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1. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1.1. Textová část Územního plánu obsahuje 43 číslovaných stran A4, Přílohu č. 1 (Tabulka ploch) s 23 číslovanými 
stranami A4. 

1.2. Grafická část Územního plánu obsahuje: 

1.2.1. 4 výkresy: měřítko 

I/01  Výkres základního členění území 1 : 5 000 

I/02.1 Hlavní výkres  1 : 5 000 

I/02.2  Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 

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

1.2.2. 2 schémata: 

I/S2  Schéma etapizace 1 : 20 000 

I/S3  Schéma územního systému ekologické stability 1 : 25 000 

1.3. Ustanovení ke grafické části: 

1.3.1. Výkresy Územního plánu mohou být používány pro rozhodování v území pouze ve stanovených měřítkách. 

1.3.2. Územní plán zobrazuje plochy větší než 2 000 m², ve výjimečných případech i menší, zasluhuje-li to jejich 
význam v rámci organismu města. 

1.3.3. Případnou odchylku hranic ploch od hranice pozemků menší než 5 m lze považovat za nepřesnost kresby 
Územního plánu, přičemž odchylka může být upřesněna v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

1.3.4. Územní plán zobrazuje koridory 10 m a větší, v ojedinělých případech i užší, zasluhuje-li to jejich význam. 
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2. POJMY 

2.1. Pro účely tohoto územního plánu se rozumí následujícím trasám veřejné infrastruktury takto: 

a) Cyklistická komunikace: trasa stanovuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění kvalitních 
územních podmínek pro komfortní cyklistickou dopravu ve městě a její návaznost na okolí; cyklistickou 
komunikaci lze umisťovat v celém uličním prostoru. 

b) Elektrické vedení distribuční soustavy 110 kV: trasa vymezuje elektrické vedení distribuční soustavy 110 kV, 
které zajišťuje zejména rozvod elektrické energie z přenosové soustavy do transformačních stanic 110 kV/VN; 
součástí trasy mohou být související zařízení. 

c) Elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV významné: trasa vymezuje významné elektrické vedení 
distribuční soustavy 22 kV, které zajišťuje rozvod elektrické energie do transformačních stanic 22/0,4 kV, případě 
k jednotlivým koncovým uživatelům; součástí trasy mohou být související zařízení.  

d) Elektrické vedení přenosové soustavy 400 kV: trasa vymezuje významné elektrické vedení distribuční 
soustavy 400 kV, které zajišťuje rozvod elektrické energie v rámci elektrizační soustavy České republiky; součástí 
trasy mohou být související zařízení.  

e) Elektronické komunikační vedení významné: trasa vymezuje významné komunikační vedení zajišťující 
propojení účastníků veřejných elektronických komunikací; součástí trasy mohou být související zařízení. 

f) Kanalizační stoka hlavní: trasa vymezuje významné vedení jednotné či splaškové kanalizace zajišťující přívod 
odpadních vod k ČOV a případně vedení z ČOV do vodoteče;. součástí trasy mohou být související zařízení. 

g) Kanalizační stoka ostatní: trasa vymezuje vedení jednotné či splaškové kanalizace zajišťující přívod odpadních 
vod ke kanalizační stoce hlavní či k ČOV, případně vedení z ČOV do vodoteče;. součástí trasy mohou být 
související zařízení. 

h) Kanalizační dešťová stoka významná: trasa vymezuje vedení významné dešťové kanalizace zajišťující 
odvádění dešťových vod ze zástavby nebo průchod vodoteče přes zastavěné území; součástí trasy mohou být 
související zařízení. 

i) Liniové protierozní opatření: trasa vymezuje polohu zejména zasakovacího průlehu nebo svodného příkopu 
zajišťujících protierozní ochranu nezastavěného území nebo protipovodňovou ochranu zástavby; součástí trasy 
mohou být související zařízení, stromořadí či remízy; v rámci podrobnější dokumentace bude řešen přejezd 
pro obsluhu území. 

j) Liniové protipovodňové opatření: trasa vymezuje polohu zejména protipovodňových hrází, valů či zdí 
zajišťujících bezpečné odvedení přívalových vod z řešeného území; součástí trasy mohou být související 
zařízení; její ochranné pásmo je totožné s ochranným pásmem daného toku. 

k) Pěší propojení: trasa vymezuje směrové vedení pěšího průchodu o minimální šířce 2 m skrze plochu, případně 
na rozmezí dvou ploch, a zaručuje průchodnost 24 hodin denně; průchod může zahrnovat i vedení cyklotrasy a je 
realizován pokud možno bezbariérově; pěší propojení lze řešit v jiné poloze při prokázání obdobné prostupnosti 
dané lokality a zároveň v obdobné návaznosti na její okolí; trasy jsou vymezeny bez rozlišení na stabilizované 
a rozvojové.  

l) Plynovod STL významný: trasa vymezuje vedení významného STL plynovodu, který zajišťuje zásobování sídla 
zemním plynem a jeho distribuci v rámci něj; součástí trasy mohou být související zařízení. 

m) Plynovod VTL: trasa vymezuje vedení VTL plynovodu, který zajišťuje přívod plynu do regulačních stanic VTL; 
součástí trasy mohou být související zařízení. 

n) Stromořadí: trasa stanovuje plochu, její část či soubor několika ploch pro umístění stromořadí, alejí či remízů pro 
zajištění zejména každodenní rekreace obyvatel města v kvalitním prostředí, propojení města s okolní krajinou, 
zlepšení klimatických podmínek města a obrazu krajiny. 

o) Vodovodní řad hlavní: trasa vymezuje významné vedení vodovodního řadu, které zajišťuje zásobování sídla 
a případně propojení s vodárenskými systémy Olomouckého kraje; součástí trasy mohou být související zařízení.  

p) Vodovodní řad ostatní: trasa vymezuje vedení vodovodního řadu, které zajišťuje zejména distribuci pitné vody 
v rámci města; součástí trasy mohou být související zařízení.  

q) Teplovodní vedení významné: trasa vymezuje vedení významného teplovodu, který zajišťuje zásobení 
stávajících a nových lokalit teplem; součástí trasy mohou být související zařízení. 
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r) Úprava na vodním toku: trasa vymezuje zejména koryto vodního toku, které zajišťuje zlepšení životního 
prostředí, kvalitnější využití území či posílení protipovodňových opatření kolem něj; součástí trasy mohou být 
související zařízení či opatření. 

s) Železniční trať: trasa vymezuje stávající či navrhované vedení železniční trati bez ohledu na druh či počet kolejí; 
určuje vztahy k ostatním komunikacím a zahrnuje kromě vlastního drážního tělesa i všechny infrastrukturní 
aspekty jejího provozu jako zejména nástupní a vykládací rampy, výhybky, kusé koleje, zarážedla, trolejová 
vedení a sdělovací a zabezpečovací zařízení. 

2.2. Pro účely tohoto územního plánu se rozumí následujícím koncepčním prvkům veřejné infrastruktury takto: 

a) Autobusové nádraží: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro umístění autobusového nádraží; 
prvek určuje stavební a dopravní uspořádání; zahrnuje zejména kryté prostory pro pohyb cestujících, výpravní 
budovu s občanským vybavením, servisním a technickým vybavením a plochu pro krátkodobé odstavování 
vozidel hromadné dopravy i osobních automobilů a informační systém. 

b) Bodové protipovodňové opatření: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění podmínek 
úpravy stávajících nebo umístění nově navržených stavebních objektů na vodních tocích (např. rekonstrukce 
mostů, úpravy jezů) v souvislosti s protipovodňovou ochranou. 

c) Čistírna odpadních vod: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění likvidace 
splaškových vod; prvek určuje stavební a prostorové uspořádání; zahrnuje zejména stavební objekty, volné 
nádrže a rozvody trubní i kabelové, zpravidla v oploceném areálu. 

d) Dešťová zdrž na kanalizaci: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění vyrovnání 
rozdílu přívalových a běžných průtoků v kanalizační soustavě; součástí prvku mohou být související zařízení 
či opatření. 

e) Elektrická stanice: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění transformace, přenosu 
a distribuce elektřiny v rámci elektrické distribuční soustavy; součástí prvku mohou být související zařízení 
či opatření. 

f) Elektronické komunikační zařízení významné: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro 
zajištění propojení účastníků veřejných elektronických komunikací, např. HOST – řídící ústřednou, radiovým 
zařízením veřejných komunikačních sítí, radiovým zařízením směrových spojů, radiovým zařízením televizního 
a rozhlasového vysílání aj.; součástí prvku mohou být související zařízení či opatření. 

g) Heliport: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění přistávání vrtulníků; prvek zahrnuje 
veškeré s tím související vybavení a technické zázemí. 

h) Hromadná garáž: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění odstavování a případně 
parkování osobních automobilů pro rezidenty v docházkové vzdálenosti ve vícepodlažních objektech nadzemních 
nebo podzemních; prvek zahrnuje veškeré přístupové komunikace a vyvolané přeložky sítí technické 
infrastruktury. 

i) Hromadná garáž P+G: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění veřejného parkování 
nebo odstavování osobních automobilů zejména pro potřeby centra města ve vícepodlažních objektech 
nadzemních nebo podzemních, popřípadě v oddělených prostorách objektů sloužících jiným účelům; prvek 
zahrnuje veškeré přístupové komunikace a vyvolané přeložky sítí technické infrastruktury. 

j) Hřbitov: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch zejména pro veřejné pohřebnictví. 

k) Lázně: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch zejména pro lázeňství. 

l) Mateřská škola: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch zejména pro pozemky a stavby 
mateřských škol. 

m) Odstavná a parkovací plocha: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění odstavování 
nebo parkování silničních vozidel skupiny 1 mimo jízdní plochy komunikací po dobu, kdy se vozidla nepoužívají 
v silničním provozu; prvek zahrnuje příjezdové a výjezdní komunikace k parkovacím nebo odstavným plochám, 
odvodňovací zařízení a související přeložky sítí technické infrastruktury apod. 

n) Plocha pro retenci: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění přirozeně nebo uměle 
ohraničeného prostoru v blízkosti vodního toku zajišťující ochranu města před povodněmi a podporující retenční 
schopnosti krajiny; v plochách pro retenci nelze umisťovat budovy, s výjimkou staveb a zařízení sloužících 
k vybudování suchých poldrů jako jsou zejména hráze, a to ani v zastavěném území a v zastavitelných plochách; 
v plochách pro retenci lze provozovat zemědělskou činnost, která však nesmí ohrozit retenční schopnosti krajiny. 
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o) Plošné protierozní opatření: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění ochrany území 
před vodní erozí a podporu retenční schopnosti krajiny; prvek určuje realizaci protierozních opatření, např. úplné 
nebo částečné zatravnění, zalesnění, výsadbu stromořadí nebo remízů, případně vybudování protierozních 
příkopů či průlehů. 

p) Regulační stanice plynu: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění regulace vyššího 
tlaku plynu na potřebný tlak v distribuční síti; součástí prvku mohou být související zařízení či opatření, včetně 
oplocení. 

q) Sběrný dvůr: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění sběru a následné třídění 
komunálního, případně nebezpečného odpadu. Určuje stavební a prostorové uspořádání; součástí prvku mohou 
být související zařízení či opatření, včetně oplocení. 

r) Terminál hromadné dopravy: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění možnosti 
přestupu mezi jednotlivými druhy hromadné a individuální dopravy; prvek určuje místo sloužící zejména pro 
bezprostřední zajištění přestupů cestujících mezi jednotlivých linkami a formami hromadné dopravy a určuje 
rozmístění linek místní, regionální a dálkové hromadné dopravy v integrovaném systému; prvek zahrnuje zejména 
zastřešený prostor pro bezpečný pohyb cestujících, odpovídající občanské vybavení a informační systém pro 
cestující, odpočinkové prostory pro posádky vozidel, plochy pro krátkodobé odstavování vozidel hromadné 
dopravy, případně i osobních automobilů a odstavování a parkování jízdních kol. 

s) Vodní zdroj: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění zásobování města pitnou vodou; 
prvek zajišťuje rozsah ochranného pásma vodního zdroje I. stupně; prvek zahrnuje zejména jímací studny a další 
související zařízení či opatření, včetně oplocení. 

t) Vodojem: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění vyrovnání rozdílů mezi špičkovou 
a běžnou spotřebou vody a současně slouží i jako zásoba požární vody; svou výškovou polohou určuje pro 
osídlení tlakové poměry v souladu s normami; součástí prvku mohou být související zařízení či opatření, včetně 
oplocení (např. čerpací stanice do vyššího tlakového pásma). 

u) Výtopna, kotelna systému zásobování teplem: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro 
zajištění výroby tepla, teplé užitkové vody, případně výroby elektřiny (kogenerační jednotky); prvek zahrnuje 
zejména budovy, skládky paliva a v oploceném areálu další provozní plochy; prvek vyžaduje dobré dopravní 
obsloužení.  

v) Základní škola: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch zejména pro pozemky a stavby základních 
škol. 

w) Železniční stanice: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch pro zajištění nástupu a výstupu 
cestujících železnice, případně místa pro překládku nákladů; prvek zahrnuje zejména prostory pro pohyb a pobyt 
cestujících, sklady a výpravní budovy s občanským vybavením a zařízením pro řízení drážního provozu. 

