vybudování vodovodu. 

3. Sítě technické infrastruktury je nutno přednostně vést v plochách veřejných prostranství, 
a to mimo hlavní dopravní prostor (tj. mimo plochy komunikací – v neoplocených plo-
chách podél komunikací, případně v chodnících), pouze v nevyhnutelných případech pří-
mo v komunikacích.   

4.  Zakreslení tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k měřítku výkresů schématické, 
trasy sítí musí být upřesněny při zpracování podrobnější dokumentace. 

 
D.2.1 Vodní hospodářství 

1. Pitná voda pro obyvatelstvo, občanské vybavení, rekreační zařízení a výrobní zařízení 
v Sobotíně a Rudolticích bude i nadále dodávána ze skupinového vodovodu Šumperk. 
Navrhuje se rozšíření stávající vodovodní sítě o další vodovodní řady DN 50 až DN 100 
pro zásobování zastavitelných ploch. Navržené řady DN 80 až DN 100 budou rovněž plnit 
funkci vodovodu požárního.  
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2. Klepáčov je navrženo zásobit pitnou vodou ze stávajícího vodního zdroje ve východní 
části území. Pitná voda bude akumulována v navrženém vodojemu situovaného poblíž 
stávajícího vodního zdroje. 

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

4. Stávající kanalizační síť je navrženo rozšířit o další stoky splaškové kanalizace v Sobotíně 
a Rudolticích v návaznosti na vymezené zastavitelné plochy. 

5. Odpadní vody ze zástavby mimo stávající nebo navrženou kanalizaci a do doby vybudo-
vání navržené kanalizace je nutno odpadní vody likvidovat individuálně v malých domov-
ních ČOV s odtokem vyčištěných odpadních vod do vhodného recipientu nebo do pod-
moku, nebo akumulovat v bezodtokových jímkách s vyvážením odpadních vod na nejbliž-
ší ČOV. 

6. Srážkové vody je nutno v maximální míře zadržet v území (miskovitý tvar terénu, vsako-
vací studny), přebytečné srážkové vody z okolního terénu z území odvádět dešťovou ka-
nalizací nebo povrchově otevřenými příkopy do místních toků. Srážkové vody je nutno 
v maximální míře zadržet v území, omezení odtoku srážkových vod zajistit jejich akumu-
lací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li 
žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich 
zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. 

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

8. V provozních pásmech vodních toků nebude povolována výstavba nových objektů 
a oplocení, které by znemožňovaly údržbu koryt a břehů. 

 
D.2.2 Energetika a elektronické komunikace  

1. Potřebný  transformační výkon  pro byty, občanské vybavení, objekty druhého bydlení 
a podnikatelské aktivity  bude  zajištěn ze stávající rozvodné soustavy 22 kV, odbočkami 
z hlavních linek VN 87 a VN 339 a ze stávajících distribučních trafostanic  22/0,4 kV, dopl-
něných dvěma novými DTS navrženými ve střední části Sobotína a v Klepáčově. 

2. Koncepce rozvoje plynofikace řešeného území je zaměřena na rozšíření stávající středo-
tlaké plynovodní sítě v Sobotíně. Rudoltice a Klepáčov nebudou plynofikovány. 

3. Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i navrženou výstavbu zůstane zachován. 

4. Koncepce rozvoje elektronických komunikací (telekomunikace, radiokomunikace) zacho-
vává současný stav, nová zařízení se nenavrhují. 

 
D.2.3 Ukládání a zneškodňování odpadů  

1. Tuhé komunální odpady budou odváženy na řízenou skládku mimo řešené území. Na ře-
šeném území nebude budována žádná nová skládka. 

2. Na ploše bývalé průmyslové skládky se navrhuje vybudování parku (plocha č. Z2). 

3. V severní části Sobotína je vymezena plocha pro vybudování kompostárny (plocha č. Z6). 
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D.3 Občanské vybavení veřejné infrastruktury  

1. Rozvoj občanského vybavení veřejné infrastruktury je možný v souladu s hlavním a pří-
pustným využitím jednotlivých funkčních ploch; konkrétní zastavitelné plochy pro vý-
stavbu těchto zařízení se nenavrhují. 

 

D.4 Veřejná prostranství  

1. Koncepce rozvoje veřejných prostranství zachovává stávající plochy a vymezuje plochy 
pro nová veřejná prostranství: 

- vybudování, příp. obnovu místních komunikací pro zajištění dopravní obsluhy navrže-
ných zastavitelných ploch a některých stávajících ploch (plochy č. Z8, Z17, Z27, Z54, 
Z76, Z79, Z89, Z1/2) 

- vybudování ploch veřejně přístupné zeleně (plochy č. Z2, Z5, Z32, Z36, Z86, Z88). 

 

 
E.   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, 
REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, APOD.  

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

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

1. Pro stabilizaci krajiny a zachování a ochranu krajinného rázu jsou vymezeny následující 
plochy s rozdílným využitím a s rozdílným přípustným a nepřípustným využitím způsobem 
využití: 

- plochy vodní a vodohospodářské – VV stabilizují stávající vodní nádrže a toky a vyme-
zují plochy pro nové vodní nádrže  

- plochy vodní a vodohospodářské – poldry VP stabilizují stávající poldr a vymezují plo-
chu pro navržené protipovodňové opatření – poldr na Mertě 

- plochy zemědělské – NZ stabilizují pozemky zemědělského půdního fondu (včetně 
drobných ploch náletové zeleně na nelesní půdě, účelových komunikací apod.), jejich 
součástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability; tyto plochy 
jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov 
skotu a ovcí) 

- plochy lesní – NL stabilizují pozemky určené k plnění funkcí lesa, jejich součástí jsou 
i lokální biokoridory územního systému ekologické stability; primárně jsou určeny 
pro zajišťování lesního hospodářství a myslivosti 
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- plochy přírodní – NP zahrnují maloplošná zvláště chráněná území – národní přírodní 
rezervaci Skřítek a přírodní památky Smrčina a Pfarrerb a lokální biocentra územního 
systému ekologické stability; představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a zá-
kladní předpoklad jeho ekologické stability 

- plochy smíšené nezastavěného území – NS stabilizují v území vzrostlou zeleň na ne-
lesní půdě (náletovou zeleň); jejich součástí jsou i lokální biokoridory územního sys-
tému ekologické stability.  

2. Podmínky pro využití výše uvedených ploch umožňují pouze omezený rozsah staveb, spe-
cifikovaných v tabulkách, které jsou součástí kap. F.3. 

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

Plocha č. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Výměra  
v ha 

K1 Sobotín Vodní nádrž I. VV – plochy vodní                 
a vodohospodářské 

0,92 

K2 Sobotín Poldr na Mertě VP – plochy vodní                 
a vodohospodářské                     
– poldry 

6,95 

K3 Sobotín Sjezdovka                          
U vodojemu 

RN2 – plochy rekreace                  
na plochách přírodního 
charakteru 

7,74 
8,39 

K4 Sobotín Vodní nádrž II. VV – plochy vodní                
a vodohospodářské 

0,06 

K5 Sobotín Vodní nádrž III. VV – plochy vodní                  
a vodohospodářské              

0,10 

K6 Sobotín Vodní nádrž IV. VV – plochy vodní              
a vodohospodářské 

0,23 

K7 Sobotín Vodní nádrž V. VV – plochy vodní              
a vodohospodářské 

0,31 

K8 Sobotín Vodní nádrž VI. VV – plochy vodní                       
a vodohospodářské 

0,42 

K9 Sobotín Sjezdovka                         
Pod Petrovským                   

vrchem 

RN – plochy rekreace               
na plochách přírodního 
charakteru 

1,84 

K10 Sobotín Vodní nádrž VII. VV – plochy vodní                         
a vodohospodářské 

0,44 

K11 Sobotín Vodní nádrž VIII. VV – plochy vodní                           
a vodohospodářské 

0,15 

K12 Sobotín Vodní nádrž IX. VV – plochy vodní                                
a vodohospodářské 

0,12 

K13 Klepáčov Sjezdovka                         
Za Chatou Kamzík 

RN2 – plochy rekreace                 
na plochách přírodního 
charakteru 

2,31 

K15 Klepáčov,                    
Rudoltice                       

u Sobotína 

Skiareál Klepáčov I. RN2 – plochy rekreace         
na plochách přírodního 
charakteru 

0,42 

K16 Klepáčov,                               
Rudoltice                             

u Sobotína 

Skiareál Klepáčov II. RN2 – plochy rekreace      
na plochách přírodního 
charakteru 

4,34 
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K17 Klepáčov Lanové centrum RN1 – plochy rekreace      
na plochách přírodního 
charakteru 

0,73 

K18 Sobotín Vodní nádrž X. VV – plochy vodní                                 
a vodohospodářské 

0,17 

K19 Rudoltice                 
u Sobotína 

Vodní nádrž XI. VV – plochy vodní                           
a vodohospodářské 

0,15 

K20 Rudoltice                 
u Sobotína 

Zalesnění NL – plochy lesní 5,86 

K2/1 Sobotín Vodní nádrž XII. 
 

VV – plochy vodní                           
a vodohospodářské 

0,12 

4. Stávající prvky mimolesní zeleně (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromů, remízky, 
břehové porosty) je nutno zachovat a chránit. 

 

E.2 Územní systém ekologické stability   

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

2.  Nadregionální úroveň zastupuje v území část nadregionálního biokoridoru K 91, který je 
v řešeném území navržen jako biokoridor mezofilní bučinný (v územním plánu označen 
N2 až N4) s vloženým regionálním biocentrem OK16. Na východní okraj řešeného území 
zasahuje část nadregionálního biocentra 88 Praděd (N1).  

3. Lokální úroveň je tvořena lokálními trasami, které reprezentují stanoviště a potenciální 
přirozená společenstva v území s cílovými společenstvy lesními, případně lesními a vod-
ními, lučními nebo kombinovanými. 

- lesní a vodní – L1 a L2 – lokální trasa procházející podél toku Merty, stanoviště vlhčí 
a živinami obohacená; napojuje se do území Petrova nad Desnou a Vernířovic 

- lesní – L3 až L11 – propojení lesních stanovišť ze severu od Vernířovic k jihu směrem na 
k.ú. Třemešek (obec Oskava), stanoviště převážně středně živná a středně vlhká 

- kombinovaný lesní, vodní, nivní L12 až L19, trasovaný údolnicí Klepáčovského potoka 
a napojený ve východní části obce do nadregionálního biocentra N1; reprezentována 
jsou hlavně stanoviště obohacená vodou a živinami a výše pak normálně živná a vlhčí 

- lesní L20 – napojení RBC N3 Petrovský vrch na k. ú. Hraběšice 

- lesní L21 – vedený od NRBK N4 na k.ú. Petrov nad Desnou 

- kombinovaný lesní a vodní L22 až L24 – trasa vedená po Rudoltickém potoce napojená 
na LBC l0 

- lesní L25 – napojení na ÚSES obce Hraběšice. 

4. Cílovými porosty ÚSES jsou lesy – potenciální přírodní ekosystémy třetího až sedmého 
lesního vegetačního stupně, tj. od dubobukového stupně (vlhkých a svěžích dubových 
bučin nebo jasanových olšin) přes bukový, jedlobukový, smrkobukový a smrkový, 
v podrobnějším členění dle STG (třetí až šestý vegetační stupeň dle metodiky ÚSES).  

5. Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, 
které nezhorší stávající stav, tzn. že přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které 
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mají ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění 
orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění). 

 

E.3 Prostupnost krajiny  

1. Stávající síť účelových komunikací a polních cest je v nezastavěném území respektována. 
Nové úseky účelových komunikací jsou v územním plánu navrženy jednak dle zpracova-
ných Komplexních pozemkových úprav (mimo zastavěné území), jednak pro zajištění do-
pravní dostupnosti stávající zástavby a některých rozvojových ploch: 
- v severní části Sobotína (propojení mezi bytovými domy a zařízením pro chov raků 

a jihozápadně areálu chovu raků), v lokalitě Štětínov 
- jihovýchodně od kostela sv. Vavřince v trase původní záhumení cesty 
- v Klepáčově pro příjezd k rekreačním chatám ze silnice I/11 
- v Rudolticích pro příjezd ke stávající zástavbě ze silnice I/11. 

2. Pro zpřístupnění navržených rozhleden na Petrovském vrchu a na vrchu Trousnice jsou 
navrženy nové turistické  trasy – odbočky ze zelené trasy č. 4813. 

3. Pro bezkolizní pohyb cyklistů je v řešeném území navržena cyklostezka se společným 
provozem chodců a cyklistů, která je vedena v severojižním směru, souběžně se silnicí 
I/11, z centra Sobotína do Rudoltic. Částečně využívá stávající komunikační síť, částečně 
je v některých úsecích navržena jako samostatná cyklistická stezka se společným provo-
zem chodců a cyklistů. 

4. Pro rozvoj cykloturistiky se navrhují nové cyklotrasy, které propojí stávající cyklotrasy 
a jsou vedeny po stávající komunikační síti. 

5. Stávající účelová komunikace (lesní cesta), procházející navrženým lyžařským areálem 
v lokalitě U Vodojemu, musí být zachována pro potřeby lesnického hospodaření.  

 

E.4 Protierozní opatření  

1. Konkrétní protierozní opatření se nenavrhují.  

 

E.5 Ochrana před povodněmi 

1. Na ochranu obcí v údolí Desné bude v severní části Sobotína na vodním toku Merta 
vybudován suchý poldr jako součást protipovodňových opatření.   

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

 

E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

1. Rozvojové záměry orientované na zlepšení podmínek pro rekreační využívání krajiny jsou 
soustředěny především do Klepáčova, kde se navrhuje rozšíření Skiareálu Klepáčov – vý-
stavba sedačkové lanovky, lyžařského vleku a dvou sjezdovek na úbočí Závory. Další dva 
krátké lyžařské vleky a nová sjezdovka jsou navrženy za Chatou Kamzík. Dále se zde navr-
huje plocha pro vybudování lanového centra. 
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2. V Sobotíně se navrhuje vybudování dvou lyžařských areálů – lyžařského areálu v lokalitě 
U vodojemu lyžařský areál se sedačkovou lanovkou a v lokalitě Pod Petrovským vrchem 
lyžařský areál s lyžařským vlekem. 

3. Na Petrovském vrchu a na vrcholu Trousnice se navrhuje výstavba rozhleden. 

4. V severní části Sobotína je navržena plocha pro vybudování lesoparku. 

 

E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin  

1.  Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin nejsou vymezeny. 

 

 
F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití  

1. V řešeném území jsou vymezeny následující typy ploch:  

plochy bydlení:        
- plochy bydlení v bytových domech           BH 
- plochy bydlení v rodinných domech – venkovské      BV 

plochy rekreace: 
- plochy staveb pro rodinnou rekreaci           RI 
- plochy staveb pro hromadnou rekreaci          RH 
- plochy rekreace na plochách přírodního charakteru     RN 

plochy občanského vybavení:         
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura     OV 
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení       OK 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy          OH  
- plochy občanského vybavení se specifickým využitím     OX 

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

plochy smíšené obytné:         
- plochy smíšené obytné venkovské            SV 

plochy dopravní infrastruktury:        
- plochy dopravní infrastruktury – silniční           DS 

plochy technické infrastruktury             TI 

 plochy výroby a skladování:        
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba       VZ 
- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba     VD 
- plochy výroby a skladování se specifickým využitím      VX      

plochy vodní a vodohospodářské:        
- plochy vodní a vodohospodářské             VV 
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- plochy vodní a vodohospodářské – poldry         VP 

plochy zemědělské                   NZ 

plochy lesní                     NL 

plochy přírodní                    NP  

plochy smíšené nezastavěného území            NS 

plochy zeleně soukromé a vyhrazené            ZS 

plochy zeleně se specifickým využitím           ZX. 

 

F.2 Definice použitých pojmů  

Pro účely Územního plánu Sobotín se stanoví následující definice použitých pojmů: 

1. Areál – zpravidla oplocený soubor pozemků staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby 
využití. Jeho součástí jsou také plochy zeleně a provozní prostranství. 

2. Služební byt – byt v objektu hlavního nebo přípustného využití plochy, případně 
v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, příp. zaměstnancům daného zařízení.  

3. Nevýrobní služby – služby nevýrobního charakteru, které svým provozem nenarušují uží-
vání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní 
hodnoty stanovené jinými právními předpisy, např. kadeřnictví, kosmetické služby, fit-
centra, cestovní kanceláře, advokátní kanceláře, projekční kanceláře, reklamní služby, 
pohřební služby, půjčovny, kopírovací centra, opravny, fotoateliery, apod.  

4. Nerušící výrobní služby a drobná výroba – drobná řemeslná výroba a služby, které svým 
provozem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního 
prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, např. krejčovství, 
sklenářství, rámařství, zámečnictví, knihařství, zahradnictví, malířství a natěračství, výro-
ba obuvi a kožené galanterie, cukrářská a pekařská výroba, apod. 

5. Výroba, výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením – výroba a služby, které 
svým provozem, technickým zařízením a vyvolanou dopravní zátěží narušují obytné pro-
středí a snižují jeho kvalitu (např. lakýrnictví a natěračství, dřevovýroba, kovovýroba, 
provozovny stavební údržby, autoservisy, pneuservisy, apod.). 

6. Stavba pro uskladnění zemědělských výpěstků a nářadí – nepodsklepená jednopodlažní 
stavba, bez pobytové místnosti bez hygienického zařízení a bez vytápění, zastavěná plocha 
max. 25 m2.   

7. Přístřešky pro turisty – stavby jednoprostorové, obdélníkového půdorysu, opatřené obvo-
dovými stěnami max. ze tří stran, zastavěná plocha max. 25 m2.   

8. Koeficient zastavění pozemku (KZP) – vyjadřuje rámcová pravidla prostorového uspořá-
dání pro novou zástavbu, tj. plošný podíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové 
ploše dosud nezastavěného pozemku (stavební parcely).  

 

 

F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
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1. Na celém řešeném území platí následující obecně závazné podmínky: 

a) Veškeré podmínky se vztahují, není-li uvedeno jinak, k pozemku, a to jak k jeho staveb-
ní části, tak i k zahradě, či jiným kulturám, které ke stavebnímu pozemku přiléhají, sou-
visejí s ním prostorově a jsou s ním užívány  jako jeden celek. 

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

c) Pokud je pro navrženou zastavitelnou plochu nebo plochu přestavby stanoven koefi-
cient zastavění pozemku (KZP), pak je nutno při dělení plochy na jednotlivé stavební 
pozemky respektovat stanovený KZP pro každý samostatný stavební pozemek.  

d) Ve všech zastavěných a zastavitelných plochách a plochách přestavby je přípustná rea-
lizace: 
- staveb sítí a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury, parkovacích, od-

stavných a manipulačních ploch pro přímou obsluhu jednotlivých ploch, pokud tyto 
stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými 
právními předpisy a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není účelné vy-
mezit samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury 

- ploch veřejných prostranství včetně ploch zeleně veřejně přístupné i ochranné 
- vodních ploch, suchých nádrží – poldrů a staveb na vodních tocích. 

e) V lokálních biokoridorech vymezených v plochách zemědělských NZ a v plochách smí-
šených nezastavěného území NS se nepřipouští realizace: 
- staveb pro zemědělství a lesnictví 
- zařízení a opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro stabilizaci a in-

tenzifikaci zemědělské produkce (odvodnění, závlahy) 
- zařízení pro speciální zemědělské kultury 
- oplocování pozemků. 

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

 
tab. č. 1 

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH  BH  

Hlavní využití: 
- stavby bytových domů 

Přípustné využití:  
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu                   
a administrativu, pro ochranu obyvatelstva, pro obchodní prodej, pro tělovýchovu                                 
a sport, pro ubytování, pro stravování,  

- stavby pro nevýrobní služby a pro nerušící výrobní služby        
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky,                

zastávky, veřejná zeleň, apod.  
- stavby garáží hromadných nebo vestavěných 
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- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek,  
stavby parkovacích a manipulačních ploch  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace,              
domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení               
veřejné komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Nepřípustné využití: 
- stavby rodinných domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, zemědělské stavby a zařízení, 

stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobu a výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
- samostatně stojící garáže 
- a dále veškeré stavby, zařízení a činnosti, které narušují hlavní využití 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina 3 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,30 

 
tab. č. 2 

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ BV  

Hlavní využití: 
- stavby rodinných domů 

Přípustné využití:  
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu,                        
pro ochranu obyvatelstva,  pro obchodní prodej, pro tělovýchovu a sport, pro ubytování,                     
pro stravování 

- stavby pro nevýrobní služby a pro nerušící výrobní služby 
- stavby pro drobnou nerušící výrobu  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky,                 

zastávky, altánky, veřejná zeleň, apod. 
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel (pouze jako staveb doplňkových                                  

ke stavbě hlavní) 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek,  

stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace,                

domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení                 
veřejné komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
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Nepřípustné využití: 
- stavby bytových domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, zemědělské stavby a zařízení, 

stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobu a výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením  
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin   
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
- a dále veškeré stavby, zařízení a činnosti, které narušují hlavní využití  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu  
- pro zastavitelnou plochu č. Z2/6 max. výšková hladina 1 NP a podkroví, pro ostatní                        

zastavitelné plochy, plochy přestavby a stabilizované plochy max. výšková hladina 2 NP                     
a podkroví 

- koeficient zastavění pozemku (KZP) – pro zastavitelnou plochu č. Z2/6 max. 0,20,                                      
pro ostatní zastavitelné plochy a plochy přestavby max. 0,40 

- stavby na plochách č. Z25 a Z26 musí odpovídat charakteru stávající historické zástavby 
v této lokalitě včetně zastřešení sedlovými střechami 

 
tab. č. 3 

PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI RI 

Hlavní využití:  
-   stavby rodinné rekreace 

Přípustné  využití:    
- skleníky, altány, pergoly, zahradní krby  
- stavby pro uskladnění zemědělských výpěstků a nářadí  
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch 

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

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu: 
-    max. výšková hladina 1 NP a podkroví 
-    koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,20 

 
tab. č. 4 

PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI RH 

Hlavní využití:  
- stavby pro ubytování a stravování 
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Přípustné využití:    
- stavby pro sport a tělovýchovu 
- služební byty    
- stavby garáží pro potřeby daného zařízení 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky,                

zastávky, veřejná zeleň, apod.  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, 

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě  

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

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

Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
-    max. výšková hladina 2 NP a podkroví 
-    koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,40 

 
tab. č. 5 

PLOCHY REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU  RN 

Hlavní využití: 

 pro plochu RN 1 – lanové centrum 

 pro plochy RN 2 – lyžařské sjezdovky, snowparky 

Přípustné využití : 
- sportovní aktivity, jejichž provozováním není podstatně narušen přírodní charakter území  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, stavby zařízení pro umělé zasněžování 
- terénní úpravy 
- lanové systémy (pro plochu RN 1), lyžařské vleky a lanovky (pro plochy RN 2) 
- stavby účelových komunikací, stavby stezek pro pěší a cyklostezek 

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

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
tab. č. 6 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA  OV 

Hlavní využití:  
- stavby, zařízení a areály občanského vybavení veřejné infrastruktury 

Přípustné využití: 
- stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu 

- stavby pro kulturu a církve   
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- stavby pro sport a tělovýchovu  
- stavby pro veřejnou správu, administrativu a ochranu obyvatelstva  
- stavby pro stravování, ubytování, maloobchod a nevýrobní služby 
- služební byty (pouze jako součást objektu s hlavní funkcí)   
- stavby garáží pro potřeby daného zařízení 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky,              

zastávky, veřejná zeleň, apod.  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek,  

stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace,               

domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení           
veřejné komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat   
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobu a výrobní a opravárenské služby  
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin 
- stavby čerpacích stanic PHM, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
- a dále veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by mohly narušit hlavní využití 

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu: 
- max. podlažnost 3 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50  

 
tab. č. 7 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ OK 

Hlavní využití:  
- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního typu, zejména pro obchod, nevýrobní 

služby, ubytování a stravování 

Přípustné využití: 
- stavby pro veřejnou správu a administrativu 
- stavby pro ochranu obyvatelstva  
- stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči   
- stavby církevní a kulturní 
- stavby pro sport a tělovýchovu 
- stavby pro výrobní a opravárenské služby, drobnou a řemeslnou výrobu  
- služební byty    
- stavby garáží   
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- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky,                  
zastávky, veřejná zeleň, apod.  

- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 
stavby parkovacích a manipulačních ploch   

- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, 
trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě  

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat   
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin 
- a dále veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by mohly narušit hlavní využití 

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina 2 NP a podkroví     
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,50 

 
  tab. č. 8 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ  OS    

Hlavní využití:  
-    stavby sportovních a tělovýchovných zařízení   

Přípustné využití: 
- stavby pro stravování 
- veřejná zeleň včetně mobiliáře 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 

ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné                 
komunikační sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy  
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- stavby pro výrobní a opravárenské služby  
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin  
- stavby čerpacích stanic PHM, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
- a dále veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by mohly narušit hlavní využití 
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina 1 NP 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70  

 
tab. č. 9 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY OH 

Hlavní využití:  
- stavby související s provozem hřbitovů 

Přípustné využití: 
- stavby pro kulturu a církve 
- veřejná zeleň včetně mobiliáře 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků a stezek pro pěší 
- stavby parkovišť a manipulačních ploch  
- stavby sítí technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, energetická vedení,               

elektronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sítě 

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

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   

 
tab. č. 10 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM OX 

Hlavní využití:  

 pro plochu OX 1 – muzeum (mýtní stanice)  

 pro plochu OX 2 – zařízení pro chov raků 

 pro plochy OX 3 – provozní a obslužné zázemí pro skiareály, stavby parkovacích ploch 

 pro plochy OX 5 – rozhledny 

Přípustné využití: 

 pro plochy OX 1 a OX 2 pro plochu OX1: 
- stavby účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV,             

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě  

 pro plochu OX2: 
- stavby pro ubytování 
- stavby účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV,             

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě  

 pro plochy OX3: 
- stavby pro stravování a ubytování 
- stavby manipulačních ploch, účelových komunikací, chodníků, cyklostezek, apod. 
- stavby lyžařských vleků a lanovek 

 



Územní plán Sobotín – Změna č. 2 – Text s vyznačením změn 
Návrh pro veřejné projednání – červen 2022 

 28 

 
 

- stavby zařízení pro umělé zasněžování  
- stavby skladů a garáží pro techniku související s provozem skiareálu 
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV,         

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě  

 pro plochy OX5: 
- stavby účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 

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

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu: 

 pro plochu OX 1  
-  není stanoven 

 pro plochu OX 2: 
-  max. podlažnost 1 NP a podkroví      
-  koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,20 

 pro plochy OX 3: 
- max. podlažnost 1 NP a podkroví      
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,60 

 pro plochy OX 5  
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,50 

 
tab. č. 11 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV  

Hlavní využití:  
-     veřejná prostranství – místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace, stezky 

pro pěší a cyklisty  

Přípustné využití: 
- přístřešky pro hromadnou dopravu, zálivy hromadné dopravy    
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- veřejně přístupná zeleň 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, trafostanice, 

energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sítě 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch  

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

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   

 
tab. č. 12 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ ZV  

Hlavní využití:  
-    veřejně přístupná zeleň  
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Přípustné využití: 
Pro stávající plochy a pro zastavitelné plochy č. Z2, Z5, Z86 a Z88: 
- drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací do 50 m2 zastavěné                

plochy, informační zařízení  
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stavby hřišť  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích ploch   
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
Pro zastavitelnou plochu č. Z32: 
- pouze parkové úpravy (výsadba zeleně) včetně pěších komunikací a podzemních sítí                    

technické infrastruktury 
Pro zastavitelnou plochu č. Z36: 
- parkové úpravy (výsadba zeleně) včetně mobiliáře   
- herní prvky dětských hřišť 
- drobné stavby pro účely kulturní, prodejní a stravovací do 25 m2 zastavěné plochy 
- pěší komunikace a prostranství 
- podzemní sítě technické infrastruktury 

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

uvedeny jako přípustné   

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

  
tab. č. 13 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ  SV  

Hlavní využití: 
-    stavby pro bydlení 

Přípustné využití:  
- stavby rodinných domů 
- stavby bytových domů  
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu                        
a administrativu, pro ochranu obyvatelstva,  pro obchodní prodej, pro tělovýchovu                             
a sport, pro ubytování, pro stravování a  pro nevýrobní služby 

- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby a pro drobnou a řemeslnou výrobu 
- stavby a zařízení pro zajištění chodu drobného domácího hospodářství (drobné                 

chovatelství, pěstební a skladovací činnost) 
- stavby a zařízení zahradnictví      
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky,               

zastávky, veřejná zeleň, apod.  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel   
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- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace,           
domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení                
veřejné komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Nepřípustné využití: 
- zřizování zahrádkářských osad, stavby zahrádkářských chat  
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování včetně zemědělských výrobních areálů 
- stavby a zařízení pro energetiku a pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot 
- a dále veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by mohly narušit hlavní využití 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina 1NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,20 

 
tab. č. 14 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ  DS  

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

Přípustné využití:  
- stavby dopravní včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, apod. 
- stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby hromadných a řadových garáží 
- stavby slučitelné s dopravní funkcí (např. stavby čerpacích stanic pohonných hmot včetně 

prodejních a stravovacích zařízení, stavby myček, apod.), přitom tyto stavby nesmí                  
znemožnit realizaci komunikace, pro kterou je příslušný koridor určen 

- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky,               
zastávky, veřejná zeleň, apod. 

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, ČOV,              
trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě,                  
elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích 

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

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 
tab. č. 15 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  TI 

Hlavní využití:  
-    stavby a zařízení technické infrastruktury 
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Přípustné využití:  
- stavby provozního zázemí daného zařízení (dílny, zařízení údržby, garáže, apod.)  
- stavby účelových a pěších komunikací  
- stavby manipulačních a parkovacích ploch  
- stavby oplocení 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  

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

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
tab. č. 16 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA  VZ 

Hlavní využití:  
- stavby a zařízení zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

Přípustné využití:  
- zařízení a plochy na zpracování biologického odpadu (kompostárny) a biomasy (silážní 

jámy, sušičky apod.) 
- skleníkové areály, zahradnictví 
- chov zvířat pro sportovně rekreační účely 
- opravárenská zařízení zemědělské techniky 
- doplňkové zemědělské účelové objekty 
- stavby pro výrobní a opravárenské služby 
- stavby pro skladování a lehký průmysl  
- stavby pro administrativu, sociální zařízení pro zaměstnance 
- služební byty  
- stavby garáží a hangárů   
- stavby pro obchod, služby, ubytování a stravování  
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení  
- čerpací stanice pohonných hmot, myčky, autobazary, autoservisy, pneuservisy  
- sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky,               

zastávky, veřejná zeleň, apod.  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 

ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné               
komunikační sítě  

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  

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

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,75   
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tab. č. 17 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA VD 

Hlavní využití:  
- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  

Přípustné využití:  
- stavby pro výrobní a opravárenské služby  
- stavby pro skladování  
- stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování a administrativu  
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení  
- stavby garáží a hangárů   
- čerpací stanice pohonných hmot, myčky, autobazary, autoservisy, pneuservisy 
- sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky  
- byty pro majitele a zaměstnance  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky,             

zastávky, veřejná zeleň, apod.  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 

ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné               
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše 

- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích   

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení pro těžký i lehký průmysl a energetiku 
- stavby pro zpracování nerostů 
- zemědělské stavby  
- a dále veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by mohly narušit hlavní využití  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70 

 
tab. č. 18 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM  VX 

Hlavní využití:  
-    stavby a zařízení související s provozem kompostárny 

Přípustné využití:  
- oplocení areálu  
- stavby parkovacích a manipulačních ploch, stavby účelových a pěších komunikací  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích   

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

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 
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       tab. č. 19 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  VV   

Hlavní využití:  
-    vodní nádrže a toky   

Přípustné využití: 
- revitalizace vodních toků pro zajištění protipovodňové ochrany 
- výsadba břehové zeleně, zpřírodňování břehů 
- technické vodohospodářské stavby (jezy, hráze, rybí přechody, apod.)  
- úpravy pro zlepšení retenční schopnosti krajiny 
- stavby mostů a lávek 
- stavby malých vodních elektráren 
- odstraňování následků nevhodných technických úprav na vodních tocích  

Nepřípustné využití:  
- zatrubňování vodních toků 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by mohly narušit hlavní využití    

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 
  tab. č. 20 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – POLDRY  VP   

Hlavní využití:  
-    suché poldry   

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení související s funkcí poldru 

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

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 
tab. č. 21 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  NZ 

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

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství  
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky)   
- výstavba zařízení a opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro stabilizaci              

a intenzifikaci zemědělské produkce (odvodnění, závlahy) 
- terénní úpravy pro zlepšení organizace zemědělského půdního fondu, přičemž nesmí 

dojít k ohrožení vodního režimu území, kvality podzemních vod a obecně ochrany přírody 
- změny kultur na přirozené a přírodě blízké  i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění                 

pozemků, výsadby dřevin 
- stavby studní, vodních nádrží,  stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), 
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stavby náhonů 
- stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof                             

a pro odstraňování jejich důsledků   
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (účelové                

komunikace, vodohospodářská zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) 
- stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny 
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                 

a cestovního ruchu, např. značené turistické trasy, cyklistické stezky, lyžařské běžecké 
trati, hipotrasy, přístřešky pro turisty, ekologická a informační centra, hygienická zařízení 

- stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení pastevních ploch 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin   
- ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES se nepřipouští budovat trvalé                  

stavby a trvalé travní porosty měnit na ornou půdu 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
tab. č. 22 

PLOCHY LESNÍ  NL 

Hlavní využití:  
-    pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně lokálních biokoridorů ÚSES 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro lesní hospodářství 
- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti 
- stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof                             

a pro odstraňování jejich důsledků   
- stavby pěších a účelových komunikací  
- značené turistické trasy, cyklistické stezky, lyžařské běžecké trati, hipotrasy, přístřešky 

pro turisty 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, jejichž umístění  nebo trasování                        

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

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a zařízení neuvedené jako přípustné 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení lesních školek 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    
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tab. č. 23 

PLOCHY PŘÍRODNÍ  NP 

Hlavní využití:  
- plochy maloplošných zvláště chráněných území, plochy nadregionálního a regionálního 

významu územního systému ekologické stability a lokální biocentra územního systému 
ekologické stability 

Přípustné využití: 
- na zemědělské půdě mimoprodukční funkce (zalesnění, zatravnění) 
- na lesní půdě mimoprodukční funkce   
- stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou                 

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

by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné 
- stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof                             

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

Nepřípustné využití: 
- stavby pro zemědělství a lesnictví 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin  
-  stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny 
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                   

a cestovního ruchu, s výjimkou staveb uvedených jako přípustné, tj. pěších, cyklistických 
a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou přírodě  

- realizace jakýchkoliv staveb s výjimkou staveb uvedených jako přípustné 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení stávajících staveb a zařízení  
- změny kultur pozemků s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm 

ekologické stability 
- zvyšování rozsahu zpevněných nebo zastavěných ploch s výjimkou pozemků stávajících 

staveb a zařízení  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
-     nejsou stanoveny 

 
tab. č. 24 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  NS   

Hlavní využití:  
-    vzrostlá zeleň na nelesní půdě včetně lokálních biokoridorů ÚSES 

Přípustné využití: 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof                                

a pro odstraňování jejich důsledků   
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská 

zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) 
- změny kultur na přirozené a přírodě blízké  i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění                 
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pozemků, výsadby dřevin 
- stavby studní, vodních nádrží,  stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), 

stavby náhonů 
- stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny 
- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace                       

a cestovního ruchu, např. značené turistické trasy, cyklistické stezky, přístřešky                     
pro turisty, ekologická a informační centra, hygienická zařízení 

- stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení pro zemědělství a lesnictví 
- stavby oplocení  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin   
- ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES se nepřipouští budovat trvalé                  

stavby a trvalé travní porosty měnit na ornou půdu  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 
tab. č. 25 

PLOCHY ZELENĚ SOUKROMÉ A VYHRAZENÉ   ZS 

Hlavní využití:  
-   sady a zahrady  

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

Nepřípustné využití:  
- jakékoliv jiné využití  

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

 
tab. č. 26 

PLOCHY ZELENĚ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM   ZX 

Hlavní využití:  
-   minizoo  

Přípustné využití: 
- stavby provozního zázemí minizoo 
- stavby přístřešků pro zvířata 
- dopravní a technická infrastruktura 
- stavby oplocení    

Nepřípustné využití:  
- jakékoliv jiné využití  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina 1NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,30    
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G.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY  A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH                      
PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

G.1  Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury    

VD1 přeložka silnice I/11 v prostoru šikan v Rudolticích, včetně úprav dotčené     komuni-
kační sítě a včetně všech souvisejících staveb 

VD 2 nová místní komunikace propojující stávající místní komunikaci vedenou kolem 
zámku se silnicí III/4502 

VD 3 nová místní komunikace vedená od parkoviště před zámkem k napojení na silnici  
III/4502 

VD 5 propojení stávajících místních komunikací na východním okraji zástavby Sobotína 
(v trase bývalé záhumenní cesty) 

VD 8 úsek místní komunikace propojující stávající místní komunikace v jižní části Sobotína 

VD 9 úsek místní a účelové komunikace v severní části Sobotína (propojení mezi bytovými 
domy a zařízením pro chov raků) 

VD 10 úsek účelové komunikace jižně kostela sv. Vavřince v trase původní záhumenní cesty 

VD 11 úsek účelové komunikace v Klepáčově pro příjezd k rekreačním chatám ze silnice 
I/11 

VD 12 samostatná cyklistická stezka se společným provozem chodců a cyklistů, 
procházející Sobotínem a Rudolticemi 

VD13 přemístění autobusové zastávky „Sobotín, Rudoltice, myslivna“ v souvislosti 
s realizací přeložky silnice I/11  

 

G.2  Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury  

VTV 1 výstavba vodojemu v Klepáčově 

VTV 3 výstavba suchého poldru na Mertě 

 

G.3 Veřejně prospěšná opatření 

N1 – N4  opatření k zajištění funkce územního systému ekologické stability – nadregionální 
úroveň včetně vloženého regionálního biocentra a vložených lokálních biocenter 

 

 

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,           
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO         

1.  Předkupní právo může být uplatněno pro následující plochy veřejných prostranství: 

Plocha č. Název Katastrální  
území 

Parcelní číslo Ve prospěch 

Z2 Park                                    Sobotín                 566, 563/10, 1527/4, 629, Obec Sobotín 
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630/1 

Z5 Lesopark                                  Sobotín                 519 Obec Sobotín 

Z32 U Kostela I. Sobotín                 825, 1747 Obec Sobotín 

Z36 U Kostela III. Sobotín                 830/1, 830/2, 831 Obec Sobotín 

Z79 Místní komunikace             
Klepáčov                 

Klepáčov 128 Obec Sobotín 

Z86 Pod Březinou IV. Sobotín 1029/2, 1031/1 Obec Sobotín 

Z88 Pod Čapím vrchem 
VI. 

Sobotín 1458/9, 1458/11, 1458/16 Obec Sobotín 

 

 

I.   VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE  

1. Zpracování územní studie se požaduje pro tuto navrženou zastavitelnou plochu:  

Plocha č. Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra  
v ha 

Z16 Sobotín Pod Čapím vrchem I. BV – plochy bydlení 
v rodinných domech –               
venkovské 

0,40 6,82 

2. Územní studie musí navrhnout dopravní řešení lokality a řešení sítí technické infrastruk-
tury. 

3. Lhůta pro pořízení územních studií je stanovena do 4 let od vydání územního plánu. Lhů-
ta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena 
do 4 let ode dne nabytí účinnosti Změny č. 2 Územního plánu Sobotín. 

 

 

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

1. Kompenzační opatření se nestanovují. 

 

 

K.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI  

I.A  Textová část Územního plánu Sobotín obsahuje … stran textu. 

I.B  Grafická část územního plánu Sobotín obsahuje tyto výkresy:  
  1. Výkres základního členění území              
  2. Hlavní výkres                 
  3. Výkres koncepce veřejné infrastruktury – doprava             
  4. Výkres koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství         
  5. Výkres koncepce veřejné infrastruktury – energetika a elektronické komunikace 
  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTÍN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

     Posouzení Změny č. 2 Územního plánu Sobotín z hlediska vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo zpracováno jako samostatný elaborát – 
Změna č. 2 Územního plánu Sobotín – Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
(Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D., září 2022). 

     Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Sobotín je vymezení 12 nových zastavitelných 
ploch, pěti ploch přestavby a jedné plochy změn v krajině, dále dochází k rozšíření zastavitel-
né plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI Z78, vymezené v platném územním plánu v místní 
části Klepáčov a ke změně vymezení plochy rekreace na plochách přírodního charakteru K3 
pro realizaci sjezdovky U Vodojemu.  

     U některých rozvojových ploch, vymezených Změnou č. 2, lze předpokládat až významně 
negativní vliv na životní prostředí a obyvatelstvo. U takovýchto ploch bylo hodnocení dopl-
něno o doporučení úpravy realizace konkrétních ploch tak, aby byl rozsah potenciálního ne-
gativního ovlivnění složek životního prostředí a obyvatelstva co nejnižší.  

     Detailní část hodnocení obsahuje stručnou charakteristiku rozvojových ploch, vymezených 
Změnou č. 2. Identifikovány jsou rovněž nejvýznamnější zjištěné střetové situace vzhledem 
k některé ze složek životního prostředí. Hodnoceny jsou předpokládané vlivy jednotlivých 
ploch v navrženém rozsahu i vlivy vyplývající z těchto ploch při zapracování doporučujících 
opatření. 
 

Z provedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro jednotlivé plochy vyplývá: 
 

P2/1 (BV) – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské 
P2/2 (BH) – plocha bydlení v bytových domech 

Plochy přestavby jsou Změnou č. 2 vymezeny do prostoru zastavitelných ploch, vymezených 
v platném územním plánu. V případě plochy P2/1 dochází ke změně využití území čás-
ti původní navržené plochy bydlení v bytových domech (BH) na plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV). Plocha Z2/2 je vymezena v prostoru zastavitelných ploch dopravní 
infrastruktury – silniční (DS) Z4 a výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) Z3, 
vymezených v platném územním plánu. Plocha P2/1 je vymezena k realizaci jednoho rodin-
ného domu, plocha P2/2 k výstavbě jednoho bytového domu v návaznosti na stávající bytové 
domy. Obě plochy jsou situovány uvnitř zastavěného území. 

Realizací řešených ploch dojde k zastavění dosud nezastavěných ploch, tyto plochy však byly 
vyňaty ze ZPF a nové zábory ZPF se proto nepředpokládají. Plocha P2/2 je situována 
v ochranném pásmu lesa, které je vymezeno 50 m od okraje lesa za účelem ochrany PUPFL 
a lesa jakožto VKP ze zákona; realizací plochy proto vzniká potenciál negativního ovlivnění 
VKP ze zákona a PUPFL. Dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplně-
ní některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v případě nové výstavby 
nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa; rozhodnutí o umístění stavby do této 
vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Návrh Změny č. 2 
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tuto skutečnost reflektuje a realizaci plochy v ochranném pásmu lesa podmiňuje výše uve-
denou zákonnou povinností. Vliv na PUPFL a VKP les je proto zanedbatelný. 

Realizace ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcepto-
vatelná. 
 
P2/3, Z2/1 (BV) – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
Z2/2 (RH) – plocha staveb pro hromadnou rekreaci 

Plochy jsou vymezeny v severní části obce Sobotín v lokalitě Štětínov. Plocha přestavby P2/3 
je vymezena v prostoru již nevyužívaného rekreačního areálu, stabilizované plochy rekreace 
hromadné (RH) v zastavěném území obce. Kapacita plochy je cca osm rodinných domů. 
Na tuto plochu navazuje zastavitelná plocha Z2/1 s kapacitou cca čtyři rodinné domy. Plocha 
Z2/2 je situována v proluce mezi stávajícím areálem hromadné rekreace, který tímto rozšiřu-
je, a rozvojovou plochou občanského vybavení (OX2) Z9, vymezenou v platném územním 
plánu. Severní hranici plochy tvoří řeka Merta. 

V rámci plochy přestavby P2/3 se uplatňují zejména antropogenní biotopy – intenzivně seče-
né luční porosty a objekty chatek v rámci bývalého rekreačního areálu (biotopy X5 a X1). Plo-
cha Z2/1 zahrnuje kulturní luční porosty s výsadbou dřevin a pás náletových dřevin ve vý-
chodní části – biotopy X5, X13 a X12. Plocha Z2/2 je navržena do ruderálních neudržovaných 
porostů biotopu X7. 

Plocha přestavby je vymezena v rámci zastavěného území, její realizací nedochází k zásahu 
do pozemků vedených jako ZPF. V případě nově vymezených zastavitelných ploch Z2/1 
a Z2/2 lze očekávat zábor ZPF; v obou případech dojde k záboru půd ve II. třídě ochrany. Roz-
sah záboru plochy Z2/1 je stanoven na 0,54 ha, plocha Z2/2 bude generovat zábor nižší než 
0,5 ha. Vzhledem k tomu, že značná část stávající zástavby se nachází na bonitně hodnotných 
půdách na dně údolí vodních toků, není možné se při realizaci rozvojových ploch v oblastech 
s vhodným rozvojovým potenciálem záboru těchto bonitně kvalitních půd zcela vyhnout. 
S přihlédnutím k použité metodice je proto nutné stanovit vliv plochy Z2/1 jako významně 
negativní, vzhledem k vyššímu záboru bonitně kvalitních půd. Plocha Z2/2 bude generovat 
mírně negativní vliv na ZPF.  

Plocha Z2/2 je vymezena v nivě řeky Merty v těsné blízkosti vodního toku, kde svou východní 
částí zasahuje do záplavového území Merty. V případě této plochy proto nelze vyloučit po-
tenciál negativního ovlivnění odtokových poměrů v území vlivem umisťování staveb do zá-
plavového území. Stavby v záplavovém území mohou při povodňových stavech působit jako 
překážky v průtoku povodňových vod a jimi unášeného materiálu. Při povodňových stavech 
navíc může při průtoku povodňových vod záplavovým územím dojít k poškození realizova-
ných staveb a ohrožení obyvatelstva v rámci plochy. Vyloučením výstavby v záplavovém 
území v rámci plochy a respektováním nezastavěného pásu v šíři 6 m od břehové hrany vod-
ního toku lze předpokládat, že významný vliv plochy na odtokové poměry v území nenasta-
ne. Vliv plochy na odtokové poměry v území je mírně negativní. 

Realizace ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcepto-
vatelná. 
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K2/1 (VV) – plocha vodní a vodohospodářská 

Plocha K2/1 je vymezena v severní části území obce na stávajícím náhonu Merty a je určena 
pro realizaci vodní nádrže v prostoru vlhčího porostu vzrostlých dřevin, v oplocené pastvině 
(biotop X12). 

Realizací plochy vzniká nárok na zábor ZPF. Plocha je navržena na pozemcích ve II. třídě 
ochrany, rozsah záboru je nižší než 0,5 ha. Vzhledem k nízkému rozsahu plochy lze předpo-
kládat vznik mírně negativního vlivu na ZPF. 

Plocha je vymezena v nivě Merty, ve vazbě na stávající náhon řeky Merty. Dotčená část úze-
mí je navíc součástí záplavového území řeky Merty a jeho aktivní zóny. Dotčený vodní tok je 
VKP ze zákona a nachází se v nivě Merty, která je taktéž VKP ze zákona. Realizací nevhodně 
řešených záměrů v rámci plochy může proto docházet k negativnímu ovlivnění jakosti vod 
ve vodních tocích (náhon Merty a řeka Merta) nebo ke změnám ve vodním režimu na těchto 
vodotečích, což v důsledku může negativně ovlivnit vodní toky jakožto VKP. S ohledem 
na uvedené skutečnosti nelze a priori vyloučit významný negativní vliv plochy na vodní pro-
středí a přírodu a krajinu. Vzhledem k nevyloučení negativního vlivu plochy na odtokové po-
měry, jakost vod a VKP ze zákona doporučujeme konkrétní budoucí záměry v rámci plochy 
K2/1 projednat s příslušným orgánem ochrany přírody. Vhodným řešením konkrétních bu-
doucích záměrů v rámci plochy lze naopak očekávat potenciální zlepšení akumulační 
a retenční schopnosti území a zvýšení heterogenity krajiny. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná.  
 
Z2/3 (BV) – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské 

Plocha je vymezena v severní části území obce, v návaznosti na zastavitelnou plochu Z15a, 
podél silnice III/4502 Sobotín – Štětínov. Plocha je určena k realizaci maximálně dvou 
rodinných domů. 

V předmětné lokalitě byl zpracovatelem posouzení v roce 2021 proveden biologický průzkum 
s ohledem na potenciální výskyt chřástala polního. Výsledky biologického průzkumu 
v lokalitě jsou shrnuty v dokumentu „Odborné vyjádření k aktuálnímu výskytu chřástala 
polního na pozemcích p.č. 1452/3 a 1790 v k.ú. Sobotín“ (Banaš 2021b). Na základě 
citovaného vyjádření se v dotčené lokalitě nachází pravidelně sečené kulturní luční porosty, 
které lze dle typologie biotopů (sensu Chytrý et al. 2010) klasifikovat jako biotop X5. Západ-
ně, podél stávající silnice, na luční porosty navazuje ruderalizovaná a eutrofizovaná plocha 
s nálety ovocných a jiných dřevin a keřů.  

Realizací plochy dojde k záboru ZPF na půdách ve III. třídě ochrany, rozsah záboru ZPF je nižší 
než 0,5 ha. Vzhledem k malému rozsahu záboru a průměrné kvalitě půd je vliv plochy na ZPF 
zanedbatelný. 