2.3. Pro účely tohoto územního plánu se rozumí dalším koncepčním prvkům takto: 

a) Hranice města a krajiny: prvek zajišťuje podmínky pro zřetelný a harmonický přechod mezi stávající nebo 
budoucí zástavbou a nezastavěnou krajinou (podrobněji viz bod 4.2.2. výrokové části ÚP). Z pohledu připojování 
objektů na komunikace je zapotřebí na celé území vymezené tímto prvkem pohlížet jako na souvisle zastavěné 
území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; přípustné jsou 
stavby lokálních dominant situované zejména na objektech veřejného vybavení maximálně nad 1/5 půdorysu 
objektu a do výšky maximálně o 4 m vyšší než je maximální výška stanovená v bodě 8. 

b) Chaty do 60 m² zastavěné plochy: prvek určuje plochu, její část či soubor několika ploch zejména pro stavby 
pro rodinou rekreaci do 60 m² zastavěné plochy. 

c) Městské centrum: prvek schématicky zobrazuje území zajišťující polycentričnost města; prvek zajišťuje 
zkvalitnění obsluhy spádového území zejména umisťováním a rozvojem občanského vybavení a veřejných 
prostranství celoměstského významu; přípustné jsou stavby lokálních dominant situované zejména na objektech 
veřejného vybavení maximálně nad 1/3 půdorysu objektu a do výšky o maximálně 1/3 vyšší než je maximální 
výška stanovená v bodě 8. 

d) Městské subcentrum: prvek schématicky zobrazuje území zajišťující polycentričnost města. prvek zajišťuje 
zkvalitnění obsluhy spádového území zejména umisťováním a rozvojem občanského vybavení a veřejných 
prostranství místního významu; přípustné jsou stavby lokálních dominant situované zejména na objektech 
veřejného vybavení maximálně nad 1/3 půdorysu objektu a do výšky o maximálně 1/3 vyšší než je maximální 
výška stanovená v bodě 8. 
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e) Oblast specifického energetického režimu: určuje ve vybraných lokalitách speciální podmínky pro vytápění 
budov (podrobněji viz bod 4.4.10.). 

2.4. Pro účely tohoto územního plánu se rozumí dalším pojmům takto: 

a) Plochy podle významu: podle míry a kvality zastavění nebo požadovaných změn tohoto stavu se plochy 
s rozdílným způsobem využití rozčleňují na plochy podle významu; ty se člení v Hlavním výkrese (I/02.1) 
na plochy stabilizované a plochy rozvojové, přičemž jejich podmínky, zejména prostorového uspořádání, jsou 
případně stanoveny v bodě 8.; plochy stabilizované se ve Výkrese základního členění území (I/01) dále člení 
na plochy stabilizované v zastavěném území a plochy stabilizované v nezastavěném území; plochy rozvojové 
se ve Výkrese základního členění území (I/01) dále člení na plochy přestavby, plochy zastavitelné a plochy změn 
v krajině; 

b) Plochy přestavby: druh ploch rozvojových vymezených pro zajištění recyklace současně zastavěného území 
z důvodu špatné struktury zástavby nebo špatného funkčního využití a zároveň pro ochranu území 
nezastavěného před dalším neodůvodněným zastavováním;  

c) Plochy s rozdílným způsobem využití: celé řešené území je rozděleno beze zbytku na plochy podle stávajícího 
nebo požadovaného způsobu využití; graficky jsou odlišeny v Hlavním výkrese (I/02.1); jejich výčet a podmínky 
využití jsou stanoveny v bodě 8. 

d) Plochy stabilizované v nezastavěném území: druh ploch stabilizovaných vymezených pro zajištění kvalitních 
územních podmínek v nezastavěném území, pro stabilizaci stávajícího funkčního využití a prostorového 
uspořádání v nezastavěném území.  

e) Plochy stabilizované v zastavěném území: druh ploch stabilizovaných vymezených pro zajištění kvalitních 
územních podmínek v urbanizovaném území, pro stabilizaci stávajícího funkční využití a prostorového uspořádání 
v zastavěném území; 

f) Plochy zastavitelné: druh ploch rozvojových vymezených pro zajištění kvalitních územních podmínek 
ve prospěch rozvoje sídla vně zastavěného území;  

g) Plochy změn v krajině: druh ploch rozvojových vymezených pro zajištění změny využití v nezastavěném území, 
vymezené za účelem přeměny nezastavěného území s nevhodným využitím, např. pozemků ZPF na pozemky 
PUPFL. 

h) Územní systém ekologické stability (ÚSES): zajišťuje územní podmínky pro posílení ekologické stability krajiny 
zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb; je zobrazen v Hlavním výkrese 
(I/02.1) jako územní systém ekologické stability – biocentrum a územní systém ekologické stability – biokoridor 
a podrobněji i ve Schématu územního systému ekologické stability (I/S3); podmínky podrobněji specifikují využití 
ploch či jejich částí. Prvky ÚSES jsou stanoveny v bodě 7. 
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3. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

3.1. Zastavěné území se vymezuje k datu 1. prosince 20141. srpna 2018. 

3.2. Hranice zastavěného území je zobrazena ve Výkrese základního členění území (I/01)  
a v Hlavním výkrese (I/02.1). 
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4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT  

4.1. Preambule 

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

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

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

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

4.2.1. Rozlišit intenzitu rozvoje: 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4. Rozvíjet polycentričnost města:  

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

b) rozvíjet městská subcentra. 

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

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

b) územně zajistit základní potřeby veřejného zájmu, zejména rozvíjet veřejná prostranství, 
veřejné vybavení a prostupnost území; 

c) posilovat právní jistotu minimální regulací soukromých zájmů. 

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

4.3.1. Chránit a rozvíjet morfologii území obce: 

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

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

c) chránit a rozvíjet historickou cestní síť. 

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

4.3.3. Chránit a rozvíjet výjimečné přírodní hodnoty na území obce: 
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a) chránit stávající lesy a zvýšit zastoupení stromořadí a remízů ve stávajících, převážně zemědělsky 
využívaných partiích krajiny; 

b) chránit a rozvíjet vymezený územní systém ekologické stability. 

4.3.4. Chránit a rozvíjet kulturní a civilizační hodnoty obce: 

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

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

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

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

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

f) chránit a rozvíjet stávající systém veřejné infrastruktury. 

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

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

4.4.1. Rozvíjet kvalitní obsluhu území nemotorovou a hromadnou dopravou. 

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

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

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

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

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

4.4.7. Preferovat výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů z důvodů snížení nároků na spotřebu energií. 

4.4.8. Preferovat alternativní zdroje s přihlédnutím k požadavkům na eliminaci lokálních topenišť, zejména solární 
zdroje a tepelná čerpadla jako zdroje tepla a přípravy teplé vody pro zásobování ploch, zejména v okrajových 
částech města. 

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

4.4.10. Respektovat doporučení a závěr energetické koncepce města Šumperka: 

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

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

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

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

4.5. Koncepce hlavních rozvojových oblastí 

4.5.1. Nad Cihelnou (rozvojové plochy Z11 a Z12) 

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

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

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

4.5.3. Zemědělská (rozvojové plochy P8, P9, P10, Z14, Z15 /vyjma plochy č. 249/ a Z17 /vyjma ploch č. 261 
a 265/) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření převážně obytné lokality. Páteří oblasti bude ulice Zemědělská, 
podél níž bude zejména na plochách č. 253 a 254 rozvíjeno městské subcentrum s přiměřeným rozsahem 
občanského vybavení. Prostorové uspořádání zástavby bude odpovídat této koncepci (tj. vyšší zástavba 
s vyšší zastavěností zejména podél ulice Zemědělské a nižší zástavba s nižší zastavěností zejména 
v okrajových částech oblasti); konkrétní podmínky prostorového uspořádání podél ul. Zemědělské jsou 
stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). Prioritou je rovněž vytvoření průchozího rekreačně přírodního 
koridoru podél Bratrušovského potoka. 

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

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření převážně obytné lokality se zastoupením malobytovek 
a přiměřeného rozsahu občanského vybavení. Prioritou je rovněž zajištění průchodnosti z ulice Bratrušovské 
do krajiny podél areálu bývalého sanatoria (v návaznosti na ul. Gagarinovu). 

4.5.5. Karlov (rozvojové plochy P36, P37, Z29 a Z30 a Z33) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření smíšené obytné lokality se směsí bydlení, podnikatelských aktivit 
a občanského vybavení a tím posílení rezidenční funkce této části města „za nádražím“. Páteří oblasti bude 
nově navržená ulice spojující ve směru východ-západ ulice Uničovskou a Žerotínovu. V kolmém směru bude 
území křížit prodloužená ulice Štechova. Při jejich křížení bude na plochách č. 470, 473, 830 a 858 rozvíjeno 
městské subcentrum s přiměřeným rozsahem občanského vybavení. Prioritou je rovněž průchodnost území 
k řece Desné a jejímu náhonu. 

4.5.6. Průmyslová (rozvojová plocha Z32) 

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

4.5.7. Městské centrum 

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

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

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

4.5.9. Bratrušovský potok (rozvojové plochy K3, K4, K5, Z16 a plochy č. 249, 261, 265) 

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

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

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

4.5.11. Osa rozvoje – ulice Jesenická 

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

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

4.5.13. Subcentrum Kasárna 

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

4.5.14. Subcentrum Lidická 

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

4.5.15. Zábřežská (rozvojová plocha Z34) 

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

4.5.15.4.5.16. Rozvoj ostatních rozvojových ploch se řídí obecnými požadavky a podmínkami Územního plánu. 
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5. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

5.1. Koncepce bydlení 

Pro zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí a dosažení polyfunkčnosti města se vymezují plochy smíšené 
obytné (SX). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

5.2. Koncepce občanského vybavení 

5.2.1. Koncepce občanského vybavení všeobecného 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní občanské vybavení v řešeném území se vymezují zejména 
plochy občanského vybavení (OX). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky 
využití jsou stanoveny v bodě 8. 

5.2.2. Koncepce sportovního vybavení 

Pro zajištění územních podmínek a přiměřené dostupnosti sportovních a tělovýchovných zařízení se 
vymezují zejména plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní vybavení (OS). Tyto plochy jsou 
zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

5.2.3. Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury viz bod 6.2. 

5.3. Koncepce specifických areálů 

Pro zajištění územních podmínek pro civilní ochranu a obranu a bezpečnost státu se vymezují plochy specifické (X). 
Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

5.4. Koncepce výroby 

Pro zajištění kvalitních podmínek pro výrobu, výrobní služby a skladování se vymezují plochy smíšené výrobní (VS). 
Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

5.5. Koncepce individuální rekreace 

Pro zajištění územních podmínek pro rekreaci především v zahrádkářských osadách a chatách se vymezují plochy 
rekreace – zahrádkářské osady (RZ) a koncepční prvky chaty do 60 m² zastavěné plochy. Tyto plochy a prvky jsou 
zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

5.6. Koncepce sídelní zeleně viz bod 6.1.2. 
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6. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

6.1. Koncepce veřejných prostranství 

6.1.1. Koncepce prostupnosti a obsluhy území 

Pro zajištění územních podmínek pro prostupnost a obsluhu území se vymezují zejména plochy veřejných 
prostranství (PV), plochy dopravní infrastruktury (DX) a trasy pěších propojení. Tyto plochy a trasy jsou 
zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

6.1.2. Koncepce sídelní zeleně 

Pro zajištění každodenní rekreace obyvatel ve veřejně přístupné zeleni urbanizovaného území se vymezují 
zejména plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) doplněné o trasy stromořadí. Tyto plochy a trasy 
jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

6.2. Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury 

Pro zajištění rovnoměrného rozmístění a přiměřené dostupnosti občanského vybavení sloužícího především 
vzdělávání a výchově, zdravotnictví, sociální péči, veřejné správě a kultuře se vymezují zejména plochy občanského 
vybavení – veřejná infrastruktura (OV) a koncepční prvky mateřská škola, základní škola, hřbitov a koncepční prvek 
lázně. Tyto plochy a prvky jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

6.3. Koncepce dopravní infrastruktury 

6.3.1. Koncepce pěší dopravy 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní pěší dopravu se vymezují zejména plochy veřejných 
prostranství (PV) a trasy pěšího propojení. Plochy a trasy koncepce pěší dopravy jsou zobrazeny v Hlavním 
výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch veřejných prostranství jsou stanoveny v bodě 8. 

6.3.2. Koncepce cyklistické dopravy 

Pro zajištění kvalitní cyklistické dopravy v řešeném území se vymezují zejména plochy veřejných prostranství 
(PV), plochy dopravní infrastruktury (DX) a trasy cyklistických komunikací. Tyto plochy a trasy jsou zobrazeny 
v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

6.3.3. Koncepce veřejné hromadné dopravy 

Územní podmínky pro kvalitní veřejnou hromadnou dopravu v řešeném území zajišťuje koncepce silniční 
a železniční dopravy. 

6.3.4. Koncepce železniční dopravy 

Pro zajištění územních podmínek pro železniční dráhy v řešeném území se vymezují zejména plochy 
dopravní infrastruktury (DX) trasy železničních tratí a koncepční prvky terminál hromadné dopravy 
a železniční stranice. Tyto plochy, trasy a prvky jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití 
ploch jsou stanoveny v bodě 8.  

6.3.5. Koncepce silniční dopravy 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní hlavní síť pozemních komunikací pro automobilovou dopravu 
se vymezují zejména plochy dopravní infrastruktury (DX) a případně plochy veřejných prostranství (PV). Tyto 
plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

6.3.6. Koncepce statické dopravy 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní veřejné parkování v řešeném území se vymezují zejména 
plochy dopravní infrastruktury (DX), plochy veřejných prostranství (PV) a koncepční prvky hromadná garáž, 
hromadná garáž P+G, odstavná a parkovací plocha, terminál hromadné dopravy a truck centrum. Tyto 
plochy a prvky jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch jsou stanoveny v bodě 8. 

Pro kvalitnější statickou dopravu jsou nově vymezeny tyto koncepční prvky: 

a) DK-01: hromadná garáž P+G při ústí ulice Sadové; 

b) DK-02: hromadná garáž P+G v bloku zástavby na křížení ulic M. R. Štefánika a Dr. E. Beneše; 

c) DK-03: odstavná a parkovací plocha u šumperského hřbitova sloužící obsluze plochy; 

d) DK-04: hromadná garáž P+G při ulici Langrově; 

e) DK-05: hromadná garáž P+G u hlavního nádraží; 



2 0 2 0  O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

A.1-14 knesl kynčl architekti s.r.o. 

f) DK-06: odstavná a parkovací plocha při Bratrušovském koupališti sloužící především jeho obsluze.; 

g) DK-07: odstavná a parkovací plocha v lokalitě Benátky při ulici Uničovské sloužící především obsluze 
plochy. 

6.3.7. Koncepce letecké dopravy 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní leteckou dopravu se vymezuje koncepční prvek heliport 
na ploše č. 091, který je zobrazen v Hlavním výkrese (I/02.1). 

6.4. Koncepce technické infrastruktury 

6.4.1. Koncepce zásobování vodou 

Pro zajištění územních podmínek pro zásobování vodou se vymezují zejména koncepční prvky vodovodní 
řad hlavní, koncepční prvky vodovodní řad ostatní, koncepční prvky vodní zdroj a koncepční prvky vodojem. 
Trasy a prvky koncepce zásobování vodou jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury 
(I/02.2). 

Pro kvalitnější zásobení města jsou nově navrženy tyto prvky: 

a) TV-01: přeložka hlavního vodovodního řadu propojujícího vodojem Bludov s vodojemem Vyhlídka 
mezi ulicí Prievidzskou a vodojemem Hradisko; 

b) TV-02: přeložka hlavního vodovodního řadu přicházejícího do vodojemu Skalka z Rapotína, v rámci 
rozvojových oblastí Zemědělská a Bratrušovská-východ; 

c) TV-03: přeložka hlavního vodovodního řadu propojujícího vodojem Bludov s vodojemem Vyhlídka 
mezi Bratrušovským potokem a ulicí Šumavskou; 

d) TV-04: vodovodní řad ostatní z vodojemu Skalka do rozvojové oblasti Zemědělská, propojení s TV-03; 

e) TV-05: vodovodní řad ostatní ulicí Šumavskou, propojení stávajících řadů; 

f) TV-06: přeložka hlavního vodovodního řadu propojujícího vodojem Bludov s vodojemem Vyhlídka 
mezi Bratrušovskou ulicí a domovem důchodců; 

g) TV-07: přeložka dvou souběžných vodovodních řadů ostatních mezi vodojemem Vyhlídka a ulicí 
Pod Vyhlídkou; 

h) TV-08: hlavní vodovodní řad od Žerotínovy ulice k Bělidlu a propojení do ulice Průmyslové. 

6.4.2. Koncepce odkanalizování 

Pro zajištění územních podmínek pro odkanalizování se vymezují zejména plochy technické infrastruktury, 
trasy kanalizační stoky hlavní, trasy kanalizační stoky ostatní, trasy kanalizační dešťové stoky významné, 
koncepční prvky čistírna odpadních vod a koncepční prvky dešťová zdrž na kanalizaci. Plochy koncepce 
odkanalizování jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 
8.Trasy a prvky koncepce odkanalizování jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury 
(I/02.2). 

Pro kvalitnější odkanalizování jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové trasy a koncepční prvky: 

a) TK-01: kanalizační stoka ostatní pro odkanalizovaní rozvojových ploch mezi Bratrušovskou ulicí 
a Bratrušovským potokem, podél Bratrušovského potoka; 

b) TK-02: kanalizační stoka ostatní pro odkanalizovaní rozvojových ploch v rozvojové oblasti Zemědělská, 
podél Bratrušovského potoka k ulici Šumavské; 

c) TK-03: kanalizační stoka dešťová významná pro odkanalizování protierozních a retenčních opatření 
do potoka Temence; 

d) TK-04: kanalizační stoka hlavní od Uničovské ulice podél Desné a náhonu přes Žerotínovu ulici a dále 
na jihozápad k retenční zdrži u Bratrušovského potoka; 

e) TK-05: kanalizační stoka hlavní v trase současné otevřené vodoteče jihozápadně od křížení ulic Lidické 
a Uničovské k Desné; 

f) TK-06: rozšíření čistírny odpadních vod Šumperk; 

g) TK-07: rozšíření čistírny odpadních vod Šumperk. 
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6.4.3. Koncepce odpadového hospodářství 

Pro zajištění podmínek pro odpadové hospodářství se vymezují zejména koncepční prvky sběrný dvůr, které 
jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.2). 

6.4.4. Koncepce zásobování elektrickou energií 

Pro zajištění podmínek pro zásobování elektřinou se vymezují zejména trasy elektrického vedení přenosové 
soustavy 400 kV, trasy elektrického vedení distribuční soustavy 110 kV, trasy elektrického vedení distribuční 
soustavy 22 kV významného a koncepční prvky elektrická stanice. Trasy a prvky koncepce zásobování 
elektřinou jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.2). 

Pro kvalitnější zásobování elektrickou energií jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové trasy a koncepční 
prvky: 

a) TE-01: elektrická stanice transformační 110/22 kV „Šumperk-jih“ v k.ú. Šumperk, včetně napájecího 
elektrického vedení 110 kV; 

b) TE-02: elektrická stanice transformační 110/22 kV „Šumperk-sever“ v k.ú. Dolní Temenice; 

c) TE-03: napájecí elektrické vedení 110 kV pro elektrickou stanici transformační 110/22 kV „Šumperk-
sever“ v k.ú. Dolní Temenice; 

d) TE-04: přeložka elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV v k.ú. Horní Temenice, ul. Bohdíkovská; 

e) TE-05: přeložka elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV v k.ú. Horní Temenice, ul. Hrabenovská; 

f) TE-06: nové elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV napájené z nové elektrické stanice 
transformační 110/22 kV „Šumperk-sever“ v k.ú. Horní Temenice, Dolní Temenice a Šumperk; 

g) TE-07: nové elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV napájené z nové elektrické stanice 
transformační 110/22 kV „Šumperk-jih“ v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice; 

h) TE-08: přeložka elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV, včetně odboček,  
v k.ú. Dolní Temenice, ul. Pod Rozhlednou a Prievidzská; 

i) TE-09: přeložka elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV, včetně odboček,  
v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice mezi ul. Zábřežskou a Bludovskou; 

j) TE-10: přeložka elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV, včetně odboček,  
v k.ú. Dolní Temenice, ul. Bratrušovská a Zemědělská; 

k) TE-11: přeložka elektrických vedení distribuční soustavy 22 kV v k.ú. Šumperk, jihozápadně 
od ul. Uničovské; 

l) TE-12: nové elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV z nové elektrické stanice transformační 
110/22 kV „Šumperk-sever“ do stávající elektrické stanice distribuční „Kiosek“ v k.ú. Dolní Temenice, 
mezi ul. Pod Rozhlednou, Prievidzskou a Temenickou. 

6.4.5. Koncepce zásobování plynem 

Pro zajištění podmínek pro zásobování plynem se vymezují zejména trasy plynovodu VTL, trasy plynovodu 
STL významného a koncepční prvky regulační stanice. Trasy a prvky koncepce zásobování plynem jsou 
zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.2). 

Pro kvalitnější zásobování plynem jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové trasy a koncepční prvky: 

a) TP-01: přeložka VTL plynovodu vedoucího z Temenice do Rapotína, včetně stanice katodové ochrany, 
včetně odbočky VTL ke stávající regulační stanici při ulici Zemědělské; 

b) TP-02: přeložka regulační stanice plynu STL/NTL jižně od ulice Pod Senovou; 

c) TP-03: přeložka VTL plynovodu vedoucího od hřbitova na ulici Zábřežské do Temenice v prostoru 
rozvojové oblasti Nad Cihelnou; 

d) TP-04: přeložka VTL plynovodu vedoucího od čistírny odpadních vod k regulační stanici u areálu 
PARS; 

e) TP-05: STL plynovod mezi ulicemi Zábřežskáou a Prievidzskou přes rozvojové oblasti Skřivánčí pole 
a Nad Cihelnou. 
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6.4.6. Koncepce zásobování teplem 

Pro zajištění podmínek pro zásobování teplem se vymezují zejména trasy teplovodního vedení významného, 
koncepční prvky výtopna, kotelna systému zásobování teplem a koncepční prvky oblast specifického 
energetického režimu. Trasy a prvky koncepce zásobování teplem jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce 
technické infrastruktury (I/02.2). 