Plocha je vymezena na území PO Jeseníky; vliv plochy na PO Jeseníky a její předmět ochrany 
– chřástala polního, je podrobně komentován v samostatném naturovém hodnocení kon-
cepce (Banaš 2022). Dle tohoto posouzení lze konstatovat, že plocha na území PO Jeseníky 
zasahuje do potenciálního biotopu druhu a její realizací lze předpokládat zábor okrajové části 
biotopu druhu na území PO. Celkový vliv plochy na chřástala polního byl vyhodnocen jako 
mírně negativní. 
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Plocha Z2/3 je vymezena ve III. zóně CHKO Jeseníky. V souvislosti s realizací plochy nedochází 
k dotčení biologicky hodnotných porostů, z pohledu zájmů chráněných v rámci CHKO může 
v případě realizace plochy dojít k ovlivnění krajinného rázu. Plocha je vymezena na úpatí 
svahu Čapího vrchu, do prostoru kulturních lučních porostů, kde navazuje na rozvojovou 
plochu Z15a. Rozšiřováním zástavby mimo proluky stávající zástavby a mimo dna údolí vod-
ních toků může dojít k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, jež je předmětem ochrany 
CHKO. Na tuto skutečnost upozorňuje i vyjádření Správy CHKO k jednotlivým změnám, jež 
jsou předmětem Změny č. 2. Vzhledem k lokalizaci plochy v blízkosti zastavěného území se-
verní části Sobotína, kde již při současném rozvoji zástavby dochází k narušení původní urba-
nistické struktury obce, nedojde k významnému narušení tohoto znaku krajinného rázu. Plo-
cha je vymezena v dostatečné blízkosti stávající zástavby ve vazbě na silniční komunikaci. 
V tomto ohledu je však nutné zvážit potenciální riziko kumulativních vlivů do budoucna, kdy 
při realizaci dalších změn územního plánu nelze vyloučit vymezení dalších nových zastavitel-
ných ploch v návaznosti na tuto plochu. Tento případný rozvoj obecní zástavby jižním smě-
rem, do svahů podél silniční komunikace, by byl z pohledu krajinného rázu nevhodný a mohl 
by vyvolat negativní vlivy budoucí podoby koncepce na krajinný ráz, jakožto předmět ochra-
ny CHKO Jeseníky. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná.  
 
P2/4 (ZX) – plocha zeleně se specifickým využitím 

Plocha je vymezena do prostoru stávající stabilizované plochy veřejných prostranství – zeleň 
v zastavěném území Sobotína, navazuje na areál zámku Sobotín a je určena k realizaci mini-
zoo. V rámci plochy se nacházejí ruderální porosty a vegetace narušených míst, jež porůstají 
deponie stavebního materiálu. V okrajích plochy se nacházejí náletové porosty dřevin (bio-
topy X6, X7 a X12), jižní hranice plochy je vedena podél břehové hrany Klepáčovského poto-
ka.  

Plocha je vymezena uvnitř zastavěného území na pozemcích vedených v ZPF, realizací plochy 
vzniká potenciál záboru půd ve II. třídě ochrany v rozsahu 0,82 ha. Realizace plochy tak bude 
mít významně negativní vliv na ZPF. 

Západní část plochy okrajově zasahuje do záplavového území Klepáčovského potoka. 
V případě této plochy proto nelze vyloučit potenciál negativního ovlivnění odtokových po-
měrů v území vlivem umisťování staveb do záplavového území. Stavby v záplavovém území 
mohou při povodňových stavech působit jako překážky v průtoku povodňových vod a jimi 
unášeného materiálu, nebezpečí v tomto případě představuje i oplocení. Vyloučením výstav-
by v záplavovém území v rámci plochy a respektováním nezastavěného pásu v šíři 6 m 
od břehové hrany vodního toku Klepáčovský potok lze předpokládat, že významný vliv plochy 
na odtokové poměry v území nenastane. Vliv plochy na odtokové poměry v území je mírně 
negativní. 

Plocha je vymezena v nivě Klepáčovského potoka a zasahuje až k břehové hraně vodního 
toku. Klepáčovský potok, jeho niva a břehové porosty jsou VKP ze zákona; realizací záměrů 
v rámci plochy bude dotčena významně degradovaná část nivy Klepáčovského potoka. Reali-
zací záměru minizoo se nepředpokládá snížení funkčnosti nivy vodního toku, nicméně reali-
zací záměru nelze vyloučit okrajové dotčení břehových porostů Klepáčovského potoka. Vliv 
na tuto část VKP však nebude významný, lze očekávat mírně negativní ovlivnění břehových 
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porostů vodního toku. Klepáčovským potokem je dle platného územního plánu veden lokální 
biokoridor L12, stávající zámecký areál (zahrada) je součástí lokálního biocentra L13. Navrže-
ná plocha nezasahuje do prostoru lokálního biokoridoru L12, nicméně v případě zástavby 
a realizace oplocení až k břehové hraně vodního toku nelze vyloučit mírně negativní ovlivně-
ní migrační prostupnosti tohoto lokálního biokoridoru. Z tohoto důvodu doporučujeme re-
spektovat nezastavěný pás podél vodního toku v min. šíři 6 m, a to včetně oplocení pro zmír-
nění tohoto negativního vlivu a zajištění migrační prostupnosti lokálního biokoridoru L12. 
Plocha okrajově zasahuje do lokálního biocentra L13 a dochází k okrajovému úbytku plochy 
LBC. Redukce plochy LBC L13 je z pohledu jeho funkčnosti a migrační prostupnosti zanedba-
telná. Plochou jsou dotčeny biologicky méně kvalitní ruderální porosty a vliv na LBC L13 je 
zanedbatelný. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná.  
 
Z2/4 (OX3) – plocha občanského vybavení se specifickým využitím 
K3 (RN2) – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru 

Změnou č. 2 je vymezena nová zastavitelná plocha Z2/4 v návaznosti na stávající skiareál 
U Vodojemu, ve vazbě na rozvojovou plochu pro rozšíření skiareálu K3, jejíž vymezení Změna 
č. 2 upravuje. V případě plochy K3 dochází k rozšíření plochy severozápadním směrem, které 
je částečné kompenzováno omezením rozsahu plochy na jihovýchodě; dochází tak ke zvýšení 
rozlohy plochy o cca 0,65 ha. 

Na žádost investora záměru byl v dotčené lokalitě zpracován biologický průzkum v souvislosti 
s přepracovaným návrhem rozšíření sjezdové tratě (Banaš 2021a). Dle tohoto průzkumu jsou 
řešené plochy situovány do kulturních lesních porostů ve svahu severovýchodní orientace 
nad obcí Sobotín. Z velké části se jedná o smrkové porosty, porosty náletových dřevin či pa-
seky, tedy biotopy silně ovlivněné či přímo vytvořené člověkem řady X dle Katalogu biotopů 
ČR (Chytrý et al. 2010). Plochy však okrajově zasahují i do přírodě blízkých či přírodních bio-
topů v zájmovém území. Severozápadní část upravené plochy K3 zasahuje do porostů nále-
tových dřevin s bohatě vyvinutým, květnatým bylinným patrem, které inklinují k přírodnímu 
biotopu L5.1 – Květnaté bučiny. Plocha Z2/4 mimo kulturní luční porosty ve východní části 
zahrnuje také část pravidelně sečeného lučního porostu, jenž odpovídá biotopu T1.1 – Mezo-
filní ovsíkové louky. 

Realizací navržené plochy Z2/4 dojde ke vzniku požadavku na zábor ZPF. Plocha je vymezena 
na půdách v V. třídě ochrany, plocha generuje zábor v rozsahu 1,15 ha. Vliv plochy na ZPF je 
mírně negativní.  

Plocha je vymezena v lučních porostech biotopu T1.1, kde byl v minulosti pozorován výskyt 
chřástala polního mimo území PO Jeseníky. Realizací plochy proto potenciálně může dojít 
k negativnímu ovlivnění tohoto zvláště chráněného druhu či záboru části jeho biotopu a zá-
boru části lučních porostů na území obce. Na tuto skutečnost upozorňuje i výše citovaná 
zpráva z biologického průzkumu (Banaš 2021a). Vliv plochy na tyto chráněné zájmy přírody 
ale nebude významný. Ke zmírnění negativních vlivů na přírodu a krajinu a další složky život-
ního prostředí jsou v rámci zprávy Biologického průzkumu území (Banaš 2021a) navržena 
konkrétní opatření, která je zapotřebí při případné realizaci i provozu záměru respektovat.  

Plocha K3 nebude vzhledem k povaze předpokládaného záměru generovat zábory ZPF a její 
vliv na ZPF je nulový. Obdobně jako v platném územním plánu lze předpokládat, že plocha K3 
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bude generovat zábor PUPFL, který se úpravou plochy zvyšuje z původních 1,74 ha 
na 2,09 ha. Tento zábor lze považovat za dočasný, po dobu provozu záměru. Záborem PUPFL 
dojde k mírným změnám v odtokových poměrech území, odkácením části lesního porostu se 
částečně sníží retenční schopnost území pro srážkové vody. Lesní porosty jsou VKP ze záko-
na, realizací záměru proto vzniká riziko negativního vlivu plochy na VKP, které však vzhledem 
k omezenému rozsahu odlesnění nebude významné. Dotčené lesní porosty jsou součástí roz-
sáhlého jádrového území biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců. Navržený záměr 
svým omezeným rozsahem nebude znamenat významnější ovlivnění tohoto biotopu. Nega-
tivní vlivy lze očekávat i v případě krajinného rázu, které budou únosného rozsahu, záměr 
navazuje na stávající lyžařský areál. 

V souvislosti s původním záměrem výstavby sjezdové tratě bylo provedeno zjišťovací řízení 
procesu EIA, v rámci kterého bylo zpracováno Oznámení záměru dle ZPV (Banaš 2019). 
Ze závěrů Oznámení vyplývá, že realizace záměru je z pohledu všech složek životního pro-
středí a veřejného zdraví akceptovatelná. Nejvýznamnějším negativním vlivem na složky ži-
votního prostředí souvisejícím s předmětným záměrem bude zábor pozemků určených 
k plnění funkce lesa a jejich odlesnění. Na základě citovaného Oznámení EIA byl vydán Závěr 
zjišťovacího řízení (č.j. KUOK 121915/2019 ze dne 20. 11. 2019), dle kterého záměr nemá 
významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Původně předložený 
záměr výstavby sjezdové tratě byl následně investorem opuštěn, resp. byl přepracován 
a jeho prostorový průmět na území obce Sobotín je součástí Změny č. 2.  

Výše popsané negativní vlivy na složky životního prostředí však nebudou přijetím Změny č. 2 
nově vznikat ve významnějším rozsahu, uvedené negativní vlivy byly očekávány již v případě 
původního rozsahu plochy K3. Úpravou vymezení plochy K3 proto lze předpokládat mírně 
negativní vliv, zejména v důsledku rozšíření dočasného záboru PUPFL.  

Jak je uvedeno již výše, dle platné legislativy je předložený záměr rozšíření sjezdové tratě 
záměrem, který podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
Proto doporučujeme budoucí záměry v ploše konzultovat s příslušnými OOP a OŽP a na zá-
kladě těchto konzultací zpracovat potřebná hodnocení vlivu záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví dle ZPV a případně i dle ZOPK. Stejný postup doporučujeme i v případě bu-
doucích záměrů v rámci plochy Z2/4, která umožňuje realizaci rekreačních zařízení 
s ubytováním a zasahuje do biologicky relativně hodnotnějších částí zájmového území, 
vč. možného výskytu zvláště chráněných druhů. 
 
Z2/5, Z2/6 (BV) – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

Plochy jsou návrhem Změny č. 2 vymezeny do lučních porostů v návaznosti na zastavěné 
území v centrální části souvislé zástavby Sobotína. Plochy jsou navrženy k realizaci obytné 
zástavby; v rámci plochy Z2/5 je možné umístit dva až tři rodinné domy, kapacita plochy Z2/6 
je jeden rodinný dům. 

Plocha Z2/5 je navržena do okraje komplexu kullturních lučních porostů biotopu X5. Luční 
porosty v rámci plochy Z2/6 jsou částečně ruderalizované s nepravidelným managementem. 
Porost se pohybuje na pomezí biotopu X5 a X7. 

Realizací ploch dojde k záboru ZPF. Plocha Z2/5 je vymezena na půdách ve III. třídě ochrany, 
plocha Z2/6 zasahuje do půd ve IV. třídě ochrany. V případě obou ploch lze očekávat zábory 
ZPF v rozsahu nižším než 0,5 ha, vliv ploch na ZPF je proto zanedbatelný. Plocha Z2/6 je situ-
ována v rámci ochranného pásma lesa, které je vymezeno 50 m od okraje lesa za účelem 



 Územní plán Sobotín – Změna č. 2 – Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
Návrh pro veřejné projednání – září 2022  7 
 

ochrany PUPFL a lesa jakožto VKP ze zákona. Realizací plochy proto vzniká potenciál negativ-
ního ovlivnění VKP ze zákona a PUPFL. Dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v pří-
padě nové výstavby nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa, rozhodnutí o umís-
tění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. 
Návrh Změny č. 2 tuto skutečnost reflektuje a realizaci plochy v ochranném pásmu lesa 
podmiňuje výše uvedenou zákonnou povinností. Vliv na PUPFL a VKP les je proto zanedba-
telný. 

Plochy jsou vymezeny na území PO Jeseníky. Vliv ploch na PO Jeseníky a její předmět ochra-
ny – chřástala polního je podrobně komentován v samostatném naturovém hodnocení kon-
cepce (Banaš 2022). Dle tohoto posouzení lze konstatovat, že plochy na území PO Jeseníky 
zasahují do potenciálního biotopu druhu a její realizací lze předpokládat zábor okrajové části 
biotopu druhu na území PO. Celkový vliv ploch na chřástala polního byl vyhodnocen jako 
mírně negativní. 

Obě plochy se nacházejí na území CHKO Jeseníky, kde plocha Z2/5 zasahuje do III. zóny 
a plocha Z2/6 do IV. zóny CHKO. V souvislosti s realizací ploch nedochází k dotčení biologicky 
hodnotných porostů, z pohledu zájmů chráněných v rámci CHKO může v případě realizace 
plochy Z2/5 dojít k ovlivnění krajinného rázu. Plocha je vymezena na úpatí svahu údolí Klepá-
čovského potoka, do prostoru kulturních lučních porostů, kde rozšiřuje zástavbu v návaznosti 
na zastavěné území. Realizací plochy Z2/5 dojde k rozšíření zástavby do svahu údolí. Rozšiřo-
váním zástavby mimo proluky stávající zástavby a mimo dna údolí vodních toků může dojít 
k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, jež je předmětem ochrany CHKO. Na tuto skuteč-
nost upozorňuje i vyjádření Správy CHKO k jednotlivým změnám, jež jsou předmětem Změny 
č. 2. Vzhledem k lokalizaci plochy v návaznosti na zastavěné území a k jejímu omezenému 
rozsahu, nedojde k významnému narušení tohoto znaku krajinného rázu. Plocha je vymezena 
v dostatečné blízkosti stávající zástavby ve vazbě na silniční komunikaci.  

V tomto ohledu je však nutné zvážit potenciální riziko kumulativních vlivů do budoucna, kdy 
při realizaci dalších změn územního plánu nelze vyloučit vymezení dalších nových zastavitel-
ných ploch v návaznosti na tuto plochu. Tento případný rozvoj obecní zástavby severním 
směrem, do svahů podél silniční komunikace, by byl z pohledu krajinného rázu nevhodný 
a mohl by vyvolat negativní vlivy budoucí podoby koncepce na krajinný ráz, jakožto předmět 
ochrany CHKO Jeseníky. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná.  
 
Z2/8 (VZ) – plocha výroby a skladování – zemědělská výroba 

Plocha je vymezena v lokalitě Nad Kostelem za účelem realizace zemědělské stavby (skladu 
krmiv) ve vazbě na stávající zemědělský areál a dále za účelem realizace vodních nádrží – 
retenční nádrže a kořenové ČOV. Plocha je situována v centrální části Sobotína a je umístěna 
do silně antropogenně ovlivněných biotopů, ruderalizujících lučních porostů, jež jsou vmeze-
řeny do úzkého lemu mezi stávající obslužnou komunikací zemědělského areálu a liniovým 
břehovým porostem dřevin podél bezejmenné vodoteče. Vegetace v rámci plochy je lokálně 
narušena pojezdy vozidel a deponiemi dřevěného materiálu. Porost v rámci plochy odpovídá 
biotopům X6 a X7. Jižně plocha přiléhá k porostům podél vodního toku, které jsou dle aktua-
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lizované vrstvy mapování biotopu (AOPK ČR 2022a) hodnoceny jako přírodní biotop L2.2. 
Plocha do porostu dřevin nezasahuje. 

Realizací plochy vzniká požadavek na zábor ZPF na půdách v I. třídě ochrany v rozsahu 
0,42 ha. Vzhledem k vysoké kvalitě půd je vliv plochy na ZPF významně negativní.  

Plocha je určena k realizaci retenční nádrže a kořenové čističky odpadních vod ve vazbě 
na bezejmenný vodní tok, jenž plochu lemuje z jihu. Dotčený vodní tok je VKP ze zákona. 
Realizací nevhodně řešených záměrů v rámci plochy může proto docházet k negativnímu 
ovlivnění jakosti vod ve vodním toku nebo ke změnám ve vodním režimu ve vodním toku, 
což v důsledku může negativně ovlivnit vodní tok jakožto VKP. S ohledem na uvedené sku-
tečnosti nelze a priori vyloučit významný negativní vliv plochy na vodní prostředí a přírodu 
a krajinu. Vzhledem k nevyloučení negativního vlivu plochy na odtokové poměry, jakost vod 
a VKP ze zákona doporučujeme konkrétní budoucí záměry v rámci plochy Z2/8 projednat 
s příslušným orgánem ochrany přírody. Vhodným řešením konkrétních budoucích záměrů 
v rámci plochy lze naopak očekávat potenciální zlepšení akumulační a retenční schopnosti 
území a zvýšení heterogenity krajiny. 

Plocha se nachází na území III. zóny CHKO Jeseníky. V souvislosti s realizací plochy lze před-
pokládat realizaci staveb, které mohou mít vliv na krajinný ráz; tento vliv lze očekávat pouze 
v případě realizace zamýšleného skladu krmiv. Ostatní zamýšlené záměry (retenční nádrž 
a kořenová ČOV) nemají potenciál se významně projevovat v krajině, na druhou stranu mo-
hou představovat nové přírodě blízké prvky v krajině. Z pohledu případné realizace skladu 
krmiv lze předpokládat, že při dodržení stanovených regulativů pro plochu Z2/8 nedojde 
k významnému poškození krajinného rázu. Objekt skladu je vhodné realizovat v přímé vazbě 
na stávající zemědělský areál, kde nový zemědělský objekt okrajově posílí mírně negativní 
projev tohoto zemědělského areálu.  

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná.  
 
P2/5 (BV) – plocha bydlení v rodinných domech – venkovská 
Z2/7 (DS) – plocha dopravní infrastruktury – silniční 

Plochy jsou vymezeny ve střední části Sobotína v rámci zastavěného území. Plocha přestavby 
P2/5 je vymezena v lokalitě U Kapličky, na ploše zrušeného vodního zdroje; Změnou č. 2 do-
chází ke změně využití území na plochu bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plo-
cha se tak stane součástí navazující zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech – ven-
kovské BV č. Z30. Plocha Z2/7 je vymezena v blízkosti areálu kostela s hřbitovem za účelem 
realizace parkoviště. 

Plocha P2/5 je vymezena v lučních porostech biotopu X5, plocha Z2/7 je vymezena do nivy 
Klepáčovského potoka, zahrnuje zejména vlhčí luční porosty nivy a okrajově zasahuje do lini-
ového porostu vzrostlých dřevin.  

Plocha P2/5 je vymezena mimo pozemky ZPF, plocha Z2/7 je sice vymezena na pozemcích 
ZPF, ale byla pro jiné využití vyhodnocena z hlediska záboru ZPF již v platném územním plá-
nu. Realizací ploch tedy nedojde k novým záborům ZPF a jejich vliv na půdu je nulový. 

Plocha Z2/7 je vymezena v nivě Klepáčovského potoka, v těsné blízkosti vodního toku. Tyto 
krajinné struktury jsou VKP ze zákona. Realizací zpevněných ploch v rámci nivy Klepáčovské-
ho potoka může dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů a ke snížení funkce neza-
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stavěné části nivy vodního toku. Tento vliv nebude významný, nicméně vzhledem k povaze 
zamýšleného záměru doporučujeme pro snížení negativního vlivu na odtokové poměry 
a nivu vodního toku jako VKP realizovat parkovací stání s použitím minimálního rozsahu 
zpevněných ploch, například pomocí zatravňovacích dlažeb či částečného zpevnění plochy 
štěrkem. Dále je plochou Z2/7 dotčen porost vzrostlých dřevin. Tyto dřeviny mohou předsta-
vovat biologicky hodnotné struktury v území, a to jak pro hnízdící ptáky, tak pro saproxylický 
hmyz. Z tohoto důvodu je žádoucí tyto dřeviny ponechat bez zásahu, popřípadě jejich nutné 
odstranění projednat s příslušným orgánem ochrany přírody. Na základě výše uvedených 
skutečností lze celkově očekávat mírně negativní ovlivnění odtokových poměru a přírodní 
složky životního prostředí realizací plochy Z2/7, které lze úspěšně zmírnit přijetím navrže-
ných opatření. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná.  
 
Z2/9, Z2/10 (SV) – plochy smíšené obytné – venkovské 

Plochy jsou vymezeny v jižní části Sobotína; každá z nich je určena k realizaci jednoho rodin-
ného domu. 

Plocha Z2/9 je vymezena do prostoru nivy Klepáčovského potoka, v přímé vazbě na jeho 
břehové porosty a zahrnuje vlhčí ruderální luční porost se solitérními dřevinami lužního cha-
rakteru. Značná část plochy je navržena do neudržované části lužního porostu (biotopy X7 
a X12). Plocha Z2/10 je vymezena do fragmentu kulturních lučních porostů biotopu X5. 

Realizací ploch vzniká požadavek na zábor ZPF. V případě plochy Z2/9 dojde k záboru půd 
ve  II. třídě ochrany, rozsah záboru je však řádové nižší než 0,5 ha; vliv plochy na ZPF bude 
mírně negativní. Plocha Z2/10 je vymezena na půdách v V. třídě ochrany a její rozsah je nižší 
než 0,5 ha. Vzhledem k okrajovému záboru bonitně méně kvalitních půd je vliv plochy na ZPF 
nulový.  

Plocha Z2/10 je vymezena na území PO Jeseníky. Vliv plochy na PO Jeseníky a její předmět 
ochrany – chřástala polního, je podrobně komentován v samostatném naturovém hodnocení 
koncepce (Banaš 2022). Dle tohoto posouzení lze konstatovat, že plocha na území PO Jesení-
ky zasahuje do potenciálního biotopu druhu a její realizací lze předpokládat zábor okrajové 
části biotopu druhu na území PO. Celkový vliv plochy na chřástala polního byl vyhodnocen 
jako mírně negativní. 

Plocha Z2/9 zasahuje do porostů, které jsou dle platného územního plánu součástí lokálního 
biocentra L15 v nivě Klepáčovského potoka, jež je společně s vodním tokem VKP ze zákona. 
Realizací plochy může dojit k negativnímu ovlivnění těchto obecně chráněných zájmů 
dle ZOPK. Při realizaci zpevněných ploch v rámci plochy Z2/9 nelze vyloučit snížení retenční 
schopnosti nivy Klepáčovského potoka a okrajové zhoršení migrační prostupnosti 
a funkčnosti lokálního biocentra L15. Plocha je v území vymezena do silně ruderalizovaných 
porostů nivy a její rozsah je relativně nízký. Vzhledem k těmto skutečnostem lze předpoklá-
dat mírně negativní ovlivnění VKP a ÚSES.  

Obě plochy se nacházejí na území CHKO Jeseníky, kde plocha Z2/10 zasahuje do III. zóny 
a plocha Z2/9 do IV. zóny CHKO. V souvislosti s realizací ploch nedochází k dotčení biologicky 
hodnotných porostů, z pohledu zájmů chráněných v rámci CHKO ale může v případě realiza-
ce plochy Z2/10 dojít k ovlivnění krajinného rázu. Plocha je navržena do prostoru rozptýlené 
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zástavby ve svahu ve vazbě na stávající souvisle zastavěné území obce. Realizací plochy 
Z2/10 dojde k rozšíření zástavby do svahu údolí. Rozšiřováním zástavby mimo proluky stáva-
jící zástavby a mimo dna údolí vodních toků může dojít k negativnímu ovlivnění krajinného 
rázu, jež je předmětem ochrany CHKO. Na tuto skutečnost upozorňuje i vyjádření Správy 
CHKO k jednotlivým změnám, jež jsou předmětem Změny č. 2. Realizací plochy dojde 
k okrajovému rozšíření zástavby, nicméně lze předpokládat, že plocha v kumulaci se soused-
ní rozvojovou plochou Z49 naruší charakter rozptýlené zástavby okraje zastavěného území 
a  zhustí zástavbu v lokalitě. Míra zahuštění rozptýlené zástavby v místě navržené plochy 
Z2/10 bude z pohledu krajinného rázu únosná. V tomto případě je však žádoucí, aby 
do budoucna nedocházelo k dalšímu vyplňování proluk zástavby a zahušťování zástavby 
v lokalitě. Takový rozvoj zástavby by mohl narušit rozptýlený charakter okraje souvislé zá-
stavby Sobotína a narušil zachovalou urbanistickou strukturu obce, která je jedním ze znaků 
krajinného rázu krajinného celku Údolí Desné a Sobotínsko. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná.  
 
Z2/11, rozšíření Z78 (RI) – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Změna č. 2 navrhuje změny využití území v místní části Klepáčov, za účelem realizace staveb 
pro rekreaci. V rámci plochy Z2/11 je navržena výstavba jednoho rekreačního objektu. Navr-
žené změny jsou vymezeny v prolukách zástavby Klepáčova v rámci zastavěného území.  

V případě obou změn využití území jsou dotčeny zejména porosty náletových dřevin biotopu 
X12 a ruderální bylinné vegetace biotopu X7. Porost v rámci rozšíření plochy Z78 má díky 
přítomnosti vodního toku vlhčí charakter s dominancí devětsilů. 

Plocha Z2/11 je navržena mimo pozemky ZPF, realizací plochy tedy nevzniká riziko negativní-
ho vlivu na ZPF. Rozšíření plochy Z78 bude generovat okrajový zásah do ZPF. Navržené rozší-
ření plochy zasahuje do pozemků v V. třídě ochrany a jeho realizací dojde k záboru řádově 
nižším než 0,5 ha; vliv rozšíření plochy na ZPF je proto vzhledem k okrajovému dotčení bo-
nitně méně kvalitních půd zanedbatelný. Obě navržené změny využití území jsou situovány 
v rámci ochranného pásma lesa, které je vymezeno 50 m od okraje lesa za účelem ochrany 
PUPFL a lesa jakožto VKP ze zákona. Realizací řešených změn využití území proto vzniká po-
tenciál negativního ovlivnění VKP ze zákona a PUPFL. Dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
je v případě nové výstavby nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa. Rozhodnutí 
o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní 
správy. Návrh Změny č. 2 tuto skutečnost reflektuje a realizaci řešených změn využití území 
v ochranném pásmu lesa podmiňuje výše uvedenou zákonnou povinností. Vliv na PUPFL 
a VKP les je proto zanedbatelný. 

Plochy jsou vymezena na území PO Jeseníky. Vliv ploch na PO Jeseníky a její předmět ochra-
ny chřástala polního je podrobně komentován v samostatném naturovém hodnocení kon-
cepce (Banaš 2022). Dle tohoto posouzení lze konstatovat nulový vliv ploch na PO. 

Řešené změny využití území jsou navrženy na území CHKO Jeseníky, kde zasahují do III. zóny 
ochrany. Plochy zde nezasahují do porostů se zvýšenou biologickou hodnotou, realizací řeše-
ných změn ale může dojít k okrajovému vlivu na krajinný ráz. Plochy změn jsou vymezeny 
v místní části Klepáčov, kde je poměrně dobře zachovalá rozptýlená urbanistická struktura 
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zástavby. Navržené změny využití území významně nerozšiřují fragmenty stávající zástavby, 
jsou malého rozsahu a jejich vliv na krajinný ráz je minimální. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná.  
 

Z2/12 (DS) – plocha dopravní infrastruktury – silniční 

Plocha Z2/12 je vymezena v lokalitě Na Skřítku, ve vazbě na silnici I/11, za účelem realizace 
parkoviště pro turisty. Plocha zahrnuje okrajové porosty vzrostlých dřevin podél silniční ko-
munikace, stávající zpevněné plochy a ruderální vegetaci, biotopy X9A, X7 a X1. 

Plocha je vymezena mimo pozemky vedené v ZPF, realizací plochy nedojde k záborů ZPF a její 
vliv na ZPF je nulový. Plocha je situována v rámci ochranného pásma lesa, které je vymezeno 
50 m od okraje lesa za účelem ochrany PUPFL a lesa jakožto VKP ze zákona. Realizací plochy 
Z2/12 proto vzniká potenciál negativního ovlivnění VKP ze zákona a PUPFL. Dle ustanovení 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, je v případě nové výstavby nutno dodržovat vzdálenost 
do 50 m od okraje lesa. Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen 
se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Návrh Změny č. 2 tuto skutečnost reflektuje 
a realizaci plochy v ochranném pásmu lesa podmiňuje výše uvedenou zákonnou povinností. 
Vliv na PUPFL a VKP les je proto zanedbatelný. 

Plocha umožňuje realizaci relativně rozsáhlé zpevněné plochy, která může ovlivnit odtokové 
poměry v území; zastavěním celé plochy nepropustným povrchem může dojít ke zhoršení 
odtokových poměrů v území. Plocha se navíc nachází na území III. zóny CHKO Jeseníky a její 
realizací tak může dojít k negativnímu vlivu na přírodní podmínky v rámci CHKO. Na tuto sku-
tečnost poukazuje i vyjádření Správy CHKO Jeseníky ve svém vyjádření k jednotlivým navrže-
ným změnám využití území, které jsou obsahem Změny č. 2 ÚP. Správa CHKO podmiňuje 
realizaci plochy Z2/12 vyhotovením studie specifikující charakter a rozsah záměrů v rámci 
plochy. Obecně je pro plochy parkovišť na území CHKO požadováno, aby respektovaly stáva-
jící terén, umožňovaly vsak dešťových vod, působily co nejmíň nápadně a v dobách nízké 
návštěvnosti měly charakter například travnaté louky s vyštěrkovanými příjezdy, apod. Zpra-
covatel SEA je toho názoru, že v případě splnění tohoto požadavku orgánu ochrany přírody 
a doložení nezbytnosti realizace této plochy požadovanou samostatnou studií bude plocha 
pravděpodobně generovat únosné vlivy na odtokové poměry i krajinný ráz a je v tomto ohle-
du akceptovatelná. 

Plocha je vymezena na území PO Jeseníky. Vliv plochy na PO Jeseníky a její předmět ochrany 
– chřástala polního, je podrobně komentován v samostatném naturovém hodnocení kon-
cepce (Banaš 2022). Dle tohoto posouzení lze konstatovat nulový vliv plochy na PO. 

Realizace plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akcep-
tovatelná.  

 
Sekundární vlivy realizace návrhu Změny č. 2 

Sekundární vlivy realizace návrhu Změny č. 2 se projeví zejména u záboru zemědělské půdy 
jako snížení retenčních schopností území, zrychlení odtoku dešťových vod a snížení vlhkosti 
v ovzduší. Tento vliv je však většinově pozitivně kompenzován optimalizací místního a nad-
místního systému ekologické stability v řešeném území. Sekundárním vlivem realizace staveb 
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pro bydlení je mírné zvýšení intenzity cílové osobní dopravy s doprovodnými negativními 
vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci. 

Všechny uvedené sekundární vlivy se výrazněji projeví nikoliv u jednotlivých ploch, ale 
v kumulaci vlivů všech ploch, resp. při jejich postupné realizaci bude jejich účinek postupně 
narůstat.  

Ani při realizaci všech navržených ploch se nepředpokládá natolik výrazné zhoršení kvality 
jednotlivých složek životního prostředí, aby předložená koncepce nemohla být realizována. 
 
Synergické vlivy realizace návrhu Změny č. 2 

Synergické vlivy jsou vlivy, jejichž současným působením vzniká nečekaně velká reakce ne-
odpovídající prostému součtu daných vlivů.  

U předloženého návrhu Změny č. 2 může dojít k takovému synergickému působení zejména 
u postupného mírného zhoršení kvality ovzduší a hladiny hluku, k němuž bude postupně do-
cházet vlivem zvýšení počtu staveb a tedy i vozidel návštěvníků či trvale bydlících obyvatel 
v řešeném území. Výsledkem tohoto synergického působení může následně být vyšší naru-
šení pobytové pohody obyvatel, než přísluší prostému působení jednotlivých vlivů, které sa-
my o sobě budou s největší pravděpodobností podlimitní. 

Přestože tyto synergické vlivy nelze zcela vyloučit, jsou zpracovatelé SEA názoru, že u předlo-
ženého návrhu Změny č. 2 se tyto vlivy sledovatelným způsobem neprojeví a nebudou mít 
významný negativní vliv na veřejné zdraví. 
 
Kumulativní vlivy realizace návrhu Změny č. 2 u dalších složek životního prostředí 

Kumulativní vlivy se u předloženého návrhu Změny č. 2 projeví i u dalších hodnocených slo-
žek životního prostředí, u kterých byly při hodnocení jednotlivých ploch zjištěny negativní 
vlivy. Jedná se zejména o kumulativní vliv postupné zástavby území na krajinný ráz, na úby-
tek zemědělské půdy, fragmentaci území a na postupné zvýšení intenzity dopravy v území 
s doprovodným zvýšením hlukové a imisní zátěže. 

Vzhledem k velikosti a struktuře sídla a výměře navrhovaných ploch se nepředpokládá, že by 
i s přihlédnutím ke kumulativním účinkům realizace návrhu změny ÚP nastaly okolnosti, kte-
ré by bránily realizaci předložené koncepce jako celku. 
 
Přechodné, střednědobé a dlouhodobé vlivy realizace Změny č. 2 

Všechny vlivy uvedené v tomto hodnocení se považují při realizaci návrhu Změny č. 2 za vlivy 
trvalé. Za přechodné vlivy jsou považovány pouze vlivy fáze výstavby jednotlivých objektů, 
tj. konkrétních staveb, které již nejsou předmětem tohoto posouzení. 

 
V průběhu hodnocení nebyly shledány takové významné negativní vlivy, které by realizaci 
návrhu Změny č. 2 jako celkové koncepce bránily nebo ji výrazně omezovaly. U některých 
navrhovaných ploch jsou doporučeny podmínky pro realizaci, jejichž účelem je minimalizovat 
či zcela eliminovat negativní vlivy jejich realizace. Vliv návrhu Změny č. 2 jako celkové kon-
cepce je i při zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území akceptovatelný, je 
však žádoucí respektovat následující obecná doporučení: 
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Ochrana půdy: 

 Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla zachována kom-
paktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi 
nezpevněných pozemků nebo zvýšenému riziku negativních dopadů bořivých větrů 
na okrajové části lesních porostů. 

 Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem výstav-
by, a to v mimoprodukčním období říjen-březen. 

 Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení úrodnosti pozemků přímo v daném 
území nebo jeho blízkém okolí. 

Ochrana povrchových a podzemních vod: 

 U ploch vymezených v blízkosti vodních toků je nutné zachovat pásmo o šířce minimálně 
6 m od břehové čáry zcela bez zástavby. 

Stabilizace odtokových poměrů: 

 Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení odtoku dešťových vod ze zastavěných 
a zpevněných ploch s použitím zasakování (je-li možná) nebo retence. 

Ochrana krajinného rázu a životního prostředí obecně: 

 V maximální možné míře přizpůsobit zástavbu ochraně místního krajinného rázu. 

 Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně významných krajinných dominant po-
drobit hodnocení vlivů na krajinný ráz. 

 Umisťování záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. podrobit hodnocení 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (projektová EIA). Respektovat závěry již zpraco-
vaných hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb., resp. dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném 
znění. 

Ochrana flóry, fauny, ekosystémů a ÚSES: 

 Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině používat autochtonní druhy a vyvaro-
vat se výsadbám nepůvodních druhů rostlin. 

 Nebudovat v území nové bariéry významně bránící migraci živočichů, případně zajistit 
zachování průchodnosti krajiny vytvořením náhradních migračních cest kolem nově vyme-
zených ploch výstavby. 

Ochrana kulturních památek 

 Při realizaci navržené zástavby v blízkosti kulturních památek respektovat jejich výskyt, 
a pokud to bude možně, zapracovat jejich umístění do architektonického řešení zástavby. 

 
U navržených rozvojových ploch se zjištěnými závažnými reálnými či potenciálními záporný-
mi vlivy na životní prostředí (příp. kumulací či synergickým působením mírnějších záporných 
vlivů) jsou nad rámec podmínek využití uvedených ve výrokové části návrhu Změny č. 2 
a nad rámec obecných podmínek uvedených v předchozím textu navrhována následující 
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů: 
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Popis opatření pro předcházení snížení nebo kompenzaci zjištěných negativních vlivů 
pro jednotlivé rozvojové plochy 

Číslo                    
plochy 

Typ plochy s rozdílným                    
způsobem využití 

Podmínka realizace plochy 

Z2/2 (RH) – plocha staveb                           
pro hromadnou rekreaci 
 
 

Za účelem snížení vlivu na odtokové poměry v území 
je žádoucí vyloučit výstavbu ve vymezeném                         
záplavovém území v rámci plochy a respektování 
nezastavěného pásu v šíři 6 m od břehové hrany 
vodního toku. 

K2/1 (VV) – plocha vodní                                
a vodohospodářská 
 

Vzhledem k nevyloučení negativního vlivu plochy                  
na odtokové poměry, jakost vod a VKP ze zákona 
doporučujeme konkrétní budoucí záměry v rámci 
plochy projednat s příslušným orgánem ochrany 
přírody. Vhodným řešením konkrétních budoucích 
záměrů v rámci plochy lze očekávat potenciální             
zlepšení akumulační a retenční schopnosti území                 
a zvýšení heterogenity krajiny. 

P2/4 (ZX) – plocha zeleně                           
se specifickým využitím 

Za účelem snížení vlivu na odtokové poměry,                     
migrační prostupnost prvků ÚSES a VKP vodní tok                     
a nivu je žádoucí vyloučit výstavbu ve vymezeném 
záplavovém území v rámci plochy a respektování 
nezastavěného pásu v šíři 6 m od břehové hrany 
vodního toku. 

Z2/4 
 
 
 
K3 

(OX3) – plocha občanského 
vybavení se specifickým        
využitím 
 
(RN2) – plochy rekreace                 
na plochách přírodního                    
charakteru 

Plochy umožňují realizaci záměrů – rozšíření                         
sjezdové tratě a výstavbu občanského vybavení, 
které mohou podléhat zjišťovacímu řízení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění.  
Doporučujeme proto budoucí záměry v ploše                    
konzultovat s příslušnými OOP a OŽP a na základě 
těchto konzultací zpracovat potřebná hodnocení 
vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví         
dle ZPV a případně i dle ZOPK. 
Pro ochranu biologicky hodnotných částí dotčeného 
území je žádoucí respektovat konkrétní opatření 
navržená v rámci zprávy Biologického průzkumu 
území (Banaš 2021a). 

Z2/7 (DS) – plocha dopravní                      
infrastruktury – silniční 

Pro snížení negativního vlivu na odtokové poměry                 
a nivu vodního toku jako VKP realizovat parkovací 
stání s použitím minimálního rozsahu zpevněných 
ploch, například pomocí zatravňovacích dlažeb                       
či částečného zpevnění plochy štěrkem. 
Při realizaci záměrů v rámci plochy je vhodné                        
ponechat přítomné vzrostlé dřeviny bez zásahu, 
popřípadě jejich nutné odstranění projednat 
s příslušným orgánem ochrany přírody. Tyto dřeviny 
mohou představovat biologicky hodnotné struktury 
v území, a to jak pro hnízdící ptáky, tak pro saproxy-
lický hmyz. 
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Z2/8 (VZ) – plocha výroby                                  
a skladování – zemědělská 
výroba 

Vzhledem k nevyloučení negativního vlivu plochy                   
na odtokové poměry, jakost vod a VKP ze zákona 
doporučujeme konkrétní budoucí záměry v rámci 
plochy projednat s příslušným orgánem ochrany 
přírody. Vhodným řešením konkrétních budoucích 
záměrů v rámci plochy lze očekávat potenciální          
zlepšení akumulační a retenční schopnosti území                  
a zvýšení heterogenity krajiny. 
Za účelem ochrany krajinného rázu je vhodné                         
pro předpokládanou výstavbu skladu krmiv                           
preferovat východní části plochy ve vazbě                                        
na stávající zemědělský areál. 

Z2/12 (DS) – plocha dopravní                     
infrastruktury – silniční 
 

Při realizaci plochy respektovat požadavek Správy 
CHKO na vyhotovení studie specifikující charakter                    
a rozsah záměrů v rámci plochy. Ve studii je                          
zapotřebí také vyřešit otázku nezbytnosti realizace 
této plochy ve vazbě na již existující parkoviště                        
Na Skřítku. Obecně je pro plochy parkovišť na území 
CHKO požadováno, aby respektovaly stávající terén, 
umožňovaly vsak dešťových vod, působily                                
co nejméně nápadně a v dobách nízké návštěvnosti 
měly charakter například travnaté louky                                      
s vyštěrkovanými příjezdy, apod. 

 

 

 

 
 

B.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTÍN NA EVROPSKY                              
VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI 

 

          Vyhodnocení Změny č. 2 Územního plánu Sobotín z hlediska vlivů na evropsky význam-
né lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, bylo zpracováno jako samostatný elaborát – Posouzení vlivu 
koncepce: „Změna č. 2 ÚP Sobotín“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Ekogroup Czech s.r.o., 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., září 2022) s následujícími závěry: 

    Východní okraj území obce je součástí EVL Praděd (CZ0714077), v severozápadní části se 
nachází EVL Sobotín – domov důchodců a celá severovýchodní polovina území obce leží 
v ptačí oblasti (PO) Jeseníky (CZ0711017). Pozornost je v textu naturového hodnocení věno-
vána těm rozvojovým aktivitám – změnám využití území, které by potenciálně mohly ovlivnit 
území přítomné EVL a PO. Po prostudování koncepce bylo konstatováno, že podrobnější po-
zornost hodnocení bude věnována zejména těm funkčním plochám (rozvojovým aktivitám), 
které navrhují novou zástavbu či významnou funkční změnu stávajících biotopů na území PO 
Jeseníky a mohou tak potenciálně ovlivnit biotopy předmětů ochrany PO. V případě EVL Pra-
děd a EVL Sobotín – domov důchodců nedochází k zásahu navržených změn v hodnocené 
koncepci do těchto lokalit soustavy Natura 2000. Nově navržené změny využití území nejsou 
v prostorovém překryvu s územím EVL ani nemají potenciál negativně ovlivnit předměty 
ochrany předmětných EVL. Na tuto skutečnost poukazuje i stanovisko OOP ke Změně č. 2 
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Územního plánu Sobotín, na základě kterého nebyl vyloučen možný významný negativní vliv 
pouze v případě PO Jeseníky. 

     Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Sobotín je vymezení 12 nových zastavitelných 
ploch, pěti ploch přestavby a jedné plochy změn v krajině, dále dochází k rozšíření zastavitel-
né plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI Z78, vymezené v platném územním plánu v místní 
části Klepáčov a ke změně vymezení plochy plocha rekreace na plochách přírodního charak-
teru K3 pro realizaci sjezdovky U Vodojemu.  

     Změny využití území, které jsou předmětem Změny č. 2 Územního plánu Sobotín, byly 
podrobeny prostorové analýze  ve vztahu k případné kolizi s územím PO či s lokalitami výsky-
tu jejich předmětů ochrany na území PO či v její bezprostřední blízkosti.  

     Dle výsledků úvodního screeningu navržených změn využití území lze konstatovat, že 
u sedmi nově navržených ploch obsažených v hodnocené koncepci, dochází k prostorové 
kolizi s územím PO Jeseníky. Na území PO dále dochází návrhem Změny č. 2 k rozšíření stáva-
jící rozvojové plochy Z78. U těchto změn využití území lze tedy vyslovit potenciální riziko ne-
gativního ovlivnění lokality soustavy Natura 2000. Důvodem je především vymezení ploch 
do prostoru PO Jeseníky či prostorová kolize konkrétních změn s biotopem předmětu ochra-
ny PO – chřástala polního. Těmto změnám je v rámci následujícího hodnocení věnována zvý-
šená pozornost a jsou v textu dále hodnoceny. Kolize navržených změn využití území 
s biotopem výskytu druhého z předmětů ochrany PO Jeseníky – jeřábka lesního nebyla zjiš-
těna. 

     U ostatních navržených změn využití území lze vyloučit negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000 (PO Jeseníky), a to především z důvodu absence kolize těchto ploch s územím 
PO a biotopem předmětů ochrany na území PO. Ve správním území obce Sobotín se vykytuje 
ve vhodných biotopech chřástal polní – předmět ochrany PO, a to i mimo území PO Jeseníky. 
Změna č. 2 navrhuje některé plochy, či změny vymezení ploch, konkrétně plochy pro rozvoj 
skiareálu U Vodojemu K3 a plochy Z2/4 do prostoru udávaných nálezů tohoto druhu. Tyto 
plochy jsou však dostatečně vzdáleny od hranice PO Jeseníky. Realizací těchto ploch nedojde 
k negativnímu vlivu koncepce na biotopy druhu na území PO, a proto nejsou tyto navržené 
změny využití území, jež jsou situovány mimo PO Jeseníky, dále řešeny. 

     Přehled potenciálně kolizních změn využití území, u nichž nebyl vyloučen vliv na předměty 
ochrany a celistvost PO Jeseníky, je uveden v následující tabulce, společně se stručným ko-
mentářem zdůvodňujícím jejich zařazení mezi hodnocené plochy. 

Označení 
plochy 

Funkční využití plochy  Výměra 
(ha) 

 Důvod zařazení mezi hodnocené plochy 

Z2/3 
BV – plocha bydlení 
v rodinných domech                           
– venkovské 

0,40 

Plocha je navržena na území PO Jeseníky.                
Plocha zasahuje do lučních porostů, které mohou 
představovat potenciální biotop chřástala polního 
na území PO. 

Z2/5 
BV – plocha bydlení 
v rodinných domech                               
– venkovské 

0,37 

Plocha je navržena na území PO Jeseníky.                       
Plocha zasahuje do lučních porostů, které mohou 
představovat potenciální biotop chřástala polního 
na území PO. 

Z2/6 
BV – plocha bydlení 
v rodinných domech                       
– venkovské 

0,18 

Plocha je navržena na území PO Jeseníky.                        
Plocha zasahuje do lučních porostů, které mohou 
představovat potenciální biotop chřástala polního 
na území PO. 
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Z2/8 
VZ – plocha výroby                                          
a skladování – zeměděl-
ská výroba 

0,42 

Plocha je navržena na území PO Jeseníky.        
Plocha zasahuje do lučních porostů, které mohou 
představovat potenciální biotop chřástala polního 
na území PO. 

Z2/10 
SV – plocha smíšená 
obytná venkovská 

0,19 

Plocha je navržena na území PO Jeseníky.               
Plocha zasahuje do lučních porostů, které mohou 
představovat potenciální biotop chřástala polního 
na území PO. 

Z2/11 
RI – plocha staveb                                      
pro rodinnou rekreaci 

0,09 Plocha je navržena na území PO Jeseníky.  

Z2/12 
DS – plocha dopravní                          
infrastruktury – silniční 

0,32 Plocha je navržena na území PO Jeseníky. 

rozšíření 
plochy Z78 

RI – plocha staveb                                   
pro rodinnou rekreaci 

0,06 Plocha je navržena na území PO Jeseníky. 

 
Základní popis Ptačí oblasti Jeseníky: 

PO Jeseníky (kód: CZ07110170) byla vyhlášena Nařízením vlády ČR č. 599/2004 Sb. na ploše 
52 164 ha.  

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace těchto druhů ptáků: chřástal polní (Crex 
crex) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia) a jejich biotopy (§1 nařízení Vlády ČR). Cílem ochrany 
ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků, pro které je 
oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování 
populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany (§1 nařízení Vlády ČR). 

Jeřábek se na území PO nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních porostech s boha-
tým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Jeho populace v době 
vyhlášení PO dosahovala 60 rozmnožujících se párů. Chřástal polní je v území vázán na roz-
sáhlé luční porosty a fragmenty podmáčených luk. Na území PO byl v době vyhlášení PO 
udáván v počtu 100 rozmnožujících se jedinců (zdroj: AOPK ČR). 
 
V následující tabulce je uveden přehled všech předmětů ochrany PO a na základě znalosti 
bionomie jednotlivých druhů je stanoveno riziko potenciálního dotčení jednotlivých předmě-
tů ochrany hodnocenou koncepcí. 
 
Riziko dotčení jednotlivých předmětů ochrany PO Jeseníky v souvislosti s realizací                             
koncepce 

předmět ochrany možné dotčení hodnoceným záměrem 

chřástal polní  
(Crex crex) 

Ano, některé plochy jsou na území PO navrženy do lučních porostů, které 
představují potenciální biotop druhu.  
Na tuto skutečnost poukazuje i stanovisko příslušného OOP. 
Tomuto předmětu ochrany je proto věnována pozornost hodnocení. 

jeřábek lesní  
(Bonasa bonasia) 

Ne, navržené změny využití území obsažené v předkládané koncepci nejsou 
na území PO v prostorové kolizi s nálezy druhu ani nezasahují do prokáza-
ného či potenciálního biotopu druhu. 

 
Na základě provedené analýzy byl jako potenciálně dotčený předkládanou koncepcí identifi-
kován jeden předmět ochrany PO Jeseníky – chřástal polní (Crex crex). 
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Chřástal polní (Crex crex): 

Chřástal hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin 
až do vyšších poloh. 

Chřástal polní přilétá ze zimovišť v Africe zpravidla ve druhé polovině dubna, počátkem květ-
na se samci začínají ozývat na lokalitě, na přelomu května a června zpravidla dochází 
k prvnímu hnízdění, na přelomu června a července ke druhému hnízdění, v srpnu-září 
chřástal odlétá do Afriky. V horských oblastech může být celý cyklus časově opožděn (Bürger 
et al. 2001). 

Chřástal polní je Evropě rozšířen roztroušeně na celém kontinentu, přičemž vynechává nej-
jižnější a nejsevernější oblasti. V posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí západní 
a střední Evropy a jeho osídlení zde je již jen velmi ostrůvkovité. Středisko výskytu nyní před-
stavuje východní Evropa, i tady však dochází k poklesu početnosti. Hlavním důvodem úbytku 
je ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Rych-
lost a míra ústupu vedla k tomu, že tento druh je řazen mezi nejohroženější ptáky Evropě. 

Od poloviny 20. století, kdy byl na většině území ČR běžným druhem, nastala silná redukce 
stavů, a to především v nížinách. Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 90. let 
a od té doby došlo k nárůstu početnosti i k návratu do mnohých, dříve opuštěných lokalit. 
Těžištěm rozšíření i nadále zůstávají střední a vyšší polohy. 

Za hlavní důvod poklesu početnosti chřástala polního v celé Evropě jsou považovány součas-
né způsoby zemědělského hospodaření, zejména rychlé mechanizované kosení luk (Norris 
1947, Von Haartman 1958). Vzhledem k tomu, že chřástali hnízdí poměrně pozdě, nejsou 
schopni včas vyvést mláďata na loukách, které jsou sklízeny v běžném termínu senoseče 
koncem května a v červnu. V té době mají ještě hnízda s vejci nebo malá mláďata. Během 
sklizně luk jsou ničena hnízda s vejci (často i s inkubujícími samicemi). Pokud jsou louky ko-
seny od okrajů směrem ke středu, samice s malými mláďaty mají tendenci se ukrýt 
v posledních zbytcích nepokoseného porostu, protože se obávají přeběhnout přes pokosené 
plochy. Celé rodiny tak padnou za oběť sekačkám při dokončování sklizně (Bürger et al. 
2001). Ponechání ploch s nepokosenou vegetací (refugií) je důležité jakožto ochrana 
před predací, snížení mortality mláďat při kosení (Broyer 2003). 

Dle plánu péče o CHKO Jeseníky (AOPK ČR 2014), který v přílohách obsahuje „Doporučená 
opatření k zachování populací druhů ptáků, které jsou předměty ochrany ptačí oblasti Jese-
níky, v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu“ a dle aktuálních standardizova-
ných datových formulářů pro PO Jeseníky (MŽP 2021b), je počet volajících samců na území 
PO Jeseníky odhadován na 60-100 ptáků. Ačkoliv dochází k sezonním výkyvům, dlouhodobě 
lze populaci na území PO zhodnotit jako stabilní. K jádrovým oblastem s pravidelným výsky-
tem chřástala patří například oblast Rejvízu – Horního Údolí – Vrbna pod Pradědem, Nové Vsi 
– Malé Morávky, Sobotínska a Přemyslovského sedla. V rámci přílohy plánu péče o CHKO 
Jeseníky jsou k dispozici mapové podklady se zobrazením pravidelného výskytu chřástala 
polního (těžiště výskytu). Na území Sobotína se nacházejí tři stanovené lokality 
s pravidelným výskytem chřástala polního, konkrétně jde o luční porosty západního svahu 
Čapího vrchu, luční porosty v lokalitě Svobodínská samota a Svobodínská paseka severně 
od Klepáčova a luční porosty ve východním svahu údolí Klepáčovského potoka v jižní části 
Sobotína, severně od nově zbudovaných mokřadů. 
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Předmět ochrany PO chřástal polní se ve správním území obce Sobotín vyskytuje opakovaně 
na vhodných biotopech. Dle nálezové databáze NDOP (AOPK ČR 2022b) se druh pravidelně 
vyskytuje zejména v lučních porostech západních svahů Čapího vrchu (těžiště výskytu druhu). 
Dále byl druh v minulosti jednotlivě registrován v lučních porostech ve svazích nad zástavbou 
na obou stranách údolí Klepáčovského potoka, tj. jak na území PO, tak mimo něj. Dle veřej-
ného registru půd (LPIS 2022) jsou na území obce zastoupeny luční porosty obhospodařova-
né v rámci tzv. chřástalího režimu, tzn. že v porostech je aplikován management, který 
umožňuje úspěšné hnízdění druhu. Luční porosty v tzv. chřástalím režimu se nacházejí právě 
v těžišti výskytu druhu na území obce, v západních svazích Čapího vrchu. 

Plochy navrhované v rámci Změny č. 2 jsou z velké části vymezeny do lučních porostů 
na území PO Jeseníky, které lze považovat za potenciální biotop druhu. Realizací těchto 
ploch, resp. jejich zastavěním potenciálně může dojít k trvalému úbytku části pro chřástala 
potenciálně vhodných biotopů na území PO. Žádná z potenciálně kolizních změn využití úze-
mí nezasahuje do lučních porostů, které jsou obhospodařovány v režimu vhodném 
pro hnízdění druhu (v tzv. chřástalím režimu). Některé koncepcí navržené plochy se však vy-
skytují v lokalitě s pravidelným výskytem chřástala polního.  
 
Popis návrhových ploch, včetně informací o identifikaci biotopů a případném výskytu před-
mětu ochrany PO Jeseníky či dalších významných druhů, dle provedených průzkumů a data-
bází AOPK ČR: 

 
Z2/3 (BV) – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské 

Plocha je vymezena v severní části území obce, ve vazbě na zastavitelnou plochu Z15a, 
vymezenou v platném územním plánu a v návaznosti na silnici III/4502 Sobotín – Štětínov, 
podél níž je vedena část hranice PO Jeseníky. Plocha je vymezena na území PO a je určena 
k realizaci maximálně dvou rodinných domů. 

V předmětné lokalitě byl zpracovatelem posouzení v roce 2021 proveden biologigký průzkum 
s ohledem na potenciální výskyt chřástala polního. Výsledky biologického průzkumu 
v lokalitě jsou shrnuty v dokumentu „Odborné vyjádření k aktuálnímu výskytu chřástala 
polního na pozemcích p.č. 1452/3 a 1790 v k.ú. Sobotín“ (Banaš 2021). Na základě 
citovaného vyjádření se v dotčené lokalitě nachází pravidelně sečené kulturní luční porosty, 
které lze dle typologie biotopů (sensu Chytrý et al. 2010) klasifikovat jako biotop X5 Intenziv-
ně obhospodařované louky. Luční porosty navazují na stávající zástavbu obce. Dle veřejného 
registru půd (LPIS) jsou řešené louky obhospodařovány konvenčně, luční porost podléhá 
časné seči. Západně, podél stávající silnice, na luční porosty navazuje ruderalizovaná a eutro-
fizovaná plocha s nálety ovocných a jiných dřevin a keřů. Mez odděluje dotčený kulturní luční 
porost od louky obhospodařované v tzv. chřástalím režimu, která se nachází mimo zájmovou 
plochu jižně od plochy Z2/3. 

Na základě odborného vyjádření (Banaš 2021) lze konstatovat, že kulturní luční porost, na-
cházející se v řešeném území, není v současném stavu příliš atraktivním biotopem 
pro chřástala polního. Na ploše zamýšlené výstavby je prováděn zemědělský management 
ve formě brzké seče, která neumožňuje hnízdění druhu. Tuto skutečnost potvrzuje i dlouho-
dobá absence výskytu druhu na dotčených parcelách. Pro chřástala polního jsou atraktivní 
blízké luční porosty obhospodařované pozdní sečí v tzv. chřástalím režimu, jižně od lučního 
porostu, kam je navržena řešená plocha Z2/3.  
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Plocha na území PO Jeseníky zasahuje do části potenciálního biotopu druhu a její realizací lze 
předpokládat zábor okrajové části biotopu druhu na území PO. Na zábor biotopu předmětu 
ochrany PO Jeseníky upozorňuje i výše citované stanovisko příslušného OOP – Správy CHKO 
Jeseníky, která ve svém vyjádření k jednotlivým záměrům obsaženým v rámci hodnocené 
koncepce navrhovala plochu z návrhu Změny č. 2 vypustit. Při zpracování návrhu Změny č. 2 
byl rozsah plochy značně snížen oproti původnímu požadavku a plocha byla vymezena 
v návaznosti na stávající rozvojovou zastavitelnou plochu v okrajové části lučního porostu.  
 
Z2/5, Z2/6 (BV) – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

Plochy jsou vymezeny do lučních porostů v návaznosti na zastavěné území v centrální části 
souvislé zástavby Sobotína a jsou určeny k realizaci obytné zástavby. V rámci plochy Z2/5 je 
možné umístit dva až tři rodinné domy, kapacita plochy Z2/6 je jeden rodinný dům. 

Plocha Z2/5 je navržena do okraje komplexu kullturních lučních porostů biotopu X5, jenž je 
dle LPIS (2022) obhospodařován běžným konvenčním způsobem, luční porost podléhá časné 
seči. Luční porosty v rámci plochy Z2/6 jsou částečně ruderalizované s nepravidelným ma-
nagementem. Porost se pohybuje na pomezí biotopu X5 a X7. 

Navrhované plochy jsou součástí ptačí oblasti Jeseníky. Dle analýzy nálezové databáze 
ochrany přírody a krajiny AOPK ČR (2022b) nebyl v minulosti na plochách výskyt předmětu 
ochrany PO – chřástala polního – potvrzen. Luční porost, ve kterém jsou řešené plochy 
vymezeny, nelze považovat za biotop atraktivní pro chrástala polního. V případě lučního 
porostu v rámci plochy Z2/6 se jedná o fragment ruderalizovaného lučního porostu, který je 
od okolí izolován zástavbou a valem s ruderální vegetací (mezí). Dotčená okrajová část 
lučního porostu v rámci plochy Z2/5 také s ohledem na aktuální obhospodařování plochy 
není pro výskyt chřástala polního atraktivní. Nicméně oba dotčené porosty mohou 
představovat do budoucna potenciální biotop druhu. Realizací ploch dojde při jejich 
zastavění k záboru části biotopu chřástala polního na území PO. Na zábor biotopu předmětu 
ochrany PO Jeseníky plochou Z2/5 upozorňuje i výše citované stanovisko příslušného OOP – 
Správy CHKO Jeseníky, která ve svém vyjádření k jednotlivým záměrům obsaženým v rámci 
hodnocené koncepce navrhovala plochu z návrhu Změny č. 2 vypustit. Při zpracování návrhu 
Změny č. 2 byl rozsah plochy značně snížen oproti původnímu požadavku a plocha byla vy-
mezena v návaznosti na stávající zastavěné území a přiléhající komunikaci.  
 
Z2/8 (VZ) – plocha výroby a skladování – zemědělská výroba 

Návrh Změny č. 2 vymezuje plochu Z2/8 v lokalitě Nad Kostelem za účelem realizace země-
dělské stavby (skladu krmiv) ve vazbě na stávající zemědělský areál a dále za účelem realiza-
ce vodních nádrží – retenční nádrže a kořenové ČOV. Plocha je vymezena v centrální části 
Sobotína do silně antropogenně ovlivněných biotopů, ruderalizujících lučních porostů, jež 
jsou vmezeřeny do úzkého lemu mezi stávající obslužnou komunikací zemědělského areálu 
a liniovým břehovým porostem dřevin podél bezejmenné vodoteče. Vegetace v rámci plochy 
je lokálně narušena pojezdy vozidel a deponiemi dřevěného materiálu. Porost v rámci plochy 
odpovídá biotopům X6 a X7. 

Plocha je lokalizována do porostů, které nejsou vhodné pro výskyt chřástala polního a ne-
představují jeho biotop. Dotčené disturbované a ruderalizované luční porosty se zde vyskytu-
jí v úzkém lemu mezi porosty dřevin a silnici, porost je významně uzavřený a fragmentovaný. 
Výskyt chřástala v těchto porostech je vysoce nepravděpodobný. Tomu odpovídá i absence 
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výskytu druhu v minulých letech. Realizací plochy nedojde k záboru biotopu chřástala polní-
ho na území PO Jesenky, vliv plochy na tento předmět ochrany PO Jeseníky lze vyloučit. 
 
Z2/10 (SV) – plocha smíšená obytná – venkovská 

Plocha je vymezena v jižní části Sobotína v území s rozptýlenou zástavbou, která přechází 
ve volnou krajinu. Plocha je navržena ve vazbě na stávající místní komunikaci, zastavěné 
území a ze severu na zastavitelnou plochu Z49. Kapacita plochy Z2/10 je stanovena pro jeden 
rodinný dům. Plocha je vymezena do fragmentu kulturních lučních porostů biotopu X5, jenž 
je dle LPIS (2022) obhospodařován běžným konvenčním způsobem, luční porost podléhá 
časné seči. 

Plocha je navržena na území PO Jeseníky. Výskyt předmětu ochrany PO – chřástala polního – 
v bezprostředním okolí plochy není dle NDOP (AOPK ČR 2022b) udáván, jižně od navržené 
plochy však byl zaznamenán výskyt druhu ve vzdálenosti cca 180 m od vymezené plochy. 
Druh byl registrován v roce 2008 ve vazbě na otevřené luční porosty jižně od plochy. Luční 
porosty, které se na ploše Z2/10 vyskytují, nejsou při aktuálně aplikovaném managementu 
atraktivní pro chřástala polního. Druh se v rámci plochy nevyskytuje a jeho výskyt je zde ne-
pravděpodobný. Plocha zasahuje do části potenciálního biotopu druhu na území PO. 
V případě zastavění plochy dojde k záboru malé části potenciálního biotopu chřástala polní-
ho, a proto nelze v případě plochy Z2/10 vyloučit negativní ovlivnění tohoto předmětu 
ochrany PO.  
 
Z2/11 a rozšíření plochy Z78 (RI) – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Změnou č. 2 je v místní části Klepáčov navrženo rozšíření zastavitelné plochy Z78, vymezené 
v platném územním plánu a je vymezena nová zastavitelná plocha Z2/11. Obě plochy jsou 
vymezeny za účelem realizace staveb pro rekreaci, v prolukách zástavby Klepáčova v rámci 
zastavěného území. V rámci plochy Z2/11 je navržena výstavba jednoho rekreačního objektu.   

V případě obou změn využití území jsou dotčeny zejména porosty náletových dřevin biotopu 
X12 a ruderální bylinné vegetace biotopu X7. 

Plocha Z2/11 a navržené rozšíření plochy Z78 jsou vymezeny na území PO Jeseníky. Tyto 
změny využití území jsou situovány do zastavěného území a zasahují do porostů náletových 
dřevin, které nepředstavují biotop chřástala polního. Výskyt druhu v rámci ploch ani v širším 
okolí není udáván a je vzhledem k absenci vhodných biotopů fakticky vyloučen. Vliv ploch 
na předmět ochrany PO Jeseníky chřástala polního a jeho biotop na území PO Jeseníky lze 
proto vyloučit. 
 
Z2/12 (DS) – plocha dopravní infrastruktury – silniční 

Plocha Z2/12 je vymezena v lokalitě Na Skřítku, ve vazbě na silnici I/11, za účelem realizace 
parkoviště pro turisty. Plocha zahrnuje okrajové porosty vzrostlých dřevin podél silniční ko-
munikace, stávající zpevněné plochy a ruderální vegetaci, biotopy X9A, X7 a X1. 

Plocha Z2/12 je vymezena na území PO Jeseníky, do prostoru lemu lesních porostů a dalších 
antropogenních biotopů, které nepředstavují biotop chřástala polního. Výskyt druhu v rámci 
plochy ani v širším okolí není udáván a je vzhledem k absenci vhodných biotopů nepravdě-
podobný. Vliv plochy na předmět ochrany PO Jeseníky chřástala polního a jeho biotop 
na území PO Jeseníky lze proto vyloučit. 
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Závěr:  

U čtyř ploch byla míra vlivu jejich realizace na chřástala polního hodnocena jako mírně nega-
tivní vliv (-1). Konkrétně se jedná o plochy Z2/3, Z2/5, Z2/6 a Z2/10, na kterých nebyl re-
centně výskyt druhu potvrzen, nicméně luční porosty na těchto plochách mohou do budouc-
na, při změně hospodaření v území, představovat potenciálně vhodné biotopy pro výskyt 
chřástala polního. Pro všechny výše uvedené plochy lze vyslovit riziko potenciálního rušení 
hnízdících párů chřástala polního realizací záměrů na těchto plochách (rušivé práce při vý-
stavbě v hnízdním období chřástala). Uvedené riziko je však únosné, jelikož hnízdění chřásta-
la lze na základě analýzy dostupných nálezových dat předpokládat v dostatečné vzdálenosti 
od návrhových ploch. Výskyt chřástala polního byl v minulosti zaznamenán v lučních poros-
tech ve vzdálenosti méně než 200 m pouze v případě ploch Z2/3 a Z2/10. Vliv realizace těch-
to ploch na chřástala polního s ohledem na možné rušení druhu nebude významný.  

Na základě výše provedeného rozboru lze konstatovat mírně negativní ovlivnění (-1 dle 
stupnice hodnocení) chřástala polního realizací navržené koncepce. 
 
Vyhodnocení eventuálního vyvolání změn důležitých ekologických funkcí PO: 

Na základě podrobného vyhodnocení vlivů realizace hodnocené koncepce lze konstatovat, 
že nedojde k významné změně ekologických funkcí okolních přirozených biotopů a tím pá-
dem k významnému negativnímu ovlivnění předmětu ochrany PO Jeseníky. 

 
Vyhodnocení eventuální významné redukce ploch výskytu předmětů ochrany PO: 

Lze konstatovat, že realizací předložené koncepce nedojde k významné redukci ploch vý-
skytu typů přírodních stanovišť ani k významné redukci rozlohy biotopu chřástala polního, 
jenž je předmětem ochrany PO Jeseníky. 
 
Vyhodnocení eventuální významné redukce diverzity PO: 

     Za významně negativní redukci diverzity EVL či PO lze obecně považovat případnou elimi-
naci výskytu či výrazné snížení početnosti některého ze stávajících předmětů ochrany (ev-
ropsky významných druhů či ptačích druhů), resp. diagnostických, typických či ochranářsky 
významných druhů na plochách výskytu typů přírodních stanovišť – předmětů ochrany 
v důsledku realizace koncepce.  

Realizace koncepce nebude znamenat eliminaci výskytu či významné snížení početnosti 
předmětu ochrany PO Jeseníky. 
 
Vyhodnocení eventuální významné fragmentace PO: 

     V důsledku realizace předložené koncepce nedojde k významné fragmentaci stávajícího 
přirozeného prostředí předmětu ochrany PO Jeseníky. 
 
Vyhodnocení eventuální významné ztráty nebo redukce klíčových charakteristik PO, 
na  nichž závisí stav předmětů ochrany: 

Realizaci předložené koncepce lze hodnotit jako nevýznamnou z hlediska redukce klíčo-
vých charakteristik PO, na nichž závisí udržení příznivého stavu předmětu ochrany PO Jesení-
ky. 
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Vyhodnocení eventuálního významného narušení cílů ochrany PO: 

Lze konstatovat nevýznamné narušení cílů ochrany PO Jeseníky v důsledku realizace kon-
cepce. 
 
Závěrečné shrnutí hodnotící míru ovlivnění celistvosti lokalit: 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že nedojde k významně negativnímu ovlivnění ekolo-
gické integrity PO v důsledku navržených změn využití území. 

 

 
 

C.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ                                      
ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

 

 V Územně analytických podkladech obcí ORP Šumperk, 5. úplné aktualizaci 2020, jsou 
pro jednotlivé obce specifikována pozitiva a negativa jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 
území a jsou definovány problémy k řešení v územních plánech obcí, které jsou výčtem závad 
v území (urbanistických, dopravních a hygienických), vzájemných střetů záměrů a střetů zá-
měrů a limitů využití území.  

Pro území obce Sobotín byla specifikována následující pozitiva a negativa jednotlivých pilí-
řů: 

Hospodářský pilíř 

 Pozitiva 
- Průměrná míra nezaměstnanosti. 
- Vyrovnaná míra podnikatelské aktivity.  
- Přímé napojení na silnici I/11.  
- Dobré spojení veřejnou hromadnou dopravou. 

    Negativa 
- Převažující vyjížďka. 
- Absence železnice.   

     Koncepce rozvoje obce, stanovená platným územním plánem, vychází právě z uvedených 
pozitiv – silných stránek. Průměrná míra nezaměstnanosti, vyhovující míra podnikatelské 
aktivity, snadná dopravní dostupnost obce, kterou prochází silnice I/11 a dobré spojení ve-
řejnou hromadnou dopravou s okresním městem Šumperk, vytvářejí podmínky pro rozvoj 
obytné zástavby i pro další rozvoj podnikatelských aktivit; Změnou č. 2 se vymezují přede-
vším další plochy pro rozvoj obytné výstavby.   

     Převažující vyjížďku za prací nelze vzhledem k poloze obce v těsné blízkosti okresního 
města Šumperk považovat za negativní jev, jde o přirozenou dělbu funkcí. Stejně tak nelze 
za negativum považovat absenci železniční tratě, protože těsně za hranicí obce Sobotín, 
na území obce Petrov nad Desnou, končí v železniční zastávce Petrov nad Desnou železniční 
trať – odbočka z železniční trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou. 
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Sociální pilíř 

 Pozitiva 
- Rekreační potenciál. 
- Hromadné ubytovací zařízení. 
- Dostatečná základní občanská vybavenost. 
- Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.  

 Negativa 
- Spojení zastavěného území se sousední obcí. 
- Úbytek obyvatelstva. 
- Stagnace výstavby. 
- Vyšší věkový průměr. 
- Chybí odkanalizování části Rudoltic a Klepáčova.  

     Výše uvedené silné stránky území (pozitiva) jsou důvodem značného zájmu o novou obyt-
nou výstavbu v obci; zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů v Sobotíně dále vyvolává 
příměstská poloha obce – zájem ze strany obyvatel Šumperka. Změna č. 2 na tento zájem 
o obytnou výstavbu reaguje vymezením dalších zastavitelných ploch, určených pro obytnou 
výstavbu. Využití rekreačního potenciálu obce je navrženo již v platném územním plánu, 
Změnou č. 2 se vymezují další plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu – plocha 
pro vybudování minizoo, plocha pro rozvoj hromadné rekreace, úprava vymezení plochy 
pro vybudování lyžařského areálu v Sobotíně včetně plochy pro jeho obslužné zázemí, plochy 
pro stavby rodinné rekreace v Klepáčově a plocha pro stavbu parkoviště na Skřítku, který je 
výchozím bodem na turistické, cykloturistické a lyžařské běžecké trasy.  

     Spojení zástavby obcí Sobotín a Petrov nad Desnou je historicky danou skutečností, kterou 
nelze považovat za negativní jev. Kanalizace v Rudolticích již byla z převážné části vybudová-
na, v Klepáčově se s výstavbou soustavné kanalizace vzhledem k charakteru zástavby neuva-
žuje. Pro snížení úbytku obyvatelstva, posílení nové obytné výstavby a s tím souvisejícího 
snížení věkového průměru obyvatelstva jsou v platném územním plánu a následně i ve Změ-
ně č. 2 vymezeny nové plochy pro obytnou výstavbu. 
 
Environmentální pilíř 

 Pozitiva 
- Natura 2000 – ptačí oblast Jeseníky. 
- Natura 2000 – EVL Praděd. 
- Památné stromy. 
- Vyhlídkové body a pohledové osy. 
- Nadregionální biocentrum Praděd. 
- CHKO Jeseníky. 
- NPR Skřítek. 
- 2 přírodní památky.   
- Významná geologická lokalita. 
- Absence geologických rizik. 
- Významný vodní tok Merta. 
- Vysoká míra zalesnění. 
- CHOPAV Jeseníky. 
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 Negativa 
- Poddolovaná území. 
- Absence zdrojů nerostných surovin.  
- 2 ekologické zátěže. 
- Nízký podíl orné půdy.  

     Všechny výše uvedené silné stránky území (pozitiva), tj. přírodní hodnoty území, platný 
územní plán i Změna č. 2 respektuje; Změnou č. 2 dochází k dílčímu zásahu do lesních poros-
tů – k záboru 2,09 ha lesa pro vybudování lyžařského areálu v Sobotíně, naopak ale se ruší 
původní zábor v rozsahu 4,07 ha lesních pozemků; dopad Změny č. 2 na lesní pozemky je 
tedy pozitivní. 

     Uvedená negativa z větší části nelze územním plánem ovlivnit, protože jsou dány přírod-
ními podmínkami území nebo jsou pozůstatkem lidské činnosti v minulosti (poddolovaná 
území, absence zdrojů nerostných surovin, nízký podíl orné půdy). Problém ekologických 
zátěží je z pohledu územního plánu vyřešen – provoz bývalých železáren i bývalé skládky TKO 
již byl dávno ukončen a plochy jsou rekultivované.  
 
Vyhodnocení vyváženosti pilířů 

     V Územně analytických podkladech obcí ORP Šumperk, 5. úplné aktualizaci 2020, je dále 
pro jednotlivé obce vyhodnocena vyváženost územních podmínek pro udržitelný rozvoj 
území. Pilíře (územní podmínky) udržitelného rozvoje obce Sobotín jsou vyhodnoceny takto:  
- environmentální pilíř – dobrý stav 
- hospodářský pilíř – špatný stav 
- sociální pilíř – špatný stav. 
 
Vyhodnocení územních podmínek  

      Obec Sobotín má velmi dobrou polohu v rámci ORP, nachází se v blízkosti správního cen-
tra Šumperka, na hlavním tahu silnice I. třídy. Míra nezaměstnanosti je průměrná, míra pod-
nikatelské aktivity je na dobré úrovni. Obec má vysoký rekreační potenciál, a to z hlediska jak 
kulturních, tak přírodních památek. Obec má výbornou občanskou vybavenost a je napojena 
na technickou infrastrukturu. Nachází se zde CHKO Jeseníky, zasahuje sem nadregionální 
biocentrum Praděd, národní přírodní rezervace Skřítek a další přírodní památky. Je zde velmi 
vysoká míra zalesnění. Nízký je podíl orné půdy, nachází se zde ekologické zátěže a poddolo-
vaná území.  

Platný územní plán i Změna č. 2 všechny územní podmínky respektuje. 
 
Potenciály a trend vývoje  

Zachovat charakter bydlení v rodinných domech. Rozvíjet obec s ohledem na krajinný ráz. 
Podporovat a rozvíjet rekreační potenciál oblasti s ohledem na zachování kvality přírody. 

Platný územní plán i Změna č. 2 vymezují zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu 
převážně jako plochy pro výstavbu rodinných domů, s výstavbou bytových domů se uvažuje 
jen v minimálním rozsahu. Pro rozvoj rekreační funkce území je v platném územním plánu 
vymezena řada rozvojových ploch, Změnou č. 2 se vymezují další plochy pro rozvoj rekreace 
a cestovního ruchu – plocha pro vybudování minizoo, plocha pro rozvoj hromadné rekreace, 
úprava vymezení plochy pro vybudování lyžařského areálu v Sobotíně včetně plochy pro jeho 
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obslužné zázemí, plochy pro stavby rodinné rekreace v Klepáčově a plocha pro stavbu parko-
viště na Skřítku, který je výchozím bodem na turistické, cykloturistické a lyžařské běžecké tra-
sy.  
 
Shrnutí 

     Obec má velmi dobrou polohu v rámci ORP, prochází tudy silnice I. třídy. Míra nezaměst-
nanosti je průměrná. Obec je napojena na technickou infrastrukturu a má dostatečnou ob-
čanskou vybavenost. Hlavním potenciálem oblasti je především rekreace, nachází se zde 
ubytovací zařízení, wellness a podobně. Je zde velmi kvalitní životní prostředí, zasahuje sem 
CHKO Jeseníky, NPR Skřítek a další přírodní památky. Nízký je podíl orné půdy a nachází se 
zde poddolovaná území a ekologické zátěže.  

Platný územní plán vytváří podmínky pro rozvoje všech hlavních funkcí obce – funkce obytné, 
obslužné, rekreační i výrobní, Změnou č. 2 se vymezují nové zastavitelné plochy a plochy pře-
stavby zejména pro rozvoj obytné a rekreační funkce obce. Koncepce rozvoje obce, stanovená 
platným územním plánem a doplněná Změnou č. 2, respektuje veškeré hodnoty území, za-
chovává krajinný ráz i kvalitní životní prostředí. 
 
Vyhodnocení problémů k řešení v ÚPD 

V Územně analytických podkladech obcí ORP Šumperk, 5. úplné aktualizaci 2020 jsou 
pro jednotlivé obce definovány problémy k řešení v ÚPD. Pro obec Sobotín to jsou následují-
cí: 

ZH34 (hygienická závada) – zatížení komunikace intenzivní dopravou v zastavěném území – 
tuto hygienickou závadu nelze územním plánem vyřešit – průtah silnice I/11 zastavěným 
územím obce je stabilizovaný a vzhledem ke konfiguraci terénu jej nelze přeložit do jiné po-
lohy, mimo zástavbu. Zástavba kolem silnice I/11 je stabilizovaná, nové plochy pro obytnou 
výstavbu podél silnice I/11 nejsou vymezeny. Problém negativních vlivů dopravy na stávající 
zástavbu je nutno řešit opatřeními na budovách (trojité zasklení, apod.).  

ZH35 (hygienická závada) – ekologická zátěž – skládka TKO – plocha bývalé skládky je rekul-
tivovaná a z hlediska územního plánu je stabilizovaná.   

ZH36 (hygienická závada) – ekologická zátěž – bývalé železárny Klein – plocha bývalých že-
lezáren je rekultivovaná a z hlediska územního plánu je stabilizovaná.   

 

 
 

D.  PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ                      
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH                              
PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH                    
A ROZBORECH 

 

     Žádné takové skutečnosti nebyly při zpracování Změny č. 2 zjištěny. 
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTÍN K NAPLNĚNÍ               
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ                      
OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO                         
ROZVOJE 

 

      Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnese-
ním vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 
ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019, 
Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 a Aktualizace č. 4, 
schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021 (dále jen PÚR ČR), určuje strategii 
a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec 
pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. PÚR ČR koordinuje záměry 
na změny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a pro zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem 
nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republi-
kové úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory dopravní a tech-
nické infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozho-
dování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.  
 

 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené v PÚR ČR, jsou ve Změně č. 2 naplněny takto: 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz je-
dinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s po-
třebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných přípa-
dech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému vše-
strannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hod-
noty.  

Platný územní plán Sobotín respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní 
hodnoty území. Přírodní hodnoty, představované především Chráněnou krajinnou ob-
lastí Jeseníky, národní přírodní rezervací Rašeliniště Skřítek, přírodními památkami 
Smrčina, Pfarrerb a Sobotín – domov důchodců, Ptačí oblastí Jeseníky, Evropsky vý-
znamnými lokalitami Praděd a Sobotín – domov důchodců, památnými stromy, lesními 
porosty a krajinnou zelení, zejména břehovými porosty vodních toků a zelení historic-
kých krajinných struktur – kamenic, jsou chráněny především přísným omezením mož-
nosti realizace staveb mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Civilizační a kulturní 
hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, předsta-
vované především nemovitými kulturními památkami a památkami místního významu, 
územím s archeologickými nálezy a strukturou a charakterem původní zástavby, jsou 



 Územní plán Sobotín – Změna č. 2 – Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
Návrh pro veřejné projednání – září 2022  28 
 

respektovány, struktura původní zástavby je zachována. Realizací záměrů, navržených 
ve Změně č. 2, nedojde k zásahům do přírodních, civilizačních ani kulturních hodnot 
území, do urbanistické struktury území, struktury osídlení ani kulturní krajiny. 

(14a)  Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sekto-
ru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

V platném územním plánu jsou stávající areály zemědělské výroby ponechány jako sta-
bilizované, pro drobnou zemědělskou výrobu je vymezena zastavitelná plocha. Změnou 
č. 2 se pro rozvoj zemědělské výroby vymezuje další zastavitelná plocha. Do vodních 
ploch se Změnou č. 2 nezasahuje, zábor zemědělských i lesních pozemků je malý – 
pro nově vymezené rozvojové plochy se Změnou č. 2 zabírá 4,56 ha zemědělské půdy 
a 2,09 ha lesních pozemků; jde o rozsah nezbytný pro realizaci záměrů, které obec po-
třebuje pro svůj další rozvoj.  

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

Problematika prostorově sociální segregace se obce Sobotín netýká, na území obce nej-
sou žádné sociálně vyloučené lokality.  

(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-
nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního roz-
voje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Platný územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce komplexně a nepreferuje žádná 
jednostranná rozhodnutí; koncepce rozvoje obce, stanovená platným územním plánem, 
je zaměřena především na rozvoj obytné výstavby, občanského vybavení, rekreace 
a cestovního ruchu a na odstranění nedostatků v technické infrastruktuře, a to při re-
spektování ochrany zemědělské půdy, přírodních hodnot území, urbanistických hodnot 
a krajinného rázu. Změna č. 2 řeší pouze dílčí úpravy platného územního plánu 
v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje obce, nové zastavitelné plochy vymezuje 
v nevelkém rozsahu a v intencích stanovené koncepce rozvoje obce a nenavrhuje žádná 
jednostranná řešení, která by mohla zhoršit stav území a ohrozit jeho hodnoty.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Koncepce rozvoje obce, stanovená v platném územním plánu, vychází z principu inte-
grovaného rozvoje území a všech jeho funkcí. Změnou č. 2 se koncepce rozvoje obce 
nemění, vymezují se zejména nové zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu 
a pro rozvoj rekreace, v souladu s požadavky, stanovenými v Politice územního rozvoje 
ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky-Králický 
Sněžník.  

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 
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Tyto podmínky jsou vytvořeny již v platném územním plánu, jednak stabilizací stávají-
cích výrobních areálů, jednak vymezením ploch pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 
Možnosti posílení ekonomického pilíře obce jsou ale omezené, obec Sobotín patří 
k obcím, ve kterých převažuje vyjížďka za prací nad vlastními pracovními příležitostmi; 
toto rozdělení funkcí je logické a nelze je považovat za problém.  Pracovní příležitosti 
poskytuje obyvatelům obce především blízké město Šumperk. Změnou č. 2 se vymezují 
další plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, v souladu s požadavky, stanove-
nými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, pro specifickou 
oblast SOB3 Jeseníky-Králický Sněžník; rekreace a cestovní ruch jsou jednou 
z významných funkcí obce Sobotín a jsou také zdrojem pracovních příležitostí. 

(18)  Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpo-
klady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 
rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

Obec Sobotín je obcí s významnou rekreační funkcí, která je rekreačně využívána nejen 
obyvateli blízkého Šumperka, ale i vzdálenější Olomouce, Brna a Ostravy. Město Šum-
perk je naopak pro obec Sobotín přirozeným spádovým centrem, které poskytuje obci 
širokou škálu zařízení občanského vybavení a pracovních příležitostí. Tyto existující 
vztahy a vazby platný územní plán i Změna č. 2 zachovávají. 

(19)  Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného pů-
vodu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na ve-
řejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj úze-
mí. 

Na území obce Sobotín se žádné opuštěné areály nebo plochy (brownfields) nenacháze-
jí, Změnou č. 2 se ale vymezuje několik ploch přestavby, tj. ploch pro nové využití zasta-
věného území. Ochrana nezastavěného území, zachování a doplnění ploch veřejné zele-
ně bylo prioritou již při zpracování platného územního plánu. Zábor zemědělské půdy 
pro nově vymezené zastavitelné plochy představuje 3,62 ha, lesní pozemky jsou zabírá-
ny v rozsahu 2,09 ha pro vybudování lyžařského areálu; záměr vybudování lyžařského 
areálu je v souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území 
pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, kde se uvádí, že při rozhodová-
ní a posuzování záměrů na změny v území je třeba přednostně sledovat (mimo jiné) 
rozvoj rekreace a lázeňství. Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 2, jsou převážně 
situovány u stávajících komunikací s vybudovanou technickou infrastrukturou, tedy 
bez nároků na veřejné rozpočty; nevymezují se žádné nové plochy, které by směřovaly 
k suburbanizaci. 

(20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.                      
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsled-
né ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochran-
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ných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky 
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování 
a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině 
a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšo-
vání a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vy-
tvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vy-
tvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Důsledná ochrana přírody a krajiny, krajinného rázu, zemědělského a lesního půdního 
fondu, vytvoření územního systému ekologické stability, zajištění ekologických funkcí 
krajiny a ochrana krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěném území obce by-
la jednou z priorit již při zpracování platného Územního plánu Sobotína. Zastavitelné 
plochy ani plochy změn v krajině, vymezené Změnou č. 2, nemají dopad na přírodní 
hodnoty území, nejsou situovány na lesní půdě a nemohou ovlivnit charakter krajiny, 
s výjimkou záměru vybudování lyžařského areálu v Sobotíně; tento záměr je v souladu 
s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území pro specifickou oblast 
SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, kde se uvádí, že při rozhodování a posuzování záměrů 
na změny v území je třeba přednostně sledovat (mimo jiné) rozvoj rekreace a lázeňství. 
Do územního systému ekologické stability vymezeného v platném územním plánu se 
Změnou č. 2 zasahuje jen minimálně – je upraveno vymezení lokálního biocentra L13 
na základě aktuální katastrální mapy a vymezení lokálního biocentra L15 v návaznosti 
na vymezení nové zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV č. Z2/9. Stanovené 
cílové charakteristiky krajiny jsou respektovány – viz kap. B.1.2. Vyhodnocení souladu 
Změny č. 2 se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 
2a, 2b, 3 a 4.   

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury 
a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-
jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předchá-
zení a řešení environmentálních problémů.  

Téměř celé území obce, s výjimkou jeho zastavěných částí, je jádrovým územím biotopu 
vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. Změnou č. 2 jsou v jádrovém území 
vymezeny dvě rozvojové plochy – navržený lyžařský areál v Sobotíně a navržené parko-
viště na Skřítku; ani jedna z těchto ploch nepředstavuje ohrožení migrační prostupnosti 
území. Zastavitelné plochy, které by směřovaly ke srůstání obce Sobotín se sousedními 
sídly, se Změnou č. 2 nevymezují. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech 
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobi-
lých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních poros-
tů a zachování prostupnosti krajiny.  
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Obec Sobotín neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti, na jejímž 
území by byla krajina negativně poznamenána lidskou činností, naopak je součástí spe-
cifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník s vysokými přírodními a krajinářskými hodno-
tami. Stávající plochy veřejně přístupné zeleně v obci jsou v platném územním plánu za-
chovány a doplněny návrhem dalších ploch značného rozsahu. Změnou č. 2 se do stáva-
jících ploch veřejné zeleně nezasahuje, navržené plochy jsou Změnou č. 2 částečně re-
dukovány – změněny na jinou funkci. Vznik a rozvoj dalších lesních porostů není 
v platném územním plánu navržen, lesní porosty zaujímají již nyní téměř 70 % území 
obce. Prostupnost krajiny není vymezením zastavitelných ploch ani ploch změn v krajině 
ve Změně č. 2 omezena.  

(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelné-
ho cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zacho-
vání a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska ces-
tovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Územím obce prochází hustá síť značených turistických tras, cyklotras a lyžařských bě-
žeckých tras; stávající trasy jsou v platném územním plánu zachovány a doplněny ná-
vrhem nových pěších turistických tras, cyklotras a cyklostezek. Změnou č. 2 je zákres 
stávajících tras aktualizován podle skutečného stavu, nové trasy se nenavrhují. 

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zo-
hledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí.  
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a sil-
niční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit 
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených korido-
rů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předchá-
zet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení ne-
gativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Územím obce Sobotín prochází významný dopravní tah – silnice I/11, která je důležitou 
součástí komunikační sítě České republiky, jde o tah nadregionálního významu, který 
má zásadní význam pro komunikační propojení mezi okresy Šumperk a Bruntál včetně 
spojení těchto dvou regionálních center – měst Šumperk a Bruntál. V platném územním 
plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, platnými v době 
jeho zpracování, navržen koridor pro přeložku úseku silnice I/11 v prostoru šikan 
v Rudolticích do nové trasy s jedním směrovým obloukem. Aktualizací č. 2a byl tento 
záměr ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vypuštěn, a proto se Změnou č. 2 
vypouští také z územního plánu. Ostatní dopravní a technická infrastruktura, navržená 
v platném územním plánu, je lokálního významu, bez vlivu na prostupnost krajiny. 
Změnou č. 2 se koridory pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy ani železnic nevymezují. 
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(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejmé-
na uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dosta-
tečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování je-
ho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Dopravní dostupnost obce Sobotín je velmi dobrá, obec leží na trase silnice I/11, která 
je významným dopravním tahem nadregionálního významu. Zastavitelné plochy, vyme-
zené Změnou č. 2, jsou převážně situovány u stávajících komunikací s vybudovanou 
technickou infrastrukturou, pro zastavitelné plochy, vymezené mimo dosah stávající 
dopravní a technické infrastruktury, je příslušná infrastruktura navržena. 

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedo-
šlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci ne-
gativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů.  

Nové zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 2 pro obytnou výstavbu, jsou situovány 
v dostatečné vzdálenosti od stávajících výrobních areálů, nové plochy s předpokláda-
nými negativními vlivy na bydlení se Změnou č. 2 nevymezují.  

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povod-
němi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky 
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých 
opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem 
na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využí-
vání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.  

Zásady ochrany území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami jsou respek-
továny již v platném územním plánu – do záplavového území zasahují jen okrajové části 
vymezených zastavitelných ploch, pro zajištění ochrany před povodněmi je na toku 
Merty navržen suchý poldr; sesuvná území se v obci Sobotín nevyskytují. Změnou č. 2 
jsou vymezeny dvě nové rozvojové plochy, které částečně do záplavového území zasa-
hují – zastavitelná plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH č. Z2/2 okrajově zasahuje 
do záplavového území Merty, plocha přestavby – plocha zeleně se specifickým využitím 
ZX č. P2/4 okrajově zasahuje do záplavového území Klepáčovského potoka. Pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro za-
držování a akumulaci povrchové vody jsou v platném územním plánu vymezeny plochy 
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pro vybudování nových vodních nádrží. Podmínky, vztahující se k nakládání se srážko-
vými vodami, jsou Změnou č. 2 upraveny v souladu s novelou vodního zákona (zákon 
č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy). 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod.  

Do záplavového území zasahují jen okrajové části zastavitelných ploch, vymezených 
v platném územním plánu. Změnou č. 2 jsou vymezeny dvě nové rozvojové plochy, které 
částečně do záplavového území zasahují – zastavitelná plocha staveb pro hromadnou 
rekreaci RH č. Z2/2 okrajově zasahuje do záplavového území Merty, plocha přestavby – 
plocha zeleně se specifickým využitím ZX č. P2/4 okrajově zasahuje do záplavového 
území Klepáčovského potoka. Plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou 
rizika vzniku povodňových škod nejsou v platném územním plánu ani ve Změně č. 2 vy-
mezeny.    

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmí-
nek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalit-
nění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly 
i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se speci-
fickými geografickými podmínkami.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-
poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

V platném územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, 
s ohledem na její účelné využívání. Změnou č. 2 se navrhují pouze krátké úseky místní 
komunikace, vodovodu, kanalizace a STL plynovodu pro potřeby nově vymezených za-
stavitelných ploch, naopak se ruší návrh směrové úpravy silnice I/11 nad Rudolticemi 
(v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění).   

 (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit 
ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V platném územním plánu je stanoven rozvoj území obce v souladu s požadavky 
na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a včetně zajištění 
ochrany veřejných prostranství. Změnou č. 2 se koncepce rozvoje obce nemění, vymezu-
jí se nové zastavitelné plochy určené zejména pro novou obytnou výstavbu včetně sou-
visející veřejné infrastruktury.  

 (29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní pod-
mínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem 
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na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch byd-
lení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účin-
ného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobi-
lity a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a uží-
vání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde 
je to vhodné. 

Tento bod se území obce v zásadě netýká, hromadnou dopravu zde v současné době za-
jišťuje pouze doprava autobusová, návaznost na železniční dopravu je v sousedním Pe-
trově nad Desnou. Stávající síť pěších a cyklistických tras je v platném územním plánu 
zachována a doplněna návrhem nových pěších turistických tras, cyklotras a cyklostezek. 
Změnou č. 2 se do stávajících tras nezasahuje, trasy jsou ale aktualizovány podle sku-
tečného současného stavu. 

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti. 

Dodávka pitné vody v řešeném území je zajištěna ze zdrojů skupinového vodovodu 
Šumperk, v odpovídající kvalitě a dostatečné kapacitě; v Klepáčově jsou zdrojem pitné 
vody převážně individuální studny, zčásti místní vodní zdroj. Likvidace odpadních vod ze 
Sobotína a z převážné části Rudoltic je zajištěna splaškovou kanalizací, napojenou 
na kanalizaci Petrova nad Desnou, přes kterou jsou splaškové vody odváděny na ČOV 
Šumperk. Pro odkanalizování zbývající části zástavby Rudoltic a zastavitelných ploch, 
vymezených v platném územním plánu mimo dosah stávající kanalizace, je navržena 
výstavba splaškové kanalizace; v horní části Rudoltic a v Klepáčově se ponechává indi-
viduální způsob likvidace odpadních vod. Změnou č. 2 se koncepce zásobování pitnou 
vodou ani likvidace odpadních vod nemění, pro nově vymezené zastavitelné plochy, si-
tuované mimo dosah stávajících sítí, se zároveň navrhuje i prodloužení stávajícího vo-
dovodního řadu a navržené kanalizace.  

 (31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-
ní území energiemi. 

S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území obce nepočítá 
ani v platném územním plánu ani ve Změně č. 2.  

 

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatře-
ní obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením obecné 
povahy pod čj. KUOK 41993/2017, Aktualizace č. 3, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou opatření obecné povahy 
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pod čj. KUOK 24792/2019, Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 104377/2019 a Aktualizace č. 4, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou opatření obecné povahy pod čj. 
KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 27. 1. 2022 (dále jen ZÚR OK). 

     Priority územního plánování Olomouckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
jsou stanoveny v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění a ve Změ-
ně č. 2 Územního plánu Sobotín jsou respektovány takto (uvedeny jsou pouze ty priority, 
které se týkají obce Sobotín, které mají vazbu na Změnu č. 2, a které jsou řešitelné územním 
plánem):  

3. Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel: 
3.2.1. zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje – 

splněno, platný územní plán i Změna č. 2 zachovávají stabilní postavení obce 
v polycentrické struktuře  

3.2.2. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu 
významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní 
obslužnosti území – v platném územním plánu byl obsažen návrh přeložky silnice 
I/11 v prostoru šikan nad Rudolticemi, Změnou č. 2 se tento záměr z územního plá-
nu vypouští, v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
v platném znění 

3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel 
území, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vy-
plývajících z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování) 
– splněno, zastavitelné plochy a plochy přestavby bydlení v rodinných domech – 
venkovské i plochy smíšené obytné – venkovské, vymezené platným územním plá-
nem a Změnou č. 2, přispějí k posílení sociální soudržnosti obyvatel a nevedou 
k územní segregaci obyvatel   

3.2.6. vytvářet podmínky k zajištění ochrany civilizačních a kulturních hodnot v území – 
podmínky pro zajištění ochrany civilizačních a kulturních hodnot v území jsou 
v platném územním plánu stanoveny a Změnou č. 2 se nemění 

3.2.7. vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území, obyvatelstva a civilizačních hod-
not před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy 
půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod – splněno, 
na území obce Sobotín jde především o ochranu před záplavami; ta je v platném 
územním plánu zajištěna především návrhem vybudování suchého poldru na toku 
Merty a také respektováním aktivní zóny záplavového území. 

4. Priority v oblasti hospodářského rozvoje:  
4.7.2.   vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:  

4.7.2.1.  význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí;  
4.7.2.2. návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruk-

tury;   
4.7.2.3.  stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území; 
4.7.2.4. možnosti opětovného polyfunkčního využití opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields)  
Změnou č. 2 se plochy pro podnikatelské aktivity v oblasti výroby nevymezují, s vý-
jimkou jedné plochy pro rozvoj zemědělské výroby. Změna č. 2 je orientována pře-
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devším na vymezení ploch pro obytnou výstavbu a ploch pro rozvoj rekreační funk-
ce území; rozvoj rekreace a cestovního ruchu je rovněž chápat jako rozvoj podnika-
telských aktivit. 

5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí:  
5.1. chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví – splněno již v platném územním plánu, 
Změnou č. 2 jsou přírodní, kulturní i civilizační hodnoty území respektovány   

5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména tyto priority 
a zásady pro provádění změn v území:  
5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší:   

5.4.1.1. vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro mi-
nimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností 
na plochy bydlení – Změnou č. 2 se nevymezují žádné plochy pro novou 
obytnou výstavbu v sousedství výrobních areálů 

5.4.1.9. neumisťovat plochy obytné zástavby a plochy pro zařízení s vyššími ná-
roky na hygienu prostředí (zejména zařízení pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby, péči o rodinu a zdravotní služby) do bezprostřední blíz-
kosti velmi silně dopravně zatížených komunikací a koridorů dopravní 
infrastruktury, zejména pro dopravní stavby mezinárodního, republi-
kového a nadmístního významu vymezených ZÚR OK – Změnou č. 2 
nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy, určené pro obytnou vý-
stavbu, v blízkosti silnice I/11. 