6.4.7. Koncepce elektronických komunikací 

Pro zajištění podmínek pro elektronické komunikace se vymezují zejména trasy elektronického 
komunikačního vedení významného a koncepční prvky elektronického komunikačního zařízení významného. 
Trasy a prvky koncepce elektronických komunikací jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické 
infrastruktury (I/02.2). 
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7. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

7.1. Koncepce smíšené nezastavěného území a zemědělské krajiny 

Pro zajištění různorodosti nezastavěné krajiny, zajištění její ekologické stability, jejího hospodářského, případně 
i rekreačního využití a dobré dostupnosti se vymezují zejména plochy smíšené nezastavěného území (NS). Tyto 
plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

7.2. Koncepce lesů 

Pro zajištění kvalitních podmínek růstu lesa, zajištění ekologické stability krajiny, rekreačního a hospodářského využití 
a dobré dostupnosti a prostupnosti se vymezují zejména plochy lesní (NL). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním 
výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

7.3. Koncepce vodních toků a ploch 

Pro zajištění územních podmínek pro hospodaření s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky 
a suchem, pro regulaci vodního režimu v území a pro prostupnost podél vodních toků a ploch se vymezují plochy vodní 
a vodohospodářské (W) a trasy úprava na vodním toku. Plochy koncepce vodních toků a ploch jsou zobrazeny 
v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. Trasy koncepce jsou zobrazeny 
ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/2.2). 

7.4. Územní systém ekologické stability (ÚSES)  

Pro zajištění územních podmínek k ochraně a rozvoji přírodě blízkých ekosystémů a jejich vzájemných vazeb 
se vymezuje územní systém ekologické stability (ÚSES). ÚSES je zobrazen v Hlavním výkrese (I/02.1), kde je členěn 
na územní systém ekologické stability – biocentrum a  územní systém ekologické stability – biokoridor, 
a v podrobnějším členění ve Schématu územního systému ekologické stability (I/S3). 

7.4.1. Prvky ÚSES se vymezují tyto: 

a) nadregionální biokoridor: K 89, K 91; 

b) regionální biocentra: RBC 18, RBC 1930, RBC 1931; 

c) lokální biocentra: LBC 2, LBC 4–21; 

d) lokální biokoridory: LBK 1, LBK 3–21, LBK 25–29. 

7.4.2. Podmínky ÚSES 

V biocentrech a biokoridorech ÚSES není přípustné jakékoli využití podstatně omezující aktuální 
či potenciální funkčnost ÚSES. Do ÚSES nelze umisťovat stavby, a to ani v zastavěném území 
ani v zastavitelných plochách, vyjma zdola uvedených, přičemž jejich soulad s funkčností ÚSES bude 
posuzován v navazujících správních řízeních: 

a) stavby pro vodní hospodářství, včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany, pokud jde o stavby 
ve veřejném zájmu, za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

b) stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, 
za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami a koridory ÚSES 
a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

c) stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, 
za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami a koridory ÚSES 
a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 

7.5. Koncepce prostupnosti krajiny 

Územní podmínky pro prostupnost řešeného území zajišťuje zejména koncepce prostupnosti a obsluhy území, 
případně koncepce vodních toků a ploch. 

7.6. Koncepce protipovodňové a protierozní ochrany 

Pro zajištění územních podmínek pro ochranu především zastavěného území a zastavitelných ploch před záplavami 
a pro podporu retenční a protierozní schopnosti krajiny se vymezují zejména plochy vodní a vodohospodářské (W), 
plochy smíšené nezastavěného území, trasy liniového protipovodňového opatření, trasy liniového protierozního 
opatření, trasy úprav na vodním toku, koncepční prvky bodových protipovodňových opatření, koncepční prvky ploch 
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pro retenci a koncepční prvky plošného protierozního opatření. Plochy koncepce jsou zobrazeny v Hlavním výkrese 
(I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. Trasy a prvky koncepce jsou zobrazeny ve Výkrese 
koncepce technické infrastruktury (I/2.2). 

Pro ochranu před záplavami a pro podporu retenční a protierozní schopnosti krajiny jsou konkrétně vymezeny: 

a) PP-01: liniové protierozní opatření v lokalitě Nad Hniličkou; 

b) PP-02: liniové protierozní opatření pod silnicí na Hrabenov (pod bývalou hrabenovskou skládkou); 

c) PP-03: liniové protierozní opatření podél komunikace nad zástavbou ulic Italské a Francouzské; 

d) PP-04: plocha pro retenci na bezejmenném vodním toku nad ulicí Tichou; 

e) PP-05: liniové protierozní opatření podél komunikace k hájovně k ploše pro retenci nad ulicí Tichou; 

f) PP-06: liniové protierozní opatření v trati Skřivánčí pole od komunikace k hájovně ke stávajícímu poldru  
nad ulicí Vojanovou; 

g) PP-07: liniové protierozní opatření v trati Skřivánčí pole od komunikace k hájovně k ploše pro retenci 
nad Základní školou Sluneční; 

h) PP-08: liniové protierozní opatření nad temenickým hřbitovem; 

i) PP-09: liniové protierozní opatření západně nad ulicí Zemědělskou; 

j) PP-10: liniové protierozní opatření východně od ulice Bratrušovské; 

k) PP-11: úprava na vodním toku Temenci z Horní Temenice po soutok s Bratrušovským potokem; 

l) PP-12: úprava na vodním toku Bratrušovský potok od poldru po soutok s Temencem; 

m) PP-13: úprava na vodním toku Bratrušovský potok od soutoku s Temencem po křížení s železnicí; 

n) PP-14: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné od Vikýřovic po železniční most, včetně 
rekonstrukce lávky; 

o) PP-15: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné od železničního mostu po areál Cembrit; 

p) PP-16: liniové protipovodňové opatření na levém břehu Desné podél Vikýřovické ulice a podél toku Desné 
od železničního přejezdu po most na ulici Uničovské; 

q) PP-17: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné od areálu Cembrit po most na ulici Uničovské; 

r) PP-18: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné od mostu na ulici Uničovské podél Desné, dále 
podél levého břehu náhonu po areál Sumtex; 

s) PP-19: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné západně od areálu Bělidlo a dále k severu 
k Bratrušovskému potoku a podél něj k železničnímu propustku; 

t) PP-20: bodové protipovodňové opatření úprava jezu u areálu Bělidlo; 

u) PP-21: bodové protipovodňové opatření rekonstrukce mostu přes Desnou na ulici Žerotínově; 

v) PP-22: bodové protipovodňové opatření úprava jezu na začátku náhonu k areálu Sumtex; 

w) PP-23: bodové protipovodňové opatření rekonstrukce mostu přes Desnou na ulici Uničovské; 

x) PP-24: liniové protipovodňové opatření na pravém břehu Desné od areálu Sumtex podél ulice Žerotínovy k mostu 
přes Desnou; 

y) PP-25: liniové protipovodňové opatření na ochranu navržených ploch technické infrastruktury u čistírny odpadních 
vod; 

z) PP-26: plošné protierozní opatření nad stávajícím poldrem nad ulicí Vojanovou; 

aa) PP-27: liniové protierozní opatření od ulice Bludovské ke stávajícímu poldru nad ulicí Vojanovou; 

bb) PP-28: liniové protierozní opatření podél navržené plochy dopravní infrastruktury; 

cc) PP-29: plocha pro retenci nad Základní školou Sluneční; 

dd) PP-30: liniové protierozní opatření nad ulicí Pod Hájovnou k ploše pro retenci nad Základní školou Sluneční. 
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7.7. Koncepce rekreace v krajině 

Pro zajištění územních podmínek pro rekreaci obyvatel především v nezastavěném území se vymezují zejména plochy 
rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN). Plochy koncepce jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) 
a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. 

7.8. Koncepce dobývání nerostných surovin 

Územní plán nestanovuje koncepci dobývání nerostných surovin. 
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8. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH 

8.1. V celém řešeném území jsou obecně přípustné: 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) pozemky vodních toků a ploch včetně mokřadů; 

j) územní systém ekologické stability; 

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

l) fotovoltaické elektrárny na střechách a fasádách budov; 

m) trasy a koncepční prvky veřejné infrastruktury vymezené územním plánem. 
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8.2. Plochy smíšené obytné (SX) 

8.2.1. Hlavní využití není stanoveno. 

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

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

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

b) garáže a parkoviště, které nesouvisejí s přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, pouze jako 
stavby dočasné; 

c) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení pouze jako stavby dočasné; 

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

8.2.4. Nepřípustné využití: 

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

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

c) rodinné domy ve stávající sídlištní bytové zástavbě. 

8.2.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.3. Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

8.3.1. Hlavní využití je stanoveno pro: 

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

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

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

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

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

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

8.3.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno., přičemž soulad bude posuzován v navazujících správních 
řízeních: 

a) garáže a parkoviště, které nesouvisejí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, 
pouze jako stavby dočasné; 

b) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení pouze jako stavby dočasné. 

8.3.4. Nepřípustné využití: 

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

b) stavby pro rodinnou rekreaci. 

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

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

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

8.4.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno., přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) garáže a parkoviště, které nesouvisejí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, 
pouze jako stavby dočasné; 

b) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení pouze jako stavby dočasné. 

8.4.4. Nepřípustné využití: 

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

b) stavby pro rodinnou rekreaci. 

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



2 0 2 0  O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

A.1-24 knesl kynčl architekti s.r.o. 

8.5. Plochy občanského vybavení (OX) 

8.5.1. Hlavní využití: 

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

b) tělovýchova a sport; 

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

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

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

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

b) garáže a parkoviště, které nesouvisejí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, 
pouze jako stavby dočasné; 

c) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení pouze jako stavby dočasné. 

8.5.4. Nepřípustné využití není stanoveno. 

8.5.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.6. Plochy smíšené výrobní (VS) 

8.6.1. Hlavní využití není stanoveno. 

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

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

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

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

b) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení pouze jako stavby dočasné; 

c) garáže a parkoviště, které nesouvisejí s přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, pouze jako 
stavby dočasné. 

8.6.4. Nepřípustné využití: 

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

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci. 

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

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

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

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

a)garáže a parkoviště, které nesouvisejí s přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, pouze jako 
stavby dočasné; 

b) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení pouze jako stavby dočasné; 

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

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

a) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.7.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.8. Plochy dopravní infrastruktury (DX) 

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

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

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

a)stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení pouze jako stavby dočasné; 

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

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

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

a) pozemky a stavby pro bydlení; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci; 

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

d) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

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

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

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

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

a)stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení pouze jako stavby dočasné; 

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

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

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

a) pozemky a stavby pro bydlení; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci; 

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

d) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.9.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).  
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8.10. Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

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

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

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

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

b) garáže nebo parkoviště, které nesouvisejí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, 
pouze jako stavby dočasné; 

c) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení pouze jako stavby dočasné; 

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

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

8.10.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby pro bydlení; 

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci; 

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

d) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.; 

e) garáže pro vozidla skupiny 2 a 3. 

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

8.11.1. Hlavní využití je stanoveno pro: 

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

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

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

8.11.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.11.4. Nepřípustné využití: 

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

b) pozemky a stavby pro bydlení; 

c) pozemky a stavby pro výrobu a skladování; 

d) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení; 

e) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

f) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.11.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.12. Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) 

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

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

8.12.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.12.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

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

c) pozemky a stavby pro těžbu nerostů; 

c)d) bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb. 

8.12.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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8.13. Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

8.13.1. Hlavní využití není stanoveno. 

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

8.13.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.13.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

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

c) pozemky a stavby pro těžbu nerostů; 

c)d) bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb. 

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

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

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

8.14.3. Podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

8.14.4. Nepřípustné využití: 

a) zatravněné pozemky s výměrou nad 1 ha; 

b) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

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

d) pozemky a stavby pro těžbu nerostů; 

d)e) bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb. 

8.14.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch).  
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8.15. Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

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

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

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

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

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

a) pozemky a stavby fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

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

c) pozemky a stavby pro těžbu nerostů. 

8.15.5. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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9. DOHODA O PARCELACI 

9.1. Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou 
s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto 
záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci"). 
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10. ÚZEMNÍ STUDIE 

10.1. Plochy určené pro zpracování územních studií se dělí podle předmětu řešení na územní studie ke stanovení 
struktury městských subcenter a jejich zapojení do území, a územní studie na zajištění deficitu statické dopravy 
a vymezení veřejných prostranství a územní studie pro stanovení struktury zástavby a vymezení veřejných 
prostranství. 

10.2. Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, jsou 
zobrazeny ve Výkrese základního členění území (I/01). 

10.2.1. Stanovují se územní studie ke stanovení struktury zástavby v městských subcentrech či v městském 
centru, v jejichž zadání bude zejména požadováno vymezení pozemků, staveb a zařízení především 
pro občanské vybavení, prověření možnosti výstavby lokálních dominant, případně navržení vnitřního členění 
objektů, prověření umístění parkovacích objektů a vymezení potřebných pozemků pro veřejná prostranství, 
včetně jejich konkrétního řešení: 

a) US-01: Zemědělská; 

b) US-04: Nad Cihelnou (jižně od Bludovské); 

c) US-07: Karlov (u ulice Blanické). 

10.2.2. Stanovují se územní studie pro zajištění deficitu statické dopravy a vymezení veřejných prostranství, 
v jejichž zadání bude zejména požadován výpočet chybějících odstavných a parkovacích stání a vyřešení 
tohoto deficitu ve vymezeném území při docházkové vzdálenosti do 300 m, napojení na komunikační síť 
města, případně navržení vnitřního členění objektu / objektů včetně prověření možnosti umístění občanského 
vybavení (zejména maloobchodu, administrativy a služeb) do jejich parteru: 

a) US-11: Revoluční. 

10.2.3. Stanovují se územní studie pro stanovení struktury zástavby a vymezení veřejných prostranství, 
v jejichž zadání bude zejména požadováno vymezení pozemků a jejich využití (především pozemků 
veřejných prostranství), podrobnější umístění a prostorové uspořádání staveb a podrobnější řešení veřejné 
infrastruktury: 

a) US-19: Bohdíkovská. 

10.3. Stavby, terénní úpravy, zařízení a jiná opatření, pro které postačí územní souhlas, jsou přípustné i při neexistenci 
zaevidované územní studie. 

10.4. V případě potřeby lze sousedící územní studie sloučit v jednu. Vymezené území i zadání územní studie vymezené 
Územním plánem může být rozšířeno nad rámec jejího stanovení Územním plánem. Vymezením území pro prověření 
změn jejich využití územní studií nelze územní studie vymezené Územním plánem dělit.  

10.5. Lhůta pro evidenci územní studie je stanovena na 6 let: od data nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Šumperk. 

▪ od data nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Šumperk pro US-01, US-04, US-07 a US-11; 

▪ od data nabytí účinnosti změny č. 2a ÚP Šumperk pro US-19. 

10.6. Územní studie, které nejsou vymezeny ve Výkrese základního členění území (I/02.1), se považují za územní studie 
z jiného podnětu, které může pořizovatel v souladu s § 30 odst. 3 Stavebního zákona podmínit úplnou nebo částečnou 
úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal. 
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11. REGULAČNÍ PLÁN 

11.1. Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním regulačního plánu, 
se nevymezují. 



2 0 2 0  O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

A.1-38 knesl kynčl architekti s.r.o. 

12. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ 

12.1. Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit: 

12.1.1. Veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji dopravní infrastruktury: 

▪ přeložka silnice I/44 Mohelnice – Petrov nad Desnou (plochy dopravní infrastruktury č. 449 a 457); 

▪ napojení přeložky I/44 na stávající silnici I/44 – ulici Jesenickou (plocha dopravní infrastruktury č. 572). 

12.1.2. Veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji technické infrastruktury: 

▪ TE-02: elektrická stanice transformační 110/22 kV „Šumperk-sever“ v k.ú. Dolní Temenice; 

▪ TE-03: napájecí elektrické vedení 110 kV pro elektrickou stanici transformační 110/22 kV „Šumperk-
sever“ v k.ú. Dolní Temenice. 

12.1.3. Veřejně prospěšná opatření určená k založení prvků územního systému ekologické stability: 

▪ nadregionální biokoridor K 89 (včetně LBC 17, LBC 20 a LB C21);  

▪ nadregionální biokoridor K 91; 

▪ regionální biocentra: RBC 18, RBC 1930 a RBC 1931. 
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13. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 

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

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

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

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

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

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

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

f) R6: územní rezerva pro plochu smíšenou výrobní č. 589; 

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

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

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

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

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

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

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

14.1.5. Stavební využití rozvojových ploch P8, P9, P10 a Z14 (vyjma ploch č. 669, 677 a 847) je možné 
až po vybudování komunikace propojující ulici Šumavskou s Bratrušovskou přes Zemědělskou na plochách 
č. 659, 679 a 816. 

14.1.6. Stavební využití rozvojových ploch Z15, Z16 a Z17 (vyjma ploch č. 249, 250, 255, 258, 261, 265, 266 a 267) 
je možné až po vybudování komunikace propojující ulici Šumavskou s Bratrušovskou přes Zemědělskou 
na plochách č. 659, 679 a 816 nebo po vybudování komunikace propojující ulici Šumavskou s Bratrušovskou 
na plochách č. 816 a 819. 

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

14.1.8. Využití ploch č. 748 a 749 je možné až po ukončení těžby nerostných surovin v objektu ložiska  
(č. 158 dle ZÚR OK). 
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15. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 

15.1. Pro všechny stavby na území městské památkové zóny, včetně veřejných prostranství, může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ve smyslu § 17 písm. d)  
a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

15.2. Pro všechny stavby včetně veřejných prostranství nacházející se na území města, které jsou zapsány do Ústředního 
seznamu kulturních památek ČR, může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt ve smyslu § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.3. Pro zdola stanovené stavby a veřejná prostranství může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt ve smyslu § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů: 

a) stavby a zařízení související s vymezenými městskými subcentry; 

b) stavby a zařízení související s terminálem hromadné dopravy, tj. s železniční stanicí a autobusovým nádražím. 
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16. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

16.1. Územní plán nestanovuje kompenzační opatření. 
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17. SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

17.1. Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Šumperk, pozbývá platnost Územní 
plán sídelního útvaru Šumperk schválený usnesením Zastupitelstva města Šumperka dne 5. února 1998, včetně všech 
jeho pozdějších změn. 



 



A.2. PŘÍLOHA Č. 1 (TABULKA PLOCH) 
SE ZAZNAČENÝMI ZMĚNAMI 
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1. OBSAH TABULKY PLOCH 

1.1. Tabulka ploch je řazená podle čísel ploch s rozdílným způsobem využití a obsahuje jejich orientační výměru. 

1.2. Tabulka ploch dále obsahuje: 

* využití plochy, tj. druh plochy s rozdílným způsobem využití 

SX Plochy smíšené obytné 

OV Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

OS Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

OX Plochy občanského vybavení 

VS Plochy smíšené výrobní  

TX Plochy technické infrastruktury 

DX Plochy dopravní infrastruktury 

PV Plochy veřejných prostranství 

ZV Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

RZ Plochy rekreace – zahrádkářské osady 

RN Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 

NS Plochy smíšené nezastavěného území 

NL Plochy lesní 

W Plochy vodní a vodohospodářské 

** číslo rozvojové plochy 

Z(číslo) plocha zastavitelná 

P(číslo) plocha přestavby 

K(číslo) plocha změny v krajině 

*** zastavěnost 

Maximální poměr (případně rozmezí poměru) součtu všech zastavěných ploch staveb a celkové výměry 
pozemku (jeho části nebo souboru pozemků) na ploše v procentech, přičemž stavební záměr nesmí omezit 
budoucí využití dalších pozemků v dané ploše; zastavěnost lze překročit, stanoví-li to zvlášť územní plán. 

**** maximální výška zástavby (případně další prostorové podmínky) 

X/Y Definovaná nepřekročitelná výška zástavby určená dvěma hodnotami, z nichž „X“ je maximální 
výška římsy nebo okapní hrany a „Y“ maximální výška hřebene střechy, respektive ustupujícího 
podlaží po úhlem 45°; počítá se v místě průčelí stavby otočené k  veřejnému prostranství; tuto 
výšku mohou překročit pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, vzduchotechnická 
a fotovoltaická zařízení, komíny, a drobné architektonické prvky, zejména nárožní věžičky a vikýře; 
maximální výšku lze rovněž překročit, stanoví-li to zvlášť územní plán. 

P+1 Maximální výška zástavby (včetně dostaveb, přístaveb a nástaveb) nepřekročí výšku převažující 
zástavby v ploše o více jak 1 typické nadzemní podlaží; výjimku tvoří pouze technická zařízení, 
např. stožáry, antény, vzduchotechnická a fotovoltaická zařízení, komíny, a drobné architektonické 
prvky, např. nárožní věžičky, vikýře; zástavba musí respektovat případnou stávající stavební čáru; 
rekreační charakter obytných vnitrobloků je nutné v přiměřeném rozsahu zachovat; prostorové 
podmínky lze rovněž překročit, stanoví-li to zvlášť územní plán. 

P Maximální výška zástavby nepřekročí výšku převažující zástavby v ploše; maximální výšku lze 
překročit, stanoví-li to zvlášť územní plán. 

***** struktura zástavby 

K Kompaktní charakter zástavby, tj. převažující části průčelí hlavních staveb na pozemcích lemující 
plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň (ZV) se umisťují na hranu rovnoběžnou s veřejným 
prostranstvím zpravidla v jeho těsné blízkosti, přičemž tyto hlavní stavby vytvářejí kompaktní 
hmotové rozhraní (bez stavebních mezer mezi nimi) mezi veřejným prostranstvím a zbylou částí 
plochy (např. nádvoří, zahrady), kde se zpravidla umisťují související stavby; jádro plochy zůstává 
zpravidla nezastavěné (např. jako sad či zahrada). 

L Lázeňská zahrada, tj. stávající charakter lázeňské zahrady u sanatoria při ulici Reissově je určen 
k zachování stávajícího podílu zastavěnosti plochy, výšky a solitérního charakteru. 
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U Uliční charakter zástavby, tj. převažující části průčelí hlavních staveb se umisťují na hranu 
rovnoběžnou s veřejným prostranstvím zpravidla v jeho těsné blízkosti, přičemž tyto hlavní stavby 
vytvářejí hmotové rozhraní mezi veřejným prostranstvím a zbylou částí plochy (např. nádvoří, 
zahrady), kde se zpravidla umisťují související stavby; jádro plochy zůstává zpravidla nezastavěné 
(např. jako zahrada či sad). 

****** další podmínky 

Informace o specifických podmínkách ploch stanovených v hlavní části výroku územního plánu: 

a) Etapizace: plocha je podmíněná etapizací; 

b) US-00: plocha je určena pro zpracování územní studie (včetně patřičného kódu); 

c) R0: plocha je stanovena pro územní rezervu (včetně patřičného kódu); 

d) DK-00: pro plochu je stanovena koncepce statické dopravy (včetně patřičného čísla prvku); 

e) PP-00: pro plochu je stanovena koncepce protipovodňové a protierozní ochrany (včetně patřičného 
kódu prvku); 

f) TK-00: pro plochu je stanovena koncepce odkanalizování (včetně patřičného kódu prvku); 

g) TE-00: pro plochu je stanovena koncepce zásobování elektrickou energií (včetně patřičného kódu 
prvku);  

h) OSPER: plocha nebo její část je zahrnuta do oblasti specifického energetického režimu; 

i) heliport: v ploše je stanoveno přípustné využití pro heliport; 

j) hřbitov: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky, stavby a zařízení pro veřejné pohřebnictví; 

k) chaty do 60 m² zastavěné plochy: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky a stavby 
pro rodinnou rekreaci do 60 m² zastavěné plochy;  

l) lázně: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky, stavby a zařízení pro lázeňství; 

m) mateřská škola: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky, stavby a zařízení mateřských škol; 

n) městské subcentrum: v ploše je stanoven rozvoj městského subcentra; 

o) základní škola: v ploše je stanoveno hlavní využití pro pozemky, stavby a zařízení základních škol; 

p) stavební čára min. 15 m od osy ul. Zemědělské: hlavní průčelí zástavby podél ul. Zemědělské se 
umisťuje minimálně 15 m od osy ul. Zemědělské na obě strany; 

q) max. výška zástavby: 13/17 m v pásu 30 m od osy ul. Zemědělské: výška zástavby v pásu 30 m 
na obě strany od osy ul. Zemědělské nepřekročí 13/17 m; při výpočtu výšky se postupuje obdobně, jak 
je uvedeno v části „maximální výška zástavby“; 

r) max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m od osy ul. Jesenické: výška zástavby v pásu 40 m na obě 
strany od osy ul. Jesenické nepřekročí 20 m; při výpočtu výšky se postupuje obdobně, jak je uvedeno 
v části „maximální výška zástavby“; 

s) komfortní pěší propojení mezi plochou č. 155 a 140: plocha je určena k zajištění komfortního pěšího 
propojení mezi plochami č. 155 a 140. 