5.4.1.10. podporovat rozvoj cyklistické dopravy – nové cyklostezky a cyklotrasy 
jsou navrženy již v platném územním plánu a Změnou č. 2 se nemění  

5.4.2. priority v oblasti ochrany vod:   
5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody 

a nakládání s městskými odpadními vodami – splněno, v platném 
územním plánu je navrženo rozšíření vodovodní a kanalizační sítě 
pro stávající, dosud nenapojenou zástavbu a pro vymezené zastavitelné 
plochy  

5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat 
zajištění potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčiš-
těné vody vypouštěny do vodních toků s kvalitou lososových vod, nebo 
se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí, v ochranných 
pásmech přírodních léčivých zdrojů – v převážné části obce je kanaliza-
ce vybudována, prostřednictvím kanalizace v Petrově nad Desnou 
a v Rapotíně jsou odpadní vody odváděny na ČOV Šumperk; pro stáva-
jící, dosud neodkanalizovanou zástavbu a pro vymezené zastavitelné 
plochy navrhuje platný územní plán rozšíření kanalizační sítě 

5.4.2.4. nepovolovat rozsáhlou zástavbu rodinných domů v území, ve kterém 
není zajištěna veřejná kanalizace včetně ČOV  a veřejný vodovod – veš-
keré plochy, vymezené Změnou č. 2 pro novou obytnou výstavbu, jsou 
v dosahu stávajících vodovodních a kanalizačních řadů, na které lze no-
vou výstavbu napojit    

5.4.2.14. v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky 
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody 
a s cílem zmírňování účinků povodní – podmínky pro zadržování a vsa-
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kování dešťových vod jsou vytvořeny stanovením nízkého koeficientu 
zastavění pozemků již v platném územním plánu a Změnou č. 2 se ne-
mění  

5.4.3. priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:   
5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, pů-

du chápat jako jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek 
životního prostředí, k záboru ZPF a PUPFL navrhovat pouze nezbytně 
nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při re-
spektování urbanistických principů a zásad – celkový zábor zeměděl-
ského půdního fondu pro zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy 
změn v krajině, vymezené Změnou č. 2, činí 4,56 ha, z toho je 0,42 ha 
v I. třídě ochrany, 1,79 ha ve II. třídě ochrany, 0,77 ha ve III. třídě 
ochrany, 0,18 ha ve IV. třídě ochrany a 1,40 ha v V. třídě ochrany;  pře-
važující zábor zemědělských pozemků ve II. třídě ochrany vyplývá 
z přírodních podmínek území – téměř veškerá zástavba obce je sou-
středěna v nivě řeky Merty a Klepáčovského potoka, kde se zároveň vy-
skytují nejkvalitnější půdy (II. třída ochrany), zatímco zemědělské po-
zemky méně kvalitní se vyskytují výše na svazích nad údolní nivou, 
v polohách odtržených od stávající zástavby, případně v polohách cen-
ných z hlediska ochrany přírody (CHKO Jeseníky); protože rozvojové 
plochy pro novou výstavbu je nutno vymezit v návaznosti na zastavěné 
území a na již vymezené zastavitelné plochy, nelze nové zastavitelné 
plochy situovat do poloh se zemědělskou půdou horší kvality  

5.4.3.3. postupně odstraňovat „staré ekologické zátěže“ tak, aby byla minima-
lizována až eliminována z nich plynoucí rizika a využít rozvojový poten-
ciál zdevastovaných či nevyužívaných ploch – na území obce Sobotín 
jsou evidovány dvě staré ekologické zátěže – bývalá skládka TKO a bý-
valé železárny Klein; provoz obou zařízení byl již dávno ukončen a plo-
chy byly rekultivovány; z hlediska územního plánu jsou považovány za 
stabilizované 

5.4.6. priority v oblasti péče o krajinu:   
5.4.6.1. respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, pod-

porovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí envi-
ronmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na po-
silování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny – 
ochrana krajiny a krajinného rázu včetně zajištění environmentálních 
a estetických funkcí krajiny a ekosystémů je zajištěna již v plat-
ném územním plánu a Změnou č. 2 se nemění; pro posílení retenčních 
schopností krajiny je Změnou č. 2 vymezena plocha pro vybudování no-
vé vodní nádrže 

5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených 
v ZÚR, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit 
prvky lokálního ÚSES – splněno již v platném územním plánu, Změnou 
č. 2 se vymezení nadregionálních ani regionálních částí ÚSES nemění 

5.4.6.5. omezovat v území srůstání sídel, jejichž důsledkem je omezení prostup-
nosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka. Při budování zejména 
významných dopravních tahů republikového významu (kapacitních 
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komunikací, železnice) dbát na zajištění prostupnosti krajiny v souvis-
losti s migrací zvěře – zástavba obcí Petrov nad Desnou, Vikýřovice, 
Rapotín a Sobotín tvoří srostlý sídelní útvar, vzniklý historicky a územní 
plán pouze navazuje na stávající urbanistickou strukturu   

5.4.8. priority v oblasti ochrany veřejného zdraví 
5.4.8.1. pro snížení vlivu hluku na venkovní chráněný prostor podporovat pře-

místění významných dopravních tahů zejména mimo plochy bydlení, 
občanského vybavení a rekreace. U navrhovaných dopravních koridorů 
řešit ochranu před nepříznivými účinky zejména hluku v rámci zpraco-
vání územních plánů a podrobné dokumentace komplexně tj. souběž-
ně navrhovat protihluková opatření (stavby protihlukových bariér, valy, 
pásy izolační zeleně, aj.), popř. navrhovat vhodné funkční využití ploch 
navazujících na dopravní koridory (plochy pro umístění aktivit nená-
ročných na kvalitu prostředí z hlediska hlukové zátěže – např. sklady, 
objekty výrobního charakteru, které nezatěžují prostředí zvýšenou hla-
dinou hluku aj.) při respektování urbanistických zásad a na základě pro-
jednání s dotčenými orgány) – Změnou č. 2 se v blízkosti významného 
dopravního tahu, silnice I/11, nové plochy pro obytnou výstavbu nevy-
mezují. 

 

 
 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTÍN NA UDRŽITELNÝ                     
ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 

 

     Podmínky pro zlepšení životního prostředí, pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel 
území a pro hospodářský rozvoj jsou vytvořeny již v platném Územním plánu Sobotín 
a Změnou č. 2 se nijak zásadně nemění. 

     Změnou č. 2 jsou vytvořeny podmínky zejména pro další rozvoj obytné výstavby a pro 
další rozvoj rekreace a cestovního ruchu, tedy pro zlepšení soudržnosti obyvatel území a pro 
posílení ekonomického pilíře; návrhem vybudování nové vodní nádrže jsou vytvořeny 
podmínky pro posílení retenčních schopností území, tedy podmínky pro zlepšení životního 
prostředí. 

     Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 2 Územního plánu Sobotín nedojde ke střetům 
se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace 
ani pro generace budoucí. 
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Seznam použitých zkratek  
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Úvod 

Posuzovaná územně plánovací dokumentace - „Změna č. 2 ÚP Sobotín“ (textová + grafická 

část) byla zpracována společností Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. v červnu 2022. 

Pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu Sobotín je Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk. 

Předkládané Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí je 

zpracováno na základě § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů. Rámcový obsah Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území stanoví příloha zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, zpracované osobou oprávněnou podle § 

19 zákona č. 100/2001 Sb., je nedílnou součástí Změny č. 2 ÚP Sobotín. 

Nutnost posouzení ve smyslu výše citovaného zákona a jeho rozsah vychází ze stanoviska 

KÚ Olomouckého kraje č.j. KUOK 107028/2021 ze dne 21. 10. 2021. Při zpracování posouzení 

byla respektována také stanoviska dalších dotčených orgánů veřejné správy a dalších subjektů 

ke zveřejněnému „Návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín“. 

Základními materiály pro zpracování Vyhodnocení jsou textová a grafická část dokumentů 

„Změna č. 2 ÚP Sobotín“ a „Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Sobotín“. Využity byly také další 

koncepční podklady a informace, poskytnuté zpracovateli Vyhodnocení předkladatelem 

koncepce, dále konzultace s orgány veřejné správy a literární a mapové podklady. Nezbytným 

podkladem pro zpracování Vyhodnocení byl také aktuální terénní průzkum návrhových ploch a 

jejich okolí v průběhu května - července a září 2022 a výsledky průzkumů řešitelského týmu 

v prostoru Sobotína v předchozích letech. Veškeré použité materiály jsou uvedeny v závěru 

Vyhodnocení v kapitole „Seznam použitých podkladů“. 
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1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů 
územně plánovací dokumentace, vztah 
k jiným koncepcím 

1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně 
plánovací dokumentace 

Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

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

Pro správní území obce Sobotín a jejích místních částí je v současnosti platnou územně 

plánovací dokumentací Územní plán Sobotín (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., srpen 

2014), vydaný zastupitelstvem obce Sobotín formou opatření obecné povahy č. usnesení ZO 

43/12 ze dne 26. 8. 2014 s nabytím účinnosti dne 12. 9. 2014, ve znění Změny č. 1, vydané 

zastupitelstvem obce Sobotín s nabytím účinnosti dne 15. 5. 2017. Vzhledem k tomu, že platný 

územní plán již neodpovídá platným právním předpisům (stavební zákon a vyhláška o územně 

plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění), novým 

požadavkům ze strany obce a jejích občanům a dalším potřebám a požadavkům rozvoje obce, 

rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování Změny č. 2 ÚP. Práce na předmětné dokumentaci 

započaly na základě usnesení zastupitelstva obce Sobotín ze dne 15. 6. 2021, které schválilo 

pořízení Změny č. 2 Územního plánu Sobotín zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního 

zákona. 

Změna č. 2 ÚP Sobotín byla zpracována zodpovědným projektantem - Ing. arch. Helenou 

Salvetovou – autorizovaným architektem ČKA 864, tj. osobou oprávněnou k vybrané činnosti 

ve výstavbě v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 a § 159 stavebního zákona. 

Předmětem koncepce je vymezení celkově 12 nových návrhových zastavitelných ploch, pěti 

ploch přestavby a jedné plochy změn v krajině.  

Konkrétně jsou v prostoru obce Sobotín v předložené změně územního plánu (Urbanistické 

středisko Ostrava 2022) nově vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: 

 

a) zastavitelné plochy 
Označení 

plochy 
Funkční využití plochy  

Výměra 

(ha) 
Název 

Z2/1 
BV – plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské 
0,54 Štětínov III. 

Z2/2 
RH – plochy staveb pro hromadnou 

rekreaci 
0,27 U Merty 

Z2/3 
BV – plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské 
0,40 Štětínov IV. 

Z2/4 
OX3 – plochy občanského vybavení 

se specifickým využitím 
1,15 Ski areál Sobotín 

Z2/5 
BV – plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské 
0,37 Pod Čapím vrchem VII. 

Z2/6 
BV – plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské 
0,18 Pod Smrčinou III. 

Z2/7 
DS – plochy dopravní infrastruktury 

– silniční 
0,10 Parkoviště U Kostela 

Z2/8 
VZ – plochy výroby a skladování – 

zemědělská výroba 
0,42 Nad Kostelem 

Z2/9 
SV – plochy smíšené obytné – 

venkovské 
0,11 U Potoka 
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Z2/10 
SV – plochy smíšené obytné – 

venkovská 
0,19 Jih II. 

Z2/11 
RI – plochy staveb pro rodinnou 

rekreaci 
0,09 Klepáčov – Jih  

Z2/12 
DS – plochy dopravní infrastruktury 

– silniční 
0,32 Na Skřítku 

 

b) plochy přestavby 
Označení 

plochy 
Funkční využití plochy  

Výměra 

(ha) 
Název 

P2/1 
BV – plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské 
0,06 Sever 

P2/2 
BH – plochy bydlení v bytových 

domech 
0,39 U Garáží 

P2/3 
BV – plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské 
0,77 Štětínov V. 

P2/4 
ZX – plochy zeleně se specifickým 

využitím 
0,82 Minizoo 

P2/5 
BV – plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské 
0,12 U Kapličky 

 

c) plochy změn v krajině 
Označení 

plochy 
Funkční využití plochy  

Výměra 

(ha) 
Název 

K2/1 
VV – plochy vodní a 

vodohospodářské 
0,12 Vodní nádrž XII.  

 

Změna č. 2 ÚP dále navrhuje změnu vymezení některých rozvojových ploch, které jsou 

součástí platného ÚP Sobotín ve znění Změny č. 1. Konkrétně dochází k rozšíření zastavitelné 

plochy Z78 (RI) – plochy staveb pro rodinnou rekreaci v místní části Klepáčov a změně 

vymezení plochy K3 (RN2) – plocha rekreace na plochách přírodního charakteru pro realizaci 

sjezdovky U Vodojemu.  

Dále je součástí Změny č. 2 ÚP Sobotín úprava (redukce) či rozdělení některých 

rozvojových ploch, obsažených v platném ÚP, jejich rušení či převedení do stabilizovaných 

ploch v důsledku aktuálního stavu v území. Tyto změny nemají potenciál generovat nové 

negativní vlivy na složky životního prostředí a veřejného zdraví. Obdobně nelze očekávat vznik 

negativního vlivu v případě dalších administrativních a organizačních změn, které uvádí 

stávající platný územní plán do aktualizovaného stavu. 

Předmětem Změny č. 2 ÚP je dále aktualizace vymezení zastavěného území obce Sobotín ke 

dni 1. 6. 2022 v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Návrhem Změny č. 2 ÚP nejsou vymezeny žádné územní rezervy. 
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1.2 Vztah územního plánu k jiným koncepcím 

1.2.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

 

Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín je v souladu se strategií a základními podmínkami pro 

naplňování úkolů územního plánování i s republikovými prioritami územního plánování pro 

zajištění udržitelného rozvoje území, stanovenými Politikou územního rozvoje České republiky, 

ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením Vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, 

Aktualizace č. 2, schválené usnesením Vlády ČR č. 629 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, 

schválené usnesením Vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 5, schválené usnesením 

Vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 a Aktualizace č. 4, která byla schválena usnesením Vlády 

ČR č.  618 ze dne 12. 7. 2021. 

Obec Sobotín není součástí žádné rozvojové oblasti či rozvojové osy republikového 

významu. Řešené území obce Sobotín je dle platných PÚR součástí specifické oblasti SOB3 

Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník. Tato specifická oblast je vymezena z důvodu 

potřeby posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického rozvoje. V území této specifické 

oblasti je zapotřebí napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími 

odvětvími hospodářství. Dále je v rámci specifické oblasti potřeba rozvíjet a využívat s ohledem 

na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti 

Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblastí, pro rekreaci a lázeňství a potřeba zlepšit 

nevyhovující dopravní dostupnost většiny území. PÚR ČR pro tuto specifickou oblast stanovuje 

kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování. Návrh 

Změny č. 2 ÚP respektuje všechny stanovené úkoly pro územní plánování uvedené pro 

specifickou oblast SOB3. Podrobné zhodnocení souladu návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín s úkoly 

v rámci specifické oblasti SOB3 je součástí kapitoly B.1.1. Odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP 

Sobotín. 

Řešené území neleží v trase koridorů elektroenergetiky, dopravních koridorů, koridorů 

VVTL, koridorů pro dálkovody. 

Podrobné zhodnocení souladu návrhu změny ÚP s PÚR ČR v aktuálním znění je uvedeno 

v kap. B.1.1. Odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP. 

 

Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín je v souladu s Politikou územního rozvoje v platném 

znění. 

1.2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Olomouckým 

krajem 

 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou 

opatření obecné povahy pod č.j. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 

28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 

č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod č.j. KUOK 

28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitelstvem 

Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením obecné povahy 

pod č.j. KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti dne 19. 5. 2017, Aktualizace č. 3, vydané 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou 

opatření obecné povahy pod č.j. KUOK 24792/2019, které nabylo účinnosti dne 19. 3. 2019, 

Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/60/2019 ze 

dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy pod č.j. KUOK 104377/2019, které nabylo 

účinnosti dne 15. 11. 2019 a Aktualizace č. 4, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
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usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou opatření obecné povahy pod č.j. 

KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 27. 1. 2022 (dále jen ZÚR OK). 

ZÚR OK konkretizují republikové priority územního plánování na podmínky kraje, zpřesňují 

rozvojové oblasti a osy vymezené v PÚR, národní koridory dopravní a technické infrastruktury 

a jejich průchod územím. ZÚR rovněž vymezují další plochy a koridory nadmístního významu 

a plochy a koridory územního systému ekologické stability. 

 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je dále potvrzeno 

zařazení obce Sobotín do specifické oblasti SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník. Pro 

vymezenou specifickou oblast SOB3 ZÚR OK stanoví požadavky pro rozvoj infrastruktury, 

rozvoj hospodářského a sociálního pilíře v oblasti aj. 

Předkládaná koncepce respektuje zařazení území do specifické oblasti SOB3 a zohledňuje 

všechny relevantní stanovené požadavky, které jsou pro tuto specifickou oblast stanoveny v ZÚR 

OK v aktuálním znění. 

 

ZÚR OK řadí území obce Sobotín do rekreačního krajinného celku (RKC) Sobotín. Pro 

řešení problémů ve vymezených RKC, vyplývajících z nekoordinovaného nárůstu nejrůznějších 

rekreačních aktivit, zejména individuální rekreace, stanoví ZÚR OK zásady ke zlepšení 

koordinace na území daného RKC. Návrh Změny č. 2 ÚP tyto zásady respektuje. Rozvoj 

rekreace je na území obce omezen, a to zejména mimo lokality s vysokým rekreačním tlakem. 

 

Dále jsou v ZÚR OK řešeny plochy a koridory nadmístního významu. Konkrétní přehled 

koridorů a ploch nadmístního významu na území obce Sobotín ze ZÚR OK, v aktuálním znění, 

je uveden níže. 

 

- V18 – plocha zátopy suché nádrže - Sobotín 

- nadregionální biokoridor K 91 

- nadregionální biocentrum 88 Praděd 

- regionální biocentrum OK16 Petrovský vrch (část). 

Pro vybudování suché nádrže (poldru) na toku Merty je v platném územním plánu vymezena 

plocha změn v krajině – plocha vodní a vodohospodářská – poldry VP K2, nadregionální i 

regionální části ÚSES jsou v územním plánu vymezeny v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Olomouckého kraje v platném znění. 

 

Podrobné zhodnocení souladu návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín se ZÚR OK v aktuálním znění 

je uvedeno v kap. B.1.2. Odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín. 

 

Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín je v souladu s prioritami územního plánování kraje pro 

zajištění udržitelného rozvoje území i s ostatními podmínkami a ustanoveními Zásad 

územního rozvoje Olomouckého kraje, v aktuálním platném znění. 

1.2.3 Soulad s dalšími koncepčními rozvojovými materiály  

 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací 

vymezuje následující požadavky, se kterými není návrh změny ÚP v rozporu: 

- Podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i 

estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti 

krajiny. 

- Při řešení změn využití území, při upřesňování tras liniových staveb v rámci 

vymezených koridorů vždy hledat řešení, která vyloučí, popř. budou minimalizovat 

vlivy na vyhlášená velkoplošná a maloplošná chráněná území, evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000, přírodní parky, registrované významné 

krajinné prvky a přechodně chráněné plochy. Optimální řešení ověřovat v rámci 
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zpracování podrobné dokumentace. Stavby budou v souladu s platnými právními 

předpisy posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA). 

- Při využití území respektovat návrh nadregionálních a regionálních prvků územního 

systému ekologické stability krajiny. Respektovat zásady ochrany jednotlivých prvků 

ÚSES. 

- Zajistit ochranu a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot, 

respektovat vymezená cenná území jako oblasti s přírodně krajinářskými úpravami, 

s vysokým krajinným, památkovým a přírodním potenciálem (kulturní krajinné oblasti). 

- Nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro odstraňování odpadů.  

 

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací 

Plán odpadového hospodářství OK je nástroj pro řízení odpadového hospodářství na území 

kraje a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. Konkrétní strategie je 

stanovena na základě charakteristiky kraje, demografického vývoje, údajích o životním 

prostředí a hospodářství kraje. 

Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín není v rozporu se závěry této koncepce.  

 

Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraj a Aktualizace programu ke 

zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje; ve znění pozdějších změn, 

obsahuje např. požadavky: 

- Vyvedení dopravy z hustě osídlených oblastí. 

- Využití ploch v územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) musí respektovat kvalitu 

ovzduší v lokalitě a vzdálenost případného zdroje emisí znečišťujících nebo pachových 

látek od obytné zástavby. V případě ploch, u kterých jejich využití nevyloučí 

umisťování zdrojů emisí znečišťujících nebo pachových látek, pořizovatel ÚPD stanoví 

podmínky z hlediska ochrany ovzduší pro využití těchto ploch, zejména vhodně volit 

přípustný druh činností (podnikatelských aktivit, výrob), rozsah a kapacitu nových 

zdrojů, umísťovat pouze stacionární zdroje znečišťování ovzduší vybavené 

technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí. 

- Neomezovat stávající zeleň. Uplatňovat kompenzační opatření (minimálně v rozsahu 

původní výsadby), pokud není možné zachovat stávající výsadbu. 

- Výsadba rostlinných druhů s vysokou schopností zachycovat na svém povrchu prachové 

částice a následná péče o zeleň. 

- Úprava stávajících prašných ploch (zpevňováním povrchů, zatravňováním, výsadbou 

ochranné zeleně). Budování zástěn a pásů izolační zeleně. 

Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín respektuje požadavky stanovené koncepcí.  
 

Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological 

Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004, ve znění pozdější aktualizace); 

- V zemědělských oblastech ve spolupráci se správci povodí podporovat vytvoření 

ochranných travnatých či dřevinných pásů podél vodních toků. 

- V lesních oblastech zvýšit rozmanitost a zlepšit stabilitu, podporovat aktivní přístup k 

zalesňování nelesních půd.  

- U vodních ekosystémů ve spolupráci se správci povodí a vodoprávními úřady zjistit 

hlavní zdroje znečištění u toků spadajících do IV. a V. třídy jakosti, posoudit možnost a 

popř. iniciovat zvýšení plochy záplavových území Olomouckého kraje, u komunálních 

znečišťovatelů vodních toků ověřit možnosti zlepšení kvality vypouštěných odpadních 

vod, zvýšit podíl toků s přírodními koryty podporou revitalizací, nepovolovat nevhodné 

úpravy koryt vodních toků, které odporují revitalizačním principům, v rámci svých 

rozhodnutí a stanovisek podporovat výstavbu čistíren odpadních vod, ve spolupráci s 

orgánem státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, vlastníky a 

nájemci pozemků realizovat protierozní opatření v povodí nádrží, ve spolupráci se 

správci toků podporovat zvýšení zásob mělké podzemní vody v krajině pomocí 

revitalizačních opatření. 
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- Z hlediska ÚSES podporovat ochranu stávajících funkčních prvků ÚSES a zakládání 

nových, při realizaci skladebných prvků ÚSES tyto přednostně umisťovat do 

ekologicky nejméně stabilních oblastí (např. území souvislých agrocenóz, zakládání 

břehových porostů podél vodních toků v agrární krajině apod.), bránit tvorbě možných 

ekologických bariér  

Relevantní požadavky krajské koncepce jsou v návrhu změny ÚP Sobotín splněny. 

 

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olomouckého 

kraje dne 17. 3. 2004, ve znění pozdější aktualizace 

Územní energetická koncepce stanovuje přednostní způsob zásobování a zdroje energie 

v jednotlivých částech Olomouckého kraje a vymezuje hlavní nástroje realizace cílů koncepce 

Návrhem Změny č. 2 ÚP nedochází ke změnám energetické koncepce obce. Návrh Změny 

č. 2 ÚP Sobotín je v souladu s daným koncepčním materiálem  

2 Zhodnocení vztahu územně plánovací 
dokumentace k cílům ochrany životního 
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni  

Hlavní cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní úrovni jsou obsaženy ve Státní 

politice životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 (SPŽP 2030). Lze 

konstatovat, že návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín není s těmito cíli v rozporu. 

Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních 

požadavcích dále promítá do platných obecně závazných předpisů a krajských dokumentů a 

odráží se v cílech, které jsou v těchto dokumentech uvedeny.  

Je třeba vzít v úvahu, že územní plán je nástrojem pro vymezování ploch a linií daného 

zaměření, nikoliv nástrojem pro aplikaci opatření organizačního charakteru. Z tohoto pohledu 

jsou také vnímány možné aplikace dále uváděných dokumentů. 

Vztah návrhu Změny č.. 2 ÚP Sobotín k jednotlivým cílům uvedeným ve strategických 

dokumentech je vyjádřen pomocí symboliky A/N*, která v tomto případě vyjadřuje, zda návrh 

Změny č. 2 ÚP Sobotín přispívá k jejich dosažení. 

*A Realizací změny ÚP je možné ovlivnit dosažení cíle (cíl je z hlediska návrhu Změny č. 2 

ÚP Sobotín relevantní) 

*N Realizace změny ÚP nemá na dosažení cíle žádný vliv (cíl není z hlediska návrhu Změny 

č. 2 ÚP Sobotín relevantní) 

 
Koncepce/Cíl Vztah návrhu 

Změny č. 2 ÚP 

Sobotín 

k danému cíli 

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012/2020 

Životní prostředí a zdraví 

Dostupnost vody je zajištěna a její jakost se zlepšuje; 

Kvalita ovzduší se zlepšuje; 

Expozice obyvatel a životního prostředí nebezpečným chemickým 

látkám se snižuje; 

Hluková zátěž a světelné znečištění se snižují; 

Připravenost a resilience společnosti vůči mimořádným událostem a 

krizovým situacím se zvyšuje; 

Adaptovaná sídla umožňují kvalitní a bezpečný život obyvatel 

 

N 

 

Přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství N 
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Koncepce/Cíl Vztah návrhu 

Změny č. 2 ÚP 

Sobotín 

k danému cíli 

Emise skleníkových plynů jsou snižovány; 

Oběhové hospodářství zaručuje hospodárné nakládání se surovinami, 

výrobky a odpady v ČR 

Příroda a krajina 

Ekologická stabilita krajiny je obnovena, hospodaření v krajině je 

dlouhodobě udržitelné a reaguje na změnu klimatu; 

Biologická rozmanitost je zachovávána v mezích tlaku změny klimatu 

A 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2030 

Lidé a společnost 

Zlepšování podmínek pro zdravý život 

Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace 

A 

Odolné ekosystémy 

Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity 

Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví 

Adaptace na změny klimatu 

N 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

Vytvořit podmínky pro dostupné bydlení a zkvalitnit sídlištní celky A 

Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a 

území po bývalé těžbě nerostných surovin 
N 

Zlepšit mikroklimatické podmínky v metropolitních územích N 

Podpořit udržitelný prostorový rozvoj aglomerací N 

Posílit koordinační roli obce při usměrňování rozvoje krajin A 

Zlepšit ovzduší ve venkovském zázemí regionálních center N 

Využít moderních systémů hospodaření v krajině a snížit negativní 

dopady intenzivního způsobu hospodaření v území 
N 

Rozvíjet nové zdroje energie získávající energii z obnovitelných 

zdrojů a úložišť energie 
N 

Upravit přenosovou a distribuční soustavu s cílem umožnit připojení 

nových zdrojů obnovitelné energie 
N 

Plán hlavních povodí České republiky 

Ochrana vod jako složky životního prostředí - chránit povrchové a 

podzemní vody, umožnit udržitelné a vyvážené užívání vodních 

zdrojů, udržení a systematické zvyšování biologické rozmanitosti 

původních druhů 

N 

Ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. 

 
N 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 

udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny s mozaikou vzájemně 

propojených biologicky funkčních prvků a částí, schopných odolávat 

vnějším negativním vlivům;  

udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny; 

zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením 

zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti a omezením další 

fragmentace s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech, 

případně ve vazbě na ně; 

zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a 

vymezený ÚSES 

A 

obnovit přirozené hydroekologické funkce krajiny a posílit schopnosti 

krajiny odolávat a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým 

změnám,  

A 
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Koncepce/Cíl Vztah návrhu 

Změny č. 2 ÚP 

Sobotín 

k danému cíli 

zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku,  

zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních 

ekosystémů obnovením volné prostupnosti vodního prostředí a omezit 

jeho další fragmentaci; 

zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného 

přírodního zdroje. 

 

N 

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR 

Dosažení imisních limitů na celém území ČR do roku 2020 a současně 

udržování a zlepšování kvality ovzduší tam, kde jsou současné 

koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů. 
N 

Dodržení k roku 2020 národních emisních stropů stanovených 

scénářem NPSEWaM. N 

Postupné vytváření podmínek pro splnění národních závazků snížení 

emisí k roku 2025 a 2030. N 

Dobudování kapacit systému posuzování kvality ovzduší (technická a 

znalostní základna, lidské zdroje). N 

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR 

Pro efektivní ochranu před povodněmi vycházet z kombinace opatření 

v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retardaci vody v území 

a technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků 

N 

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti  

Podpora obnovy a vytváření ekologicky významných krajinných 

segmentů (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní porosty 

zvláště pak nivní louky atd.). 

N 

Zachování nebo zvýšení současné výměry lesů jako minimálního 

základu pro uplatňování potřeb ochrany lesní biodiverzity při 

zachování všech ostatních funkcí lesa. 

N 

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti  

Zlepšení retenční funkce krajiny diverzifikací využívání krajiny a 

krajinných prvků a odstraněním melioračních úprav v zemědělsky 

neperspektivních částech krajiny. 

A 

Prosazování účinných protipovodňových opatření s využitím 

přirozených hydroekologických funkcí. 
N 

Podpora významu zvláště chráněných území a ÚSES zajištění 

prostupnosti krajiny 
A 

Dokončení systému účinného čištění odpadních vod na území České 

republiky. 
A 

Snížit rizika znečištění podzemních a povrchových vod ze starých 

ekologických zátěží a ekologických havárií. 
N 

Zachování pestrých hydromorfologické útvarů, umožnit jejich vznik, 

existenci a ošetřit jejich ochranu 
N 

Posílení nástroje podporujícího opětovné využití starých 

průmyslových zón (brownfields). 
N 

Realizace chybějících skladebných částí ÚSES. N 

Omezování fragmentace krajiny způsobené migračními bariérami. N 
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3 Údaje o současném stavu životního prostředí 
v řešeném území a jeho předpokládaném 
vývoji, pokud by nebyla územně plánovací 
dokumentace uplatněna 

3.1 Základní charakteristika zájmového území 

3.1.1 Základní charakteristika řešeného území  

Obec Sobotín leží v severovýchodní části Olomouckého kraje v okrese Šumperk. Východní 

hranice správního území obce Sobotín tvoří současně krajskou hranici s krajem 

Moravskoslezským (obec Stará Ves, k.ú. Žďárský Potok). Správní území obce tvoří tři 

katastrální území, a to Sobotín, Rudoltice u Sobotína a Klepáčov. Obec Sobotín sousedí s 

obcemi: Stará Ves, Oskava, Hraběšice, Vikýřovice, Petrov nad Desnou, Velké Losiny a 

Vernířovice. Řešené území (celé správní území obce Sobotín) má rozlohu 31,91 km
2
. K roku 

2014 měla obec 1 191 stálých obyvatel. Správní území obce Sobotín leží v průměrné nadmořské 

výšce 365 m n. m. Nejvýše položená je severovýchodní část katastru (1 125 m n. m.). 

Všemi třemi místními částmi obce prochází silnice I. třídy č. 11 a množství silnic III. třídy a 

místních komunikací. 

 

Obr. 1: Situační mapa polohy území obce Sobotín (podkladová data: www.mapy.cz). 

 

3.1.2 Geologické a geomorfologické poměry  

Zájmové území obce Sobotín leží v geomorfologické provincii Česká vysočina, subprovincii 

Krkonošsko-jesenická soustava, oblasti Jesenické. Dále se území dělí do dvou celků. Většina 

zájmového území náleží k celku Hanušovická vrchovina a podcelků Hraběšická hornatina 

(okrsek Petrovská vrchovina, Kamenecká hornatina) a Šumperská kotlina. Severovýchodní 

nejvýše položený okraj katastru náleží do celku Pradědská hornatina a okrsku Vysokoholský 

hřbet (geoportal.cenia.cz). 

Geologický podklad území tvoří převážně amfibolity, ruly a migmatity, ojediněle zejména ve 

východní části území kvarcity a fylity s vložkami kvarcitů, mramoru a metavulkanitů 

(Geologická mapa ČR 1 : 500 000). 
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Dle evidence České geologické služby – Geofondu se v zájmovém území nenachází žádná 

sesuvná území. 

V řešeném území se nachází pět geologicky významných lokalit – 1763 – Rašeliniště Skřítek 

(rašeliniště přechodového typu a rašelinné březiny), 1491 – Skály (výchozy a skalní defilé na 

hřbetu), 901 – Rudoltice Skelný vrch (staré dobývky a haldy), 902 – Smrčina (opuštěný jámový 

lom v krupníku) a 903 – Pfarrerb (výchozy v zářezu cesty v délce cca 100 m a haldičky po 

činnosti sběratelů nerostů mineralizace alpského typu). 
V území převažují svahy s nízkou náchylností k sesuvům, v údolích řek a potoků 

jsou doplněny svahy se střední náchylností k sesuvům. 
 

Obr. 2:Situační znázornění náchylností svahů v zájmovém území k sesuvům (zdroj: Mapový 

portál ČGS). 

 

3.1.3 Eroze 

Řešené území není při současném využití území převážně ve formě trvalých travních porostů 

(TTP) a lesních pozemků (PUPFL) významně ohroženo erozními procesy. Při porušení trvalého 

travního porostu nebo odlesnění území však hrozí vznik rýhové eroze. Nebezpečné jsou 

zejména náhlé prudké deště a bouřky. 

3.1.4 Klimatické a hydrologické poměry  

Zájmové území se nachází na rozhraní klimatickýchoblastíCH6 a CH7.Pro chladnou oblast 

CH6 je typická průměrná lednová teplota v rozmezí -4 až -5 ºC, průměrná teplota v červenci 

činí 14 až 15 °C. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí 600–700 mm, v zimním období pak 

400–500 mm. 

Pro chladnou oblast CH7 je typická průměrná lednová teplota v rozmezí -3 až -4 ºC, 

průměrná teplota v červenci činí 15 až 16 °C. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí 500–

600 mm, v zimním období pak 350–400 mm (Quitt 1971). 

Správní území Sobotína spadá většinou plochy do hydrologického povodí Desné a jejích 

přítoků. Severní okraj území náleží do povodí Merty. Oba toky náleží do povodí Moravy. 

Východní okraj území (prostor rašeliniště Skřítek) je odvodňován Podolským potokem a náleží 
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do povodí Odry. Vodní toky na správním území obce Sobotín nejsou podle vyhlášky č. 

178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností 

souvisejících se správou vodních toků, řazeny ve většině případů k významným vodním tokům. 

Jediným významným vodním tokem je Merta. 

V dotčeném území není vymezena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), 

ani zde není vyhlášeno záplavové území vodního toku. 

3.1.5 Pedologické poměry 

Podle taxonomického klasifikačního systému půd České republiky (TKSP) v zájmovém 

území převažují kambizemě, v jihovýchodní části katastru převažují kryptopodzoly a podél 

vodních toků fluvizemě a pseudogleje. V oblasti Skřítku se nachází plocha organozemí 

(geoportal.cenia.cz). 

3.1.6 Biogeografické poměry 

Podle Culka a kol. (1996) se zájmové území obce Sobotín nachází v provincii 

středoevropských listnatých lesů v podprovincii hercynské a dvou bioregionech 1.70 – 

Jesenickém (většina katastru) a 1.53 Šumperském (západní část území). 

3.1.7 Fytogeografická klasifikace a potenciální přirozená vegetace  

Z fytogeografického hlediska většina území náleží do oblasti mezofytika, obvodu 

Českomoravského mezofytika a okresu 73b Hanušovická vrchovina. Nejvýše položená 

východní část katastru náleží do oblasti oreofytika, obvodu Českého oreofytika a okresu 97 

Hrubý Jeseník (geoportal.cenia.cz). 

Potenciální přirozenou vegetací na většině zájmového území je bučina s kyčelnicí 

devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum), ve východní a jihovýchodní části smrková bučina 

(Calamagrostio-Piceetum), v severozápadním okraji katastru černýšová dubohabřina 

(Melampyro nemorosi-Carpinetum). V oblasti Skřítku se vyskytují podmáčené rohozcové 

smrčiny (Mastigobryo-Piceetum) (Neuhäuslová et al. 1998). 

3.1.8 Radonový index geologického podloží  

Zvýšené koncentrace radonu v podloží mohou následně ovlivnit i koncentrace radonu ve 

stavebních materiálech přírodního původu a ve vodě, dodávané do objektů z podzemních 

zdrojů. Radon z podloží proto nejvíce ovlivňuje výslednou koncentraci radonu v objektech. 

Hlavním cílem mapování radonového rizika z geologického podloží je vymezení území, v 

nichž lze předpokládat vyšší frekvenci výskytu objektů s ekvivalentní objemovou aktivitou 

radonu převyšující směrnou hodnotu 200 Bq.m
-3

. Posouzení efektivity vyhledávání lze provést 

srovnáním předpokládané kategorie radonového rizika z podloží a odpovídajícího počtu objektů 

nad 200 Bq.m
-3

. 

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno 

očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. 

Mapa sledované oblasti je prezentována na následujícím obrázku. V celém zájmovém území 

byla stanovena střední kategorie radonového indexu. Ve sledovaném území nebylo provedeno 

bodové měření radonového indexu. Nejbližší měření proběhlo v sousedním Petrově nad Desnou 

s výsledkem 12,4 kBq.m
-3

, což odpovídá nízkému radonovému indexu. 
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Obr. 3:Mapa radonového indexu + legenda (zdroj: Mapový portál ČGS). 

 

3.1.9 Nerostné suroviny 

Hlavními nerostnými surovinami evidovanými na správním území obce Sobotín je stavební 

kámen, cihlářské suroviny, živcové a křemenné suroviny. Ložiska mají prognózní charakter 

nebo jsou negativní. V minulosti se v popisovaném území a okolních katastrech těžila železná a 

měděná ruda, polymetalické rudy a mastek.  

V zájmovém území se nachází řada ložisek nerostných surovin a prognózních zdrojů 

nerostných surovin.V zájmovém území se nenachází žádné dobývací prostory. 

 

Tab. 1: Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje na území Sobotína. 

Číslo 

ložiska 
Název Identifikační číslo Surovina Způsob těžby 

0713314 Sobotín 071331402 křemenné suroviny dosud netěženo 

0713314 Sobotín 071331401 křemenné suroviny dosud netěženo 

0713309 Sobotín 071330900 stavební kámen dřívější povrchová 

9102000 Troubelice 910200000 cihlářská surovina dosud netěženo 

9092200 Rudoltice 909220001 živcové suroviny dřívější povrchová 

9092200 Rudoltice 909220002 živcové suroviny dřívější povrchová 

0831207 Rudoltice-Bílé Kameny 083120702 křemenné suroviny dosud netěženo 

0831207 Rudoltice-Bílé Kameny 083120701 křemenné suroviny dosud netěženo 

3.1.10 Poddolovaná území  

V řešeném území se nachází řada poddolovaných území a pozůstatků po historické těžbě. 

 

Tab. 2: Poddolovaná území na území Sobotína. 

Klíč Název Surovina 
Rozsah/dr

uh díla 

Rok 

pořízení 

záznamu 

Stáří 

4128 Sobotín 1-Čapí vrch mastek - měděná ruda ojedinělá 1988 do 19. století 

4134 
Sobotín 2 – 

Smrčina 
Neznámá ojedinělá 1988 do 19. století 

4138 
Sobotín 3 –  

Havraní vrch 
polymetalické rudy ojedinělá 1988 do 19. století 

4133 
Rudoltice u Sobotína-

Sklenný vrch 
železné rudy systém 1988 do 19. století 

10572 Štola 2 železné rudy štola akt. 2001 do 19. století 

10571 Štola 1 železné rudy štola akt. 2001 do 19. století 
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10573 Jáma železné rudy šachta akt. 2001 do 19. století 

4141 
Bedřichov u Oskavy 

1 

železné rudy 
ojedinělá 1988 do 19. století 

10577 Jáma železné rudy šachta akt. 2001 do 19. století 

3.1.11 Archeologická naleziště, historické památky  

Celé řešené území je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2 

§22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jako území s 

archeologickými nálezy II. kategorie je evidováno několik ploch v katastru obce Sobotín. 

Na území obce jsou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR evidovány následující 

nemovité kulturní památky památkového fondu ČR: 

 

34950 / 8-1122 kostel sv. Vavřince (památkou od 3. 5. 1958) 

21911 / 8-1124 mauzoleum rodiny Kleinů s ohradní zdí s bránou a parkem (při silnici, 

památkou od 3. 5. 1958) 

25201 / 8-1123 sousoší Kalvárie (zahrada čp. 152, památkou od 3. 5. 1958) 

20002 / 8-1125 kostel sv. Jana Nepomuckého (památkou od 3. 5. 1958) 

 

V řešeném území se nachází i památky místního významu a architektonicky významné 

objekty, které však nejsou evidovány (jedná se o pomníky, kříže, boží muka, historické budovy 

a další.). 

3.2 Ochrana přírody a krajiny 

3.2.1 Velkoplošná zvláště chráněná území  

Většina správního území obce Sobotín se nachází ve velkoplošném zvláště chráněném území 

- CHKO Jeseníky, viz následující obrázek. Do území obce zasahují všechny čtyři zóny 

odstupňované ochrany. 

 

Obr. 4: Poloha řešeného správního území obce Sobotín ve vztahu k zonaci CHKO Jeseníky 

(zdroj: Mapový portál AOPK ČR). 
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CHKO Jeseníky představuje díky kombinaci řady velmi dobře dochovaných ryze či převážně 

přírodních prvků (horské smrčiny, subalpínské bezlesí, rašeliniště, skalní biotopy), vysoké 

lesnatosti a charakteristicky utvářené kulturní krajiny (včetně rozsáhlých historických 

dobývacích prostor) území výjimečné v národním i středoevropském kontextu. Kromě 

specificky utvářené harmonické kulturní krajiny lze za hlavní předměty ochrany CHKO 

Jeseníky, které ji odlišují od ostatních velkoplošných zvláště chráněných území, označit 

primární alpínské bezlesí (bez přirozené účasti borovice kleče), klimaxové horské a rašelinné 

smrčiny a otevřená rašeliniště (AOPK ČR 2014). 

3.2.2 Maloplošná zvláště chráněná území  

V řešeném území se nachází čtyři maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Do území 

obce také zasahuje ochranné pásmo PR Břidličná. 

Ve východní části katastru se nachází NPR Rašeliniště Skřítek, jejíž rozloha činí 166,65 ha. 

Chráněno je vrchovištní rašeliniště prameništního typu s charakteristickými rostlinnými a 

živočišnými společenstvy. 

V severní části katastru obce se nachází PP Smrčina, jejíž rozloha činí 1,14 ha a jejím 

předmětem ochrany je největší krupníkové těleso v ČR. 

Dalším MZCHÚ v řešeném území je PP Pfarrerb o rozloze 0,3224 ha, která byla vyhlášena 

východně od intravilánu Sobotína pro ochranu reprezentativní ukázky mineralizace alpského 

typu s výskytem mineralizovaných struktur a četných druhů minerálů, zvláště epidotu. 

Posledním MZCHÚ v zájmovém území je PP Sobotín – domov důchodců, která byla 

vyhlášena v roce 2013 pro ochranu biotopu vrápence malého, který je evropsky významným 

druhem. 

 

Žádná z návrhových ploch neleží ve výše zmiňovaných maloplošných zvláště chráněných 

územích. 

 

Obr. 5: Poloha řešeného správního území obce Sobotín ve vztahu k MZCHÚ (zdroj: 

geoportal.cenia.cz). 

 

http://www.ekogroup.cz/


Změna č. 2 ÚP Sobotín - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

v rozsahu přílohy č. 1zákonač. 183/2006 Sb. 

_______________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Martin Franc, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 

tel. 605-567905, pevná  583-034674, http://www.ekogroup.cz  
21 

3.2.3 Území soustavy Natura 2000  

Východní okraj katastru území je součástí EVL Praděd (CZ0714077). V severozápadní části 

se nachází EVL Sobotín – domov důchodců. Celá severovýchodní polovina území obce leží 

v ptačí oblasti (PO) Jeseníky (CZ0711017). 

Prostorové detaily polohy hranice katastru obce ve vztahu k hranicím uvedených lokalit 

soustavy Natura 2000 jsou k dispozici na Obr. 6. 

 

Obr. 6: Zobrazení správního území obce Sobotín vůči lokalitám soustavy Natura 2000 

(podkladová data: ČÚZK, AOPK ČR). 

 
 

EVL Praděd (kód lokality CZ0714077) má rozlohu 6 071 ha a byla vyhlášena nařízením vlády 

132/2005 Sb. EVL zahrnuje centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé 

pod Pradědem po motorest Skřítek nad Klepáčovem včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé 

Opavy a masívu Mravenečníku. Dále zahrnuje například Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, 

Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj, Břidličná a Pecný. 

Předmětem ochrany EVL jsou následující typy přírodních stanovišť: 
pozn.: * označuje prioritní typ stanoviště 

 

4060- Alpínská a boreální vřesoviště 

4080- Subarktické vrbové křoviny 

6150- Silikátové alpínské a boreální trávníky 

6430- Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 

7110*- Aktivní vrchoviště 

7140- Přechodová rašeliniště a třasoviště 

8110 - Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia 

ladani) 

8220- Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 

9110- Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 

91D0*- Rašelinný les 

9410- Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 

 

Dále jsou předmětem ochrany EVL následující druhy: 
pozn.: * označuje prioritní druh 

 

lipnice jesenická (Poa riphaea *) 
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střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) 

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) 

zvonek jesenický (Campanula gelida *) 

 

EVL Sobotín – domov důchodců (kód lokality CZ0713740) má rozlohu 0,024 ha a byla 

vyhlášena nařízením vlády 132/2005 Sb. Jedná se o lokalitu vrápence malého (Rhinolophus 

hipposideros), který je jejím jediným předmětem ochrany. 

 

PO Jeseníky (kód lokality CZ0711017) má rozlohu 52 165 ha a byla vyhlášena nařízením vlády 

599/2004 Sb. Území se nachází v pohraniční oblasti severní Moravy mezi obcemi 

Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a Písečná.  

Ptačí oblast zaujímá 70 % CHKO Jeseníky. Celkově je území přibližně 42 km dlouhé a 

v nejširším místě 23 km široké. Předmětem ochrany jsou dva druhy: 

chřástal polní (Crex crex) 

jeřábek obecný (Bonasa bonasia) 

 

Některé z návrhových ploch jsou v prostorové kolizi s PO Jeseníky. Z tohoto důvodu nebyl 

vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy Natura 2000, konkrétně PO Jeseníky, vyloučen 

příslušným OOP – Správou CHKO Jeseníky, resp. jeho stanoviskem dle §45i ZOPK (č.j. 

SR/755/OM/2021 – 2 ze dne 14. 10. 2021). Posouzení vlivu koncepce na PO Jeseníky je 

podrobně zhodnoceno v rámci samostatného naturového hodnocení, které je přílohou k návrhu 

Změny č. 2 ÚP (Banaš 2022). Významný negativní vliv koncepce na celistvost a předměty 

ochrany přítomných EVL byl vyloučen na základě stanovisek příslušných OOP – Správy 

CHKO Jeseníky (č.j. SR/755/OM/2021 – 2 ze dne 14. 10. 2021) a Krajského úřadu 

Olomouckého kraje (č.j. KUOK 107028/2021 ze dne 21. 10. 2021). 

3.2.4 Památné stromy a přírodní parky 

Ve správním území obce Sobotín, konkrétně v místní části Rudoltice, se nachází dva 

evidované památné stromy. Jedná se o Lípu v Rudolticích (kód dle ÚSOP: 100082) a Lípu u 

Vaňatků – Rudoltice (kód dle ÚSOP: 105122). Uvedené památné stromy nebudou záměry 

obsaženými v posuzované Změně č. 2 ÚP nijak dotčeny, neboť se nacházejí v dostatečné 

vzdálenosti od navržených změn využití území. 

V řešeném území se nenacházejí přírodní parky. 

3.2.5 Územní systém ekologické stability  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter vzájemně 

propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability ve třech 

úrovních – nadregionální, regionální a místní ÚSES. V řešeném území se vyskytují prvky ÚSES 

všech tří úrovní. 

Konkrétně se v řešeném území vyskytují následující prvky ÚSES: 

 

Nadregionální a regionální ÚSES: 

Nadregionální úroveň zastupuje v území část nadregionálního biokoridoru K 91, který je v 

řešeném území navržen jako biokoridor mezofilní bučinný (v územním plánu označen N2 až 

N4) s vloženým regionálním biocentrem OK16. Na východní okraj řešeného území zasahuje 

část nadregionálního biocentra 88 Praděd (N1). 

 

Místní ÚSES:  

Lokální úroveň je tvořena lokálními trasami, které reprezentují stanoviště a potenciální 

přirozená společenstva v území s cílovými společenstvy lesními, případně lesními a vodními, 

lučními nebo kombinovanými. Místní systém ÚSES je v území obce Sobotín reprezentován 

následujícími prvky: 
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- lesní a vodní – L1 a L2 – lokální trasa procházející podél toku Merty, stanoviště vlhčí 

a živinami obohacená; napojuje se do území Petrova nad Desnou a Vernířovic 

- lesní – L3 až L11 – propojení lesních stanovišť ze severu od Vernířovic k jihu směrem na 

k.ú. Třemešek (obec Oskava), stanoviště převážně středně živná a středně vlhká 

- kombinovaný lesní, vodní, nivní L12 až L19, trasovaný údolnicí Klepáčovského potoka 

a napojený ve východní části obce do nadregionálního biocentra N1; reprezentována jsou 

hlavně stanoviště obohacená vodou a živinami a výše pak normálně živná a vlhčí 

- lesní L20 – napojení RBC N3 Petrovský vrch na k. ú. Hraběšice 

- lesní L21 – vedený od NRBK N4 na k.ú. Petrov nad Desnou 

- kombinovaný lesní a vodní L22 až L24 – trasa vedená po Rudoltickém potoce napojená 

na LBC l0 

- lesní L25 – napojení na ÚSES obce Hraběšice. 

 

Koncepce vymezení systému ekologické stability se Změnou č. 2 ÚP Sobotín nemění. 

Realizací koncepce dochází k navržení některých změn využití území v prostorové kolizi se 

stanovenými prvky ÚSES. 

3.2.6 Významné krajinné prvky 

Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 

Sb., v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části 

krajiny zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona. 

Ve správním území obce Sobotín nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky. 

Některé nově navržené plochy a koridory jsou umístěny v prostorové kolizi či v 

bezprostřední blízkosti VKP. Jedná se zejména o vodní toky, jejich nivy a vodní nádrže na 

území obce či lesní porosty a ochranné pásmo lesa. 