 

 
 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

001 OV  0,09     

002 SX  0,39  P+1   

003 SX  0,19  P+1   

004 SX  0,32  P+1   

005 SX  0,25  P+1   

006 SX  0,26  P+1   

007 SX  0,14  P+1   



2 0 2 0  O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

A.2-4  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

008 SX  0,40  P+1   

009 SX  1,10  P+1   

010 SX  0,24  P+1  OSPER 

011 SX  0,10  P+1   

012 ZV  0,28 do 3 %   OSPER 

013 SX P18 0,35  13/17 U DK-04; OSPER 

014 SX  0,16  P+1   

015 SX  0,59  P+1   

016 SX  0,46  P+1   

017 SX  0,53  P+1   

018 OV  1,08     

019 ZV  0,34 do 3 %    

020 SX  0,39  P+1   

021 SX  0,32  P+1   

022 OV  0,11     

023 SX  0,32  P+1   

024 ZV  0,42 do 3 %    

025 OV  0,23     

026 PV P2 0,44     

027 ZV P2 0,39 do 3 %   DK-01 

028 SX P2 0,14  13/17 U  

029 SX  1,12  P+1   

030 DX P35 0,95     

031 SX  0,10  P+1   

032 SX  1,21  P+1   

033 SX  2,85  P+1  OSPER 

034 OV  0,26    OSPER 

035 SX  2,07  P+1  OSPER 

036 SX  1,83  P+1   

037 OV  0,50    OSPER 

038 SX  0,81  P+1  OSPER 

039 ZV  1,76 do 3 %   OSPER 

040 SX  0,92  P+1  US-11 

041 SX  1,81  P+1  US-11 

042 SX  0,21  P+1   

043 SX  1,18  P+1  US-11 



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-5 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

044 SX  1,82  P+1  US-11 

045 OV  0,59     

046 OV  0,79    OSPER 

047 SX  1,55  P+1  OSPER (část plochy) 

048 SX  0,80  P+1  OSPER 

049 SX  2,00  P+1  OSPER 

050 SX  1,73  P+1  OSPER 

051 SX  0,85  P+1   

052 SX  1,37  P+1   

053 SX  2,40  P+1   

054 SX  1,32  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m 
od osy ul. Jesenické 

055 OV  0,42    
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m 
od osy ul. Jesenické 

056 SX  1,12  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m 
od osy ul. Jesenické 

057 SX  0,28  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m 
od osy ul. Jesenické 

058 OV  0,24     

059 DX P20 0,66    
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m 
od osy ul. Jesenické 

060 SX  0,29  P+1   

061 OV  0,33     

062 OV  1,65     

063 ZV  2,57 do 3 %    

064 SX  0,45  P+1   

065 OV  1,27     

066 SX  2,29  P+1   

067 SX  0,77  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

068 SX  0,92  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

069 OV  0,89     

070 SX  0,23  P+1   

071 SX  0,75  P+1   

072 OV  0,37     

073 SX  1,55  P+1   

074 SX  1,05  P+1   

075 OV  1,82     



2 0 2 0  O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

A.2-6  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

076 OV  1,30     

077 SX  0,33  P+1   

078 SX P25 2,21  17/21 U  

079 SX  3,06  P+1   

080 OX P25 2,45  17/21  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

081 SX  0,84  P+1   

082 OV  0,96     

083 VS  1,17  15/15   

085 SX P27 1,19  13/17   

086 SX  1,05  P+1   

087 SX  2,53  P+1   

088 VS  6,31  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

089 VS  4,87  15/15   

090 SX  0,13  P+1   

091 OV  9,26    heliport 

092 SX  1,00  P+1   

093 SX  1,39  P+1   

094 OV  0,95     

095 SX  1,23  P+1   

096 SX  0,17  P+1   

097 ZV  1,99 do 3 %    

098 SX  0,91  P+1   

099 OV  0,30     

100 SX  1,77  P+1   

101 SX  2,77  P+1   

102 PV  5,36    
protažení ul. Vřesové je vymezeno jako 
veřejné prostranství pro pěší a cyklistickou 
dopravu 

103 DX  1,91     

104 DX  0,64     

105 SX  0,91  P+1   

106 SX  1,14  P+1   

107 SX  0,84  P+1   

108 PV  1,21     

109 SX  0,48  P+1   

110 ZV  0,66 do 3 %    



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-7 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

111 SX P19 0,67  13/17 K; U  

112 PV P19 0,23     

113 SX P19 0,33  13/17 U  

114 SX  1,29  P+1   

115 OV  0,40     

116 PV  0,23     

117 SX  0,91  P+1   

118 OV  0,55     

119 SX  0,33  P+1   

120 DX  2,97     

121 OV  7,26    hřbitov 

122 OV Z13 2,962,28    hřbitov; DK-03 

123 SX  0,80  P+1   

124 SX  0,65  P+1   

125 SX Z12 1,47  7/10 U etapizace 

126 SX Z12 1,40  7/10 U  

127 SX Z12 1,06  7/10 U etapizace 

128 PV Z12 1,12     

129 SX Z12 2,02  7/10 U etapizace 

130 SX Z11 1,29  7/10 U etapizace 

131 SX Z11 0,47  7/10 U etapizace 

132 SX  0,44  P+1   

133 SX  2,28  P+1   

134 PV  0,63     

135 SX P7 1,29  7/10   

136 PV P7 0,72     

137 SX P7 1,16  7/10   

138 OX P7 2,63  10/14   

139 SX  0,69  P+1   

140 SX P7 1,34  13/17   

141 SX  0,21  P+1   

142 OV  0,48     

143 SX  1,54  P+1   

144 SX  1,85  P+1   

145 SX  2,06  P+1   

146 PV  2,10     



2 0 2 0  O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

A.2-8  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

147 SX  1,05  P+1   

148 SX  2,56  P+1   

149 SX  0,62  P+1   

150 SX  0,61  P+1   

151 SX  0,74  P+1   

152 SX  0,84  P+1   

153 SX P6 0,97  7/10 U  

154 ZV  4,58 do 3 %   
komfortní pěší propojení mezi plochou  
č. 155 a 140 

155 SX Z11 1,63  10/14  městské subcentrum; etapizace; US-04 

156 DX Z11 1,60     US-04 (část plochy) 

157 SX Z11 1,93  7/10 U etapizace 

158 SX Z11 1,46  7/10 U etapizace 

159 SX Z11 1,61  7/10 U etapizace 

160 PV Z11 2,14    US-04 (část plochy) 

161 SX Z11 1,56  7/10 U etapizace 

162 OV Z11 1,29  7/10  mateřská škola; etapizace; US-04 

163 SX Z11 0,80  7/10 U etapizace 

164 DX  0,87     

165 OV Z10 2,03    základní škola 

166 SX  0,33  P+1   

167 PV  0,05     

168 SX  1,01  P+1   

169 SX P5 1,02  7/10   

170 PV P5 0,15     

171 SX  4,44  P+1  OSPER 

172 OV  0,65    OSPER 

173 PV  1,11     

174 SX  0,94  P+1  OSPER 

175 SX  1,63  P+1  OSPER 

176 SX  0,56  P+1  OSPER 

177 SX  0,21  P+1  OSPER 

178 ZV Z9 1,51 do 3 %   OSPER 

179 SX Z9 1,29  10/14 K; U etapizace; OSPER 

180 SX Z9 0,98  10/14 K; U etapizace; OSPER 

181 SX Z9 0,39  10/14 U etapizace; OSPER 

182 SX Z10 0,60  10/14 U etapizace 



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-9 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

183 SX Z10 0,67  10/14 U etapizace 

184 SX Z10 0,80  10/14 U etapizace 

185 SX Z10 1,07  10/14 U etapizace 

186 SX Z10 1,28  10/14 U etapizace 

187 SX Z10 0,78  10/14 K; U  etapizace 

188 SX Z10 0,98  10/14 U etapizace 

189 PV Z9 1,78     

190 SX Z10 1,02  10/14 U etapizace 

191 SX Z10 0,91  10/14 U etapizace 

192 SX  0,63  P+1  OSPER 

193 VS  3,98  10/14   

194 SX  1,16  P+1  OSPER 

195 ZV  0,29 do 3 %   OSPER 

196 SX  2,33  P+1  OSPER 

197 OV  1,90    OSPER 

198 ZV  1,35 do 3 %   OSPER 

199 OV  1,00    OSPER 

200 SX  0,46  P+1  OSPER 

201 PV  1,64     

202 SX  2,86  P+1  OSPER 

203 ZV  0,22 do 3 %   OSPER 

204 SX  1,93  P+1  OSPER 

205 SX P16 0,34  13/17  OSPER 

206 PV  0,95     

207 SX P17 0,49  13/17  OSPER 

208 OV  1,06    OSPER 

209 SX  1,34  P+1  OSPER 

210 DX  0,87     

211 DX  2,50     

212 SX  2,14  P+1  OSPER 

213 PV P22 0,17     

214 SX P22 1,17  10/14  OSPER 

215 ZV  1,32 do 3 %   OSPER 

216 SX  3,52  P+1  městské subcentrum 

217 SX  0,41  P+1   

218 OV  0,68     



2 0 2 0  O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

A.2-10  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

219 SX  0,30  P+1   

220 SX  1,12  P+1   

221 SX  1,70  P+1   

222 OV  2,07    OSPER 

223 SX  1,77  P+1   

224 PV  4,61     

225 SX  1,22  P+1   

226 SX  0,80  P+1   

227 OV  0,25     

228 SX  1,10  P+1   

229 OV  0,37    OSPER 

230 SX  2,13  P+1  OSPER 

231 SX  2,15  P+1  OSPER 

232 SX  0,82  P+1  OSPER 

233 DX  0,61     

234 SX  1,54  P+1  OSPER 

235 PV P15 0,18     

236 SX P15 0,94  13/17  OSPER 

237 SX  1,41  P+1  OSPER 

238 SX Z15 1,13  13/17  etapizace; OSPER 

239 SX P10 0,75  13/17  etapizace; OSPER 

240 SX  1,79  P+1  OSPER 

241 SX Z15 1,69  13/17 U etapizace; OSPER 

242 OS  2,67  P+1  OSPER 

243 ZV  0,14 do 3 %   OSPER 

244 SX  1,30  P+1  OSPER 

245 PV  1,26     

246 SX  0,48  P+1  OSPER 

247 SX  2,24  P+1  OSPER 

248 SX  2,47  P+1  OSPER 

249 ZV Z15 0,50 do 3 %   OSPER 

250 OX Z15 1,27  13/17  DK-06; OSPER 

251 SX  0,14  P+1  OSPER 

252 SX Z15 1,17  13/17 U etapizace; OSPER 

253 OV Z15 1,05   K 
městské subcentrum; US-01; etapizace; 
OSPER 



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-11 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