3.2.7 Migrační prostupnost území  

V tomto hodnocení byla pro posouzení vlivu koncepce na migrační prostupnost území 

využita datová vrstva biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců (vlk, medvěd, rys, los) 

z mapového portálu AOPK ČR, která je výsledkem projektu: „Komplexní přístup k ochraně 

fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR“ (AOPK ČR 2019). Vymezený 

biotop zvláště chráněných druhů velkých savců představuje minimální rozsah ploch nutných 

k zajištění trvalé existence těchto druhů v naší přírodě. Dle podkladů AOPK ČR je tento biotop 

vnitřně členěn na tři části: 

- jádrová území představující oblasti, které svojí rozlohou a biotopovými 

charakteristikami umožňují rozmnožování vybraných zvláště chráněných druhů velkých 

savců. Minimální rozloha jádrových území proto vychází z údajů o velikosti 

domovských okrsků předmětných druhů, měla by činit minimálně 300 km
2
 (pokud jedno 

jádrové území tvoří funkční celek se sousedním územím, může se jejich plocha sčítat). 

Součástí jádrových území nejsou zastavěná území. S ohledem na svoji rozlohu zahrnují 

jádrová území jak plochy přírodního charakteru, tak i zemědělsky využívanou krajinu. 

- migrační koridory, které představují nedílnou součást biotopu vybraných zvláště 

chráněných druhů velkých savců. Propojují oblasti vhodné pro rozmnožování (jádrová 

území) tak, aby umožnily migrační spojení, a to v minimální míře, která ještě zajistí 

dlouhodobé přežití populací vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. 

- kritická místa – tedy místa, která jsou součástí migračních koridorů nebo jádrových 

území, kde je zároveň průchodnost biotopu významně omezena nebo kde hrozí, že 

k omezení průchodnosti může v blízké budoucnosti dojít. V případě jádrových území 

jsou kritická místa vymezena tam, kde hrozí ztráta konektivity uvnitř jádrového území. 

Negativní zásah do kritického místa může znamenat přerušení celého dílčího úseku 

migračního koridoru nebo významné omezení funkčnosti jádrového území. 

 

http://www.ekogroup.cz/


Změna č. 2 ÚP Sobotín - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

v rozsahu přílohy č. 1zákonač. 183/2006 Sb. 

_______________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Martin Franc, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 

tel. 605-567905, pevná  583-034674, http://www.ekogroup.cz  
24 

Obr. 7: Zobrazení biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců v zájmovém území 

(podkladová data: AOPK ČR 2019, ČÚZK). 

 
 

Z obrázku výše vyplývá, že téměř celé území obce Sobotín, s výjimkou zastavěných částí, je 

součástí jádrového území, migrační koridory územím obce neprocházejí, kritická místa zde 

nejsou vyznačena. Osa dálkových migračních koridorů dle ÚAP je vedena při jihovýchodní 

hranici správního území obce. Změnou č. 2 jsou v jádrovém území vymezeny dvě rozvojové 

plochy – navržený lyžařský areál v Sobotíně (plocha K3) a navržené parkoviště na Skřítku 

(plocha Z2/12). Navržené změny využití území vymezené v rámci předkládané koncepce však 

nemají potenciál významně ovlivnit migrační prostupnost krajiny pro velké savce. 

3.3 Krajinný ráz 

Jedná se o velice členité území, zástavba je rozčleněna do tří částí – Sobotín, Klepáčov a 

Rudoltice. Nejvýše položená je severovýchodní část území obce (1 125 m n. m.). Původní 

struktura osídlení je poměrně zachovalá (historická struktura zástavby, plužiny, kamenice, polní 

cesty, aleje), nachází se zde však prvky zcela novodobé (areál zemědělského družstva, farmy 

Rudoltice apod.). Historická struktura zástavby je nejvíce zachovalá v místní části Klepáčov. 

Dle typologie krajiny ČR (Löw 2015) se v zájmovém území nacházejí následující typy krajin: 

5M2 – pozdně středověká kolonizační lesozemědělská krajina vrchovin hercynského okruhu  

6L2 – novověká sídelní lesní krajina vrchovin Hercynica 

6L8 – novověká sídelní lesní krajina vysoko položených plošin Hercynica 

6L13 – novověká sídelní lesní krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů 

Hercynica 

 

Krajinný typ 5M2 zabírá centrální část území zahrnující zástavbu Sobotína a Rudoltic. 

Krajinný typ 6L2 se nachází v severovýchodní části a zahrnuje zástavbu Klepáčova. Krajinný 

typ 6L8 se nachází v oblasti Skřítku, nejvyšší partie katastru (JZ okraj a JV část) jsou součástí 

krajinného typu 6L13. 

 

Zájmové území obce Sobotín z větší části náleží do území CHKO Jeseníky. Krajinný ráz 

území je jedním z hlavních předmětů ochrany CHKO. Z tohoto důvodu je vlivu předmětné 

koncepce na krajinný ráz věnována zvýšená pozornost. Vyhodnocení a popis krajinného rázu 
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vychází z Preventivního hodnocení území CHKO Jeseníky z hlediska krajinného rázu 

(Vorel 2011).  

Dle citovaného preventivního hodnocení náleží území Sobotína do tří krajinných celků. 

Konkrétně krajinných celků A – Pradědská hornatina, E – Kamenická hornatina a H – Údolí 

Desné a Sobotínsko. Pro každý krajinný celek jsou v rámci preventivního hodnocení 

(Vorel 2011) stanoveny znaky krajinného rázu a charakteristika daného celku. 

 

A – Pradědská hornatina 
Krajinný celek zahrnuje hlavní část centrálního hřbetu Jeseníků s Pradědským a 

Vysokoholským hřbetem – od Červenohorského sedla po ostroh Pece s prudkými svahy 

spadajícími k plošině rašeliniště Skřítek. Zahrnuje též prostorově výrazně oddělený krajinný 

segment Mravenečníku a Velké Jezerné a horské rozsochy Vysokoholského hřbetu. Na území 

Sobotína krajinný celek zahrnuje zejména severovýchodní okraj území. 

Pro tento krajinný celek jsou v rámci preventivního hodnocení krajinného rázu stanoveny 

základní přírodní, kulturně historické a vizuální znaky krajinného rázu (viz Vorel 2011). 

V souvislosti se Změnou č. 2 ÚP nedochází v rámci tohoto krajinného celku z realizaci žádných 

navržených změny využití území a vliv koncepce na stanovené znaky krajinného rázu tohoto 

krajinného celku nenastane. 

 

E – Kamenická hornatina 
Krajinný celek zahrnuje lesnatý horský masiv Kamenného vrchu (952 m n. m.) a Bílého 

kamene (948 m n. m.) a okrajové polohy, otevírající se malými enklávami kulturní krajiny do 

podhůří Mladoňovska. Celek představuje nižší polohu hornatiny pod okrajem Vysokoholského 

hřbetu (terénní rozdíl cca 300 m) a zahrnuje jak náhorní polohu rašeliniště Skřítek, tak i nižší 

polohy údolí Oskavy a jejích přítoků (např. Třemešek cca 560 m n. m.). V rámci správního 

území Sobotína je krajinný celek vymezen do jižní a východní části území, kde zasahuje do 

zalesněných svahů Kamenické hornatiny a zahrnuje rašeliniště Skřítek. 

Pro tento krajinný celek jsou v rámci preventivního hodnocení krajinného rázu stanoveny 

následující přírodní, kulturně historické a vizuální znaky krajinného rázu (viz Vorel 2011): 

 

Indikace konkrétních znaků a hodnot dle § 

12 

Klasifikace identifikovaných znaků 
dle projevu dle významu dle cennosti 
+ pozitivní 

0 neutrální 

- negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

Znaky přírodní charakteristiky 

Ploše hornatinný reliéf Kamenecké hornatiny s 

vrcholy, úzkými hřbety a zářezy údolí 
+ XXX XX 

Skalní útvary vzniklé během kryogenní modelace – 

izolované skály, mrazové sruby, kryoplanační 

terasy, skalní hradby, sutě atd. 
+ XX XX 

Řada horských potoků, přítoků Oskavy a Desné, 

vytvářejících zaříznutá údolí v okrajových částech 

krajinného celku 
+ XX XX 

Rozsáhlé plochy smrkových lesů s bukem jedlí, 

bukem a modřínem 
+ XXX XX 

Místy lesní porosty s přirozenou stavbou dřevin 

jedlobukového vegetačního stupně 
+ X XXX 

Luční vegetace kulturního bezlesí v okrajových 

částech krajinného celku 
+ X XX 

Nelesní krajinná zeleň (vegetační pásy členících 

původní plužinu) v plochách kulturního bezlesí na 

okraji krajinného celku 
+ X XX 

Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky 

Přítomnost v novověké sídelní krajině, na hranicích 0 X X 
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s krajinou pozdní středověké kolonizace 

Částečně změněná porostní skladba (smrkové 

monokultury…) 
0 XX X 

Objekty bývalých loveckých chat a mysliven 

(turistické objekty) 
+ X X 

Stopy těžby zlata, stříbra a železných rud (doly, 

štoly, šachty) 
+ X X 

Architektonicky a historicky cenné objekty 

(kostely, zřícenina Rabštejn) vč. drobné sakrální 

architektury zejm. na okrajích KC 
+ X XX 

Částečně zachovaný ráz některých sídel 

(urbanistická struktura, charakter zástavby, 

zapojení do krajiny) 
+ X X 

Dochovaná struktura kulturního bezlesí v podhůří 

ve vazbě na venkovská sídla (struktura plužiny – 

kamenice, vegetační pásy, cesty) 
+ XX XX 

Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky 

Většinou zalesněné území, částečně se smrkovými 

monokulturami, uzavřené lesní interiéry bez 

možností výhledů 
+ XXX XX 

Enklávy kulturní krajiny s loukami a pastvinami na 

okrajích krajinného celku 
+ XX XX 

Působivé scenérie kultivované krajiny s množstvím 

rozptýlené zeleně (Třemešek, Novomalínsko) a 

harmonií zástavby krajinného rámce 
+ XX XXX 

Členité a druhově rozmanité lesní okraje (prostor 

Bedřichova) 
+ X XX 

Zřícenina Rabštejna v lesních scenériích + X XX 

 

H – Údolí Desné a Sobotínsko 

Poměrně mohutné, ale sevřené údolí Desné představuje severní výběžek Šumperské kotliny. 

Od její rozlehlé části v prostoru Velkých Losin (mimo území CHKO) se údolí k severu v 

prostoru Filipové zužuje, aby se severněji rozevřelo v prostoru Loučné. Tento širší prostor pak 

vybíhá do údolí vodotečí, hluboce zaříznutých do úpatních poloh hornatiny. Jižněji navazuje 

prostor, ležící také při hranici CHKO, který zaujímá severní část Petrovské vrchoviny. Jeho osu 

tvoří údolí Merty a jejího pravobřežního přítoku – Kamenného potoka, kde se rozkládá zástavba 

Vernířovic a Sedmidvorů. Nejjižnější část celku se v její západní části otevírá v prostoru 

Maršíkova směrem k údolí Desné. Osou krajinného prostoru je hluboce zaříznuté údolí 

Klepáčovského potoka, postupně se od rašeliniště Skřítek zahlubující mezi výšinami Závada 

(870 m n. m.), Havraní vrch (777 m n. m.), Březina (706 m n. m.) a dalšími. Zastavěné území 

Sobotína v území kopíruje jednu z hlavních os krajinného prostoru – Klepáčovského potoka. 

Tento krajinný prosto zaujímá ve správním území Sobotína značnou část území a nachází se 

v něm zástavba místních částí Klepáčov, Rudoltice a jižní a střední část zástavby Sobotína. 

Pro tento krajinný celek jsou v rámci preventivního hodnocení krajinného rázu stanoveny 

následující přírodní, kulturně historické a vizuální znaky krajinného rázu (viz Vorel 2011): 
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Indikace konkrétních znaků a hodnot dle § 

12 

Klasifikace identifikovaných znaků 
dle projevu dle významu dle cennosti 
+ pozitivní 

0 neutrální 

- negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

Znaky přírodní charakteristiky 

Výrazně členitý vrchovinný reliéf Petrovské 

vrchoviny a Šumperské kotliny 
+ XXX XX 

Údolí říčky Desné, Merty, Klepáčovského potoka a 

jejich přítoků 
+ XX XX 

Lesní plochy smrkových a smíšených porostů 

vymezujících svahů a vrcholů 
+ XXX XX 

Plochy luk a pastvin členěné prvky nelesní zeleně 

(stromořadí, porostlé meze, doprovody cest, 

remízky, doprovody toků…) 
+ XXX XX 

Zeleň zahrad rodinných domů venkovských sídel + X X 

Významná mineralogická lokalita – velký opuštěný 

jámový lom (Smrčina) 
+ X XX 

Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky 

Přítomnost v krajině pozdní středověké kolonizace 0 X X 
Historická sídla na losinském a vízmberském 

panství 
+ XX XX 

Architektonicky a historicky cenné objekty 

(památkové objekty) vč. drobné sakrální 

architektury 
+ X XX 

Kulturní dominanty dílčích prostorů (kostel v 

Maršíkově) 
+ X XX 

Částečně zachovaný ráz některých sídel 

(urbanistická struktura, charakter zástavby, 

zapojení do krajiny, vazba plužiny) 
+ XX X 

Dochovaná struktura kulturního bezlesí v podhůří 

ve vazbě na venkovská sídla (struktura plužiny – 

kamenice, vegetační pásy, cesty) 
+ XXX XX 

Místo čarodějnických procesů (jeden z 

nevýznamnějších příkladů „honu na čarodějnice“ 

na území ČR) – Velké Losiny 
+ X XXX 

Rekreační charakter sídel (střediska turistiky a 

zimních sportů), rozsáhlé lyžařské areály 
0 XX X 

Tradice podnikatelské rodiny Kleinů v Sobotíně 

(tradice železáren, hrobka, zámek) 
0 X X 

Oblast původně německého etnika dosídlená po 

druhé světové válce 
0 XX X 

Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky 

Široké údolí Desné s rozptýlenou zelení ve svazích 0 XX XX 

Segmenty kulturní krajiny u Maršíkova s 

množstvím rozptýlené zeleně, členité a pestré lesní 

okraje 
+ XX XXX 

Segmenty kulturní krajiny s typickou liniovou 

strukturou rozptýlené zeleně na Sobotínsku 
+ XX XX 

Cenná struktura zástavby Maršíkova, Vernířovic, 

Sobotína 
+ X XX 

Dochované objekty lidové architektury a cenné 

stavby (roubený kostel v Maršíkově, roubený 

kostelík na Klepáčově, zámek s parkem v Koutech) 
+ X XXX 

Různorodá zástavba, ve které kontrastují cenné 

objekty s objekty chátrajícími a přestavěnými 
- XX X 
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Oblasti se shodným typem krajinného rázu dle ZÚR Olomouckého: 

Podle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v aktualizovaném znění (ZÚR OK) 

náleží území obce Sobotín do dvou krajinných celků. 

Převážná část území obce Sobotín spadá do krajinného celku D. Šumperské údolí. Krajinný 

celek je ohraničen na severní straně čelními svahy Hrubého Jeseníku, na severozápadě a 

jihovýchodě hřebeny Hanušovické vrchoviny, na jihozápadě je otevřen do Mohelnické brázdy. 

Krajinný celek je tvořen pozdně středověkou lesopolní krajinou stoupající od časněji osídleného 

údolí Desné; mimo starší osídlení Šumperka až pozdně středověké osídlení málo úrodného 

jesenického podhůří. V 19. století výrazně převažovala německá populace. 

Pro krajinný celek D. Šumperké údolí jsou v ZÚR OK stanoveny následující podmínky pro 

ochranu či rozvoj krajinných matric: 

- v krajinném celku tvořeném hlubokými podhorskými údolími s lesopolní až lesní krajinou, 

podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách dna údolí (nikoliv úzkých a povodňově 

nebezpečných niv), zástavba může vystupovat i do mírnějších úbočí (nikdy však ne do 

horní třetiny svahu). Z prvovýroby podporovat zejména živočišnou výrobu. 

- z krajinných os věnovat pozornost zejména vodním tokům vodním tokům Morava, Romže, 

Třebůvka, Moravská Sázava, Březná, Branná, Desná, Oskava, Oslava, Pasecký potok, 

Sitka, Trusovický potok, Bystřice, Ludina, Odra, Vidnávka, Bělá a Rusava v údolích, které 

vždy byly osami přírodními a zásadním způsobem ovlivňovaly orientaci krajinných 

struktur v okolí (členění pozemků i jejich bloků kolmo na tok). „Žebříčkové“ uspořádáni 

ploch a objektů okolo nich by proto mělo být obecně preferováno. Specifický přístup 

vyžadují vodní toky v úzkých, zaříznutých údolích, kde se osídlení (až na samoty mlýnů) 

nikdy nevyskytovalo a jeho rozvoj je i dnes přírodně limitován. Podporovat využití 

zejména v oblasti turistické, bez stavebního rozšiřování. 

 

Okrajová nejvyšší část území obce je součástí krajinného celku M. skupina Jesenického 

masivu, která je tvořena masivy Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor a Králického Sněžníku. 

Je tvořen novověkou sídelní krajinou s až velehorským reliéfem, která tvoří přirozenou hranici 

mezi Moravou a Slezskem; až do novověku šlo o prakticky neosídlené, neúrodné území. 

Marginální rozvoj sídel od 16. století se výrazně změnil ve 20. století, kdy převážilo využití pro 

turistiku a cestovní ruch. Osídlení bylo v 19. století prakticky zcela německé. 

Pro krajinný celek M. skupina Jesenického masivu jsou v ZÚR OK stanoveny následující 

podmínky pro ochranu či rozvoj krajinných matric: 

- horské, až vysokohorské, převážně lesní krajiny přibližovat co nejvíce ke krajinám 

přírodním, s marginálním podílem zemědělství (pastevectví) a s rozvojem 

rekreačních funkcí, směřovaných ovšem do úpatních a úbočních poloh, mimo 

hřebeny hor. Problém rekreačních středisek a jejich zařízení řešit koordinovaně tak, 

aby počet center byl co nejmenší a zbytek území byl využíván pro měkké formy 

rekreace. Větší rozvoj trvalého osídlení není žádoucí. 

Možné ovlivnění krajinného rázu: 

V textové části ÚP jsou pro ochranu krajinného rázu stanoveny výškové a plošné limity pro 

stavby v nově navrhovaných zastavitelných plochách, včetně uvedení jejich hlavního, 

přípustného a nepřípustného využití. Stávající řešení urbanistické kompozice a koncepce 

uspořádání krajiny ve vztahu ke krajinnému rázu zájmového území se realizací Změny č. 2 ÚP 

významně nemění. Značná část rozvojových ploch je koncepcí vymezena v severní, krajinářsky 

méně hodnotné části zájmového území, v širším údolí Merty. V případě hodnotnější části 

krajinného prostoru, tj. střední a jižní části Sobotína a zástavby místních části Rudoltice a 

Klepáčov, předkládaná koncepce vymezuje nové zastavitelné plochy ve vazbě na stávající 

zastavěné území obce či v návaznosti na stávající rozvojové plochy. Návrhové plochy se zde ve 

značné míře snaží zachovat stávající urbanistickou strukturu obce, kdy sídelní zástavba kopíruje 

údolí Klepáčovského potoka a nevstupuje do navazujících svahů. Některé navrhované plochy 

jsou v této části území vymezeny tak, že může dojít k okrajovému narušení údolní zástavby 

obce a okrajovému ovlivnění krajinného rázu, vč. některých znaků vymezeného krajinného 

celku H Údolí Desné a Sobotínsko. V tomto případě nelze vyloučit budoucí riziko ovlivnění 
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krajinného rázu v případě schválení některých zastavitelných ploch. Vliv těchto ploch je 

podrobně zhodnocen v hodnotící části tohoto dokumentu. 

3.4 Předpokládaný vývoj složek ŽP bez realizace územně 
plánovací dokumentace  

V případě, že by nebyl schválen návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín, zůstal by v platnosti stávající 

územní plán obce ve znění Změny č. 1. Stávající platný územní plán však již v řadě aspektů 

neodpovídá potřebám rozvoje obce a to především z pohledu kapacity obytné zástavby a 

souladu s aktualizovanými nadřazenými územně plánovacími dokumentacemi. Z těchto důvodů 

rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování nového územního plánu. 

Předmětem koncepce je vymezení celkově 12 nových návrhových zastavitelných ploch, pěti 

ploch přestavby a jedné plochy změn v krajině.  

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro optimální 

budoucí rozvoj řešeného území při respektování veškerých jeho hodnot, zejména přírodních, 

kulturních a historických. Nově schválená Změna č. 2 územního plánu obce by měla být 

zárukou, že rozvoj funkce bydlení a další aktivity budou v souladu se zájmy udržitelného 

rozvoje území. Realizací koncepce Změna č. 2 ÚP Sobotín bude zajištěn soulad územního plánu 

obce s nadřazenými územně plánovacími dokumentacemi, navýší se obytná kapacita obce a 

dojde k umožnění realizace záměrů posilující rekreační potenciál obce. 

Současně by však v případě neexistence návrhu změny ÚP nedošlo k záboru zemědělské 

půdy navrhovanými plochami, vzniku vlivu na lokality soustavy Nstura 2000, ovlivnění ÚSES 

či k lokální změně krajinného rázu. 
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4 Charakteristiky životního prostředí v 
oblastech, které by mohly být provedením 
koncepce významně zasaženy 

Jednotlivé složky životního prostředí, u kterých nelze vyloučit předpoklad možnosti 

významného ovlivnění uplatněním navržené Změny č. 2 ÚP, obsahuje následující tabulka. Pro 

každou složku životního prostředí jsou definovány základní charakteristiky, specifikující 

potenciál ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí v případě uplatnění posuzované 

změny územního plánu. 

 

Tab. 3: Charakteristiky životního prostředí potenciálně ovlivnitelné realizací Změny č. 2 ÚP 

Sobotín. 

Složka životního prostředí 

Charakteristika životního prostředí 

potenciálně ovlivnitelná realizací návrhu 

ÚP 

Půda a horninové prostředí 

 Zábory ZPF a PUPFL, vč. 

ochranného pásma lesa 

 Eroze a stabilita svahů 

Voda 

 Míra znečištění povrchových a 

podzemních vod 

 Změny odtokových poměrů 

Ovzduší a klima  Míra znečištění ovzduší 

Příroda a krajina 

 Stav přírodních a přírodě 

blízkých biotopů 

 Stav fauny a flóry 

 Velkoplošná zvláště chráněná 

území 

 lokality soustavy Natura 2000 

 Stav VKP 

 Krajinný ráz 

 Prostupnost krajiny (ÚSES) 

Veřejné zdraví obyvatelstva včetně 

sociálně ekonomických jevů 

 Kvalita ovzduší 

 Hluková situace a vibrace 

 Sociální a ekonomická situace 

Hmotný majetek a kulturní památky  Stav kulturních památek 

4.1 Půda a horninové prostředí 

4.1.1 Zábory ZPF 

Kvalita zemědělských pozemků 

Z hlediska kvality zemědělské půdy se v území vyskytují převážně zemědělské půdy v V. 

třídou ochrany ZPF. Zejména v západní části katastru v návaznosti na zastavěné území obce se 

nachází půdy II. – IV. třídy ochrany. Půdy I. třídy ochrany se vyskytují pouze maloplošně 

v západní části katastru a v okolí Klepáčova mimo nově navržené plochy změn využití území. 

Značná část území je zalesněna (PUPFL). 
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Skladba pozemků dle jejich druhu v řešeném území vyplývá z následující tabulky. 

 

Tab. 4: Skladba pozemků v řešeném území 

Druhy pozemků  Celková výměra pozemku (ha) 3 193,52  

Zemědělská půda (ha) 838,14  

Orná půda (ha) 79,19  

Chmelnice (ha) -  

Vinice (ha) - 

Zahrady (ha) 57,04  

Ovocné sady (ha) -  

Trvalé trávní porosty (ha) 701,91  

Nezemědělská půda (ha) 2 355,39 

Lesní půda (ha) 2 109,77  

Vodní plochy (ha) 11,03 

Zastavěné plochy (ha) 20,03  

Ostatní plochy (ha) 214,55  

Zdroj: webový portál ČSÚ, data k 31. 12. 2021 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze očekávat zábory zemědělské půdy uplatněním 

uvažovaného návrhu Změny č. 2 ÚP. S ohledem na rozložení půd v území, kdy stávající sídelní 

zástavba se nachází ve vazbě na vodní toky a dna údolí s kvalitními půdami zejména ve II. třídě 

ochrany a potenciální rozvoj zástavby je v území omezen reliéfem sevřeného údolí, lze 

předpokládat, že při navrhování změn využití území se prakticky nelze vyhnout záborům těchto 

bonitně cenných půd. Vyhodnocení vlivu realizace návrhu Změny č 2 ÚP Sobotín na tento 

aspekt životního prostředí je obsaženo v kapitole 6. 

4.1.2 Eroze a stabilita svahů 

Zemědělské pozemky na území obce se nacházejí zejména ve vazbě na stávající zástavbu a 

v nižších polohách údolních svahů. Půdy, jež se nacházejí v těsné blízkosti zástavby na dně 

údolí, patří k půdám, které nejsou z pohledu vodní eroze erozně ohrožené. Řešené území není 

při současném využití území převážně ve formě trvalých travních porostů (TTP) a lesních 

pozemků (PUPFL) významně ohroženo erozními procesy. Při porušení trvalého travního 

porostu nebo odlesnění území však hrozí vznik rýhové eroze. Nebezpečné jsou zejména náhlé 

prudké deště a bouřky. 

Realizací hodnoceného návrhu územního plánu dojde v řešeném území na konkrétních 

plochách ke změně jejich dosavadního využívání (zábory ZPF).  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze a priori vyloučit ovlivnění erozní situace 

uplatněním uvažovaného návrhu změny ÚP. Vyhodnocení vlivu návrhu změny ÚP na tento 

aspekt je obsaženo v kapitole 6. 

4.1.3 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín realizací některých ploch generuje zábor PUPFL. Konkrétně 

se jedná o jednu plochu změn v krajině K3. Dále návrh změny ÚP vymezuje některé 

zastavitelné rozvojové plochy do pásma ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa, jež je dle 

ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon) vymezeno k ochraně lesních porostů (PUPFL, VKP). Vzhledem k uvedeným 

skutečnostem nelze vliv koncepce na PUPFL a priori vyloučit. Vyhodnocení vlivu návrhu 

změny ÚP na tento aspekt je obsaženo v kapitole 6. 
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4.2 Voda 

Zájmové území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

4.2.1 Jakost povrchových a podzemních vod  

Likvidace odpadních vod z převážné části Sobotína a Rudoltic je zajištěna splaškovou 

kanalizací, napojenou na kanalizaci Petrova nad Desnou, přes kterou jsou splaškové vody 

odváděny na ČOV Šumperk. V horní části Rudoltic a v Klepáčově se ponechává individuální 

způsob likvidace odpadních vod. Změnou č. 2 se koncepce likvidace odpadních vod nemění, 

pro nově navržené zastavitelné plochu se v případě možností zároveň navrhuje i prodloužení 

stávajícího vodovodního řadu a kanalizace. 

Změnou č. 2 ÚP je navržena plocha Z2/8, jejíž část je určena k realizaci kořenové ČOV. 

Realizací této plochy proto může dojít ke zlepšení situace na poli čištění odpadních vod na 

území obce. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze v souvislosti s realizací změny územního 

plánu vyloučit významný vliv na povrchové či podzemní vody v řešeném území. 

4.2.2 Změny odtokových poměrů  

Výstavba na nových plochách, zejména původně zařazených jako zemědělská půda, bude 

mít za následek změnu odtokových poměrů. Část ploch bude pokryta nepropustným povrchem 

nebo stavbami, které zamezí vsakování dešťových vod a sníží dotaci podzemních vod a 

současně urychlí povrchový odtok. Také očekávané odlesnění na návrhové ploše K3 (sjezdová 

trať) částečně změní odtokové poměry v dotčeném území. Minimalizace změny odtokových 

poměrů je zaručena navrženým přednostním zasakováním potenciálně neznečištěných 

dešťových vod (voda ze střech). Voda z komunikací a parkovišť může být kontaminována a je 

proto vhodné po vyhodnocení možného znečištění na stokách osadit lapače štěrku, ropných 

látek a vybudovány usazovací nádrže. 

Návrhem Změny č. 2 ÚP je vymezena plocha změn v krajině K2/1 pro realizaci vodní 

nádrže, která může navýšit retenční schopnost území a zlepšit situaci na poli odtokových 

poměrů na území obce.  

Územím obce protéká řeka Merta a Klepáčovský potok. Oba vodní toky mají na území obce 

stanovena záplavová území, včetně jejich aktivních zón. Realizací předkládané koncepce 

v celkovém rozsahu dojde k zásahům jak do stanovených záplavových území, což může přinést 

zhoršení odtokových poměru povodňových vod.  

Vliv realizace návrhu změny územního plánu na odtokové poměry v řešeném území je dále 

blíže komentován v kap. 6. 

4.3 Ovzduší a klima 

Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem obcí a jednotlivých sídel z 

hlediska ochrany životního prostředí. Řešené území nepatří k oblastem se zhoršenou kvalitou 

ovzduší, nedochází zde k překročení limitních hodnot pro ochranu zdraví lidí (s výjimkou 

přízemního ozónu 03 ve východní části území). V úvahu je však třeba brát skutečnost, že 

v krátkodobém hledisku mají významný vliv také klimatické podmínky, četnost výskytu inverzí 

apod. 

V řešeném území má negativní vliv na čistotu ovzduší místní, spíše drobné spalovací zdroje 

tuhých paliv a doprava – obcí je vedena regionálně významná silnice I/11. Při použití uhlí pro 

vytápění dochází ke zvýšení emisí částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Obec 

Sobotín je plynofikována, nicméně situaci nepříznivě ovlivňuje absence plynofikace Rudoltic a 

Klepáčova. Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené 
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a často finančně náročné (údržba zpevněných ploch, zkvalitnění a přeložky komunikací apod.). 

Emisemi z dopravy je zatíženo zejména okolí silnice I/11. 

Potenciál významného negativního ovlivnění realizace návrhu změny územního plánu obce 

Sobotín na kvalitu ovzduší a kumulaci znečištění z dopravy s ostatními zdroji v okolí lze 

vyloučit.  

Bližší komentář k potenciálnímu vlivu koncepce na ovzduší a klima je součástí kap. 6 tohoto 

Vyhodnocení. 

4.4 Příroda a krajina 

4.4.1 Stávající přírodní a přírodě blízké biotopy  

V řešeném území se z velké části nachází biologicky relativně cenná stanoviště (luční a lesní 

porosty a maloplošně i přírodní úseky vodních toků, apod.), zejména na území CHKO Jeseníky. 

Nově vymezené rozvojové plochy jsou však navrženy převážně na člověkem výrazně 

pozměněných typech biotopů (zahrada, stávající nezpevněná cesta a kulturní les). Vztah 

konkrétních ploch navržených změn využití území a přírodních či přírodě blízkých biotopů je 

podrobně vyhodnocen v kapitole 6. 

4.4.2 Fauna a flóra 

V řešeném území je udáván výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, viz 

nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR 2022b). Některé nálezové údaje jsou 

lokalizovány v prostoru návrhových ploch či v jejich bezprostředním okolí. Většina nálezů je 

však situována mimo zastavěné území obce, zejména ve východní části území. Konflikt 

konkrétních ploch navržených změn využití území a lokalit s výskytem zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů je podrobně vyhodnocen v kapitole 6.  

4.4.3 Zvláště chráněná území  

Většina území obce Sobotín se nachází ve velkoplošném zvláště chráněném území – C HKO 

Jeseníky. Do správního území obce zasahují všechny čtyři zóny odstupňované ochrany. 

Charakteristika CHKO je uvedena v rámci kap. 3.2.  

Některé změny využití území obsažené v předkládané koncepci mohou generovat vliv na 

některé chráněné zájmy CHKO Jeseníky. Za potenciálně dotčenou oblast lze považovat zejména 

krajinný ráz. 

Vliv realizace návrhu změny územního plánu na CHKO Jeseníky je dále blíže komentován 

v kap. 6. 

4.4.4 Lokality soustavy Natura 2000 

Východní okraj území obce je součástí EVL Praděd (CZ0714077). V severozápadní části se 

nachází EVL Sobotín – domov důchodců. Celá severovýchodní polovina území obce leží 

v ptačí oblasti (PO) Jeseníky (CZ0711017). Některé z návrhových ploch jsou v prostorové 

kolizi s PO Jeseníky. Z tohoto důvodu nebyl vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000, konkrétně PO Jeseníky, vyloučen příslušným OOP – Správy CHKO Jeseníky, resp 

jeho stanoviskem dle §45i ZOPK (č.j. SR/755/OM/2021 – 2 ze dne 14. 10. 2021). Posouzení 

vlivu koncepce na PO Jeseníky je podrobně zhodnoceno v rámci samostatného naturového 

hodnocení, které je přílohou k návrhu Změny č. 2 ÚP (Banaš 2022). Bližší komentář k vlivu 

jednotlivých ploch na lokality soustavy Natura 2000 je uveden v kap. 6. 
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4.4.5 Významné krajinné prvky (VKP) 

Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 

Sb., v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části 

krajiny zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona. 

Ve správním území Sobotína nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky. 

Některé nově navržené plochy jsou umístěny v prostorové kolizi či v bezprostřední blízkosti 

VKP. Jedná se zejména o vodní toky, jejich nivy či lesní porosty a ochranné pásmo lesa. 

Vliv realizace předkládané koncepce je dále blíže komentován v kap. 6. 

4.4.6 Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 

platném znění, jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 

oblasti, který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Zásahy do krajinného rázu (zejména umisťování a povolování staveb) mohou být prováděny 

pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 

kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka krajiny a vztahů v krajině. Do území obce 

nezasahují přírodní parky. Vliv realizace návrhu změny ÚP Sobotín na krajinný ráz je dále blíže 

komentován v kap. 6. 

4.4.7 Prostupnost krajiny 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu (def. MŽP). Cílem vymezení územního systému ekologické stability v řešeném 

území je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 

(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má 

zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, 

která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách 

rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Popis skladebných 

částí územního systému ekologické stability je uveden v kapitole 3.2.5. Některé z navržených 

ploch se nacházejí v prostorové kolizi či v těsné blízkosti s prvky ÚSES místní úrovně.  

Téměř celé území obce Sobotín, s výjimkou zastavěných částí, je součástí jádrového území, 

migrační koridory územím obce neprocházejí, kritická místa zde nejsou vyznačena. Osa 

dálkových migračních koridorů dle ÚAP je vedena při jihovýchodní hranici správního území 

obce. Změnou č. 2 jsou v jádrovém území vymezeny dvě rozvojové plochy – navržený lyžařský 

areál v Sobotíně (plocha K3) a navržené parkoviště na Skřítku (plocha Z2/12). Navržené změny 

využití území vymezené v rámci předkládané koncepce však nemají potenciál významně 

ovlivnit migrační prostupnost krajiny pro velké savce.  
Negativní vliv realizace předkládané koncepce na prostupnost krajiny nelze a priori vyloučit. 

Na základě této skutečnosti je vliv koncepce na prostupnost krajiny komentován v kap. 6. 

4.5 Veřejné zdraví obyvatelstva vč. sociálně ekonomických 
jevů 

4.5.1 Kvalita ovzduší 

Problematika kvality ovzduší je podrobněji rozepsána v kapitole 4.3. V území se v současné 

době s výjimkou lokálních topenišť a dopravy nenacházejí žádné významné zdroje znečišťování 

ovzduší. 

Vyhodnocení vlivu realizace návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín na kvalitu ovzduší ve vztahu 

k veřejnému zdraví obyvatelstva je obsahem kapitoly 6. 
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4.5.2 Hluk a vibrace 

Legislativní rámec pro ochranu obyvatel před hlukem je vymezen zákonem č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům resp. správcům 

pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (zdroje hluku) 

povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval 

hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, 

chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb.  

Hluková situace v obci je dnes závislá především na intenzitě silniční dopravy. Nejsou 

navrhovány nové významné zdroje hluku. Realizací hodnoceného návrhu změny územního 

plánu nedojde ke znatelnému a vyhodnotitelnému navýšení dopravní zátěže v obci. Vliv 

realizace návrhu změny územního plánu na hluk a vibrace je dále blíže komentován v kap. 6. 

4.5.3 Sociální a ekonomická situace obyvatelstva  

Hospodářské podmínky jsou obvykle základním faktorem rozvoje obcí, regionů s nemalými 

důsledky i do sociální oblasti (soudržnosti obyvatel území). Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín byl 

posouzen z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (viz samostatný svazek III. 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Sobotín na udržitelný rozvoj území). 

Obec Sobotín se nepotýká s problémem nezaměstnanosti. Obyvatelé obce vyjíždějí za prací 

především do okolních sídel. Realizací některých navržených ploch dojde k potenciálnímu 

nárůstu pracovních míst a tím bude posílen i hospodářský potažmo sociální pilíř rozvoje. 

4.6 Hmotný majetek a kulturní památky 

V řešeném území je evidováno několik nemovitých kulturních památek, dále se zde 

nacházejí památky místního významu – viz kapitola 3.1.11.  Vliv realizace návrhu změny 

územního plánu na hmotný majetek a kulturní památky je blíže komentován v kap. 6. 
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5 Současné problémy a jevy životního 
prostředí, které by mohly být uplatněním 
politiky územního rozvoje nebo územně 
plánovací dokumentace významně ovlivněny, 
zejména s ohledem na zvláště chráněná 
území a lokality Natura 2000  

Popis problémů a složek životního prostředí, které by realizací návrhu Změny č. 2 ÚP 

Sobotín mohly být významně ovlivněny je podrobněji rozepsán v předchozí kapitole 4. 

V zastavěné části zájmového území se vyskytují zejména biologicky méně hodnotné biotopy 

antropogenního charakteru. Fragmenty biologicky hodnotnějších biotopů se nacházejí zejména 

ve vazbě na lesní a luční porosty v širším okolí zástavby.  

Značná část správního území obce Sobotín je součástí ptačí oblasti (PO) Jeseníky. Z tohoto 

důvodu nebyl vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy Natura 2000, konkrétně PO 

Jeseníky, vyloučen příslušným OOP – Správy CHKO Jeseníky, resp jeho stanoviskem dle §45i 

ZOPK (č.j. SR/755/OM/2021 – 2 ze dne 14. 10. 2021). Posouzení vlivu koncepce na PO 

Jeseníky je podrobně zhodnoceno v rámci samostatného naturového hodnocení, které je 

přílohou k návrhu Změny č. 2 ÚP (Banaš 2022). 

Většina zájmového území je součástí CHKO Jeseníky. Do správního území obce zasahují 

všechny čtyři zóny odstupňované ochrany. Realizací koncepce nelze vyloučit vliv na některé 

předměty ochrany CHKO. Potenciál koncepce negativně ovlivnit chráněné zájmy CHKO 

Jeseníky tkví především v možném ovlivnění krajinného rázu v území. 

Vliv realizace návrhu změny územního plánu na maloplošná zvláště chráněná území, 

památné stromy a přírodní parky byl vyloučen již při úvodním screeningu v předešlých 

kapitolách. 

Vliv realizace návrhu změny územního plánu na ZPF, PUPFL a další jevy životního 

prostředí je popsán v kapitole 6. 

Hodnocený návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín bude mít vliv zejména na ZPF, odtokové poměry a 

některé aspekty ochrany přírody a krajiny. Tyto střety a problémy jsou dále blíže specifikovány 

v kapitole 6 tohoto hodnocení. 
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6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných 
vlivů navrhovaných variant územního plánu 
na životní prostředí  

6.1 Souhrnné zhodnocení vlivu územního plánu na životní 
prostředí z hlediska kumulativních a synergických vlivů, 
včetně zhodnocení dlouhodobých, střednědobých, 
krátkodobých, trvalých, přechodných, kladných a 
záporných, včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi 
hodnocení 

Návrh Změny č. 2 územního plánu Sobotín je předkládán v jedné variantě. Kumulativní 

vlivy realizace jednotlivých ploch obsažených v návrhu změny územního plánu mohou nastat 

zejména se stávajícími plochami v území, avšak ani při zvážení kumulace vlivů (především 

v oblasti dopravní zátěže, ovlivnění ovzduší a ovlivnění krajinného rázu) se neočekávají 

významné změny proti současnému stavu. 

6.1.1 Vlivy na půdu  

 

Zábor zemědělské půdy pro navržené plochy 

Výpočet záboru ZPF je zpracován podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, 

vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu 

a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Předmětem koncepce je vymezení celkově 12 nových návrhových zastavitelných ploch, pěti 

ploch přestavby a jedné plochy změn v krajině. Dále je předmětem koncepce rozšíření plochy 

Z78 a úprava vymezení plochy K3. 

 

Změna č. 2 ÚP Sobotín celkem generuje zábor ZPF o rozsahu cca 4,56 ha. Z tohoto 

záboru je 0,48 ha směřováno do půd v I. třídě ochrany, 1,79 ha do půd ve II. třídě 

ochrany, 0,77 ha do půd ve III. třídě ochrany, 0,18 ha do půd ve IV. třídě ochrany a 

1,40 ha do půd v V. třídě ochrany ZPF. Návrhem Změny č. 2 ÚP na druhou stranu 

dochází k vypuštění některých rozvojových ploch, které jsou součástí platného ÚP 

Sobotín. Tím dojde ke snížení záboru ZPF územním plánem Sobotín. Při započtení 

zrušených zastavitelných ploch činí zábor zemědělské půdy pro Změnu č. 2 1,08 ha. 

Vzhledem k  uvedenému rozboru záboru ZPF je nutné i při zvážení rušených záborů 

ZPF stanovit významně negativní ovlivnění ZPF realizací předkládané koncepce. 

 

Všechny navržené zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou umístěny tak, že respektují 

základní principy ochrany zemědělského půdního fondu: nenarušují celistvost půdy, nenarušují 

organizaci zemědělského půdního fondu a jeho dostupnost, hydrologické a odtokové poměry 

v území a síť zemědělských účelových komunikací.  

http://www.ekogroup.cz/


Změna č. 2 ÚP Sobotín - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

v rozsahu přílohy č. 1zákonač. 183/2006 Sb. 

_______________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Martin Franc, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 

tel. 605-567905, pevná  583-034674, http://www.ekogroup.cz  
38 

Investice do půdy 

Uplatněním Změny č. 2 ÚP Sobotín dojde k zásahům do pozemků ZPF s investicemi do 

půdy. Konkrétně lze předpokládat kolizi ploch Z2/2, Z2/3 a Z2/8 s pozemky v areálu 

odvodnění, které zde bylo budováno v 80. letech 20. století.  

 

Posouzení a zdůvodnění záboru zemědělských pozemků 

Plochy potřebné pro územní rozvoj obce jsou navrženy v návaznosti na stávající či 

plánovanou zástavbu a logicky dotvářejí tvar obce. Stávající zastavěné území obce leží na 

kvalitní půdě, kde převládají půdy ve druhé třídě ochrany, okrajově i půdy v I. třídě ochrany. 

Z tohoto důvodu se tedy nelze při rozvoji stávající zástavby vyhnout záboru kvalitní půdy a 

většina záborů ZPF je proto realizována na půdách ve II. třídě ochrany. Půdy s nižší bonitou se 

nacházejí mimo zastavěné území, zejména na exponovaných svazích údolí, kde je realizace 

nové zástavby v mnoha ohledech zcela nevhodná. Podrobné vyčíslení záboru ZPF pro 

jednotlivé zastavitelné plochy a plochy změn v krajině je k dispozici v odůvodnění návrhu 

Změny č. 2 ÚP. Nově navržené rozvojové plochy, se návrh změny ÚP snaží v maximální míře 

situovat tak aby nedocházelo k narušení organizace ZPF a zástavba vhodně navazovala na 

stávající zastavěné území obce.  

Na základě záboru půd ZPF vysoké bonity, kterému se v daném území nelze vyhnout a na 

základě rozsahu nového záboru ZPF lze celkové ovlivnění realizace koncepce na ZPF 

považovat za významně negativní, avšak pro rozvoj obce nezbytný. 

 

Zábor půdy určené pro plnění funkce lesa (PUPFL) pro navržené plochy 

Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín vyvolá zábor PUPFL. Celková výměra záboru PUPFL 

koncepcí je dle odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP stanovena na 2,09 ha. Zábor PUPFL je v 

rámci předkládané koncepce směřován do prostoru úpravy vymezení plochy změn v krajině – 

plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN2 č. K3, obsažené již v platném územním 

plánu. Na druhou stranu však Změnou č. 2 dojde k rušení některých návrhových ploch 

obsažených v platném ÚP, které generovaly zábory PUPFL. Konkrétně Změna č. 2 ÚP ruší 

původní plochu K3 a navrženou přeložku silnice I/11. V souvislosti s rušením těchto 

rozvojových záměrů dojde ke snížení záboru PUPFL navrženého platným územním plánem 

v rozsahu 4,07 ha. Při započtení rušeného záboru PUPFL lze konstatovat, že Změnou č. 2 ÚP 

dochází v konečném důsledku ke snížení záboru PUPFL územním plánem o 1,98 ha. 

Celkově lze vliv koncepce na PUPFL hodnotit jako neutrální až mírně pozitivní. 

Obecně je v případě nové výstavby nutno dodržovat ochrannou vzdálenost do 50 m od 

okraje lesa – dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon). Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se 

souhlasem příslušného orgánu státní správy. Požadavek na minimálně 50 m vzdálenost od 

okraje lesa nesplňují plochy Z2/4, Z2/6, Z2/11, P2/2 a rozšíření plochy č. Z78.  

 

Celkově bude mít návrh Změny č. 2 územního plánu významně negativní vliv na půdu 

z důvodu záborů ZPF v I. a II. třídě ochrany. Vlivy na půdu jsou v tomto případě považovány za 

nevratné, trvalé, velmi významné. Bližší komentář k vlivu realizace jednotlivých ploch na půdu 

a horninové prostředí je uveden v detailním popisu koncepcí navržených ploch níže v kap. 6.2. 

6.1.2 Dopravní zátěž území, hluková a imisní zátěž, veřejné zdraví  

Nové rozvojové plochy budou mít kumulativní mírně negativní dopad daný postupným 

navyšováním intenzit dopravy na veřejných komunikacích v obci. Přesnější míru vlivů na 

uvedené složky nelze bez znalosti konkrétního naplnění daných návrhových ploch v této chvíli 

stanovit. Lze však odhadnout, že vlivem obslužné dopravy a spalování paliv v nové zástavbě se 

zátěž mírně navýší.  
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6.1.3 Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií  

Všechny lidské aktivity včetně rozvoje obytné a výrobní zástavby přinášejí obvykle 

zvýšenou produkci odpadů.  

V daném území tento problém není zásadního významu. Svoz odpadů je v souladu 

s platnými předpisy v území zajištěn, produkce odpadů je ustálená a soustředí se převážně na 

komunální odpady (směsný komunální odpad, plasty, papír, biologicky rozložitelné odpady). 

Tento vliv bude po realizaci rozvojových ploch velmi mírně negativní, trvalý, s mírně 

vzestupnou tendencí závislou na počtu obyvatel. 

Odvod odpadních vod z nově navrhovaných ploch bude řešen společně s odvodem 

odpadních vod pro celé katastrální území. Vliv na produkci odpadních vod bude trvalý, velmi 

mírně negativní, závislý na konkrétním naplnění navržených ploch, počtu obyvatel a 

návštěvníků, bude mít kumulativní charakter s již existujícími plochami. V rámci navržené 

koncepce je vymezena plocha Z2/8, jejíž část je určena k realizaci kořenové čističky odpadních 

vod. Realizací koncepce včetně tohoto záměru proto může okrajově zlepšit systém čištění 

odpadních vod na území obce. 

6.1.4 Změny odtokových poměrů  

Výstavba na nových plochách, zejména původně zařazených jako zemědělská půda, bude 

mít za následek změnu odtokových poměrů. Část ploch bude pokryta nepropustným povrchem 

nebo stavbami, které zamezí vsakování dešťových vod a sníží dotaci podzemních vod a 

současně urychlí povrchový odtok. Minimalizace změny odtokových poměrů je koncepcí řešena 

navrženým přednostním zasakováním vhodných dešťových vod (voda ze střech). Voda z 

komunikací a parkovišť může být kontaminována a je proto vhodné řešit její odvádění do 

recipientu přes lapače štěrku, ropných látek a usazovací nádrže.  

Návrhem Změny č. 2 ÚP je navržena realizace plochy změn v krajině K2/1 pro realizaci 

vodní nádrže, která může navýšit retenční schopnost území a zlepšit situaci na poli odtokových 

poměrů na území obce.  

Územím obce protéká řeka Merta a Klepáčovský potok. Oba vodní toky mají na území obce 

stanovena záplavová území, včetně jejich aktivních zón. Realizací předkládané koncepce 

v celkovém rozsahu dojde k zásahům jak do stanovených záplavových území, což může přinést 

zhoršení odtokových poměru povodňových vod. V tomto smyslu lze očekávat mírně negativní 

ovlivnění odtokových poměrů. 

Platný ÚP stanovuje taková opatření, která přispějí k minimalizaci negativního vlivu 

koncepce na odtokové poměry při povodňových stavech v území. Změnou č. 2 nedochází ke 

změnám v koncepci protipovodňových opatření. V případě ploch navržených v těsné blízkosti 

vodních toků je vhodné respektovat provozní pásma pro údržbu vodních toků v šířce minimálně 

6 m od břehové hrany vodních toků. Konkrétní střety ploch se záplavovým územím a komentář 

k jejich vlivu na odtokové poměry v území je uveden v rámci kap. 6.2. 

Realizace návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín nebude mít významný negativní vliv na odtokové 

poměry v území. 