254 OV P9 0,45   K 
městské subcentrum; US-01; etapizace; 
OSPER 

255 ZV Z15 0,94 do 3 %   US-01; OSPER 

256 PV Z15 0,61     

257 SX Z15 0,80  13/17 K; U etapizace; OSPER 

258 OS Z15 0,76    OSPER 

259 SX Z15 1,32  13/17 K; U etapizace; OSPER 

260 SX Z15 1,25  13/17 U etapizace; OSPER 

261 ZV Z17 0,22 do 3 %   OSPER 

262 SX Z17 0,50  13/17  etapizace; OSPER 

263 SX Z17 0,93  13/17  etapizace; OSPER 

264 SX Z17 0,92  13/17  etapizace; OSPER 

265 ZV Z17 0,22 do 3 %   OSPER 

266 ZV Z16 1,45 do 3 %    

267 SX Z15 0,33  13/17 U OSPER 

268 SX Z17 1,28  13/17  etapizace; OSPER 

269 PV Z17 0,10     

270 SX Z17 0,57  13/17  etapizace; OSPER 

271 DX  1,30     

272 OS  1,72     

273 OS P12 0,68    OSPER 

274 PV P12 0,19     

275 SX P12 0,66  10/14  OSPER 

276 SX Z18 0,71  10/14  OSPER 

277 SX Z18 1,65  10/14  OSPER 

278 SX Z18 3,12  10/14  OSPER 

279 PV Z18 1,55     

280 SX Z18 1,17  7/10   

281 SX  0,39  P+1   

282 OV  1,541,46    lázně 

283 OV  1,21     

284 SX Z18 1,84  7/10   

285 SX  0,37  P+1  OSPER 

286 OV  1,69    OSPER 

287 SX  0,91  P+1   

288 SX  1,02  P+1   

289 SX  0,77  P+1   



2 0 2 0  O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

A.2-12  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

290 OV  0,39     

291 SX  1,22  P+1   

292 PV  4,614,55     

293 SX  1,58  P+1   

294 SX  1,14  P+1   

295 SX  0,300,32  P+1   

296 OX  5,875,91  10/14   

297 SX  1,81  P+1   

298 SX  0,39  P+1   

299 RN K11 7,17     

300 OS Z19 1,10     

301 OV  1,45     

302 TX  0,59     

303 RZ  1,67  P   

304 NL  0,31     

305 SX Z20 1,39  7/10   

306 SX Z20 1,43  7/10   

307 ZV  0,28 do 3 %    

308 ZV Z20 0,56 do 3 %    

309 SX Z20 0,74  7/10   

310 SX P13 0,38  7/10   

311 OV  2,07    OSPER 

312 SX Z20 0,29  10/14   

313 SX  4,49  P+1  OSPER (část plochy) 

314 SX  0,95  P+1   

315 SX  1,08  P+1   

316 ZV  0,53 do 3 %    

317 SX  0,63  P+1   

318 SX  1,74  P+1   

319 PV  4,82     

320 SX  0,82  P+1   

321 SX  0,62  P+1   

322 SX  0,86  P+1   

323 SX Z21 1,92  7/10 U etapizace 

324 RN K20 4,85     

325 VS  2,05  10/14   



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-13 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

326 PV Z21 0,34     

327 ZV  6,40 do 3 %    

328 SX P21 0,90  10/14   

329 SX Z21 0,44  7/10  etapizace 

330 SX  2,96  P+1   

331 SX  1,23  P+1   

332 SX  0,72  P+1   

333 SX  0,80  P+1   

334 SX  0,68  P+1   

335 SX  0,75  P+1   

336 SX  0,78  P+1  OSPER 

337 SX  0,59  P+1   

338 SX  1,18  P+1  OSPER (část plochy) 

339 DX  2,18     

340 SX  2,20  P+1  OSPER 

341 SX P22 0,73  10/14  OSPER 

342 SX  1,06  P+1  OSPER 

343 SX  0,82  P+1   

344 SX  1,01  P+1   

345 SX  0,64  P+1   

346 SX  0,90  P+1   

347 SX  0,45  P+1   

348 ZV  0,21 do 3 %    

349 SX  0,76  P+1   

350 SX  0,77  P+1  OSPER 

351 OV  2,45     

352 PV  3,73     

353 SX P23 1,56  17/21  městské subcentrum; OSPER 

354 SX  0,34  P+1  OSPER 

355 SX  1,51  P+1  OSPER 

356 SX  2,26  P+1  OSPER 

357 ZV  0,24 do 3 %   OSPER 

358 SX  1,05  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

359 SX  0,77  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 



2 0 2 0  O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

A.2-14  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

360 SX  2,57  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

361 ZV  0,32 do 3 %   OSPER 

362 OV  0,65    OSPER 

363 SX  0,93  P+1  OSPER 

364 DX  0,69     

365 DX  2,77     

366 SX  0,69  P+1   

367 SX Z22 0,50  7/10P+1 U  

368 SX Z22 0,76  7/10P+1 U  

369 SX  0,48  P+1   

370 SX  1,12  P+1   

371 SX  0,98  P+1   

372 PV  1,36     

373 SX  0,72  P+1   

374 SX  4,36  P+1   

375 SX Z23 0,37  7/10 U  

376 SX Z23 0,28  7/10 U  

377 SX Z23 0,56  7/10 U  

378 RN K21 0,67     

379 VS Z41 7,36  15/15   

380 DX Z33 0,57     

381 PV  0,18     

382 SX  0,34  P+1   

383 SX  0,30  P+1   

384 PV Z23 1,13     

385 ZV P26 0,53 do 3 %    

386 PV P26 0,29     

387 OS  4,29     

388 SX Z23 2,65  7/10 U  

389 SX Z23 1,62  7/10 U  

390 SX Z23 0,17  7/10 U  

391 NL  3,18     

392 DX  8,94     

393 SX  1,11  P+1   

394 PV  0,31     



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-15 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

395 VS  4,61  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

396 PV P31 0,74     

397 VS  2,25  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

398 PV  0,35     

399 SX  1,38  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické; OSPER 

400 RN  1,40     

401 W  0,79     

402 ZV  0,38 do 3 %    

403 SX  0,26  P+1   

404 SX  0,90  P+1   

405 PV  0,53     

406 NS K14 0,36     

407 DX  0,21     

408 SX  0,44  P+1   

409 DX  0,16     

410 SX  1,42  P+1  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

411 DX  3,55     

412 SX P35 6,39  15/15   

413 SX  1,17  P+1   

414 OV  0,84    OSPER 

415 SX  1,66  P+1  OSPER 

416 SX  0,76  P+1  OSPER 

417 PV  0,66     

418 SX  1,40  P+1  OSPER 

419 DX  1,81    PP-23 

420 DX  2,44     

421 PV  1,05     

422 VS  1,98  10/14  OSPER 

423 SX  0,69  P+1  OSPER 

424 ZV P34 0,600,19 do 3 %    

425 OS  2,91    OSPER 

426 ZV  0,72 do 3 %   OSPER 

427 W  1,81     

428 PV P34P33 0,310,39     



2 0 2 0  O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

A.2-16  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

429 OSVS P34 1,651,99  10/14  DK-07; OSPER  

430 VS P33 2,91  15/15  OSPER 

431 VS  9,96  19/19  OSPER (část plochy) 

432 TX  1,42     

433 ZV P41 0,19 do 3 %    

434 W  1,95     

435 OX  1,20  10/10   

436 NS  0,74    R4 

437 NS K15 2,37     

438 DX  1,09     

439 VS  1,41  10/10   

440 NS  2,21     

441 OV  1,28     

442 SX  0,68  P+1   

443 SX Z25 0,32  7/10   

444 SX  0,30  P+1   

445 TX  0,29     

446 NS  1,51     

447 NS K14 0,76     

448 DX P32 1,07     

449 DX Z27 17,16     

450 NS  8,41     

451 PV Z22 0,19     

452 NS  0,92     

453 NS  2,20     

454 DX  0,48     

455 NS K22 2,83     

456 NS K22 10,83     

457 DX Z28 17,04    PP-21 

458 NL  0,52     

459 NS K23 2,64     

460 W  5,11    PP-22 

461 VS  3,79  15/15   

462 NS  0,29     

463 ZV Z30 0,85 do 3 %    

464 NL  0,78     
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knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-17 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

465 NS K19 2,21     

466 OX P37 2,23  15/15   

467 OX P37 1,88  15/15   

468 PV P37 0,96     

469 SX P37 1,72  10/14   

470 SX Z29 1,90  10/14 U městské subcentrum; US-07 

471 SX Z29 2,32  10/14 U  

472 ZV Z29 1,23 do 3 %   US-07 

473 SX P37 0,67  10/14 U US-07; městské subcentrum 

474 PV Z29 1,30    US-07 

475 PV Z12 0,22     

476 PV Z12 0,40     

477 RZ  3,42 do 3 % P   

478 PV P33 0,47     

479 DX  1,48     

480 SX P24 1,88  17/21   

481 PV P36 0,90     

482 VS  2,52  15/15  OSPER 

483 VS  0,97  15/15   

484 SX  0,39  P+1   

485 PV Z11 0,29     

486 NS  19,79     

487 DX P36 0,24     

488 DX Z29 1,02    US-07 (část plochy) 

489 VS Z33 1,58  15/15   

490 VS  1,64  15/15   

491 PV  0,17     

492 OS Z29 0,96     

493 PV Z29 0,29     

494 SX Z29 1,00  10/14 U US-07 

496 OX P36 3,48  10/14  OSPER 

498 OX P36 2,82  13/17  OSPER 

499 DX  0,51     

500 PV Z35 0,55     

501 PV P36 0,13     

502 SX  2,06  P+1  OSPER 
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A.2-18  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

503 PV  2,34     

504 SX  1,66  P+1   

505 SX  0,91  P+1   

506 SX  0,93  P+1   

507 SX  0,47  P+1   

508 SX  0,60  P+1   

509 SX  0,80  P+1   

510 SX  0,66  P+1   

511 SX  0,57  P+1   

512 OS  5,31     

513 SX  0,34  P+1   

514 SX  1,60  P+1   

515 VS  4,91  15/15   

516 DX  0,49     

517 SX  1,32  P+1   

518 SX P38 2,50  15/15 U 
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

519 DX  0,19     

520 VS P39 4,87  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

521 ZV Z31 4,252,94 do 3 % 5/7   

522 PV Z31 0,650,82     

523 SX  0,74  P+1   

524 OX P40 0,55  17/21  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

525 SX P28 0,89  17/21  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

526 SX  0,90  P+1   

527 OS  1,97    
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

528 OX  2,79  17/21  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

529 VS  1,321,41  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

530 VS Z31 6,136,79  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

531 DX  0,18     

532 VS  0,470,71  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 
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knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-19 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

533 VS Z32 5,144,13  15/15   

534 OV  0,75     

535 NL  0,72     

536 DX  2,42     

537 VS  21,55  15/15   

538 PV Z39 1,20     

539 NS  10,30    R1 

540 VS  4,29  15/15   

541 DX Z42 3,59     

542 NS  7,87    R3 

543 W  3,33    PP-20 

544 DX  1,54     

545 PV Z24 0,63     

546 VS Z24 3,87  15/15   

547 NS K25 0,59     

548 NS K24 1,64     

549 PV  0,93     

550 VS  2,06  15/15   

551 VS  5,23  15/15   

552 PV Z42 0,36     

553 NS  13,09    R2 

554 PV Z42 0,27     

555 NS  1,62     

556 NS  5,92     

557 W  0,60     

558 NS  5,01     

559 TX  0,75     

560 W  0,55     

561 TX  0,72     

562 VS Z39 3,53  15/15   

563 DX  0,88     

564 DX Z32 2,212,24     

565 VS Z32 4,765,51  15/15   

566 ZV Z32 3,291,49 do 3 %    

567 NS  0,40     

568 OV  0,35    hřbitov 
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A.2-20  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