6.1.5 Vlivy na čerpání vod  

Předpokládaná nová zástavba přinese zvýšení odběru podzemních vod pro zásobování 

veřejného vodovodního řadu. Koncepce zásobování obce vodou se nemění. Kumulativní vlivy 

na podzemní vody budou trvalé, velmi mírně negativní, dané zvýšeným čerpáním vod pro 

zásobování navrhovaných ploch. 
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6.1.6 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví 

architektonického a archeologického 

Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín zohledňuje stávající architektonickou tvářnost a strukturu 

obce a respektuje evidované nemovité kulturní památky i místní pamětihodnosti a kulturní 

tradice. Regulativy ÚP stanovují pro plochy obecné plošné a výškové regulativy v dostatečné 

míře. Celé řešené území je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 

2 §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jako území 

s archeologickými nálezy II. kategorie je evidováno několik ploch ve správním území obce 

Sobotín. Z tohoto důvodu obecně bude nutné při realizaci záměrů striktně zachovat všechny 

zákonné požadavky vyplývající z tohoto možného střetu (ohlášení zemních prací příslušnému 

archeologickému pracovišti, umožnění provedení záchranného průzkumu atd.). 

Vliv návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín na tyto složky je neutrální. Nedochází ke střetům ploch 

ani s památkami místního významu. 

6.1.7 Vlivy na ovzduší 

V řešeném území má negativní vliv na čistotu ovzduší zejména doprava a místní, především 

malé a střední zdroje znečištění. Situaci nepříznivě ovlivňuje i absence plynofikace některých 

částí obce (Rudoltice, Klepáčov). Při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí 

částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Možnosti omezení negativních vlivů 

dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené a často finančně náročné (údržba zpevněných 

ploch, zkvalitnění a přeložky komunikací apod.). Emisemi z dopravy je zatíženo zejména okolí 

silnice I/11. 

Potenciální negativní vliv realizace návrhu změny územního plánu na kvalitu ovzduší a 

kumulaci znečištění z dopravy s ostatními zdroji v okolí lze vzhledem k minimálnímu rozsahu a 

charakteru nově navržených ploch vyloučit. 

Potenciální kumulativní vliv realizace návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín na kvalitu ovzduší 

bude celkově velmi mírně negativní. 

6.1.8 Vliv na krajinný ráz, na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, 

zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, VKP, ÚSES a 

ekosystémy 

 

Vlivy na biologickou rozmanitost 

Vlivy předkládané koncepce na biologickou rozmanitost u většiny navržených ploch 

ve významné míře nenastanou. Návrhové plochy většinou nezasahují do stanovišť se zvýšeným 

zastoupením ochranářsky cenných druhů bioty. Výjimkou v tomto ohledu jsou plochy 

zasahující do potenciálně vhodných či prokázaných biotopů zvláště chráněných druhů dle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění nebo do jejich blízkosti. V těchto konkrétních 

případech však nebyl zjištěn potenciál významně negativního vlivu. 

Blíže jsou konkrétní střety komentovány v popisu jednotlivých střetů v kap. 6.2. 

 

Vlivy na zvláště chráněná území 

Realizací koncepce nelze vyloučit riziko ovlivnění chráněných zájmů CHKO Jeseníky.  

 

ÚSES a migrační prostupnost území 

Hodnoceným návrhem Změny č. 2 ÚP Sobotín nedochází ke změnám v koncepci ÚSES. 

Některé koncepcí navržené plochy jsou však v prostorové kolizi či těsné blízkosti s prvky 

ÚSES. Změna č. 2 ÚP dále navrhuje některé dílčí změny využití území v prostorové kolizi 

s jádrovým územím biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců.  
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Významný negativní vliv realizace koncepce na ÚSES a migrační prostupnost území se 

neočekává. Blíže jsou konkrétní střety komentovány v popisu jednotlivých kolizních ploch 

v kapitole 6.2. 

 

Významné krajinné prvky 

V zájmovém území se nenacházejí žádné registrované VKP. Uplatněním hodnocené 

koncepce dojde k prostorovému překryvu s některými VKP, které jsou dány tzv. „ze zákona“ 

(viz §4 ZOPK), resp. některé plochy jsou situovány do jejich blízkosti. Jedná se zejména o 

vodní toky, jejich nivy či lesní porosty a ochranné pásmo lesa. Blíže jsou konkrétní střety 

komentovány v popisu jednotlivých kolizních ploch v kapitole 6.2. Významné kumulativní 

vlivy v této oblasti nenastanou. 

 

Vlivy na krajinný ráz 

Základní koncepce uspořádání krajiny se návrhem změny ÚP nemění. Předkládaná koncepce 

navrhuje novou výstavby pomocí rozvojových ploch zejména do západní silně urbanizované 

části obce. Realizací těchto ploch dojde k posílení efektu narušování sídelní a urbanistické 

struktury sídla. Nicméně údolí Merty, kam návrh změny ÚP směřuje budoucí rozvoj obce, je již 

v současnosti pod silným urbanistickým tlakem a tvářnost krajiny je zde již silně pozměněna. 

Na druhou stranu návrhem Změny č. 2 ÚP jsou vymezeny některé rozvojové plochy i do 

hodnotnější části krajinného prostoru, tj. střední a jižní části Sobotína a zástavby místních části 

Rudoltice a Klepáčov. Návrhové plochy se zde ve značné míře snaží zachovat stávající 

urbanistickou strukturu obce, kdy sídelní zástavba kopíruje údolí Klepáčovského potoka a 

nevstupuje do navazujících svahů. Některé navrhované plochy jsou však v této části území 

vymezeny tak, že může dojít k okrajovému narušení údolní zástavby obce a okrajovému 

ovlivnění krajinného rázu, vč. některých znaků vymezeného krajinného celku H Údolí Desné a 

Sobotínsko.  

Celkově lze předpokládat, že vliv navržených rozvojových ploch na krajinný ráz bude nízký 

a to především s ohledem na nízký rozsah řešených ploch. Vzhledem k uvedeným skutečnostem 

lze očekávat mírné ovlivnění krajinného rázu na lokální úrovni, které významně nepoškodí 

krajinný ráz obce. V tomto případě nelze vyloučit budoucí riziko ovlivnění krajinného rázu 

v případě schválení některých zastavitelných ploch. 

Vliv jednotlivých potenciálně kolizních ploch na krajinný ráz je blíže komentován v kap. 

6.2. 

 

Ekologická stabilita území 

Realizace návrhu ÚP přináší změnu krajinných složek. V souvislosti s realizací koncepce 

dojde zejména k záborům ZPF. V případě záborů PUPFL lze očekávat snížení celkového záboru 

v důsledku rušení některých rozvojových ploch obsažených v platném ÚP. Realizací návrhu 

Změny č. 2 ÚP Sobotín nebude ve zvýšené míře docházet k narušení ekologické stability na 

území obce. Koncepce navrhuje rozvojové plochy striktně ve vazbě na úzkou část území, 

přičemž rozsáhlé lesní a luční porosty, které určují poměrně vysokou stabilitu území, zůstávají 

zachovány. Rozsah záborů ZPF způsobený koncepcí je z pohledu ekologické stability území 

okrajový. Významné ovlivnění ekologické stability se v souvislosti s realizací návrhu Změny č. 

2 ÚP Sobotín neočekává. 

6.1.9 Závěr 

Vzhledem k současnému stavu znalostí navrhovaných ploch nelze a priori vyloučit potenciál 

významně negativního ovlivnění složek životního prostředí a veřejného zdraví. Koncepce řeší 

relativně hodnotné území, návrh změny ÚP se však snaží při vymezovaní rozvojových ploch 

respektovat stanovené hodnoty území. Regulativy uvedené v textové části ÚP jsou v tomto 

ohledu považovány za dostatečné.  

Přesnější zhodnocení především v oblasti hlukové a imisní zátěže bude vyžadováno vždy ve 

fázi územního rozhodování, kdy u ploch výroby a služeb bude známo konkrétní technické 
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řešení. Vlivy hluku a znečištění ovzduší je nutno považovat za vlivy synergické, tedy jejich 

míra je při souběhu hlukových a imisních vlivů vždy větší, než připadá na jejich prostý součet. 

Potenciálně významné plochy jsou dále hodnoceny jednotlivě a jsou pro ně v případě 

potřeby stanoveny podmínky, za kterých je možné jejich realizaci akceptovat. 

6.2 Detailní zhodnocení vlivu územního plánu na životní 
prostředí 

Návrh Změny č. 2 územního plánu Sobotín je invariantní a vychází z požadavků Obsahu 

Změny č. 2 Územního plánu Sobotín, schváleného zastupitelstvem obce dne 15. 6. 2021. 

S ohledem na tuto skutečnost je invariantní i hodnocení jeho vlivů.  

Zpracovatelé SEA hodnotí zjištěné nebo předpokládané kladné a záporné vlivy 

posuzovaného návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou 

rozmanitost, faunu, floru, zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, půdu, 

horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví 

architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi. 

Hodnocení návrhu změny ÚP je realizováno na základě poznatků z terénního průzkumu 

zájmového území (květen –červenec 2022, září 2022, výsledky dřívějších vlastních průzkumů 

v prostoru Sobotína v předchozích letech), náhledu do dat nálezové databáze ochrany přírody 

(NDOP AOPK ČR 2022b), dat mapování biotopů poskytnutých Agenturou ochrany přírody a 

krajiny (AOPK ČR 2022a) a zpracování dalších tištěných a digitálních dat o sledovaném území 

(viz seznam literatury). 

Hodnoceny jsou vlivy primární, sekundární, synergické, kumulativní, krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé, trvalé a přechodné. 

Předmětem hodnocení jsou jednotlivé návrhové změny využití území předkládané návrhem 

Změny č. 2 ÚP Sobotín, přičemž míra jejich vlivu na referenční cíl je vyjádřena pětistupňovou 

škálou specifikovanou v následující tabulce. V případě, že byla pro konkrétní změny využití 

území navržena doporučení zmírňující výsledný vliv na jednotlivé složky životního prostředí, je 

v tabulce na prvním místě uveden vliv při realizaci změny v plném rozsahu a za znaménkem / 

následuje konstatovaný vliv při dodržení navržených zmírňujících opatření. 

 

Tab. 5: Stupnice hodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí. 

Hodnota vlivu Specifikace 

+2 Výrazně pozitivní vliv 

+1 Mírně pozitivní vliv 

0 Nevýznamný či neutrální vliv 

-1 Mírně negativní vliv 

-2 Výrazně negativní vliv 

 

Hodnocení vlivů na půdu a horninové prostředí vychází z posouzení nutnosti záboru ZPF a 

PUPFL, posouzení respektování ochranného pásma lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. v platném 

znění, potenciální možnosti ovlivnění erozní situace a stability svahů, zohlednění míry 

stávajícího využívání nerostného bohatství a dalších specifických aspektů lokality. 

Zábory ZPF a PUPFL jsou hodnoceny dle následující škály významnosti: 

 

Významný nepříznivý vliv (-2): 

 Zábor ZPF či PUPFL o rozsahu větším než 5 ha 

 U ZPF převažují půdy nejvyšších tříd ochrany (I, II) 

 U PUPFL nelze vyloučit vliv přeměny pozemků na další ekologické parametry území 

(stabilita svahů, stabilita okolních porostů, odtokové poměry území, atd.) 

 

Mírně negativní vliv (-1): 

 Zábor ZPF či PUPFL o rozsahu 0,5 – 5 ha 
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 Přihlédnutí k dalším specifickým aspektům lokality (ochranná pásma, erozní situace, 

atd.) 

 

Nevýznamný či neutrální vliv (0): 

 Bez záboru ZPF či PUPFL či je jeho rozsah do 0,5 ha 

 

Mírně až významně pozitivní vliv (+1,+2): 

 Budoucí záměr má potenciál pro rozšíření stávající rozlohy ZPF či PUPFL 

 Budoucí záměr má potenciální pozitivní až významně pozitivní vliv na další specifické 

aspekty (stabilita půd, pozitivní dopad na půdní procesy, atd.) 

 

Hodnocení vlivů realizace změny ÚP na ovzduší a klima vychází z posouzení 

předpokládaného příspěvku navrhované plochy a jejího navrhovaného funkčního využití ke 

stávající míře znečištění ovzduší. 

Rozvojové plochy, které by samy o sobě měly významně negativní vliv na ovzduší, nebyly v 

návrhu změny ÚP identifikovány. U vybraných ploch byl konstatován sekundární dopad jejich 

realizace na kvalitu ovzduší, obvykle v důsledku předpokladu jejich vlivu na zvýšení intenzity 

dopravy. Vlivy na kvalitu ovzduší jsou navíc považovány za vlivy kumulativní ve vztahu ke 

stávajícím realizovaným plochám a za vlivy synergické ve vztahu k možnému hlukovému 

působení vybraných ploch. 

Předpokládané vlivy návrhu změny ÚP na vodu zahrnuje posouzení potenciálu 

realizovaných ploch ovlivnit stávající stav povrchových a podzemních vod, odtokových poměrů 

a retence v krajině. 

Přírodní a krajinně-estetická složka životního prostředí byla hodnocena u všech návrhových 

ploch. U těch ploch, u kterých byl identifikován konflikt zájmů rozvoje obce a zájmů ochrany 

přírody bylo hodnocení obvykle doplněno o doporučení úpravy realizace těchto ploch tak, aby 

byl rozsah potenciálního negativního ovlivnění co nejnižší. Hodnocení přírodní a krajinně-

estetické složky životního prostředí zahrnovalo posouzení návrhových ploch ve vztahu k jejich 

potenciálu ovlivnit stávající stav přírodních či přírodě blízkých stanovišť, stávající stav a 

početnost populací fauny a flóry, stav zvláště chráněných území a předmětů jejich ochrany, stav 

a funkčnost významných krajinných prvků, památných stromů, skladebných prvků ÚSES a vliv 

na krajinný ráz. 

Vliv realizace návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín na veřejné zdraví obyvatelstva byl hodnocen 

na základě potenciálu návrhových ploch ovlivnit stávající imisní a akustickou situaci v obci. 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky zahrnoval zejména posouzení míry vlivu 

uplatnění územního plánu na předměty památkové péče v obci, krajinnou památkovou zónu, 

archeologické lokality a drobné památky místního významu.  

 

V tabulce Tab. 4 je souhrnnou formou znázorněno zhodnocení míry potenciálního vlivu 

realizace jednotlivých návrhových ploch uvedených v návrhu změny územního plánu na životní 

prostředí, resp. na jeho jednotlivé složky. Veškeré střetové situace jsou posléze blíže 

identifikovány, popsány a zhodnoceny v následující kapitole zaměřené na podrobné 

vyhodnocení. 
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Tab. 6: Hodnocení významnosti vlivu realizace ploch návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín na složky 

životního prostředí.  

Plocha a 

využití 

plochy 

Potenciálně ovlivnitelná složka životního prostředí 

 Půda 

a 

horninové 

prostředí 

Ovzduší 

a klima 

Voda Příroda 

a 

krajina 

Veřejné 

zdraví 

 

Hmotný 

majetek 

a 

kulturní 

památky 
Z2/1 -2 0 0 0 0 0 
Z2/2 -1 0 -1/0 0 0 0 
Z2/3 0 0 0 -1 0 0 
Z2/4 -1 0 0 -1/0 0 0 
Z2/5 0 0 0 -1 0 0 
Z2/6 0 0 0 -1 0 0 
Z2/7 0 0 -1/0 -1/0 0 0 
Z2/8 -2 0 -2/0 -2/0 0 0 
Z2/9 -1 0 0 -1 0 0 

Z2/10 0 0 0 -1 0 0 
Z2/11 0 0 0 0 až -1 0 0 
Z2/12 0 0 -1/0 0 0 0 

rozš. Z78 0 0 0 0 až -1 0 0 
K2/1 -1 0 -2/0 -2/0 0 0 
K3 -1 0 0 0 0 0 

P2/1 0 0 0 0 0 0 
P2/2 0 0 0 0 0 0 
P2/3 0 0 0 0 0 0 
P2/4 -2 0 -1 -1 0 0 
P2/5 0 0 0 0 0 0 

 

Následující podrobná část hodnocení obsahuje stručnou charakteristiku každé z návrhových 

ploch uvedených v návrhu Změny č. 2 Sobotín. Identifikovány jsou rovněž nejvýznamnější 

zjištěné střetové situace vyplývající z realizace návrhu změny územního plánu ve vztahu 

k některé ze složek životního prostředí. Hodnoceny jsou předpokládané vlivy jednotlivých 

ploch v navrženém rozsahu i vlivy vyplývající z těchto ploch při zapracování doporučujících 

opatření. 
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Obr. 8: Plochy P2/1 a P2/2 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 

 
 

P2/1 (BV) – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské 

P2/2 (BH) – plocha bydlení v bytových domech 

Plochy přestavby jsou Změnou č. 2 ÚP vymezeny do prostoru stávajících zastavitelných 

ploch, jež jsou obsaženy v platném ÚP. V případě plochy P2/1 dochází ke změně využití území 

v části původní navržené plochy bydlení v bytových domech (BH) na plochy bydlení 

v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha Z2/2 je změnou ÚP navržena do prostoru 

původní plochy dopravní infrastruktury (DS) a části plochy výroby a skladování – drobná a 

řemeslná výroba (VD). Plochy jsou vymezeny v severní části Sobotína. Plocha P2/1 je 

vymezena k realizaci jednoho rodinného domu. Plocha přestavby P2/2 je navržena k výstavbě 

jednoho bytového domu v návaznosti na stávající bytové domy. 

Plochy jsou vymezeny do kulturních lučních porostů biotopu X5. Plochy jsou součástí 

vymezeného zastavěného území obce Sobotín. 

Realizací řešených ploch dojde k záboru dosud nezastavěných porostů, tyto plochy však byly 

vyňaty ze ZPF a nové zábory ZPF se proto nepředpokládají. Plocha P2/2 je koncepcí vymezena 

v rámci ochranného pásma lesa, které je vymezeno 50 m od okraje lesa za účelem ochrany 

PUPFL a lesa jakožto VKP ze zákona. Realizací plochy proto vzniká potenciál negativního 

ovlivnění VKP ze zákona a PUPFL. Dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon) je v případě nové výstavby nutno dodržovat 

ochrannou vzdálenost do 50 m od okraje lesa. Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti 

lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Návrh Změny č. 2 ÚP tuto 

skutečnost reflektuje v Odůvodnění Změny č. 2 ÚP a realizaci plochy v ochranném pásmu lesa 

podmiňuje výše uvedenou zákonnou povinností. Vliv na PUPFL a VKP les je proto 

zanedbatelný. 

Realizace ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná. 
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Foto 1: Pohled na luční porost v rámci plochy P2/2 ze stávající obslužné komunikace. 

 
 

Obr. 9: Plochy P2/3, Z2/1 a Z2/2 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 

 

 
 

P2/3, Z2/1 (BV) – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

Z2/2 (RH) – plocha staveb pro hromadnou rekraci 

Plochy jsou vymezeny v severní části obce Sobotín v lokalitě Štětínov. Plocha přestavby 

P2/3 je vymezena do prostoru již nevyužívaného rekreačního areálu, stabilizované plochy 

rekreace hromadné (RH) v zastavěném území obce. Kapacita plochy je osm rodinných domů. 

Na tuto plochu navazuje plocha bydlení Z2/1 s kapacitou čtyři rodinné domy. Plocha Z2/2 je 

koncepcí vymezena v proluce mezi stávajícím areálem hromadné rekreace, který tímto 

rozšiřuje, a rozvojovou plochou občanského vybavení (OX2) Z9, jež je vymezena v platném 

ÚP. Severní hranici plochy vytváří řeka Merta. 

V rámci plochy přestavby P2/3 se uplatňují zejména antropogenní biotopy – intenzivně 

sečené luční porosty a objekty chatek v rámci bývalého rekreačního areálu (biotopy X5 a X1). 

Plocha Z2/1 zahrnuje kulturní luční porosty s výsadbou dřevin a pás náletových dřevin ve 

východní části – biotopy X5, X13 a X12. Plocha Z2/2 je navržena do ruderálních 

neudržovaných porostů biotopu X7. 
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Plocha přestavby je navržena v rámci stávajícího zastavěného území. Její realizací nedochází 

k zásahu do pozemků vedených jako ZPF. V případě nově navržených rozvojových ploch Z2/1 

a Z2/2 lze očekávat zábor půd ze ZPF. V obou případech dojde k záboru půd ve II. třídě ochrany 

ZPF. Rozsah záboru plochy Z2/1 je stanoven na 0,54 ha. Plocha Z2/2 bude generovat zábor 

nižší než 0,5 ha. Značná část obecní zástavby se nachází na bonitně hodnotných půdách na dně 

údolí vodních toků. Z tohoto důvodu se nelze při realizaci rozvojových ploch v oblastech 

s vhodným rozvojovým potenciálem vyhnout záboru těchto bonitně kvalitních půd. 

S přihlédnutím k použité metodice je proto nutné stanovit vliv plochy Z2/1 jako významně 

negativní, vzhledem k vyššímu záboru bonitně kvalitních půd. Plocha Z2/2 bude generovat 

mírně negativní vliv na ZPF.  

Plocha Z2/2 je vymezena do nivy Merty v těsné blízkosti vodního toku, kde svou východní 

částí zasahuje do prostoru záplavového území Q100 a Q20. V případě této plochy proto nelze 

vyloučit potenciál negativního ovlivnění odtokových poměrů v území vlivem umisťování staveb 

do záplavového území. Stavby v záplavovém území mohou při povodňových stavech působit 

jako překážky v průtoku povodňových vod a jimi unášeného materiálu. Při povodňových 

stavech navíc může při průtoku povodňových vod záplavovým územím dojít k poškození 

realizovaných staveb a ohrožení obyvatelstva v rámci plochy. Vyloučením výstavby 

v záplavovém území v rámci plochy a respektováním nezastavěného pásu v šíři 6 m od břehové 

hrany vodního toku lze předpokládat, že významný vliv plochy na odtokové poměry v území 

nenastane. Vliv plochy na odtokové poměry v území je mírně negativní. 

Realizace ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná. 

 

Obr. 10: Plocha K2/1 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 

 

 
 

K2/1 (VV) – plocha vodní a vodohospodářská 

Plocha K2/1 je vymezena v severní části zájmového území na stávajícím náhonu Merty. 

Plocha je nově navržena k realizaci vodní nádrže v prostoru vlhčího porostu vzrostlých dřevin, 

v oplocené pastvině (biotop X12). 

Realizací plochy vzniká nárok na zábor půd ze ZPF. Plocha je navržena na pozemcích ve II. 

třídě ochrany půd. Rozsah záboru je nižší než 0,5 ha. Vzhledem k nízkému rozsahu plochy lze 

předpokládat vznik mírně negativního vlivu na ZPF. 

Plocha je vymezena v nivě Merty, ve vazbě na stávající náhon řeky Merty. Dotčená část 

území je navíc součástí záplavového území řeky Merty Q5, Q20 a Q100 a jeho aktivní zóny. 

Dotčený vodní tok je VKP ze zákona a nachází se v aktivní části nivy Merty, která je taktéž 

VKP ze zákona. Realizací nevhodně řešených záměrů v rámci plochy může proto docházet 

k negativnímu ovlivnění jakosti vod ve vodních tocích (náhon Merty a řeka Merta) nebo ke 

změnám ve vodním režimu na těchto vodotečích, což v důsledku může negativně ovlivnit vodní 

toky jakožto VKP. S ohledem na uvedené skutečnosti nelze a priori vyloučit významný 
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negativní vliv plochy na vodní prostředí a přírodu a krajinu. Vzhledem k nevyloučení 

negativního vlivu plochy na odtokové poměry, jakost vod a VKP ze zákona doporučujeme 

konkrétní budoucí záměry v rámci plochy K2/1 projednat s příslušným orgánem ochrany 

přírody. Vhodným řešením konkrétních budoucích záměrů v rámci plochy lze očekávat 

potenciální zlepšení akumulační a retenční schopnosti území a zvýšení heterogenity krajiny. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná.  

 

Foto 2: Pohled na porost vzrostlých dřevin v prostoru pastviny, kam koncepce navrhuje 

realizaci plochy K2/1. 

 
 

Obr. 11: Plocha Z2/3 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 
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Z2/3 (BV) – plocha bydlení v rodinných domech - venkovské 

Plocha je Změnou č. 2 ÚP navržena v severní části správního území Sobotína, ve vazbě na 

stávající rozvojovou plochu Z15a v návaznosti na silniční komunikaci III/4502 Sobotín 

Štětínov. Plocha je určena k realizaci maximálně dvou rodinných domů. 

V předmětné lokalitě byl zpracovatelem posouzení v roce 2021 proveden biologický 

průzkum s ohledem na potenciální výskyt chřástala polního. Výsledky biologického průzkumu 

v lokalitě jsou shrnuty v dokumentu „Odborné vyjádření k aktuálnímu výskytu chřástala 

polního na pozemcích p.č. 1452/3 a 1790 v k.ú. Sobotín“ (Banaš 2021b). Na základě citovaného 

vyjádření se v území řešené změny využití území nachází pravidelně sečené kulturní luční 

porosty, které lze dle typologie biotopů (sensu Chytrý et al. 2010) klasifikovat jako biotop X5. 

Západně, podél stávající silnice, na luční porosty navazuje ruderalizovaná a eutrofizovaná 

plocha s nálety ovocných a jiných dřevin a keřů. V porostu se uplatňuje například vrba křehká 

(Salix euxina), bez černý (Sambucus nigra), dub letní (Quercus robur), topol osika (Populus 

tremula), růže šípková (Rosa canina), aj. Jižně mimo plochu záměru jsou luční porosty 

lemovány mezí se vzrostlými dřevinami jako například vrba křehká (Salix fragilis), lípa srdčitá 

(Tilia coradata), javor klen (Acer pseudoplatanus), třešeň ptačí (Prunus avium), aj. 

Realizací plochy dojde k záboru ZPF na půdách ve III. třídě ochrany půd. Rozsah záboru 

ZPF je nižší než 0,5 ha. Vzhledem k malému rozsahu záboru a průměrné kvalitě půd je vliv 

plochy na ZPF zanedbatelný. 

Plocha je vymezena na území PO Jeseníky. Vliv plochy na PO Jeseníky a její předmět 

ochrany chřástala polního je podrobně komentován v samostatném naturovém hodnocení 

koncepce (Banaš 2022). Dle tohoto posouzení lze konstatovat, že plocha na území PO Jeseníky 

zasahuje do potenciálního biotopu druhu a její realizací lze předpokládat zábor okrajové části 

biotopu druhu na území PO. Celkový vliv plochy na chřástala polního byl vyhodnocen jako 

mírně negativní. 

Koncepce vymezuje plochu do prostoru III. zóny CHKO Jeseníky. V souvislosti s realizací 

plochy nedochází k dotčení biologicky hodnotných porostů. Z pohledu zájmů chráněných 

v rámci CHKO může v případě realizace plochy dojít k ovlivnění krajinného rázu. Plocha je 

vymezena na úpatí svahu Čapího vrchu, do prostoru kulturních lučních porostů, kde navazuje na 

rozvojovou plochu Z15a. Rozšiřováním zástavby mimo proluky stávající zástavby a mimo dna 

údolí vodních toků může dojít k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, jež je předmětem 

ochrany CHKO. Na tuto skutečnost upozorňuje i vyjádření Správy CHKO k jednotlivým 

změnám, jež jsou předmětem předkládané koncepce. Vzhledem k lokalizaci plochy v blízkosti 

zastavěného území severní části Sobotína, kde již při současném rozvoji zástavby dochází 

k narušení původní urbanistické struktury obce, nedojde k významnému narušení tohoto znaku 

krajinného rázu. Plocha je vymezena v dostatečné blízkosti stávající zástavby ve vazbě na 

silniční komunikaci. V tomto ohledu je však nutné zvážit potenciální riziko kumulativních vlivů 

do budoucna, kdy při realizaci dalších změn ÚP nelze vyloučit navržení dalších nových 

zastavěných ploch v návaznosti na tuto plochu. Tento případný rozvoj obecní zástavby jižním 

směrem od plochy, do svahů podél silniční komunikace, by byl z pohledu krajinného rázu 

nevhodný a mohl by vyvolat negativní vlivy budoucí podoby koncepce na krajinný ráz, jakožto 

předmět ochrany CHKO Jeseníky. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná.  

http://www.ekogroup.cz/


Změna č. 2 ÚP Sobotín - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

v rozsahu přílohy č. 1zákonač. 183/2006 Sb. 

_______________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Martin Franc, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 

tel. 605-567905, pevná  583-034674, http://www.ekogroup.cz  
50 

Foto 3: Letecký pohled na luční porosty v lokalitě navržené plochy Z2/3 ve střední části 

snímku, v popředí (zdroj Banaš 2021b). 

 
 

Obr. 12: Plocha P2/4 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 

 

 
 

P2/4 (ZX) – plocha zeleně se specifickým využitím 

Plocha je koncepcí vymezena do prostoru stávající stabilizované plochy veřejných 

prostranství – zeleň v zastavěném území Sobotína. Plocha navazuje na areál zámku Sobotín a je 

určena k realizaci záměru minizoo. V rámci plochy se nacházejí ruderální porosty a vegetace 

narušených míst, jež porůstají deponie stavebního materiálu. V okrajích plochy se nacházejí 

náletové porosty dřevin (biotopy X6, X7 a X12). Jižní hranice plochy je vedena podél břehové 

hrany Klepáčovského potoka.  

Řešená změna vyžití území je vymezena v rámci zastavěného území na pozemcích vedených 

v ZPF. Realizací plochy vzniká potenciál záboru půd ve II. třídě ochrany ZPF v rozsahu 

0,82 ha. Realizace plochy bude mít významně negativní vliv na ZPF. 

Západní část plochy okrajově zasahuje do záplavového území Q100 Klepáčovského potoka. 

V případě této plochy proto nelze vyloučit potenciál negativního ovlivnění odtokových poměrů 

plocha Z2/3 
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v území vlivem umisťování staveb do záplavového území. Stavby v záplavovém území mohou 

při povodňových stavech působit jako překážky v průtoku povodňových vod a jimi unášeného 

materiálu. Nebezpečí v tomto případě představuje i oplocení. Vyloučením výstavby 

v záplavovém území v rámci plochy a respektováním nezastavěného pásu v šíři 6 m od břehové 

hrany vodního toku Klepáčovský potok lze předpokládat, že významný vliv plochy na odtokové 

poměry v území nenastane. Vliv plochy na odtokové poměry v území je mírně negativní. 

Plocha je vymezena v nivě Klepáčovského potoka a zasahuje až k břehové hraně vodního 

toku. Klepáčovský potok, jeho niva a břehové porosty jsou VKP ze zákona. Realizací záměrů 

v rámci plochy bude dotčena významně degradovaná část nivy Klepáčovského potoka. 

Realizací záměru minizoo se nepředpokládá snížení funkčnosti nivy vodního toku. Nicméně 

realizací záměru nelze vyloučit okrajové dotčení břehových porostů Klepáčovského potoka. 

Vliv na tuto část VKP však nebude významný, lze očekávat mírně negativní ovlivnění 

břehových porostů vodního toku. Klepáčovským potokem je dle platného ÚP Sobotín ve znění 

Změny č. 1 veden lokální biokoridor L12. Stávající zámecký areál (zahrada) je součástí 

lokálního biocentra L13. Navržená plocha nezasahuje do prostoru lokálního biokoridoru L12, 

nicméně v případě zástavby a realizace oplocení až k břehové hraně vodního toku nelze vyloučit 

mírně negativní ovlivnění migrační prostupnosti tohoto lokálního biokoridoru. Z tohoto důvodu 

doporučujeme respektovat nezastavěný pás podél vodního toku v min. šíři 6 m, a to včetně 

oplocení pro zmírnění tohoto negativního vlivu a zajištění migrační prostupnosti lokálního 

biokoridoru L12. Plocha okrajově zasahuje do lokálního biocentra L13 a dochází k okrajovému 

úbytku plochy LBC. Redukce plochy LBC L13 je z pohledu jeho funkčnosti a migrační 

prostupnosti zanedbatelná. Plochou jsou dotčeny biologicky méně kvalitní ruderální porosty a 

vliv na LBC L13 je zanedbatelný. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná.  

 

Foto 4: Pohled na ruderální porosty a deponie materiálu v rámci plochy P2/4 od jejího 

východního okraje západním směrem. 
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Obr. 13: Plochy Z2/4 a K3 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 

 
 

Z2/4 (OX3) – plocha občanského vybavení se specifickým využitím 

K3 (RN2) – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru 

Změna č. 2 nově vymezuje plochu Z2/4 v návaznosti na stávající skiareál U Vodojemu,  ve 

vazbě na rozvojovou plochu pro rozšíření skiareálu K3, jejíž vymezení Změna č. 2 ÚP upravuje. 

V případě plochy K3 dochází předkládanou koncepcí k rozšíření plochy severozápadním 

směrem, které je částečné kompenzováno úpravou rozsahu plochy na jihovýchodě (viz 

stabilizované plochy NL na Obr. 12). Koncepcí dochází ke zvýšení rozlohy plochy o cca 

0,65 ha. 

Na žádost investora záměru v rámci navržených ploch byl v území zpracován biologický 

průzkum v souvislosti s přepracovaným návrhem rozšíření sjezdové tratě (Banaš 2021a). Dle 

tohoto průzkumu jsou řešené plochy situovány do kulturních lesních porostů ve svahu 

severovýchodní orientace nad obcí Sobotín. Z velké části se jedná o smrkové porosty, porosty 

náletových dřevin či paseky, tedy biotopy silně ovlivněné či přímo vytvořené člověkem řady X 

dle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2010). Plochy však okrajově zasahují i do přírodě 

blízkých či přírodních biotopů v zájmovém území. Severozápadní část upravené plochy K3 

zasahuje do porostů náletových dřevin s bohatě vyvinutým, květnatým bylinným patrem, které 

inklinují k přírodnímu biotopu L5.1 – Květnaté bučiny. Plocha Z2/4 mimo kulturní luční 

porosty ve východní části zahrnuje také část pravidelně sečeného lučního porostu, jenž 

odpovídá biotopu T1.1 – Mezofilní ovsíkové louky. 

Realizací navržené plochy Z2/4 dojde ke vzniku požadavku na zábor ZPF. Plocha je 

vymezena na půdách v V. třídě ochrany ZPF. Plocha generuje zábor v rozsahu 1,15 ha. Vliv 

plochy na ZPF je mírně negativní.  

Plocha je vymezena v lučních porostech biotopu T1.1, kde byl v minulosti pozorován výskyt 

chřástala polního mimo území PO Jeseníky. Realizací plochy proto potenciálně může dojít 

k negativnímu ovlivnění tohoto zvláště chráněného druhu či záboru části jeho biotopu a záboru 

části lučních porostů na území obce. Na tuto skutečnost upozorňuje i výše citovaná zpráva 
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z biologického průzkumu (Banaš 2021a). Vliv plochy na tyto chráněné zájmy přírody nebude 

významný. Ke zmírnění negativních vlivů na přírodu a krajinu a další složky životního prostředí 

jsou v rámci zprávy Biologického průzkumu území (Banaš 2021a) navržena konkrétní opatření, 

která je zapotřebí při případné realizaci i provozu záměru respektovat.  

 

Plocha K3 nebude vzhledem k povaze předpokládaného záměru generovat zábory ZPF a její 

vliv na ZPF je nulový. Obdobně jako v platném ÚP lze předpokládat, že plocha K3 bude 

generovat zábor PUPFL, který se úpravou plochy zvyšuje z původních 1,74 ha na 2,09 ha. 

Tento zábor lze považovat za dočasný, po dobu provozu záměru. V rámci plochy je povolena 

realizace drobných staveb, které však významně nesníží funkce PUPFL. Záborem PUPFL dojde 

k mírným změnám v odtokových poměrech území. Odkácením části lesního porostu se částečně 

sníží retenční schopnost území pro srážkové vody. Lesní porosty jsou VKP ze zákona. Realizací 

záměru proto vzniká riziko negativního vlivu plochy na VKP, které však vzhledem 

k omezenému rozsahu odlesnění nebude významné. Dotčené lesní porosty jsou součástí 

rozsáhlého jádrového území biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců. Navržený záměr 

svým omezeným rozsahem nebude znamenat významnější ovlivnění tohoto biotopu. Negativní 

vlivy lze očekávat i v případě krajinného rázu, které budou únosného rozsahu, záměr navazuje 

na stávající lyžařský areál. 

V souvislosti s původním záměrem výstavby sjezdové tratě bylo provedeno zjišťovací řízení 

procesu EIA, v rámci kterého bylo zpracováno Oznámení záměru dle ZPV (Banaš 2019). Ze 

závěrů Oznámení vyplývá, že realizace záměru je z pohledu všech složek životního prostředí a 

veřejného zdraví akceptovatelná. Nejvýznamnějším negativním vlivem na složky životního 

prostředí souvisejícím s předmětným záměrem bude zábor pozemků určených k plnění funkce 

lesa a jejich odlesnění. Na základě citovaného Oznámení EIA byl vydán Závěr zjišťovacího 

řízení (č.j. KUOK 121915/2019 ze dne 20. 11. 2019), dle kterého záměr nemá významný vliv 

na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Původně předložený záměr výstavby 

sjezdové tratě byl následně investorem opuštěn, resp. byl přepracován a jeho prostorový průmět 

na území obce Sobotín je předmětem řešení v rámci hodnocené změny ÚPD.  

Výše popsané negativní vlivy na složky životního prostředí však nebudou přijetím Změny č. 

2 ÚP nově vznikat ve významnějším rozsahu. Uvedené negativní vlivy byly očekávány již 

v případě původního rozsahu plochy K3. Úpravou vymezení plochy K3 proto lze předpokládat 

mírně negativní vliv, zejména v důsledku rozšíření dočasného záboru PUPFL.  

 

Jak je uvedeno již výše, dle platné legislativy je předložený záměr rozšíření sjezdové tratě 

záměrem, který podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Proto 

doporučujeme budoucí záměry v ploše konzultovat s příslušnými OOP a OŽP a na základě 

těchto konzultací zpracovat potřebná hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné 

zdraví dle ZPV a případně i dle ZOPK. Stejný postup doporučujeme i v případě budoucích 

záměrů v rámci plochy Z2/4, která umožňuje realizaci rekreačních zařízení s ubytováním a 

zasahuje do biologicky relativně hodnotnějších částí zájmového území, vč. možného výskytu 

zvláště chráněných druhů. 
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Foto 5: Pohled na stávající skiareál U Vodojemu ze severního okraje jižním směrem. 

 
 

Obr. 14: Plochy Z2/5 a Z2/6 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 

 
 

Z2/5, Z2/6 (BV) – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 

Plochy jsou návrhem Změny č. 2 ÚP Sobotín vymezeny do lučních porostů v návaznosti na 

zastavěné území v centrální části souvislé zástavby Sobotína. Plochy jsou navrženy k realizaci 

obytné zástavby. V rámci plochy Z2/5 je možné umístit dva až tři rodinné domy, kapacita 

plochy Z2/6 je jeden rodinný dům. 

Plocha Z2/5 je navržena do okraje komplexu kullturních lučních porostů biotopu X5. Luční 

porosty v rámci plochy Z2/6 jsou částečně ruderalizované s nepravidelným managementem. 

Porost se pohybuje na pomezí biotopu X5 a X7. 

Realizací ploch dojde k záboru ZPF. Plocha Z2/5 je vymezena na půdách ve III. třídě 

ochrany. Plocha Z2/6 zasahuje do půd ve IV. třídě ochrany. V případě obou ploch lze očekávat 

zábory ZPF v rozsahu nižším než 0,5 ha. Vliv ploch na ZPF je zanedbatelný. Plocha Z2/6 je 

koncepcí vymezena v rámci ochranného pásma lesa, které je vymezeno 50 m od okraje lesa za 

účelem ochrany PUPFL a lesa jakožto VKP ze zákona. Realizací plochy proto vzniká potenciál 

negativního ovlivnění VKP ze zákona a PUPFL. Dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o 

lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) je v případě nové výstavby nutno 

dodržovat ochrannou vzdálenost do 50 m od okraje lesa. Rozhodnutí o umístění stavby do této 

vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Návrh Změny č. 2 ÚP 

tuto skutečnost reflektuje v odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP a realizaci plochy v ochranném 
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pásmu lesa podmiňuje výše uvedenou zákonnou povinností. Vliv na PUPFL a VKP les je proto 

zanedbatelný. 

Plochy jsou vymezeny na území PO Jeseníky. Vliv ploch na PO Jeseníky a její předmět 

ochrany chřástala polního je podrobně komentován v samostatném naturovém hodnocení 

koncepce (Banaš 2022). Dle tohoto posouzení lze konstatovat, že plochy na území PO Jeseníky 

zasahují do potenciálního biotopu druhu a její realizací lze předpokládat zábor okrajové části 

biotopu druhu na území PO. Celkový vliv ploch na chřástala polního byl vyhodnocen jako 

mírně negativní. 

Obě plochy se nacházejí na území CHKO Jeseníky, kde plocha Z2/5 zasahuje do III. zóny a 

plocha Z2/6 do IV. zóny CHKO. V souvislosti s realizací ploch nedochází k dotčení biologicky 

hodnotných porostů. Z pohledu zájmů chráněných v rámci CHKO může v případě realizace 

plochy Z2/5 dojít k ovlivnění krajinného rázu. Plocha je vymezena na úpatí svahu údolí 

Klepáčovského potoka, do prostoru kulturních lučních porostů, kde rozšiřuje zástavbu 

v návaznosti na zastavěné území. Realizací plochy Z2/5 dojde k rozšíření zástavby do svahu 

údolí. Rozšiřováním zástavby mimo proluky stávající zástavby a mimo dna údolí vodních toků 

může dojít k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, jež je předmětem ochrany CHKO. Na tuto 

skutečnost upozorňuje i vyjádření Správy CHKO k jednotlivým změnám, jež jsou předmětem 

předkládané koncepce. Vzhledem k lokalizaci plochy v návaznosti na zastavěné území a 

omezenému rozsahu plochy, nedojde k významnému narušení tohoto znaku krajinného rázu. 

Plocha je vymezena v dostatečné blízkosti stávající zástavby ve vazbě na silniční komunikaci.  

V tomto ohledu je však nutné zvážit potenciální riziko kumulativních vlivů do budoucna, 

kdy při realizaci dalších změn ÚP nelze vyloučit navržení dalších nových zastavěných ploch 

v návaznosti na tuto plochu. Tento případný rozvoj obecní zástavby severním směrem od 

plochy, do svahů podél silniční komunikace, by byl z pohledu krajinného rázu nevhodný a mohl 

by vyvolat negativní vlivy budoucí podoby koncepce na krajinný ráz, jakožto předmět ochrany 

CHKO Jeseníky. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná.  

 

Foto 6: Pohled na dotčený luční porost v rámci plochy Z2/5 při pohledu z jeho jižního okraje 

severozápadním směrem. 
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Foto 7: Charakter lučního porostu v rámci plochy Z2/6 v proluce zástavby. 

 
 

Obr. 15: Plocha Z2/8 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 

 
 

Z2/8 (VZ) – plocha výroby a skladování – zemědělská výroba 

Plocha je návrhem Změny č. 2 ÚP vymezena v lokalitě Nad Kostelem za účelem realizace 

zemědělské stavby (skladu krmiv) ve vazbě na stávající zemědělský areál a dále za účelem 

realizace vodních nádrží - retenční nádrže a kořenové ČOV. Plocha je vymezena v centrální 

části Sobotína do silně antropogenně ovlivněných biotopů, ruderalizujících lučních porostů, jež 

jsou vmezeřeny do úzkého lemu mezi stávající obslužnou komunikací zemědělského areálu a 

liniového břehového porostu dřevin podél bezejmenné vodoteče. Vegetace v rámci plochy je 

lokálně narušena pojezdy vozidel a deponiemi dřevěného materiálu. Porost v rámci plochy 

odpovídá biotopům X6 a X7. Jižně plocha přiléhá k porostům podél vodního toku, které jsou dle 

aktualizované vrstvy mapování biotopu (AOPK ČR 2022a) hodnoceny jako přírodní biotop 

L2.2. Plocha do porostu dřevin nezasahuje. 

Realizací plochy vzniká požadavek na zábor ZPF na půdách v I. třídě ochrany v rozsahu 

0,42 ha. Vzhledem k vysoké kvalitě půd je vliv plochy na ZPF významně negativní.  

Plocha je určena k realizaci retenční nádrže a kořenové čističky odpadních vod ve vazbě na 

bezejmenný vodní tok, jež plochu lemuje z jihu. Dotčený vodní tok je VKP ze zákona. Realizací 

nevhodně řešených záměrů v rámci plochy může proto docházet k negativnímu ovlivnění jakosti 

vod ve vodním toku nebo ke změnám ve vodním režimu ve vodním toku, což v důsledku může 

negativně ovlivnit vodní tok jakožto VKP. S ohledem na uvedené skutečnosti nelze a priori 

vyloučit významný negativní vliv plochy na vodní prostředí a přírodu a krajinu. Vzhledem 

k nevyloučení negativního vlivu plochy na odtokové poměry, jakost vod a VKP ze zákona 

doporučujeme konkrétní budoucí záměry v rámci plochy Z2/8 projednat s příslušným orgánem 

ochrany přírody. Vhodným řešením konkrétních budoucích záměrů v rámci plochy lze očekávat 

potenciální zlepšení akumulační a retenční schopnosti území a zvýšení heterogenity krajiny. 
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Plocha se nachází na území III. zóny CHKO Jeseníky. V souvislosti s realizací plochy lze 

předpokládat realizaci staveb, které mohou mít vliv na krajinný ráz. Tento vliv lze očekávat 

pouze v případě realizace zamýšleného skladu krmiv. Ostatní zamýšlené záměry (retenční nádrž 

a kořenová ČOV) nemají potenciál se významně projevovat v krajině, na druhou stranu mohou 

představovat nové přírodě blízké prvky v krajině. Z pohledu případné realizace skladu krmiv lze 

předpokládat, že při dodržení stanovených regulativů pro plochu Z2/8 nedojde k významnému 

poškození krajinného rázu. Objekt skladu je vhodné realizovat v přímé vazbě na stávající 

zemědělský areál, kde nový zemědělský objekt okrajově posílí mírně negativní projev tohoto 

zemědělského areálu.  

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná.  

 

Foto 8: Pohled na ruderální porosty v rámci plochy Z2/8 při pohledu z východu západním 

směrem. 

 
 

Obr. 16: Plochy P2/5 a Z2/7 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 
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P2/5 (BV) – plocha bydlení v rodinných domech – venkovská 

Z2/7 (DS) – plocha dopravní infrastruktury - silniční 

Plochy jsou navrženy do střední části obce Sobotín v rámci zastavěného území. Plocha 

přestavby P2/5 je navržena v lokalitě U Kapličky, na ploše zrušeného vodního zdroje. Změnou 

č. 2 ÚP dochází ke změně ve funkci území na plochu bydlení v rodinných domech – venkovské 

(BV). Plocha se tak stane součástí navazující zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech – 

venkovské BV č. Z30. Plocha Z2/7 je vymezena v blízkosti areálu kostela s hřbitovem za 

účelem realizace parkoviště. 

Plocha P2/5 je vymezena v lučních porostech biotopu X5. Plocha Z2/7 je koncepcí 

vymezena do nivy Klepáčovského potoka a zahrnuje zejména vlhčí luční porosty nivy a 

okrajově zasahuje do liniového porostu vzrostlých dřevin.  

Plocha P2/5 je vymezena mimo pozemky ZPF, plocha Z2/7 je sice vymezena na pozemcích 

ZPF, ale byla pro jiné využití vyhodnocena z hlediska záboru ZPF již v platném územním 

plánu. Realizací ploch tedy nedojde k novým záborům ZPF a jejich vliv na půdu je nulový. 

Plocha Z2/7 je navržena do nivy Klepáčovského potoka, v těsné blízkosti vodního toku. Tyto 

krajinné struktury jsou VKP ze zákona. Realizací zpevněných ploch v rámci nivy 

Klepáčovského potoka může dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů a ke snížení 

funkce nezastavěné části nivy vodního toku. Tento vliv nebude významný. Nicméně vzhledem 

k povaze zamýšleného záměru doporučujeme pro snížení negativního vlivu na odtokové poměry 

a nivu vodního toku jako VKP realizovat parkovací stání s použitím minimálního rozsahu 

zpevněných ploch, například pomocí zatravňovacích dlažeb či částečného zpevnění plochy 

štěrkem. Dále je plochou Z2/7 dotčen porost vzrostlých dřevin. V rámci plochy se nachází 

vzrostlá vrba bílá (Salix alba) a olše lepkavá (Alnus glutinosa), které dosahují značného stáří. 

Tyto dřeviny mohou představovat biologicky hodnotné struktury v území, a to jak pro hnízdící 

ptáky, tak pro saproxylický hmyz. Z tohoto důvodu je žádoucí tyto dřeviny ponechat bez 

zásahu, popřípadě jejich nutné odstranění projednat s příslušným orgánem ochrany přírody. Na 

základě výše uvedených skutečností lze celkově očekávat mírně negativní ovlivnění odtokových 

poměru a přírodní složky životního prostředí realizací plochy Z2/7, které lze úspěšně zmírnit 

přijetím navržených opatření. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná.  
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Foto 9: Luční porost nivy Klepáčovského potoka v rámci navržené plochy Z2/7 při pohledu ze 

západu. 

 
 

Obr. 17: Plochy Z2/9 a Z2/10 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 

 
 

Z2/9, Z2/10 (SV) – plochy smíšené obytné – venkovské 

Plochy jsou koncepcí navrženy v jižní části Sobotína. Obě plochy jsou navrženy k realizaci 

jednoho rodinného domu. 

Plocha Z2/9 je koncepcí vymezena do prostoru nivy Klepáčovského potoka, v přímé vazbě 

na jeho břehové porosty Plocha zahrnuje vlhčí ruderální ruderalizující luční porost se 

solitérními dřevinami lužního charakteru. Značná část plochy je navržena do neudržované části 

lužního porostu (biotopy X7 a X12). Plocha Z2/10 je vymezena do fragmentu kulturních 

lučních porostů biotopu X5. 

Realizací ploch vzniká požadavek na zábor ZPF. V případě plochy Z2/9 dojde k záboru půd 

ve II. třídě ochrany. Rozsah záboru je však řádové nižší než 0,5 ha. Vliv plochy na ZPF bude 

mírně negativní. Plocha Z2/10 je vymezena na půdách v V. třídě ochrany a její rozsah je nižší 
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než 0,5 ha. Vzhledem k okrajovému záboru bonitně méně kvalitních půd je vliv plochy na ZPF 

nulový.  

Plocha Z2/10 je vymezena na území PO Jeseníky. Vliv plochy na PO Jeseníky a její předmět 

ochrany chřástala polního je podrobně komentován v samostatném naturovém hodnocení 

koncepce (Banaš 2022). Dle tohoto posouzení lze konstatovat, že plocha na území PO Jeseníky 

zasahuje do potenciálního biotopu druhu a její realizací lze předpokládat zábor okrajové části 

biotopu druhu na území PO. Celkový vliv plochy na chřástala polního byl vyhodnocen jako 

mírně negativní. 

Navržená plocha Z2/9 zasahuje do porostů, které jsou dle platného územního plánu součástí 

lokálního biocentra L15 v nivě Klepáčovského potoka, jež je společně s vodním tokem VKP ze 

zákona. Realizací plochy může dojit k negativnímu ovlivnění těchto obecně chráněných zájmu 

dle ZOPK. Při realizaci zpevněných ploch v rámci plochy Z2/9 nelze vyloučit snížení retenční 

schopnosti nivy Klepáčovského potoka a okrajovému zhoršení migrační prostupnosti a 

funkčnosti lokálního biocentra L15. Plocha je v území vymezena do silně ruderalizovaných 

porostů nivy a její rozsah je relativně nízký. Vzhledem k těmto skutečnostem lze předpokládat 

mírně negativní ovlivnění VKP a ÚSES.  

Obě plochy se nacházejí na území CHKO Jeseníky, kde plocha Z2/10 zasahuje do III. zóny a 

plocha Z2/9 do IV. zóny CHKO. V souvislosti s realizací ploch nedochází k dotčení biologicky 

hodnotných porostů. Z pohledu zájmů chráněných v rámci CHKO může v případě realizace 

plochy Z2/10 dojít k ovlivnění krajinného rázu. Plocha je navržena do prostoru rozptýlené 

zástavby ve svahu ve vazbě na stávající souvislé zastavěné území obce. Realizací plochy Z2/10 

dojde k rozšíření zástavby do svahu údolí. Rozšiřováním zástavby mimo proluky stávající 

zástavby a mimo dna údolí vodních toků může dojít k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, 

jež je předmětem ochrany CHKO. Na tuto skutečnost upozorňuje i vyjádření Správy CHKO 

k jednotlivým změnám, jež jsou předmětem předkládané koncepce. Realizací plochy dojde 

k okrajovému rozšíření zástavby, nicméně lze předpokládat, že plocha v kumulaci se sousední 

rozvojovou plochou Z49 naruší charakter rozptýlené zástavby okraje zastavěného území a 

zhustí zástavbu v lokalitě. Míra zahuštění rozptýlené zástavby v místě navržené plochy Z2/10 

bude z pohledu krajinného rázu únosná. V tomto případě je však žádoucí, aby do budoucna 

nedocházelo k dalšímu vyplňování proluk zástavby a zahušťování zástavby v lokalitě. Takový 

rozvoj zástavby by mohl narušit rozptýlený charakter okraje souvislé zástavby Sobotína a 

narušil zachovalou urbanistickou strukturu obce, která je jedním ze znaků krajinného rázu 

krajinného celku Údolí Desné a Sobotínsko. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná.  

 

Foto 10: Ruderalizované luční porosty nivy Klepáčovského potoka s výskytem solitérních 

dřevin v rámci navržené plochy Z2/9. 

 

http://www.ekogroup.cz/


Změna č. 2 ÚP Sobotín - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

v rozsahu přílohy č. 1zákonač. 183/2006 Sb. 

_______________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Martin Franc, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 

tel. 605-567905, pevná  583-034674, http://www.ekogroup.cz  
61 

Foto 11: Pohled na charakter lučního porostu v rámci plochy Z2/10. 
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Obr. 18: Plochy Z2/11 a rozšíření plochy Z78 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém 

snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 

 
 

Z2/11, rozšíření Z78 (RI) – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Koncepce navrhuje změny využití území v místní části Klepáčov, ve východní části území 

obce. Změny využití jsou vymezeny za účelem realizace staveb pro rekreaci. V rámci plochy 

Z2/11 je navržena výstavba jednoho rekreačního objektu. Navržené změny jsou vymezeny 

v prolukách zástavby Klepáčova v rámci zastavěného území.  

V případě obou změn využití území jsou dotčeny zejména porosty náletových dřevin biotopu 

X12 a ruderální bylinné vegetace biotopu X7. Porost v rámci rozšíření plochy Z78 má díky 

přítomnosti vodního toku vlhčí charakter s dominancí devětsilů. 

Plocha Z2/11 je navržena mimo pozemky v ZPF. Realizací plochy nevzniká riziko 

negativního vlivu na ZPF. Rozšíření plochy Z78 bude generovat okrajový zásah do ZPF. 

Navržené rozšíření plochy zasahuje do pozemků v V. třídě ochrany a jeho realizací dojde 

k záboru řádově nižším než 0,5 ha. Vliv rozšíření plochy na ZPF je vzhledem k okrajovému 

dotčení bonitně méně kvalitních půd zanedbatelný. Obě navržené změny využití území jsou 

vymezeny v rámci ochranného pásma lesa, které je vymezeno 50 m od okraje lesa za účelem 

ochrany PUPFL a lesa jakožto VKP ze zákona. Realizací řešených změn využití území proto 

vzniká potenciál negativního ovlivnění VKP ze zákona a PUPFL. Dle ustanovení zákona č. 
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289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) je v případě nové 

výstavby nutno dodržovat ochrannou vzdálenost do 50 m od okraje lesa. Rozhodnutí o umístění 

stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Návrh 

Změny č. 2 ÚP tuto skutečnost reflektuje v odůvodnění návrhu Změny č. 2 a realizaci řešených 

změn využití území v ochranném pásmu lesa podmiňuje výše uvedenou zákonnou povinností. 

Vliv na PUPFL a VKP les je proto zanedbatelný. 

Plochy jsou vymezena na území PO Jeseníky. Vliv ploch na PO Jeseníky a její předmět 

ochrany chřástala polního je podrobně komentován v samostatném naturovém hodnocení 

koncepce (Banaš 2022). Dle tohoto posouzení lze konstatovat nulový vliv ploch na PO. 

Řešené změny využití území jsou navrženy na území CHKO Jeseníky, kde zasahují do III. 

zóny ochrany. Plochy zde nezasahují do porostů se zvýšenou biologickou hodnotou. Realizací 

řešených změn může dojít k okrajovému vlivu na krajinný ráz. Plochy změn jsou vymezeny 

v místní části Klepáčov, kde je poměrně dobře zachovalá rozptýlená urbanistická struktura 

zástavby. Navržené změny využití území významně nerozšiřují fragmenty stávající zástavby, 

jsou malého rozsahu a jejich vliv na krajinný ráz je minimální. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná.  

 

Foto 12: Pohled na ruderalizované a náletové porosty v prostoru plochy Z2/11. 

 
 

Foto 13: Ruderalizovaný porost devětsilu v rámci navrženého rozšíření plochy Z78. 
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Obr. 19: Plocha Z2/12 na hlavním výkresu Změny č. 2 ÚP a leteckém snímku (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava 2022, ČÚZK). 

 
 

Z2/12 (DS) - plocha dopravní infrastruktury - silniční 

Plocha Z2/12 je koncepcí vymezena v lokalitě Na Skřítku, ve vazbě na stávající silniční 

komunikaci I/11. Plocha je vymezena za účelem realizace parkoviště pro turisty. Plocha 

zahrnuje okrajové porosty vzrostlých dřevin podél silniční komunikace, stávající zpevněné 

plochy a ruderální vegetaci, biotopy X9A, X7 a X1. 

Plocha je vymezena mimo pozemky vedené v ZPF. Realizací plochy nedojde k záborů ZPF a 

její vliv na ZPF je nulový. Navržená změna využití území je vymezena v rámci ochranného 

pásma lesa, které je vymezeno 50 m od okraje lesa za účelem ochrany PUPFL a lesa jakožto 

VKP ze zákona. Realizací plochy Z2/12 proto vzniká potenciál negativního ovlivnění VKP ze 

zákona a PUPFL. Dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon) je v případě nové výstavby nutno dodržovat ochrannou 

vzdálenost do 50 m od okraje lesa. Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat 

jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Návrh Změny č. 2 ÚP tuto skutečnost 

reflektuje v odůvodnění návrhu Změny č. 2 a realizaci plochy v ochranném pásmu lesa 

podmiňuje výše uvedenou zákonnou povinností. Vliv na PUPFL a VKP les je proto 

zanedbatelný. 

Plocha umožňuje realizaci relativně rozsáhlé zpevněné plochy, která může ovlivnit odtokové 

poměry v území. Zastavěním celé plochy nepropustným povrchem může dojít ke zhoršení 

odtokových poměrů v území. Plocha se navíc nachází na území III. zóny CHKO Jeseníky a její 

realizací tak může dojít k negativnímu vlivu na přírodní podmínky v rámci CHKO. Na tuto 

skutečnost poukazuje i vyjádření Správy CHKO Jeseníky ve svém vyjádření k jednotlivým 

navrženým změnám využití území, které jsou obsahem předkládané Změny č. 2 ÚP Sobotín. 

Správa CHKO podmiňuje realizaci plochy Z2/12 vyhotovením studie specifikující charakter a 

rozsah záměrů v rámci plochy. Obecně je pro plochy parkovišť na území CHKO požadováno, 

aby respektovaly stávající terén, umožňovaly vsak dešťových vod, působily co nejmíň nápadně 

a v dobách nízké návštěvnosti měly charakter například travnaté louky s vyštěrkovanými 

příjezdy, apod. Zpracovatel SEA je toho názoru, že v případě splnění tohoto požadavku orgánu 

ochrany přírody a doložení nezbytnosti realizace této plochy požadovanou samostatnou studií 

bude plocha pravděpodobně generovat únosné vlivy na odtokové poměry i krajinný ráz a je 

v tomto ohledu akceptovatelná. 

Plocha je vymezena na území PO Jeseníky. Vliv plochy na PO Jeseníky a její předmět 

ochrany chřástala polního je podrobně komentován v samostatném naturovém hodnocení 

koncepce (Banaš 2022). Dle tohoto posouzení lze konstatovat nulový vliv plochy na PO. 

Realizace plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná.  
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Foto 14: Pohled na částečně zpevněné plochy a navazující porost vzrostlých dřevin podél 

silnice I/11 v rámci plochy Z2/12. 
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7 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných 
kladných a záporných vlivů podle 
jednotlivých variant řešení a jejich 
zhodnocení. Srozumitelný popis použitých 
metod vyhodnocení včetně jejich omezení  

Posuzování vlivu jednotlivých ploch a územně plánovací dokumentace jako celku bylo 

prováděno na základě aktuálního průzkumu v terénu a v textu průběžně citovaných odborných 

podkladů. Predikce vlivu koncepce na okolní prostředí byla zpracována na základě podrobné 

analýzy předpokládaných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a 

expertního odhadu zpracovatelů.  

Souhrnný přehled zhodnocení velikosti potenciálního vlivu realizace jednotlivých 

návrhových ploch změny územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví je uveden 

v Tabulce 4 v kap. 6.2. Veškeré střetové situace jsou posléze blíže identifikovány, popsány a 

zhodnoceny v kapitole 6.2 zaměřené na podrobné vyhodnocení. Z tabulky je zřejmé, že některé 

plochy navržené v návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín mohou mít až významně negativní vliv na 

životní prostředí a obyvatelstvo. U takovýchto ploch bylo hodnocení obvykle doplněno o 

doporučení úpravy realizace konkrétních ploch tak, aby byl rozsah potenciálního negativního 

ovlivnění složek životního prostředí a obyvatelstva co nejnižší.  

Předkládaný návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín je předkládán v jedné variantě. Kromě navržené 

(aktivní) varianty lze definovat nulovou variantu, tedy variantu bez uplatnění návrhu změny ÚP, 

což by výrazně ovlivnilo rozvoj obce a nebyl by zajištěn soulad ÚPD s nadřazenými územně 

plánovacími dokumentacemi.  

 

Níže následuje posouzení kumulativních a synergických vlivů návrhu ÚPD, které shrnuje 

zjištění uvedená v předchozí kap. 6. 

 

Sekundární vlivy realizace návrhu změny ÚP 

Sekundární vlivy realizace návrhu Změny č. 2 se projeví zejména u záboru zemědělské půdy 

jako snížení retenčních schopností území, zrychlení odtoku dešťových vod a snížení vlhkosti 

v ovzduší. Tento vliv je však většinově pozitivně kompenzován optimalizací místního a 

nadmístního systému ekologické stability v řešeném území. 

Sekundárním vlivem realizace staveb pro bydlení je mírné zvýšení intenzity cílové osobní 

dopravy s doprovodnými negativními vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci. 

Všechny uvedené sekundární vlivy se výrazněji projeví nikoliv u jednotlivých ploch, ale 

v kumulaci vlivů všech ploch, resp. při jejich postupné realizaci bude jejich účinek postupně 

narůstat.  

Ani při realizaci všech navržených ploch se nepředpokládá natolik výrazné zhoršení kvality 

jednotlivých složek životního prostředí, aby předložená koncepce nemohla být realizována. 

 

Synergické vlivy realizace návrhu změny ÚP 

Synergické vlivy jsou vlivy, jejichž současným působením vzniká nečekaně velká reakce 

neodpovídající prostému součtu daných vlivů.  

U předloženého návrhu změny ÚP může dojít k takovému synergickému působení zejména u 

postupného mírného zhoršení kvality ovzduší a hladiny hluku, k němuž bude postupně docházet 

vlivem zvýšení počtu staveb a tedy i vozidel návštěvníků či trvale bydlících obyvatel v řešeném 

území. 

Výsledkem tohoto synergického působení může následně být vyšší narušení pobytové 

pohody obyvatel, než přísluší prostému působení jednotlivých vlivů, které samy o sobě budou 

s největší pravděpodobností podlimitní. 

Přestože tyto synergické vlivy nelze zcela vyloučit, jsou zpracovatelé SEA názoru, že u 

http://www.ekogroup.cz/


Změna č. 2 ÚP Sobotín - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

v rozsahu přílohy č. 1zákonač. 183/2006 Sb. 

_______________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Martin Franc, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 

tel. 605-567905, pevná  583-034674, http://www.ekogroup.cz  
67 

předloženého návrhu změny ÚP se tyto vlivy sledovatelným způsobem neprojeví a nebudou mít 

významný negativní vliv na veřejné zdraví. 

 

Kumulativní vlivy realizace návrhu změny ÚP u dalších složek životního prostředí 
Kumulativní vlivy se u předloženého návrhu změny ÚP projeví i u dalších hodnocených 

složek životního prostředí, u kterých byly při hodnocení jednotlivých ploch zjištěny negativní 

vlivy. 

Jedná se zejména o kumulativní vliv postupné zástavby území na krajinný ráz, na úbytek 

zemědělské půdy, fragmentaci území a na postupné zvýšení intenzity dopravy v území 

s doprovodným zvýšením hlukové a imisní zátěže. 

Vzhledem k velikosti a struktuře sídla a výměře navrhovaných ploch se nepředpokládá, že 

by i s přihlédnutím ke kumulativním účinkům realizace návrhu změny ÚP nastaly okolnosti, 

které by bránily realizaci předložené koncepce jako celku. 

 

Přechodné, střednědobé a dlouhodobé vlivy realizace změny ÚP 

Všechny vlivy uvedené v tomto hodnocení se považují při realizaci návrhu změny ÚP za 

vlivy trvalé. Za přechodné vlivy jsou považovány pouze vlivy fáze výstavby jednotlivých 

objektů, tj. konkrétních staveb, které již nejsou předmětem tohoto posouzení. 

 

V průběhu hodnocení nebyly shledány takové významné negativní vlivy, které by 

realizaci návrhu Změny č. 2 ÚP jako celkové koncepce bránily nebo ji výrazně omezovaly. 

U některých navrhovaných ploch jsou doporučeny podmínky pro realizaci, jejichž účelem 

je minimalizovat či zcela eliminovat negativní vlivy jejich realizace. Vliv návrhu Změny č. 

2 ÚP jako celkové koncepce je i při zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit 

v území akceptovatelný. Je však žádoucí respektovat konkrétní doporučení uvedená v kap. 

8 a kap. 11. 
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8 Popis navrhovaných opatření pro 
předcházení, snížení nebo kompenzaci 
všech zjištěných nebo předpokládaných 
závažných záporných vlivů na životní 
prostředí 

Při stanovování opatření pro minimalizaci a předcházení nebo kompenzaci závažných 

záporných vlivů je třeba konstatovat, že některá uvedená opatření nemají přímou spojitost 

s územním plánováním a týkají se až promítnutí navrhovaných funkčních ploch do reality. 

Vzhledem k tomu, že bez realizace navrhované Změny č. 2 ÚP Sobotín v praxi k ovlivnění 

životního prostředí nedojde, jsou zde kromě územně plánovacích opatření uvedena i některá 

z takových opatření, která by mohla mít pro následnou realizaci staveb v daných plochách 

zásadní význam. Do navrhovaných opatření nejsou zapracovány zákonné požadavky vyplývající 

z obecně závazných předpisů.  

 

Ochrana půdy: 

 Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla zachována 

kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo zamezeno vodní a 

větrné erozi nezpevněných pozemků nebo zvýšenému riziku negativních dopadů 

bořivých větrů na okrajové části lesních porostů. 

 Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem 

výstavby, a to v mimoprodukčním období říjen-březen. 

 Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení úrodnosti pozemků přímo 

v daném území nebo jeho blízkém okolí. 

 

Ochrana povrchových a podzemních vod: 

 U ploch vymezených v blízkosti vodních toků je nutné zachovat pásmo o šířce 

minimálně 6 m od břehové čáry zcela bez zástavby. 

 

Stabilizace odtokových poměrů: 

 Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení odtoku dešťových vod ze 

zastavěných a zpevněných ploch s použitím zasakování (je-li možná) nebo retence. 

 

Ochrana krajinného rázu a životního prostředí obecně: 

 V maximální možné míře přizpůsobit zástavbu ochraně místního krajinného rázu. 

 Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně významných krajinných 

dominant podrobit hodnocení vlivů na krajinný ráz. 

 Umisťování záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. podrobit 

hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (projektová EIA). Respektovat 

závěry již zpracovaných hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb., resp. dle zák. č. 

100/2001 Sb., v platném znění. 

 

Ochrana flóry, fauny, ekosystémů a ÚSES: 

 Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině používat autochtonní druhy a 

vyvarovat se výsadbám nepůvodních druhů rostlin. 

 Nebudovat v území nové bariéry významně bránící migraci živočichů, případně 

zajistit zachování průchodnosti krajiny vytvořením náhradních migračních cest 

kolem nově vymezených ploch výstavby. 
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Ochrana kulturních památek 

 Při realizaci navržené zástavby v blízkosti kulturních památek respektovat jejich 

výskyt, a pokud to bude možně, zapracovat jejich umístění do architektonického 

řešení zástavby. 

9 Zhodnocení způsobu zapracování cílů 
ochrany životního prostředí přijatých na 
mezinárodní nebo komunitární úrovni do 
politiky územního rozvoje a jejich zohlednění 
při výběru řešení. Zhodnocení způsobu 
zapracování vnitrostátních cílů ochrany 
životního prostředí do územně plánovací 
dokumentace a jejich zohlednění při výběru 
variant řešení 

Při zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín byly zvažovány relevantní stanovené cíle 

přijaté na vnitrostátní a komunitární úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další 

dokumentaci stejně jako požadavky platných předpisů v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo 

přírody byly zpracovatelem návrhu Změny č. 2 ÚP zhodnoceny a promítly se do konečného 

řešení předkládaného návrhu změny ÚP. 

Tyto cíle byly zohledněny zejména v řešení vymezení obytných ploch, řešení záboru ZPF, v 

požadavcích na ochranu krajinného rázu dotčeného území a v řešení pobytové pohody a 

veřejného zdraví obyvatel obce. 

Návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín je zpracován invariantně. 

http://www.ekogroup.cz/


Změna č. 2 ÚP Sobotín - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

v rozsahu přílohy č. 1zákonač. 183/2006 Sb. 

_______________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Martin Franc, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 

tel. 605-567905, pevná  583-034674, http://www.ekogroup.cz  
70 

 

10 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky 
územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí  

Návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn charakteristik dílčích složek životního 

prostředí vyvolaných naplňováním územního plánu, obsahuje následující přehled. Ukazatele 

jsou stanoveny dle vybraných potenciálně ovlivnitelných charakteristik životního prostředí (viz 

kapitola 4). 

Pro tuto koncepci byly stanoveny následující ukazatele (a zdroj informací, na jejichž základě 

může být hodnocení prováděno): 

- Výměra nově vysazené, obnovené či odstraněné zeleně (údaje obce) 

- Sledování poměru zastavěných a nezastavěných ploch v území (ÚPD) 

- Sledování imisních koncentrací v území (ČHMÚ) 

- Plnění hlukových limitů – stanovení podílu populace vystavené nadlimitnímu 

působení hluku (Krajská hygienická stanice) 

- Jakost povrchových vod, stav koryt vodních toků (Povodí Moravy) 

- Míra znečištění podzemních vod (Povodí Moravy) 

- Stanovení podílu obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV z celkového množství 

obyvatel obce 

- Trendy v zastoupení a územním rozložení přírodních či přírodně blízkých biotopů 

(AOPK) 

- Vývoj koeficientu ekologické stability území (výpočet z údajů ČSÚ) 

- Zásahy do krajinného rázu (obec s rozšířenou působností) 
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11 Návrh požadavků na rozhodování ve 
vymezených plochách a koridorech 
z hlediska minimalizace negativních vlivů na 
životní prostředí 

U navržených rozvojových ploch se zjištěnými závažnými reálnými či potenciálními 

zápornými vlivy na životní prostředí (příp. kumulací či synergickým působením mírnějších 

záporných vlivů) jsou nad rámec podmínek využití uvedených ve výrokové části návrhu Změny 

č. 2 ÚP a nad rámec obecných podmínek uvedených v kapitole č. 8 tohoto vyhodnocení 

navrhována následující opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů. 

 

Tab. 7: Popis opatření pro předcházení snížení nebo kompenzaci zjištěných negativních vlivů 

pro jednotlivé rozvojové plochy. 

Číslo plochy Typ plochy s rozdílným 

způsobem využití 

Podmínka realizace plochy 

Z2/2 (RH) – plocha staveb pro 

hromadnou rekreaci 

 

 

Za účelem snížení vlivu na odtokové poměry 

v území je žádoucí vyloučit výstavbu ve 

vymezeném záplavovém území v rámci plochy a 

respektování nezastavěného pásu v šíři 6 m od 

břehové hrany vodního toku. 

K2/1 (VV) – plocha vodní a 

vodohospodářská 

 

Vzhledem k nevyloučení negativního vlivu 

plochy na odtokové poměry, jakost vod a VKP ze 

zákona doporučujeme konkrétní budoucí záměry 

v rámci plochy projednat s příslušným orgánem 

ochrany přírody. Vhodným řešením konkrétních 

budoucích záměrů v rámci plochy lze očekávat 

potenciální zlepšení akumulační a retenční 

schopnosti území a zvýšení heterogenity krajiny. 

P2/4 (ZX) – plocha zeleně se 

specifickým využitím 

Za účelem snížení vlivu na odtokové poměry, 

migrační prostupnost prvků ÚSES a VKP vodní 

tok a nivu je žádoucí vyloučit výstavbu ve 

vymezeném záplavovém území v rámci plochy a 

respektování nezastavěného pásu v šíři 6 m od 

břehové hrany vodního toku. 

Z2/4 

 

 

 

K3 

(OX3) – plocha 

občanského vybavení se 

specifickým využitím 

 

(RN2) – plochy rekreace 

na plochách přírodního 

charakteru 

Plochy umožňují realizaci záměrů - rozšíření 

sjezdové tratě a výstavbu občanského vybavení, 

které mohou podléhat zjišťovacímu řízení dle 

zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

Doporučujeme proto budoucí záměry v ploše 

konzultovat s příslušnými OOP a OŽP a na 

základě těchto konzultací zpracovat potřebná 

hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a 

veřejné zdraví dle ZPV a případně i dle ZOPK. 

Pro ochranu biologicky hodnotných částí 

dotčeného území je žádoucí respektovat konkrétní 

opatření navržená v rámci zprávy Biologického 

průzkumu území (Banaš 2021a) 

Z2/7 (DS) -  plocha dopravní 

infrastruktury - silniční 

Pro snížení negativního vlivu na odtokové 

poměry a nivu vodního toku jako VKP realizovat 

parkovací stání s použitím minimálního rozsahu 

zpevněných ploch, například pomocí 

zatravňovacích dlažeb či částečného zpevnění 

plochy štěrkem. 

Při realizaci záměrů v rámci plochy je vhodné 

ponechat přítomné vzrostlé dřeviny bez zásahu, 
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 popřípadě jejich nutné odstranění projednat 

s příslušným orgánem ochrany přírody. Tyto 

dřeviny mohou představovat biologicky hodnotné 

struktury v území, a to jak pro hnízdící ptáky, tak 

pro saproxylický hmyz. 

Z2/8 (VZ) – plocha výroby a 

skladování – zemědělská 

výroba 

Vzhledem k nevyloučení negativního vlivu 

plochy na odtokové poměry, jakost vod a VKP ze 

zákona doporučujeme konkrétní budoucí záměry 

v rámci plochy projednat s příslušným orgánem 

ochrany přírody. Vhodným řešením konkrétních 

budoucích záměrů v rámci plochy lze očekávat 

potenciální zlepšení akumulační a retenční 

schopnosti území a zvýšení heterogenity krajiny. 

Za účelem ochrany krajinného rázu je vhodné pro 

předpokládanou výstavbu skladu krmiv preferovat 

východní části plochy ve vazbě na stávající 

zemědělský areál. 

Z2/12 (DS) - plocha dopravní 

infrastruktury - silniční 

 

Při realizaci plochy respektovat požadavek 

Správy CHKO na vyhotovení studie specifikující 

charakter a rozsah záměrů v rámci plochy. Ve 

studii je zapotřebí také vyřešit otázku nezbytnosti 

realizace této plochy ve vazbě na již existující 

parkoviště Na Skřítku. Obecně je pro plochy 

parkovišť na území CHKO požadováno, aby 

respektovaly stávající terén, umožňovaly vsak 

dešťových vod, působily co nejméně nápadně a v 

dobách nízké návštěvnosti měly charakter 

například travnaté louky s vyštěrkovanými 

příjezdy, apod. 
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12 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů  

Hlavním cílem navržené změny územního plánu je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj 

řešeného území obce Sobotín na základě nových požadavků a zajištění souladu s nadřazenými 

ÚPD, při respektování veškerých jeho hodnot, zejména přírodních, kulturních a historických. 

Návrh změny územního plánu obce by měl být zárukou, že rozvoj funkce bydlení, výroby a 

další aktivity budou v souladu se zájmy udržitelného rozvoje území. 

Předmětem koncepce je vymezení celkově 12 nových návrhových zastavitelných ploch, pěti 

ploch přestavby a jedné plochy změn v krajině. Dále jsou předmětem koncepce změny 

vymezení některých ploch obsažených v platném ÚP Sobotín. 

Většina navržených zastavitelných ploch je situována v návaznosti na zastavěné území, má 

lokální význam a z hlediska širších vztahů v území nemá žádný vliv na okolní obce.  

Některé návrhové plochy by při realizaci v plném navrženém rozsahu, resp. při nevhodně 

realizovaných budoucích záměrech mohly mít až významně negativní vliv na jednotlivé složky 

životního prostředí. Tam, kde to bylo možné, byly navrženy podmínky jejich realizace s cílem 

předcházení, snížení či kompenzaci potenciálně negativních vlivů. 

K realizaci či k realizaci s bližším prověřením byly doporučeny všechny návrhové plochy. 

Na základě výše uvedených důvodů konstatuje zpracovatel SEA, že předložený návrh 

Změny č. 2 ÚP Sobotín je při dodržení doporučení (podmínek realizace) uvedených v tomto 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. 

Předložený návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín splňuje požadavky právních předpisů, požadavky 

na potřebnou úroveň bydlení a jeho technické zabezpečení a na rozvoj výroby, stejně jako 

požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 
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Doporučení stanoviska ke koncepci  

Zpracovatelé vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) „Změna č. 2 ÚP 

Sobotín“ na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví navrhují, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně 

plánovací dokumentaci s podmínkami stanovenými v kapitole č. 8 a 11. 

 

 

 

 V Dolanech dne 27. září 2022 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

RNDr. Marek Banaš, Ph.D. 
Držitel autorizace podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění (rozhodnutí MŽP o udělení autorizace 

ke zpracování dokumentace a posudku č.j. 

42028/ENV/14, rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j. 

MZP/2019/710/1432). 
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1. Úvod 

1.1 Cíl hodnocení 

Předmětem předkládaného naturového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK) je posouzení vlivu návrhu změny územně 

plánovací dokumentace: „Změna č. 2 ÚP Sobotín“ (dále též: návrh změny ÚP či koncepce) 

na lokality soustavy Natura 2000. Hodnocená koncepce je ve fázi návrhu změny územního 

plánu. Cílem předkládaného hodnocení je zjistit, zda návrh Změny č. 2 ÚP může mít 

významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a 

ptačích oblastí. 

1.2 Zadání 

Zadavatelem hodnocení je společnost Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 

6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba. 

2. Údaje o územním plánu 

2.1 Název územního plánu a označení jeho pořizovatele 

Předmětem posouzení je „Změna č. 2 ÚP Sobotín“ ve fázi návrhu změny ÚP. 

Pořizovatelem návrhu Změny č. 2 ÚP je Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, 

územního plánování a investic. 

2.2 Přehled obsahu a navržených variant řešení návrhu 
územního plánu a hlavních důvodů pro jejich výběr 

Obec Sobotín leží v severovýchodní části Olomouckého kraje v okrese Šumperk.  

Východní hranice správního území obce Sobotín tvoří současně krajskou hranici s krajem 

Moravskoslezským (obec Stará Ves, k.ú. Žďárský Potok). Správní území obce tvoří tři 

katastrální území, a to Sobotín, Rudoltice u Sobotína a Klepáčov. Obec Sobotín sousedí s 

obcemi: Stará Ves, Oskava, Hraběšice, Vikýřovice, Petrov nad Desnou, Velké Losiny a 

Vernířovice. Řešené území (celé správní území obce Sobotín) má rozlohu 31,91 km
2
. Funkci 

obce s rozšířenou působností (ORP) zastává pro obec Sobotín město Šumperk. 

http://www.ekogroup.cz/
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Obr. 1: Situační mapa polohy zájmového území obce Sobotín (podkladová data: 

www.mapy.cz). 

 
 

Následující popis hodnoceného návrhu změny ÚP vychází z textových částí a hlavního 

výkresu návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín (viz Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. 2022). 

Urbanistická koncepce a navržené uspořádání ploch vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj 

sídelní struktury a bydlení. Změna č. 2 ÚP navrhuje změny využití území v souladu se 

stanovenou koncepcí rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, a dále s ohledem na 

hodnoty, podmínky a charakter území.  

Změnou č. 2 ÚP je navržena realizace 12 nových zastavitelných ploch, pěti ploch přestavby 

a jedné plochy změn v krajině. Dále jsou předmětem Změny č. 2 úpravy stávajícího vymezení 

některých zastavitelných ploch, jejich vypouštění či převádění do stabilizovaného stavu, tj. 

mezi zastavěné plochy. Návrh Změny č. 2 dále řeší další dílčí změny funkčního využití a 

úpravy regulativů některých rozvojových či stabilizovaných plocha. Předmětem řešené změny 

ÚP jsou dále organizační a administrativní změny, které uvádějí ÚP do souladu s platnou 

legislativou. Součástí návrhu Změny č. 2 ÚP je i vymezení zastavěného území k 1. 6. 2022.  

Východní okraj území obce je součástí EVL Praděd (CZ0714077). V severozápadní části 

se nachází EVL Sobotín – domov důchodců. Celá severovýchodní polovina území obce leží 

v ptačí oblasti (PO) Jeseníky (CZ0711017) – viz Obr. 2. Pozornost je dále v textu naturového 

hodnocení věnována těm rozvojovým aktivitám – změnám využití území, které by potenciálně 

mohly ovlivnit území přítomné EVL a PO. Po prostudování koncepce bylo konstatováno, že 

podrobnější pozornost hodnocení bude věnována zejména těm funkčním plochám 

(rozvojovým aktivitám), které navrhují novou zástavbu či významnou funkční změnu 

stávajících biotopů na území PO Jeseníky a mohou tak potenciálně ovlivnit biotopy předmětů 

ochrany PO. V případě EVL Praděd a EVL Sobotín – domov důchodců nedochází k zásahu 

navržených změn v hodnocené koncepci do těchto lokalit soustavy Natura 2000. Nově 

navržené změny využití území nejsou v prostorovém překryvu s územím EVL ani nemají 

potenciál negativně ovlivnit předměty ochrany předmětných EVL. Na tuto skutečnost 

poukazuje i stanovisko OOP ke Změně č. 2 územního plánu Sobotín (viz kap. 2.8), na základě 

kterého nebyl vyloučen možný významný negativní vliv pouze v případě PO Jeseníky. 

http://www.ekogroup.cz/
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Obr. 2: Zobrazení polohy správního území obce Sobotín ve vztahu k lokalitám Natura 2000 

(podkladová data: AOPK ČR, ČÚZK). 

 
 

Navržená koncepce a s ní související změny využití území byly podrobeny prostorové 

analýze  ve vztahu k případné kolizi s územím PO či s lokalitami výskytu jejich předmětů 

ochrany na území PO či v její bezprostřední blízkosti.  

Dle výsledků úvodního screeningu navržených změn využití území lze konstatovat, že u 7 

nově navržených ploch obsažených v hodnocené koncepci dochází k prostorové kolizi 

s územím PO Jeseníky. Na území PO dále dochází návrhem Změny č. 2 ÚP k rozšíření 

stávající rozvojové plochy Z78. U těchto návrhových změn využití území lze tedy vyslovit 

potenciální riziko negativního ovlivnění lokality soustavy Natura 2000. Důvodem je 

především navržení ploch do prostoru PO Jeseníky či prostorová kolize konkrétních změn 

s biotopem předmětu ochrany PO – chřástala polního. Těmto změnám je v rámci následujícího 

hodnocení věnována zvýšená pozornost a jsou v textu dále hodnoceny. Kolize navržených 

změn využití území s biotopem výskytu druhého z předmětů ochrany PO Jeseníky – jeřábka 

lesního nebyla zjištěna. 

U ostatních koncepcí navržených změn využití území lze vyloučit negativní vliv na lokality 

soustavy Natura 2000 (PO Jeseníky), a to především z důvodu absence kolize těchto ploch 

s územím PO a biotopem předmětů ochrany na území PO. Ve správním území obce Sobotín se 

vykytuje ve vhodných biotopech chřástal polní – předmět ochrany PO, a to i mimo území PO 

Jeseníky. Změna č. 2 navrhuje některé plochy, či změny vymezení ploch, konkrétně plochy 

pro rozvoj skiareálu U Vodojemu K3 a Z2/4 do prostoru udávaných nálezů tohoto druhu. Tyto 

plochy jsou však dostatečně vzdáleny od hranice PO Jeseníky. Realizací těchto ploch nedojde 

k negativnímu vlivu koncepce na biotopy druhu na území PO, a proto nejsou tyto navržené 

změny využití území, jež jsou situovány mimo PO Jeseníky, dále řešeny. 

Přehled potenciálně kolizních změn využití území, u nichž nebyl vyloučen vliv na 

předměty ochrany a celistvost PO Jeseníky, je uveden v tabulce Tab. 1 níže, společně se 

stručným komentářem zdůvodňujícím jejich zařazení mezi hodnocené plochy. 

http://www.ekogroup.cz/
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Tab. 1: Seznam blíže hodnocených navržených změn využití území v prostoru obce Sobotín 

(zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2022). 
Označení 

plochy 

Funkční využití plochy  Výměra 

(ha) 

Důvod zařazení mezi hodnocené plochy 

Z2/3 
BV – plocha bydlení v rodinných 

domech – venkovské 
0,40 

Plocha je navržena na území PO 

Jeseníky. Plocha zasahuje do lučních 

porostů, které mohou představovat 

potenciální biotop chřástala polního na 

území PO. 

Z2/5 
BV – plocha bydlení v rodinných 

domech – venkovské 
0,37 

Plocha je navržena na území PO 

Jeseníky. Plocha zasahuje do lučních 

porostů, které mohou představovat 

potenciální biotop chřástala polního na 

území PO. 

Z2/6 
BV – plocha bydlení v rodinných 

domech – venkovské 
0,18 

Plocha je navržena na území PO 

Jeseníky. Plocha zasahuje do lučních 

porostů, které mohou představovat 

potenciální biotop chřástala polního na 

území PO. 

Z2/8 
VZ – plocha výroby a skladování 

– zemědělská výroba 
0,42 

Plocha je navržena na území PO 

Jeseníky. Plocha zasahuje do lučních 

porostů, které mohou představovat 

potenciální biotop chřástala polního na 

území PO. 

Z2/10 
SV – plocha smíšená obytná 

venkovská 
0,19 

Plocha je navržena na území PO 

Jeseníky. Plocha zasahuje do lučních 

porostů, které mohou představovat 

potenciální biotop chřástala polního na 

území PO. 

Z2/11 
RI – plocha staveb pro rodinnou 

rekreaci 
0,09 

Plocha je navržena na území PO 

Jeseníky.  

Z2/12 
DS – plocha dopravní 

infrastruktury - silniční 
0,32 

Plocha je navržena na území PO 

Jeseníky. 

rozšíření 

plochy Z78 

RI – plocha staveb pro rodinnou 

rekreaci 
0,06 

Plocha je navržena na území PO 

Jeseníky. 

 

Navržené varianty řešení: 
Návrh hodnocené Změny č. 2 ÚP Sobotín je předložen v jediné variantě. Kromě navržené 

(aktivní) varianty lze definovat nulovou variantu, která znamená absenci návrhu změny 

územního plánu, což by znamenalo omezení rozvojových aktivit na území obce. 

2.3 Popis vztahu k jiným koncepcím a územně-plánovacím 
dokumentacím 

Hodnocený návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín je v souladu s platnými koncepcemi a územně-

plánovací dokumentací (Politika územního rozvoje dle Akt. č. 1, 2, 3, 4, 5, ZÚR 

Olomouckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, č. 3, č. 2b, č. 2a a č. 4).  

Správní území obce Sobotín je dle PÚR ČR v aktuálním znění součástí specifické oblasti 

SOB3 Jeseníky-Králický Sněžník. Žádné další rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické 

oblasti celostátního významu se na území obce nenacházejí. 

Řešené území neleží v trase koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů vodní dopravy, 

koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL, koridorů pro dálkovody.  

http://www.ekogroup.cz/
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Podrobné zhodnocení souladu návrhu Změny č. 2 ÚP s PÚR ČR v platném znění je 

uvedeno v kapitole B.1.1. Odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín. 

 

Ze ZÚR Olomouckého kraje vyplývají pro řešené území následující požadavky: 

- V18 – plocha zátopy suché nádrže - Sobotín 

- nadregionální biokoridor K 91 

- nadregionální biocentrum 88 Praděd 

- regionální biocentrum OK16 Petrovský vrch (část). 

Pro vybudování suché nádrže (poldru) na toku Merty je v platném územním plánu 

vymezena plocha změn v krajině – plocha vodní a vodohospodářská – poldry VP K2, 

nadregionální i regionální části ÚSES jsou v územním plánu vymezeny v souladu se Zásadami 

územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. 

 

Podrobné zhodnocení souladu návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín se ZÚR OK v aktuálním 

znění je uvedeno v kap. B.1.2. Odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín. 

2.4 Shrnutí případných úprav návrhu územního plánu 
provedených během zpracování posouzení 

Během zpracování předloženého naturového hodnocení nedošlo k úpravám návrhu změny 

územního plánu. 

2.5 Kopie stanoviska orgánu ochrany přírody podle §45i 
odst. 1 zákona, kterým nebyl vyloučen významný vliv 
návrhu územního plánu 

Vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy Natura 2000 nebyl vyloučen na základě 

stanoviska orgánu ochrany přírody – Správy CHKO Jeseníky dle §45i ZOPK ze dne 

14. 10. 2021, č.j. SR/755/OM2021 - 2 ke Změně č. 2 územního plánu Sobotín. Z uvedeného 

stanoviska vyplývá, že tento orgán ochrany přírody nevyloučil významný vliv v případě PO 

Jeseníky, konkrétně jednoho z jejích předmětů ochrany – chřástala polního. SCHKO Jeseníky 

ve svém stanovisku upozorňuje na potenciál negativního vlivu některých návrhových ploch 

v rámci předkládané koncepce na biotop chřástala polního na území PO Jeseníky.  

Dalším dotčeným orgánem ochrany přírody je v rámci správního území Sobotína KÚ 

Olomouckého kraje, který dne 21. 10. 2021 vydal pod č.j. KUOK 107028/2021 stanovisko, 

kterým vyloučil významný negativní vliv návrhu koncepce na předměty ochrany nebo 

celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Krajský úřad se v tomto smyslu 

vyjadřoval pouze k navrženým změnám využití území mimo území CHKO Jeseníky, kde je 

příslušným OOP, v tomto smyslu KÚ vyloučil významný vliv v případě EVL Sobotín – 

domov důchodců. 

Kopie obou stanovisek jsou vloženy níže. Stanoviska dalších orgánů ochrany přírody dle 

§45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění nebyla k dispozici. 
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3. Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro 
zpracování posouzení vlivů návrhu ÚP a 
jeho jednotlivých variant a výčet použitých 
zdrojů 

Z hlediska hodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín na lokality soustavy Natura 

2000 byla jako základní a hlavní podklad pro hodnocení použita samotná posuzovaná 

koncepce – návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín (textové a grafické/výkresové části) – viz 

Urbanistické středisko Ostrava (2022). Koncepce nebyla předložena variantně. Pro samotné 

naturové hodnocení jsou relevantní konkrétní navržené změny využití území v rámci návrhu 

změny ÚP, jež mohou potenciálně ovlivnit území evropsky významných lokalit a/nebo ptačí 

oblasti, resp. jejich předměty ochrany. Jedná se o změny funkčního využití území, jejichž 

realizace potenciálně může vyvolat změnu stávajících přírodních podmínek v lokalitách 

soustavy Natura 2000 či v jejich blízkosti, v daném případě PO Jeseníky. Typicky se jedná 

zejména o zastavitelné plochy, koridory technické infrastruktury a jiné změny biotopu 

předmětů ochrany. 

Dále byly pro zpracování předloženého naturového hodnocení využity následující 

informační zdroje (seřazeno abecedně): 

 

AOPK ČR (2012): Posuzování zásahů ovlivňujících populace chřástala polního (Crex crex) 

na území ČR. Metodické listy AOPK ČR, 36 s. 

AOPK ČR (2014): Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Jeseníky na období 2014-2023, 

textová+rozborová část, vč. příloh, Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky, AOPK 

ČR, Jeseník. 

AOPK ČR (2019): Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před 

fragmentací krajiny v ČR. Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-028-2015. 

http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/ 

AOPK ČR (2022a): Vrstva mapování biotopů. [on-line databáze; portal.nature.cz].  [cit. 

2022-09]. 

AOPK ČR (2022b): Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; 

portal.nature.cz].  [cit. 2022-09]. 

Banaš M. (2012): Některé praktické zkušenosti s procesem hodnocení vlivu územních 

plánů obcí na evropsky významné lokality a ptačí oblasti z pohledu hodnotitele. EIA-

IPPC-SEA, 17/4: 5-7. 

Banaš M. (2021): Odborné vyjádření k aktuálnímu výskytu chřástala polního na pozemcích 

p.č. 1452/3 a 1790 v k.ú. Sobotín. manuskript, říjen 2021. 

Bernotat D. (2007): Practical experience of appropriate assessment in Germany. 

Bundesamt für Naturschutz, Presentation at – a workshop: „European Exchange of 

Experience on the Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 

2000 Sites According to Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive (92/43/EEC), 

29.-30.3.2007, Berlin. 

Culek M (ed.) (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. 

Demek J (ed.) a kol. (1987): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha, 

584s. 

Háková, A., Klaudisová, A., Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci 

soustavy Natura 2000. Planeta XII, 8/2004. MŽP ČR. 

Chytrý M et al. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, 307 s. 

http://www.ekogroup.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/
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Kolektiv (2001): Péče o lokality soustavy Natura 2000: Ustanovení článku 6 směrnice o 

stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, IX/ 4. 

Kolektiv (2001a): Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy 

Natura 2000: Metodická příručka k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o 

stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, XII/1. 

Kubát K. et al. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha 928 s. 

LPIS (2022): Veřejný registr půd, [on-line databáze; https://eagri.cz].  [cit. 2022-08]. 

MŽP (2007): 15. Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i 

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

Věstník MŽP ČR, částka 11, s. 1 – 23. 

MŽP (2011): Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit 

soustavy Natura 2000. Zpracovalo: Občanské sdružení Ametyst, pobočka Prusiny pro 

MŽP, 97 s. 

MŽP (2018): Metodický pokyn. Postup hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti, aktualizace 2018. Věstník MŽP, ročník XXVIII, 

listopad 2018, částka 8, s. 1-62. 

MŽP (2021a): Doporučení MŽP, ODOIMZ ohledně problematiky kumulativních vlivů při 

posuzování vlivů záměrů a koncepcí na předmět ochrany evropsky významné lokality 

Šumava podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (č.j. MZP/2021/630/521 ze dne 9. 3. 2021). 

MŽP (2021b): Informace o aktualizaci ekologických informací ve Standardních Datových 

Formulářích lokali soustavy Natura 2000 v roce 2020 (č.j. MZP/2021/630/1273 ze dne 

11. 6. 2021). 

MŽP (2021c): Problematika kumulativních vlivů při posuzování významnosti vlivů záměrů 

a koncepcí na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 

oblastí podle § 45i zákona č. 117/1992 Sb. (č.j. MZP/2021/630/1274 ze dne 

11. 6. 2021). 

Neuhäuslová Z et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. 

Academia, Praha, 341 s. 

Percival S. M. (2001): Assessment of the Effects of Offshore Wind Farms on Birds. Ecol. 

Consulting, Durham, 96 p. 

Polák P, Saxa A (eds). (2005): Priaznivý stav biotopov a druhov európského významu. 

ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 s. 

Pruner L., Míka P. (1996): Klapalekiana. Seznam obcí a jejich částí v České republice 

s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny, 1996, č. 32, s. 1–115. 

Quitt E (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia geographica 16. Geogr. úst. 

ČSAV Brno. 

Směrnice o ptácích 79/409/EHS 

Směrnice o stanovištích 92/43/EHS 

Vyhláška č. 142/2018 Sb. 

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

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů 

Zámečník V. et Vlček J. (2022): Praktická ochrana chřástala polního. Ptačí svět – časopis 

České společnosti ornitologické, 2/2022, s. 24-26. 

 

Byly použity také následující internetové zdroje: http://www.natura2000.cz/, 

http://www.mzp.cz, http://www.cenia.cz, http://www.biomonitoring.cz, http://www.nature.cz, 

http://www.eagri.cz, http://www.czso.cz 

 

Pro provedení posouzení koncepce byly uvedené podklady dostatečné. 
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http://www.mzp.cz/
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http://www.nature.cz/
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4. Výčet evropsky významných lokalit a 
ptačích oblastí, které budou 
pravděpodobně územním plánem 
ovlivněny, jejich charakteristika a 
zdůvodnění jejich výběru 

Na území obce Sobotín se nacházejí tři lokality soustavy Natura 2000. Východní okraj 

území obce je součástí EVL Praděd (CZ0714077). V severozápadní části se nachází EVL 

Sobotín – domov důchodců. Celá severovýchodní polovina území obce leží v ptačí oblasti 

(PO) Jeseníky (CZ0711017) – viz Obr. 2 výše. Na základě úvodního screeningu navržené 

koncepce a ze stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody lze negativní vliv koncepce na 

EVL Praděd a EVL Sobotín – domov důchodců vyloučit. V souvislosti s realizací koncepce 

nelze vyloučit negativní riziko ovlivnění celistvosti a/nebo předmětů ochrany PO Jeseníky. 

Předkládaná koncepce navrhuje do prostoru PO Jeseníky celkem osm změn využití území, 

u nichž vzniká potenciál negativního ovlivnění řešené PO a/nebo jejích předmětů ochrany na 

území PO. Kompletní přehled navrhovaných ploch, které jsou v kolizi s PO Jeseníky, včetně 

jejich charakteristiky a lokalizace vůči dotčené lokalitě soustavy Natura 2000, uvádí tabulka 

Tab. 1 v kap. 2.2 výše v textu hodnocení. Ve zmíněné kapitole je také komentován důvod 

výběru blíže zkoumaných změn využití území navrhovaných v rámci návrhu Změny č. 2 ÚP 

Sobotín, kterým je věnována pozornost tohoto hodnocení. 

Z těchto důvodů byla podrobná pozornost předloženého naturového hodnocení věnována 

vyhodnocení vlivu návrhu změny ÚP Sobotín na předměty ochrany a celistvost ptačí oblasti 

Jeseníky. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti ostatních lokalit soustavy Natura 2000 od 

navržených změn využití území lze konstatovat jejich nulové ovlivnění a nejsou tudíž dále 

v textu řešeny.  

4.1 Charakteristika ptačí oblasti (PO) Jeseníky a jejích 
předmětů ochrany 

Základní popis PO Jeseníky: 

PO Jeseníky (kód: CZ07110170) byla vyhlášena Nařízením vlády ČR č. 599/2004 Sb. 

na ploše 52 164 ha.  

Území se nachází v pohraniční oblasti severní Moravy mezi obcemi Heřmanovice, Vrbno 

pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a Písečná. Navržená ptačí oblast 

se rozkládá v Hrubém Jeseníku a zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky. Na délku měří 

42 km a v nejširším místě 23 km. 

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace těchto druhů ptáků: chřástal polní (Crex 

crex) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia) a jejich biotopy (§1 nařízení Vlády ČR). 

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy 

ptáků, pro které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek 

pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany (§1 nařízení Vlády 

ČR). 

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, lze v ptačí oblasti, mimo 

současně zastavěné a zastavitelné území obcí (§3 nařízení Vlády ČR): 
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a) vyznačovat nové turistické, cyklistické, lyžařské trasy a jezdecké stezky, 

b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní 

vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který ptačí oblast zřízena, 

c) měnit druh pozemků a způsob jejich využití. 

 

Jeřábek se na území PO nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních porostech s 

bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Jeho populace 

v době vyhlášení PO dosahovala 60 rozmnožujících se párů. Chřástal polní je v území vázán 

na rozsáhlé luční porosty a fragmenty podmáčených luk. Na území PO byl v době vyhlášení 

PO udáván v počtu 100 rozmnožujících se jedinců (zdroj: AOPK ČR). 

 

Obr. 3: Schematická mapa hranice ptačí oblasti Jeseníky (zdroj: AOPK ČR). 

 
 

V následující tabulce je uveden přehled všech předmětů ochrany PO a na základě znalosti 

bionomie jednotlivých druhů je stanoveno riziko potenciálního dotčení jednotlivých předmětů 

ochrany hodnocenou koncepcí. 

 

Tab. 2: Riziko dotčení jednotlivých předmětů ochrany PO Jeseníky v souvislosti s realizací 

koncepce. 
předmět ochrany možné dotčení hodnoceným záměrem 

chřástal polní  
(Crex crex)  

- ano, některé navržené plochy jsou na území PO navrženy do lučních 

porostů, které představují potenciální biotop druhu.  

Na tuto skutečnost poukazuje i stanovisko příslušného OOP 

Tomuto předmětu ochrany je proto věnována pozornost hodnocení. 

jeřábek lesní  

(Bonasa bonasia) 

- ne, navržené změny využití území obsažené v předkládané koncepci 

nejsou na území PO v prostorové kolizi s nálezy druhu ani nezasahují do 

prokázaného či potenciálního biotopu druhu. 
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5. Identifikace předmětů ochrany evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí, které 
budou pravděpodobně územním plánem 
ovlivněny, včetně jejich charakteristiky 
zaměřené na současný stav území, cíle 
ochrany a zdůvodnění jejich výběru  

Na základě provedené analýzy byl jako potenciálně dotčený předkládanou koncepcí 

identifikován jeden předmět ochrany PO Jeseníky: 

 chřástal polní (Crex crex) 

 

chřástal polní (Crex crex): 
Chřástal hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin až 

do vyšších poloh (zdroj: AOPK ČR). 

Chřástal polní přilétá ze zimovišť v Africe zpravidla ve druhé polovině dubna, počátkem 

května se samci začínají ozývat na lokalitě, na přelomu května a června zpravidla dochází 

k prvnímu hnízdění, na přelomu června a července ke druhému hnízdění, v srpnu-září chřástal 

odlétá do Afriky. V horských oblastech může být celý cyklus časově opožděn (Bürger et al. 

2001). 

Chřástal polní je Evropě rozšířen roztroušeně na celém kontinentu, přičemž vynechává 

nejjižnější a nejsevernější oblasti. V posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí západní 

a střední Evropy a jeho osídlení zde je již jen velmi ostrůvkovité. Středisko výskytu nyní 

představuje východní Evropa, i tady však dochází k poklesu početnosti. Hlavním důvodem 

úbytku je ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. 

Rychlost a míra ústupu vedla k tomu, že tento druh je řazen mezi nejohroženější ptáky Evropě 

(zdroj: AOPK ČR). 

Od poloviny 20. století, kdy byl na většině území ČR běžným druhem, nastala silná 

redukce stavů a to především v nížinách. Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 90. 

let a od té doby došlo k nárůstu početnosti i k návratu do mnohých, dříve opuštěných lokalit. 

Těžištěm rozšíření i nadále zůstávají střední a vyšší polohy (zdroj: AOPK ČR). 

Za hlavní důvod poklesu početnosti chřástala polního v celé Evropě jsou považovány 

současné způsoby zemědělského hospodaření, zejména rychlé mechanizované kosení luk 

(Norris 1947, Von Haartman 1958). Vzhledem k tomu, že chřástali hnízdí poměrně pozdě, 

nejsou schopni včas vyvést mláďata na loukách, které jsou sklízeny v běžném termínu 

senoseče koncem května a v červnu. V té době mají ještě hnízda s vejci nebo malá mláďata. 

Během sklizně luk jsou ničena hnízda s vejci (často i s inkubujícími samicemi). Pokud jsou 

louky koseny od okrajů směrem ke středu, samice s malými mláďaty mají tendenci se ukrýt 

v posledních zbytcích nepokoseného porostu, protože se obávají přeběhnout přes pokosené 

plochy. Celé rodiny tak padnou za oběť sekačkám při dokončování sklizně (Bürger et al. 

2001). Ponechání ploch s nepokosenou vegetací (refugií) je důležité jakožto ochrana před 

predací, snížení mortality mláďat při kosení (Broyer 2003). 

Při sečení luk je vhodnější ponechat více neposečených pásů o šířce cca 10-20 m a délce 

100-200 m než menší počet plošně rozsáhlejších neposečených ploch (0,5 ha a více). 

Početnost chřástala v užších, ale početně častějších pásech bývá až několikanásobně vyšší 
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(Broyer 2003). Sečené či pasené plochy luk je vhodné prostorově střídat v jednotlivých letech 

(McCracken et Tallowin 2004, Broyer 2003). 

Také pastva dobytka v hnízdní době způsobuje rychlé opuštění lokality chřástaly, protože 

pasoucí se dobytek udupáváním a spásáním porostu na pastvině likviduje nezbytný vegetační 

kryt pro chřástaly. Kromě toho se dobytek na pastvině často soustřeďuje na prameništích, ve 

vlhkých částech pastvin u potoků apod. Vegetace je pak na těchto místech zcela rozdupána a 

tato chřástaly preferovaná stanoviště jsou zničena (Bürger et al. 2001). 

Od roku 2018 se na výskytu a hnízdění chřástala polního podepsaly dopady změny klimatu. 

Vlivem suchých a chladných jar dochází k posunu vývoje vegetace ve vyšších polohách a 

v reakci na to se početnost chřástalů v tradičních podhorských a horských oblastech 

dramaticky propadla zejména v prvním termínu hnízdění, které podle nadmořské výšky 

hnízdišť probíhá většinou počátkem června. Chřástali byli naopak ve větších počtech 

registrování v nižších polohách. I přes tuto skutečnost byla početnost druhu při recentních 

pozorování nižší, než v předcházejících letech (Zámečník et Vlček 2022). 

Dle plánu péče o CHKO Jeseníky (AOPK ČR 2014), který v přílohách obsahuje 

„Doporučená opatření k zachování populací druhů ptáků, které jsou předměty ochrany ptačí 

oblasti Jeseníky, v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu“ a dle aktuálních 

standardizovaných datových formulářů pro PO Jeseníky (MŽP 2021b) je počet volajících 

samců na území PO Jeseníky odhadován na 60-100 ptáků. Ačkoliv dochází k sezonním 

výkyvům, dlouhodobě lze populaci na území PO zhodnotit jako stabilní. K jádrovým oblastem 

s pravidelným výskytem chřástala patří například oblast Rejvízu – Horního Údolí - Vrbna, 

Nové Vsi – Malé Morávky, Sobotínska a Přemyslovského sedla. V rámci přílohy plánu péče 

o CHKO Jeseníky jsou k dispozici mapové podklady se zobrazením pravidelného výskytu 

chřástala polního (těžiště výskytu). Na území Sobotína se nacházejí tři stanovené lokality 

s pravidelným výskytem chřástala polního. Konkrétně se jedná o luční porosty západního 

svahu Čapího vrchu, luční porosty v lokalitě Svobodínská samota a Svobodínská paseka 

severně od Klepáčova a luční porosty ve východním svahu údolí Klepáčovského potoka v jižní 

části Sobotína, severně od nově zbudovaných mokřadů. 

Předmět ochrany PO chřástal polní se ve správním území obce Sobotín vyskytuje 

opakovaně na vhodných biotopech. Dle nálezové databáze NDOP (AOPK ČR 2022b) se druh 

pravidelně vyskytuje zejména v lučních porostech západních svahů Čapího vrchu (těžiště 

výskytu druhu). Dále byl druh v minulosti jednotlivě registrován v lučních porostech ve 

svazích nad zástavbou na obou stranách údolí Klepáčovského potoka, tj. jak na území PO tak 

mimo něj. Dle veřejného registru půd (LPIS 2022) jsou na území obce zastoupeny luční 

porosty obhospodařované v rámci tzv. chřástalího režimu, tzn. že v porostech je aplikován 

management, který umožňuje úspěšné hnízdění druhu. Luční porosty v tzv. chřástalím režimu 

se nacházejí právě v těžišti výskytu druhu na území obce, v západních svazích Čapího vrchu. 

Plochy navrhované v rámci návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín jsou z velké části vymezeny do 

lučních porostů na území PO Jeseníky, které lze považovat za potenciální biotop druhu. 

Realizací těchto ploch, resp. jejich zastavěním potenciálně může dojít k trvalému úbytku části 

pro chřástala potenciálně vhodných biotopů na území PO. Žádná z potenciálně kolizních změn 

využití území nezasahuje do lučních porostů, které jsou obhospodařovány v režimu vhodném 

pro hnízdění druhu (v tzv. chřástalím režimu). Některé koncepcí navržené plochy se však 

vyskytují v lokalitě s pravidelným výskytem chřástala polního.  
Z výše uvedených důvodů je uvedený druh dále předmětem hodnocení. 
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6. Výsledky návštěvy a terénních šetření 
na území EVL a PO, které budou 
pravděpodobně územním plánem 
ovlivněny 

Při úvodním screeningu předloženého návrhu Změny č. 2 ÚP (viz kap. 2.2., kap. 4 a kap. 5) 

bylo konstatováno, že v případě osmi navržených změn využití území obsažených v rámci 

předkládané Změny č. 2 ÚP Sobotín lze vyslovit riziko možného ovlivnění lokalit soustavy 

Natura 2000 (Tab. 1). Důvodem je skutečnost, že se tyto změny využití území nacházejí na 

území PO Jeseníky a v případě většiny z nich dochází na území PO k zásahu do lučních 

porostů, jež jsou potenciálním biotopem chřástala polního – předmětu ochrany PO Jeseníky.  

Při zpracování tohoto hodnocení byla provedena aktuální návštěva území v průběhu září 

2022, na některých plochách též průzkum v květnu - srpnu 2022, a dále bylo využito autorovy 

znalosti území z dalších průzkumů prováděných v prostoru ptačí oblasti Jeseníky i v prostoru 

správního území Sobotína z předchozích let. V případě dotčených lučních biotopů, které 

mohou představovat potenciální biotopy výskytu chřástala polního, byla pozornost věnována 

také posouzení aktuálního využití hodnocených ploch změn využití území, včetně použití 

databáze LPIS. V neposlední řadě byla excerpována nálezová data o výskytu chřástala polního 

z databáze NDOP.  

Níže v textu je uveden popis návrhových ploch, včetně informací o identifikaci biotopů a 

případném výskytu předmětu ochrany PO Jeseníky či dalších významných druhů, dle 

provedených průzkumů a databází AOPK ČR. 

 

Obr. 4: Plocha Z2/3 na podkladu leteckého snímku ve vztahu k ptačí oblasti Jeseníky a 

nálezům chřástala polního (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2022, AOPK ČR, 

ČÚZK). 
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Z2/3 (BV) – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské 

Plocha je Změnou č. 2 ÚP navržena v severní části správního území Sobotína, ve vazbě na 

stávající rozvojovou plochu Z15a v návaznosti na silniční komunikaci III/4502 Sobotín - 

Štětínov, podél níž je vedena část hranice PO Jeseníky. Plocha je koncepcí vymezena na 

území PO a je určena k realizaci maximálně dvou rodinných domů. 

V předmětné lokalitě byl zpracovatelem posouzení v roce 2021 proveden biologigký 

průzkum s ohledem na potenciální výskyt chřástala polního. Výsledky biologického průzkumu 

v lokalitě jsou shrnuty v dokumentu „Odborné vyjádření k aktuálnímu výskytu chřástala 

polního na pozemcích p.č. 1452/3 a 1790 v k.ú. Sobotín“ (Banaš 2021). Na základě citovaného 

vyjádření se v území řešené změny využití území nachází pravidelně sečené kulturní luční 

porosty, které lze dle typologie biotopů (sensu Chytrý et al. 2010) klasifikovat jako biotop X5 

Intenzivně obhospodařované louky. Luční porosty navazují na stávající zástavbu obce 

Sobotín. Dle veřejného registru půd (LPIS) jsou řešené louky obhospodařovány konvenčně, 

luční porost podléhá časné seči. Západně, podél stávající silnice, na luční porosty navazuje 

ruderalizovaná a eutrofizovaná plocha s nálety ovocných a jiných dřevin a keřů. V porostu se 

uplatňuje například vrba křehká (Salix euxina), bez černý (Sambucus nigra), dub letní 

(Quercus robur), topol osika (Populus tremula), růže šípková (Rosa canina), aj. Jižně mimo 

plochu záměru jsou luční porosty lemovány mezí se vzrostlými dřevinami jako například vrba 

křehká (Salix fragilis), lípa srdčitá (Tilia coradata), javor klen (Acer pseudoplatanus), třešeň 

ptačí (Prunus avium), aj. Mez odděluje dotčený kulturní luční porost od louky 

obhospodařované v tzv. chřástalím režimu, která se nachází mimo zájmovou plochu jižně od 

plochy Z2/3. 

Na základě odborného vyjádření (Banaš 2021) lze konstatovat, že kulturní luční porost 

nacházející se v řešeném území není v současném stavu příliš atraktivním biotopem pro 

chřástala polního. Na ploše zamýšlené výstavby je prováděn zemědělský management ve 

formě brzké seče, která neumožňuje hnízdění druhu. Tuto skutečnost potvrzuje i dlouhodobá 

absence výskytu druhu na dotčených parcelách. Pro chřástala polního jsou atraktivní blízké 

luční porosty obhospodařované pozdní sečí v tzv. chřástalím režimu, jižně od lučního porostu, 

kam je navržena řešená plocha Z2/3.  

Plocha na území PO Jeseníky zasahuje do části potenciálního biotopu druhu a její realizací 

lze předpokládat zábor okrajové části biotopu druhu na území PO. Na zábor biotopu předmětu 

ochrany PO Jeseníky upozorňuje i výše citované stanovisko příslušného OOP – SCHKO 

Jeseníky, která ve svém vyjádření k jednotlivým záměrům obsaženým v rámci hodnocené 

koncepce navrhovala plochu z návrhu Změny č. 2 ÚP vypustit. Při zpracování návrhu Změny 

č. 2 ÚP byl rozsah plochy značně snížen oproti původnímu požadavku a plocha byla 

vymezena v návaznosti na stávající rozvojovou zastavitelnou plochu v okrajové části lučního 

porostu. Bližší komentář k míře vlivu plochy Z2/3 na celistvost a předmět ochrany PO 

Jeseníky je součástí kapitoly 8 tohoto hodnocení. 
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Foto 1: Letecký pohled na luční porosty v lokalitě navržené plochy Z2/3 ve střední části 

snímku, v popředí, tj. jižně od řešených parcel, se nachází zarostlá louka obhospodařovaná 

v chřástalím režimu, s opakovaným výskytem chřástala polního. 

 
 

Obr. 5: Plochy Z2/5 a Z2/6 na podkladu leteckého snímku ve vztahu k ptačí oblasti Jeseníky 

(zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2022, AOPK ČR, ČÚZK). 

 
 

Z2/5, Z2/6 (BV) - plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 

Plochy jsou návrhem Změny č. 2 ÚP Sobotín vymezeny do lučních porostů v návaznosti na 

zastavěné území v centrální části souvislé zástavby Sobotína. Plochy jsou navrženy k realizaci 

plocha Z2/3 
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obytné zástavby. V rámci plochy Z2/5 je možné umístit dva až tři rodinné domy, kapacita 

plochy Z2/6 je jeden rodinný dům. 

Plocha Z2/5 je navržena do okraje komplexu kullturních lučních porostů biotopu X5, jenž 

je dle LPIS (2022) obhospodařován běžným konvenčním způsobem, luční porost podléhá 

časné seči. Luční porosty v rámci plochy Z2/6 jsou částečně ruderalizované s nepravidelným 

managementem. Porost se pohybuje na pomezí biotopu X5 a X7. 

Navrhované plochy jsou součástí ptačí oblasti Jeseníky. Dle analýzy nálezové databáze 

ochrany přírody a krajiny AOPK ČR (2022b) nebyl v minulosti na plochách výskyt předmětu 

ochrany PO – chřástala polního potvrzen. Luční porost, ve kterém jsou řešené plochy 

vymezeny nelze považovat za biotop atraktivní pro chrástala polního. V případě lučního 

porostu v rámci plochy Z2/6 se jedná o fragment ruderalizovaného lučního porostu, který je od 

okolí izolován zástavbou a valem s ruderální vegetací (mezí). Dotčená okrajová část lučního 

porostu v rámci plochy Z2/5 také s ohledem na aktuální obhospodařování plochy není pro 

výskyt chřástala polního atraktivní. Nicméně oba dotčené porosty mohou představovat do 

budoucna potenciální biotop druhu. Realizací ploch dojde při jejich zastavění k záboru části 

biotopu chřástala polního na území PO. Na zábor biotopu předmětu ochrany PO Jeseníky 

plochou Z2/5 upozorňuje i výše citované stanovisko příslušného OOP – SCHKO Jeseníky, 

která ve svém vyjádření k jednotlivým záměrům obsaženým v rámci hodnocené koncepce 

navrhovala plochu z návrhu Změny č. 2 ÚP vypustit. Při zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP 

byl rozsah plochy značně snížen oproti původnímu požadavku a plocha byla vymezena 

v návaznosti na stávající zastavěné území a přiléhající komunikaci. Bližší komentář k míře 

vlivu řešených ploch na celistvost a předmět ochrany PO Jeseníky je součástí kapitoly 8 tohoto 

hodnocení. 

 

Foto 2: Pohled na dotčený luční porost v rámci plochy Z2/5 při pohledu z jeho jižního okraje 

severozápadním směrem. 
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Foto 3: Charakter lučního porostu v rámci plochy Z2/6 v proluce zástavby. 

 
 

Obr. 6: Plocha Z2/8 na podkladu leteckého snímku ve vztahu k ptačí oblasti Jeseníky (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2022, AOPK ČR, ČÚZK). 

 
 

Z2/8 (VZ) – plocha výroby a skladování – zemědělská výroba 

Koncepce vymezuje plochu Z2/8 v lokalitě Nad Kostelem za účelem realizace zemědělské 

stavby (skladu krmiv) ve vazbě na stávající zemědělský areál a dále za účelem realizace 

vodních nádrží - retenční nádrže a kořenové ČOV. Plocha je vymezena v centrální části 

Sobotína do silně antropogenně ovlivněných biotopů, ruderalizujících lučních porostů, jež jsou 

vmezeřeny do úzkého lemu mezi stávající obslužnou komunikací zemědělského areálu a 

liniového břehového porostu dřevin podél bezejmenné vodoteče. Vegetace v rámci plochy je 

lokálně narušena pojezdy vozidel a deponiemi dřevěného materiálu. Porost v rámci plochy 

odpovídá biotopům X6 a X7. 
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Plocha je koncepcí lokalizována do porostů, které nejsou vhodné pro výskyt chřástala 

polního a nepředstavují jeho biotop. Dotčené disturbované a ruderalizované luční porosty se 

zde vyskytují v úzkém lemu mezi porosty dřevin a silnici, porost je významně uzavřený a 

fragmentovaný. Výskyt chřástala v těchto porostech je vysoce nepravděpodobný. Tomu 

odpovídá i absence výskytu druhu v minulých letech. Realizací plochy nedojde k záboru 

biotopu chřástala polního na území PO Jesenky. Vliv plochy na tento předmět ochrany PO 

Jeseníky lze vyloučit. 

 

Foto 4: Pohled na ruderální porosty v rámci plochy Z2/8 při pohledu z východu západním 

směrem. 

 
 

Obr. 7: Plocha Z2/10 na podkladu leteckého snímku ve vztahu k ptačí oblasti Jeseníky a 

nálezům chřástala polního (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2022, AOPK ČR, 

ČÚZK). 
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Z2/10 (SV) – plocha smíšená obytná - venkovská 

Nově navržená plocha se nachází v jižní části Sobotína v území s rozptýlenou zástavbou, 

která přechází ve volnou krajinu. Plocha je navržena ve vazbě na stávající místní komunikaci, 

zastavěné území a ze severu k zastavitelné ploše Z49. Kapacita plochy Z2/10 je stanovena pro 

jeden rodinný dům. Plocha je vymezena do fragmentu kulturních lučních porostů biotopu X5, 

jenž je dle LPIS (2022) obhospodařován běžným konvenčním způsobem, luční porost podléhá 

časné seči. 

Plocha je navržena na území PO Jeseníky. Výskyt předmětu ochrany PO – chřástala 

polního v bezprostředním okolí plochy není dle NDOP (AOPK ČR 2022b) udáván. Jižně od 

navržené plochy však byl zaznamenán výskyt druhu ve vzdálenosti cca 180 m od plochy 

záměru. Druh byl registrován v roce 2008 ve vazbě na otevřené luční porosty jižně od plochy 

záměru. Luční porosty, které se na ploše Z2/10 vyskytují, nejsou při aktuálně aplikovaném 

managementu atraktivní pro chřástala polního. Druh se v rámci plochy nevyskytuje a jeho 

výskyt je zde nepravděpodobný. Plocha zasahuje do části potenciálního biotopu druhu na 

území PO. V případě zastavění plochy dojde k záboru malé části potenciálního biotopu 

chřástala polního a proto nelze v případě plochy Z2/10 vyloučit negativní ovlivnění tohoto 

předmětu ochrany PO. Bližší komentář k míře vlivu plochy Z2/10 na celistvost a předmět 

ochrany PO Jeseníky je součástí kapitoly 8 tohoto hodnocení. 

 

Foto 5: Pohled na charakter lučního porostu v rámci plochy Z2/10. 
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Obr. 8: Plocha Z2/11 a plocha rozšíření rozvojové plochy Z78 na podkladu leteckého snímku 

ve vztahu k ptačí oblasti Jeseníky (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2022, AOPK 

ČR, ČÚZK). 

 
 

Z2/11 a rozšíření plochy Z78 (RI) – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Koncepce navrhuje řešené změny využití území v místní části Klepáčov, ve východní části 

zájmového území. Změny využití jsou vymezeny za účelem realizace staveb pro rekreaci. 

V rámci plochy Z2/11 je navržena výstavba jednoho rekreačního objektu. Navržené změny 

jsou vymezeny v prolukách zástavby Klepáčova v rámci zastavěného území.  

V případě obou změn využití území jsou dotčeny zejména porosty náletových dřevin 

biotopu X12 a ruderální bylinné vegetace biotopu X7. 

Plocha Z2/11 a navržené rozšíření plochy Z78 jsou vymezeny na území PO Jeseníky. Tyto 

změny využití území jsou situovány do zastavěného území a zasahují do porostů náletových 

dřevin, které nepředstavují biotop chřástala polního. Výskyt druhu v rámci ploch ani v širším 

okolí není udáván a je vzhledem k absenci vhodných biotopů fakticky vyloučen. Vliv ploch na 

předmět ochrany PO Jeseníky chřástala polního a jeho biotop na území PO Jeseníky lze proto 

vyloučit. 
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Foto 6: Pohled na ruderalizované a náletové porosty v prostoru plochy Z2/11. 

 
 

Foto 7: Ruderalizovaný porost devětsilu v rámci navrženého rozšíření plochy Z78. 
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Obr. 9: Plocha Z2/12 na podkladu leteckého snímku ve vztahu k ptačí oblasti Jeseníky (zdroj: 

Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2022, AOPK ČR, ČÚZK). 

 
 

Z2/12 (DS) – plocha dopravní infrastruktury – silniční 

Plocha Z2/12 je koncepcí vymezena v lokalitě Na Skřítku, ve vazbě na stávající silniční 

komunikaci I/11. Plocha je vymezena za účelem realizace parkoviště pro turisty. Plocha 

zahrnuje okrajové porosty vzrostlých dřevin podél silniční komunikace, stávající zpevněné 

plochy a ruderální vegetaci, biotopy X9A, X7 a X1. 

Plocha Z2/12 je vymezena na území PO Jeseníky. Tato změna využití území je vymezena 

do prostoru lemu lesních porostů a dalších antropogenních biotopů, které nepředstavují biotop 

chřástala polního. Výskyt druhu v rámci plochy ani v širším okolí není udáván a je vzhledem 

k absenci vhodných biotopů nepravděpodobný. Vliv plochy na předmět ochrany PO Jeseníky 

chřástala polního a jeho biotop na území PO Jeseníky lze proto vyloučit. 

 

Foto 8: Pohled na částečně zpevněné plochy a navazující porost vzrostlých dřevin podél 

silnice I/11 v rámci plochy Z2/12. 
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7. Údaje o provedených konzultacích 
s odbornými osobami, zejména z  hlediska 
jejich rozsahu a závěrů  

Návrhové plochy a jejich možný střet s lokalitami soustavy Natura 2000 (konkrétně PO 

Jeseníky) a s jejich předměty ochrany nebyly speciálně konzultovány s externími odbornými 

osobami. Ke zhotovení hodnocení byla využita sada nálezových dat, doplněná o data 

z vlastního terénního průzkumu, společně s autorovou znalostí zájmového území z dříve 

zhotovených hodnocení, průzkumů či posouzení v ptačí oblasti Jeseníky a v prostoru 

správního území Sobotína. Důležitým podkladem k zhotovení předkládaného posouzení je 

i vyjádření příslušných OOP k jednotlivým změnám využití území, které jsou součástí výše 

citovaných stanovisek OOP (viz kap. 2.8). 

8. Identifikace a popis předpokládaných 
vlivů jednotlivých součástí návrhu ÚP na 
PO a EVL a jejich předměty ochrany, 
vyhodnocení významnosti vlivů, vč. 
kumulativních a synergických vlivů  

8.1 Metodika hodnocení vlivů návrhu ÚP na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti a jejich předměty ochrany 

Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na návrhovou část koncepce (návrh 

Změny č. 2 ÚP Sobotín), která obsahuje návrhy konkrétních záměrů. Jedná se o změny 

funkčního využití území, jejichž realizace potenciálně může vyvolat změnu stávajících 

přírodních podmínek v lokalitách soustavy Natura 2000 či v jejich blízkosti, konkrétně PO 

Jeseníky. Typicky se jedná zejména o zastavitelné plochy, koridory technické infrastruktury a 

jiné změny biotopu předmětů ochrany.  

Podrobný popis jednotlivých aspektů návrhu změny ÚP a jeho vlivů na dílčí složky 

životního prostředí nejsou předmětem tohoto hodnocení dle § 45i ZOPK. Další informace lze 

získat zejména v textu návrhu Změny č. 2 ÚP a ve vyhodnocení SEA dle ZPV. Hodnocení 

návrhu změny ÚP nebylo prováděno metodou ex ante (tedy současně se zpracováním samotné 

koncepce – návrhu ÚPD).  

Cílem naturového hodnocení je obecně zjistit, zda má koncepce významný negativní vliv 

na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Za referenční 

cíl pro vyhodnocení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti bylo 

v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise (viz Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a) 

a platnou legislativou zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty 

ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (typy přírodních stanovišť, evropsky 
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významné druhy, ptačí druhy). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo 

zvoleno slovní vyhodnocení všech potenciálně relevantních vlivů koncepce. 

 

Významnost vlivů byla hodnocena podle následující stupnice, jež je navržena metodickým 

doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007): 

Hodnota Termín Popis 
-2 Významný 

negativní vliv 
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 

znění 

Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze 

v  případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona) 

Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo 

její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště 

nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 

druhu. 

Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla 

možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření 

atd.). 

-1 Mírně 

negativní vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 

Nevylučuje realizaci koncepce. 

Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu 

nebo do přirozeného vývoje druhu. 

Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 Bez vlivu Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv. 

+1 Mírně 

pozitivní vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do 

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný 

pozitivní vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné 

zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý 

zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

? Vliv nelze 

vyhodnotit 

Z obecného zadání koncepce není možné vyhodnotit vliv (jedná se o 

nedostatečnost dat na straně koncepce, resp. jí plánovaných úkolů, která je 

způsobena obecnou povahou dílčího úkolu/opatření).  

 

Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 § 45i 

ZOPK, resp. dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie 

s přístupem používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích 

(Percival 2001, Bernotat 2007). 

Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště 

druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za jedno z 

významných kritérií (hladina významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 

1%, resp. řádově nižších jednotek % rozlohy typu přírodního stanoviště či 1%, resp. řádově 

nižších jednotek % velikosti populace evropsky významného druhu na území dané EVL nebo 

ptačího druhu na území ptačí oblasti (Bernotat 2007, Percival 2001, MŽP 2011). 

V předloženém hodnocení jsou za indikátory významně negativního vlivu na předmět 

ochrany a celistvost PO Jeseníky považovány zejména eventuální zábory biotopů vhodných 

pro chřástala polního a významné změny určujících ekologických podmínek, jež zajišťují 

příznivý stav předmětu ochrany (případné zastavění významného biotopu předmětu ochrany, 

významné rušení, rozsáhlejší fragmentace stávajícího biotopu apod.). 

Pro hodnocení vlivu na předmět ochrany PO Jeeníky – chřástala polního byly při 

posuzování míry jeho ovlivnění vzaty do úvahy konkrétní doporučení uvedené v metodických 

materiálech AOPK ČR (viz AOPK ČR 2012), byť jsou primárně určeny pro posuzování 

konkrétních záměrů a nikoliv územních plánů. 
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Nejpřísněji je třeba hodnotit ty navržené změny využití území, které jsou situovány do 

lučních porostů určených aktuálně pro podporu chřástala polního (úprava termínu seče 

v rámci Agroenvironmentálních opatření). Takových lučních porostů, v režimu „chřástalího 

hospodaření“, se na území Sobotína, v prostoru PO Jeseníky, nachází cca 8,83 ha (stav k r. 

2022 – zdroj LPIS). Do těchto lučních porostů však žádná z navrhovaných ploch změn využití 

území, obsažená v návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín, nezasahuje.  

O něco méně přísně jsou hodnoceny záměry situované v lučních porostech s extenzivním 

lučním hospodařením a první sečí do 31. 7. (tím pádem s teoretickou možností prvního 

sezónního vyhnízdění chřástala, byť seč zde zpravidla probíhá již v červnu). Jako relativně 

nejméně závažné jsou hodnoceny navržené změny využití území situované v prostoru 

stávajících pastvin nebo lučních porostů s brzkou první sečí (do 30.6) či obhosopodařované 

konvenčně, bez výskytu chřástala polního. Nicméně i v případě některých takových, pro 

chřástala prozatím nevhodných ploch, lze vyslovit jejich potenciál pro využití chřástalem do 

budoucna, po eventuální změně hospodaření.  

V rámci PO Jeseníky byly ve vztahu k uplatnění předkládané koncepce dále vzaty do 

úvahy možné kumulativní vlivy – zejména kumulativní rozsah záboru lučních biotopů novou 

zástavbou či jinými změnami využití území. Pro tyto účely byl brán do úvahy aktuální rozsah 

trvalých travních porostů v rámci celého území PO Jeseníky. Při vztažení záboru lučních 

porostů předkládanou koncepcí k rozloze všech lučních porostů na území PO Jeseníky byla 

v kumulativních vlivech využita hranice pro stanovení významného negativního vlivu  s 

přihlédnutím k pracím Bernotat 2007, Percival 2001, MŽP 2011 (viz výše), tj. 1 - 3% rozlohy 

biotopu předmětu ochrany – chřástala polního na území PO. Rozsah záboru biotopu předmětů 

ochrany na úrovni územního plánu obce lze obecně hodnotit i z pohledu limitu únosného 

záboru biotopu předmětů ochrany na úrovni obce. Takový přístup je uplatňován při hodnocení 

rozsahu záboru přírodních stanovišť – předmětů ochrany EVL na katastru obcí, tj. 1 - 6% (viz 

MŽP 2011, Banaš 2012). V případě značně mobilních předmětů ochrany, mezi něž patří i 

chřástal polní, by takový přístup jako u hodnocení záboru přírodních stanovišť nedával smysl. 

Blíže je problematika kumulativních vlivů koncepce komentována v kapitolách níže.  

8.2 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů 
návrhu ÚP na ptačí oblasti a jejich předměty ochrany 

Provedeným vyhodnocením navržených ploch změn využití území bylo zjištěno, že 

v případě osmi navržených změn využití území obsažených v hodnoceném návrhu Změny č. 2 

ÚP Sobotín lze vyslovit riziko možného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. Důvodem je 

skutečnost, že se tyto plochy nachází na území PO Jeseníky. Ostatní navrhované plochy byly 

při úvodním screeningu územně plánovací dokumentace vyhodnoceny jako plochy, u kterých 

lze jakýkoliv vliv na lokality soustavy Natura 2000 a jejich předměty ochrany vyloučit. 

Kompletní přehled navrhovaných ploch, které jsou v kolizi s PO Jeseníky, včetně důvodu 

jejich zařazení mezi hodnocené plochy, uvádí tabulka Tab. 1 výše v textu. 

Vliv některých ploch změn využití území na předměty ochrany PO Jeseníky byl vyloučen 

již při úvodním screeningu v kap. 6. Jedna se především o plochy, které nezasahují do biotopů 

předmětů ochrany PO Jeseníky a nebudou generovat negativní ovlivnění PO. 
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8.2.1 Shrnutí vyhodnocení nepřímých a přímých vlivů koncepce na 

předměty ochrany ptačí oblasti Jeseníky 
 

chřástal polní (Crex crex) 
Na základě provedeného terénního průzkumu a zpracování dalších dostupných podkladů o 

zájmovém území bylo zjištěno, že některé hodnocené plochy představují aktuálně vhodný či 

do budoucna potenciálně vhodný biotop pro chřástala polního. Výskyt chřástala polního je 

z minulých let udáván v okolí některých navržených změn využití území (viz výše). 

Jak ukazují zkušenosti z jiných lokalit, výskyt chřástala v širším okolí obcí je úzce závislý 

na způsobu využívání lučních porostů. Při intenzivním hospodaření, kdy jsou louky strojově 

několikrát ročně sečeny, s první sečí v úvodu června, se chřástal z těchto lokalit přesune na 

jiné, mnohdy subotpimální biotopy. Na území obce Sobotín dochází k posunům termínu seče 

za účelem ochrany chřástala polního pouze na zlomku zde přítomných lučních porostů. 

Do takto obhospodařovaných porostů, které představují těžiště výskytu druhu a jsou uváděny 

jako lokalita pravidelného výskytu chřástala polního na území PO Jeseníky (AOPK ČR 2014) 

koncepce nenavrhuje žádné změny využití území. 

Jak je uvedeno již výše koncepce navrhuje na území PO Jeseníky realizaci některých změn 

využití území do lučních porostů, které představují potenciální biotop druhu. Pokud 

analyzujeme plošný rozsah záboru biotopu potenciálně vhodného pro chřástala polního, tj. 

rozlohu lučních porostů zabraných navrženými změnami využití území na území PO Jeseníky, 

dojdeme k hodnotě hrubého odhadu cca 1,14 ha. Tato hodnota odpovídá maximálnímu záboru 

v případě celkového zastavení navržených kolizních ploch Z2/3, Z2/5, Z2/6 a Z2/10. Stávající 

územní plán však pro jednotlivé plochy stanovuje regulativy plošného zastavění, skutečná 

plocha zastavění ploch bude proto nižší. Při uplatnění koeficientu zastavění pro jednotlivé 

plochy se skutečný zábor lučních porostů zastavenými plochami snižuje na cca 0,39 ha. 

S ohledem na skutečnost, že přesná rozloha biotopu chřástala polního na území PO 

Jeseníky není k dispozici, bylo přistoupeno k využití dat o celkové rozloze veškerých trvalých 

travních porostů (TTP) na území PO Jeseníky, které lze považovat za potenciální či skutečný 

biotop chřástala polního, jakožto ukazatele úbytku biotopu na území PO v důsledku realizace 

koncepce. Celková výměra TTP na území PO Jeseníky odpovídá dle dat LPIS cca 7010 ha, 

z čehož 686 ha náleží k loukám v chřástalím režimu, 3262 ha přísluší druhově bohatým 

pastvinám a 608 ha zastupují horské suchomilné jednosečné louky. Zbytek rozlohy TTP 

zastupují luční porosty v základním režimu obhospodařování bez významných omezení 

termínu seče či pastvy (LPIS 2022). Pokud vezmeme jako limitní hodnotu potenciálního 

biotopu chřástala polního na území PO Jeseníky rozlohu lučních biotopů (TTP) dle databáze 

LPIS ve výši 7 010 ha (zdroj: Vít Slezák, AOPK ČR, ústní sdělení), lze konstatovat, že 

v případě maximálního záboru lučních porostů koncepcí ve výši 1,14 ha, činí tento zábor 

0,02% z celkové rozlohy potenciálního biotopu chřástala polního na území PO Jeseníky. Jedná 

se o hodnotu výrazně nižší než je potenciální limit pro konstatování významně negativního 

vlivu na EVL a PO – cca 1 až 3 % celkové rozlohy (viz metodika naturového hodnocení). 

Skutečná hodnota záboru zastavěnými plochami bude navíc řádově nižší.  

Uvedenou hodnotu maximálního záboru ve výši 1,14 ha můžeme doplňkově vztáhnout také 

k odhadované rozloze lučních porostů potenciálně vhodných pro chřástala polního na území 

obce Sobotín, která dle dat z ČSÚ (2022) činí cca 701,9 ha. V tomto případě tedy rozsah 

záboru lučních biotopů hodnoceným návrhem změny ÚP činí cca 0,16 % všech pro chřástala 

polního potenciálně vhodných lučních biotopů na území obce.  

Pokud rozebereme jednotlivé návrhové plochy, zjistíme následující situaci: 

U čtyř ploch byla míra vlivu jejich realizace na chřástala polního hodnocena jako mírně 

negativní vliv (-1). Konkrétně se jedná o plochy Z2/3, Z2/5, Z2/6 a Z2/10, na kterých nebyl 

recentně výskyt druhu potvrzen, nicméně luční porosty na těchto plochách mohou do 
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budoucna, při změně hospodaření v území, představovat potenciálně vhodné biotopy pro 

výskyt chřástala polního.  

Pro všechny výše uvedené plochy lze vyslovit riziko potenciálního rušení hnízdících párů 

chřástala polního realizací záměrů na těchto plochách (rušivé práce při výstavbě v hnízdním 

období chřástala). Uvedené riziko je však únosné, jelikož hnízdění chřástala lze na základě 

analýzy dostupných nálezových dat předpokládat v dostatečné vzdálenosti od návrhových 

ploch. Výskyt chřástala polního byl v minulosti zaznamenán v lučních porostech ve 

vzdálenosti méně než 200 m pouze v případě ploch Z2/3 a Z2/10. Vliv realizace těchto ploch 

na chřástala polního s ohledem na možné rušení druhu nebude významný.  

Na základě výše provedeného rozboru lze konstatovat mírně negativní ovlivnění (-1 dle 

stupnice hodnocení) chřástala polního realizací navržené koncepce. 

 

8.3 Hodnocení vlivů návrhu ÚP na celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí 

8.3.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit  
Úvodem je vhodné uvést, že celistvostí u EVL/PO obecně rozumíme udržení kvality 

lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V 

dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý 

pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Celistvost 

lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál pro zabezpečení cílů ochrany, má 

zachovány ekologické funkce, samočisticí a obnovné schopnosti v rámci své dynamiky (MŽP 

2007). 

V souladu s metodickým doporučením MŽP (viz MŽP 2007) se hodnocení vlivů záměru na 

celistvost EVL a PO zaměřilo na zjištění, zda koncepce: 

• způsobuje změny důležitých ekologických funkcí 

• významně redukuje plochy výskytu předmětu ochrany EVL a PO 

• redukuje diverzitu lokality 

• vede ke fragmentaci lokality 

• vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav 

předmětu ochrany 

• narušuje naplňování cílů ochrany lokality 

 

8.3.2 Výsledky hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit  
Relevantní argumenty pro vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit (ekologickou 

integritu) jsou obsaženy již v předchozím hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany PO 

Jeseníky. Pro detailní popis ekologických souvislostí je tedy vhodné odkázat na zmíněné 

hodnocení (viz kap. 8.2). 

 

Vyhodnocení eventuálního vyvolání změn důležitých ekologických funkcí PO: 

Na základě podrobného vyhodnocení vlivů realizace hodnocené koncepce lze konstatovat, 

že nedojde k významné změně ekologických funkcí okolních přirozených biotopů a tím pádem 

k významnému negativnímu ovlivnění předmětu ochrany PO Jeseníky. 

 

Vyhodnocení eventuální významné redukce ploch výskytu předmětů ochrany PO: 

Lze konstatovat, že realizací předložené koncepce nedojde k významné redukci ploch 

výskytu typů přírodních stanovišť ani k významné redukci rozlohy biotopu chřástala polního, 

jenž je předmětem ochrany PO Jeseníky. 
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Vyhodnocení eventuální významné redukce diverzity PO: 

Za významně negativní redukci diverzity EVL či PO lze obecně považovat případnou 

eliminaci výskytu či výrazné snížení početnosti některého ze stávajících předmětů ochrany 

(evropsky významných druhů či ptačích druhů), resp. diagnostických, typických či 

ochranářsky významných druhů na plochách výskytu typů přírodních stanovišť – předmětů 

ochrany v důsledku realizace koncepce.  

Realizace koncepce nebude znamenat eliminaci výskytu či významné snížení početnosti 

předmětu ochrany PO Jeseníky. 

 

Vyhodnocení eventuální významné fragmentace PO: 

V důsledku realizace předložené koncepce nedojde k významné fragmentaci stávajícího 

přirozeného prostředí předmětu ochrany PO Jeseníky. 

 

Vyhodnocení eventuální významné ztráty nebo redukce klíčových charakteristik PO, na 

nichž závisí stav předmětů ochrany: 

Realizaci předložené koncepce lze hodnotit jako nevýznamnou z hlediska redukce 

klíčových charakteristik PO, na nichž závisí udržení příznivého stavu předmětu ochrany PO 

Jeseníky. 

 

Vyhodnocení eventuálního významného narušení cílů ochrany PO: 

Lze konstatovat nevýznamné narušení cílů ochrany PO Jeseníky v důsledku realizace 

koncepce. 

 

Závěrečné shrnutí hodnotící míru ovlivnění celistvosti lokalit: 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že nedojde k významně negativnímu ovlivnění 

ekologické integrity PO v důsledku navržených změn využití území. 

8.4 Kumulativní a synergické vlivy ostatních známých 
záměrů a koncepcí v zájmovém území na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti 

Obecně lze konstatovat, že v zájmovém území lze očekávat pokračování stávajícího 

zemědělského, sídelního, popřípadě rekreačního využívání krajiny. V kap. 8.2 byly podrobněji 

zhodnoceny očekávané míry ovlivnění jediného předmětu ochrany dotčené PO v důsledku 

realizace hodnoceného návrhu změny ÚP. Na základě zmíněných skutečností bylo 

konstatováno mírně negativní ovlivnění (-1 dle stupnice hodnocení) předmětu ochrany PO 

Jeseníky - chřástala polního.  

V tomto případě, s ohledem na chřástala polního a PO Jeseníky, lze za kumulativně 

problematický považovat zejména stávající, převážně nevyhovující či málo vyhovující způsob 

hospodaření – intenzivní pastviny, časná seč lučních porostů na značné části lučních ploch 

v katastru obce. Luční porosty na území obce Sobotín jsou v drtivé většině obhospodařovány 

konvenčně či v obdobných dotačních režimech, málo vhodných či nevhodných pro chřástala 

polního. Do režimu „chřástalího hospodaření“ v rámci Agroenvironmentálních opatření je na 

území obce zařazeno jen cca 8,38 ha lučních porostů. Tyto luční porosty představují těžiště 

výskytu druhu na území obce. V tomto kontextu by tedy maximum ploch, které jsou dnes 

obhospodařovány z pohledu nároků chřástala vhodným způsobem, by do budoucna měla být 

chráněna před rozsáhlejší zástavbou či jinou výraznou změnou využití.  

Do kumulativních vlivů na chřástala polního je zapotřebí také zahrnout celkový očekávaný 

zábor lučních porostů na území PO Jeseníky v důsledku realizace navržených změn využití 
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území v rámci návrhu Změny č. 2 ÚP Sobotín. Maximální zábor potenciálního biotopu 

chřástala polního činí odhadem cca 1,14 ha, což je cca 0,02 % z celkové rozlohy trvalých 

travních porostů na území PO Jeseníky, které lze považovat za potenciální biotop chřástala 

polního. Rozsah těchto vlivů je dle metodiky hodnocení akceptovatelný (viz rozbor výše). 

Provedeným vyhodnocením v kap. 8.2 bylo konstatováno, že nedojde ke kumulativně 

významně negativnímu ovlivnění jediného předmětu ochrany PO Jeseníky – chřástala polního 

(viz kap. 8.2). 

Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.cenia.cz) vyplývá, že 

v prostoru Sobotína nejsou známy další realizované či připravované záměry, které by měly 

aktuálně významně ovlivnit řešené území, resp. PO Jeseníky. 

Konkrétní navržené záměry navíc budou posouzeny procesem EIA, pokud to bude 

vyžadováno dle ZPV nebo procesem dle § 45h,i ZOPK. Také z těchto důvodů lze významné 

kumulativní a synergické vlivy nyní vyloučit. 

9. Upozornění na budoucí možné střety 
vyplývající z vymezení územních rezerv 
v ÚP 

V rámci posuzovaného návrhu změny ÚP nejsou navrženy žádné územní rezervy. Do 

budoucna je nezbytné upozornit, že pokud dalšími změnami ÚP Sobotín budou konkrétní nové 

rozvojové plochy navrženy na území PO Jeseníky, je nutné zvážit případný vliv těchto ploch 

dle § 45i ZOPK. 

10. Porovnání variant řešení ÚP 
z hlediska očekávaných vlivů 

Realizace nulové varianty znamená zachování současného stavu území, tedy absenci 

změny územního plánu obce. Tato skutečnost by však znamenala překážku dalšího rozvoje 

Sobotína. 

Provedení aktivní varianty (předložené koncepce) v celém rozsahu neznamená významné 

negativní ovlivnění území PO Jeseníky ani dalších lokalit soustavy Natura 2000. 

Lze tedy konstatovat, že je významnost vlivů obou variant na lokality Natura 2000 je 

srovnatelná. 

http://www.ekogroup.cz/
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11. Opatření k prevenci, vyloučení nebo 
snížení očekávaných nepříznivých vlivů 
územního plánu, včetně odůvodnění jejich 
stanovení 

Pro minimalizaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnoceného návrhu 

Změny č. 2 ÚP na předmět ochrany a celistvost PO Jeseníky – chřástala polního není zapotřebí 

přijímat žádná specifická zmírňující opatření. 

12. Porovnání míry vlivu územního plánu 
bez provedení opatření k prevenci, 
vyloučení nebo snížení očekávaných 
nepříznivých vlivů s mírou vlivu v případě 
jejich provedení  

Realizací předkládaných návrhových ploch, resp. konkrétních záměrů na nich umístěných, 

dojde k částečnému záboru potenciálních biotopů chřástala polního na území PO Jeseníky. 

Tento potenciální zábor v rozsahu mírně negativního vlivu nelze dalšími případnými 

opatřeními zcela vyloučit.  

http://www.ekogroup.cz/
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13. Závěr posouzení z hlediska 
významnosti vlivu a konstatování zda 
územní plán má významný negativní vliv 
na předměty ochrany anebo celistvost 
EVL a PO 

Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění je posouzení vlivu koncepce: „Změna č. 2 ÚP Sobotín“ na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti. Zájmovou lokalitou je správní území obce Sobotín. Cílem 

předkládaného hodnocení je zjistit, zda má návrh změny ÚP významný negativní vliv na 

předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit a/nebo ptačích 

oblastí. 

Bylo zjištěno, že v případě osmí navržených změn využití území obsažených v předkládané 

koncepci nelze vyloučit riziko negativního ovlivnění celistvosti a předmětu ochrany PO 

Jeseníky - chřástala polního z důvodu navržení těchto změn do prostoru PO Jeseníky. 

Postupem hodnocení se dospělo k závěru, že z potenciálně kolizních změn využití území lze 

předpokládat vznik negativního ovlivnění na chřástala polního v případě čtyř ploch, jež jsou 

vymezeny do porostů, které představují potenciální biotop chřástala polního na území PO 

Jeseníky.  

Míra vlivu realizace hodnocené koncepce byla v případě dotčeného předmětu ochrany PO 

Jeseníky - chřástala polního konstatována jako mírně negativní vliv (-1 dle metodiky 

hodnocení) z důvodu záboru části potenciálních hnízdních biotopů. Ostatní předměty ochrany 

PO Jeseníky ani žádné jiné lokality Natura 2000 nebudou koncepcí negativně ovlivněny. 

Na základě vyhodnocení předloženého návrhu územního plánu v souladu s § 45h,i zákona 

č. 114/1992 Sb., v platném znění lze konstatovat, že uvedený návrh Změny č. 2 ÚP Sobotín 

nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí. 

 

 

V Dolanech dne 27. září 2022 

 

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., 
osoba autorizovaná k provádění posouzení  

podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění  

(číslo rozhodnutí: 73458/ENV/14, 3891/630/14, rozhodnutí o 

prodloužení autorizace č.j. MZP/2019/630/2563). 
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zákona č.114/1992 Sb., v platném znění (prodloužení platnosti autorizace) 

 



 

 



 

 

 