569 VS  4,044,08  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

570 VS  7,33  15/15  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

571 VS Z37 5,32  15/15   

572 DX Z38 10,72     

573 NS  1,48     

574 NS  2,72     

575 TX Z35 1,75    TE-01 

576 PV  0,48     

577 TX Z35 0,59    TK-07 

578 TX Z35 1,05    TK-06 

579 TX  3,46     

580 W  4,27     

581 NS  23,39     

582 NSVS K29 0,16  15/15   

583 DX  1,55     

584 NS  2,02     

585 SX  1,38     

586 PV  0,21     

587 NS  3,901,97    R7 

588 PVDX Z34 0,981,00     

589 NSVS Z34 6,067,98  15/15  R6 

590 NS  160,89     

591 NL  
109,0810

8,59 
    

592 PV P10 0,13     

593 NS  2,25     

594 DX  2,65     

595 NS  1,94     

596 NL  3,45     

597 SX  0,56  P+1   

598 SX  2,60  P+1   

599 SX  0,78  P+1   

600 PV  1,47     

601 SX  0,58  P+1   

602 ZV  0,32 do 3 %    



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-21 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

603 SX  0,35  P+1   

604 SX  1,42  P+1   

605 PV P1 0,13     

606 SX P1 0,53  7/10   

607 SX  2,51  P+1   

608 SX  0,52  P+1   

609 SX  1,26  P+1   

610 PV Z5 0,48     

611 SX Z5 0,60  7/10   

612 SX  1,95  P+1  OSPER (část plochy) 

613 PV  3,13     

614 OS  4,65    OSPER 

615 OS Z6 2,01    OSPER 

616 SX  0,75  P+1  OSPER 

617 SX  3,87  P+1  OSPER 

618 SX  0,98  P+1  OSPER 

619 OX  0,32  13/17  městské subcentrum; OSPER 

620 PV  0,13     

621 OX  0,55  17/21  
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

622 OV  0,28    OSPER 

623 SX  0,61  P+1  OSPER 

624 OV  2,91    OSPER 

625 SX  0,44  P+1  OSPER 

626 SX  0,61  P+1  OSPER 

627 SX  0,87  P+1  OSPER 

628 OX  0,67  17/21   

629 SX  1,12  P+1  OSPER 

630 SX  0,79  P+1  OSPER 

631 ZV Z8 0,58 do 3 %   OSPER 

632 SX Z9 0,77  7/10 U  

633 SX  0,82  P+1  OSPER 

634 SX  0,60  P+1  OSPER 

635 SX Z9 0,26  7/10 U etapizace 

636 DX Z39 0,66     

638 SX Z10 0,64  10/14 U etapizace 

639 SX Z9 1,25  10/14 U etapizace; OSPER 
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A.2-22  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

640 SX Z10 0,80  10/14 U etapizace 

641 OV  0,49    OSPER 

642 OX P4 1,21  13/17  městské subcentrum; OSPER 

643 OV  0,32    OSPER 

644 SX  0,44  P+1  OSPER 

645 SX  0,61  P+1  OSPER 

646 SX  0,20  P+1  OSPER 

647 DX Z10 1,58     

648 OX  1,05  13/17  OSPER 

649 DX  4,25     

650 SX P5 0,84  13/17  OSPER 

651 SX  0,67  P+1  OSPER 

652 SX P14 1,19  13/17  OSPER 

653 PV P14 0,08     

654 SX  0,81  P+1   

655 SX  0,75  P+1   

656 SX P11 0,51  13/17   

657 PV  0,17     

658 SX P10 0,70  13/17  etapizace; OSPER 

659 DX P10 0,35     

660 OV  2,81     

661 PV  1,19     

662 SX  2,05  P+1   

663 OV  0,96    hřbitov 

664 SX P8 0,55  13/17 U etapizace 

665 SX P8 0,95  13/17 U etapizace 

666 SX Z14 0,86  10/14 U etapizace 

667 SX Z14 1,81  7/10 U etapizace 

668 SX Z14 0,82  7/10 U etapizace 

669 ZV Z14 0,46 do 3 %   US-01 

670 PV P8 0,05     

671 OV P8 0,33    
stavební čára min. 15 m od osy ul. 
Zemědělské; US-01; etapizace 

672 SX Z14 1,22  10/14 U 
max. výška zástavby: 13/17 m v pásu 30 m 
od osy ul. Zemědělské; etapizace 

673 PV Z14 3,18     

674 SX Z14 1,32  7/10 U etapizace 
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knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-23 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

675 SX Z14 1,76  7/10 U etapizace 

676 SX Z14 0,56  7/10 U etapizace 

677 ZV Z14 0,42 do 3 %    

678 SX Z14 0,74  10/14 U 
max. výška zástavby: 13/17 m v pásu 30 m 
od osy ul. Zemědělské; etapizace 

679 DX  0,78    US-01(část plochy) 

680 SX Z14 0,94  10/14 U 
max. výška zástavby: 13/17 m v pásu 30 m 
od osy ul. Zemědělské; etapizace 

681 SX Z14 1,24  7/10 U etapizace 

682 SX Z14 2,21  7/10 U etapizace 

683 OS Z16 1,28  7/10  etapizace 

684 OS Z16 0,66  7/10  etapizace 

685 PV Z16 0,14     

686 RN K5 6,42     

687 RN  2,29     

688 W  1,25     

689 RN K3 1,86     

690 NS  10,18     

691 DX  2,26     

692 NS  52,13     

693 NL  373,72     

694 RN K4 4,30     

695 NS  47,33     

696 ZV Z44 4,84 do 3 %    

697 RN K8 6,84     

698 RZ  0,79  P  chaty do 60 m² zastavěné plochy 

699 RN K9 4,83     

700 RN K10 3,75     

701 NL  45,66     

702 RN K12 7,05     

703 RN K13 9,99     

704 NS  11,10     

705 SX Z7 1,59  7/10  OSPER 

706 ZV Z7 0,36 do 3 %   OSPER 

707 PV P3 0,13     

708 SX P3 0,59  13/17  OSPER 

709 SX  2,38  P+1  OSPER 
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A.2-24  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

710 OX  0,96  13/17  městské subcentrum; OSPER 

711 PV Z7 1,331,37     

712 SX Z7 0,49  7/10  OSPER 

713 SX Z7 0,690,80  
7/1010/1

4 
 OSPER 

714 SX  0,94  P+1  OSPER (část plochy) 

715 SX  1,32  P+1  OSPER 

716 SX  0,90  P+1  OSPER 

717 SX  1,26  P+1  OSPER (část plochy) 

718 VS  9,13  7/10  OSPER 

719 PV  2,51     

720 SX  2,36  P+1   

721 SX  0,73  P+1   

722 SX  0,30  P+1   

723 SX  1,42  P+1   

724 SX  0,15  P+1   

725 SX  0,23  P+1   

726 SX  2,98  P+1   

727 SX Z4 1,07  7/10   

728 PV Z4 0,36     

729 PV  0,28     

730 SX  0,91  P+1   

731 PV  0,16     

732 SX  0,62  P+1   

733 PV  0,06     

734 SX  1,01  P+1   

735 PV  0,10     

736 SX  8,53  P+1   

737 SX  3,46  P+1   

738 SX Z3 0,76  7/10   

739 PV Z3 0,86     

740 SX Z3 0,95  7/10   

741 SX Z3 0,28  7/10   

742 SX Z3 0,68  7/10   

743 DX  2,88     

744 SX  3,45  P+1   

745 PV  0,15     
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knesl kynčl architekti s.r.o. A.2-25 

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

746 SX  3,34  P+1   

747 PV  0,29     

748 OS Z2 2,31  7/10  etapizace 

749 RN K1 4,31    etapizace 

750 SX Z1 0,25  7/10   

751 SX  2,17  P+1   

752 SX  3,17  P+1   

753 RZ  0,40  P   

754 NL  9,45     

755 PV  0,03     

756 SX  0,82  P+1   

757 SX  3,17  P+1   

758 SX  0,63  P+1   

759 PV  0,82     

760 SX  1,69  P+1   

761 RZ  2,68  P  chaty do 60 m² zastavěné plochy 

762 RZ  0,56  P  chaty do 60 m² zastavěné plochy 

763 DX  3,05     

764 SX  0,68  P+1   

765 SX  0,36  P+1   

766 NL  3,44     

767 NS  115,95     

768 NL  6,54     

769 NL  97,02     

770 NL  12,15     

771 NS  5,27     

772 NL  38,94     

773 NL  8,89     

774 NL  4,57     

775 NL  10,84     

776 NL  3,55     

777 NS  
341,8534

1,70 
    

778 NL  4,02     

779 NS K2 0,95     

780 RZ  2,30  P   

781 RZ K16 0,21  5/7   
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A.2-26  knesl kynčl architekti s.r.o.  

číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

782 RZ K17 0,34  5/7   

783 OX  1,00  13/17  DK-02 

784 ZV Z11 0,65 do 3 %   US-04 

785 OV P26 0,45     

786 SX P26 1,35  17/21 U 
max. výška zástavby: 20 m v pásu 40 m  
od osy ul. Jesenické 

787 PV P9 0,05     

788 PV P8 0,05     

789 PV Z17 0,47     

790 ZV Z9 0,19 do 3 %   OSPER 

791 SX Z9 0,61  7/10 U etapizace; OSPER 

792 ZV Z3 0,50 do 3 %    

793 ZV Z10 0,20 do 3 %    

794 TX  0,27     

795 TX  0,32     

796 SX P7 0,93  10/14   

797 SX P7 0,99  10/14   

798 OV  0,15    OSPER 

799 SX  0,11  P+1   

800 PV  14,13    US-11 (část plochy) 

801 PV Z9 0,09     

802 SX Z9 0,50  10/14 U etapizace; OSPER 

803 DX P4 0,23     

804 OX P4 0,33  13/17  městské subcentrum; OSPER 

805 DX P46 0,56     

806 DX  0,60     

807 ZV Z12 0,44 do 3 %    

808 DX  1,02     

809 DX Z41 0,51     

810 SX  0,42  P+1   

811 OV  6,635,42   L lázně 

812 NL  1,26     

813 NL  1,51     

814 TX Z36 1,04    TE-02 

815 DX P45 0,85    DK-05 

816 DX  0,32     

817 PV Z15 0,08     
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číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

818 PV Z15 0,14     

819 PV Z15 0,90     

820 ZV Z36 0,29 do 3 %    

821 W  0,59     

822 NS K15 1,43     

823 NS K18 0,80     

824 NS  0,25    R5 

825 NS K26 1,43     

826 NS K27 0,94     

827 NS K28 7,58     

828 NS K29 8,89     

829 NS  1,07     

830 OV Z29 0,61    mateřská škola; US-07; městské subcentrum 

831 ZV Z23 0,43 do 3 %    

832 DX Z12 0,89     

833 DX Z12 0,37     

834 PV Z11 0,07     

835 PV Z10 0,11     

836 PV Z10 1,82     

837 DX Z9 0,67     

838 SX Z43 0,61  7/10  US-19 

839 SX  0,45  P+1   

840 SX  0,83  P+1   

841 SX  0,71  P+1   

842 SX  0,34  P+1   

843 SX Z7 0,43  7/10  OSPER 

844 SX Z7 1,30  7/10  OSPER 

845 SX Z7 0,17  7/10  OSPER 

846 SX  0,37  P+1   

847 SX Z14 0,18  10/14  
max. výška zástavby: 13/17 m v pásu 30 m 
od osy ul. Zemědělská 

848 PV Z15 0,14     

849 PV Z15 0,14    US-01 

850 OX P42 0,22  13/17  OSPER 

851 PV P42 0,15     

852 ZV  0,42 do 3 %   OSPER 

853 PV P43 0,15     
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číslo 
plochy 

využití 
plochy * 

číslo 
rozvojové 
plochy ** 

výměra 
plochy 

[ha] 

zastavě-
nost 
*** 

max. 
výška 

zástavby 
[m] **** 

struktura 
zástavby 

***** 
další podmínky ****** 

854 PV Z8 0,14     

855 DX Z9 0,29     

856 ZV  0,09 do 3 %   OSPER 

857 PV P44 0,15     

858 SX Z29 1,58  10/14 U městské subcentrum; US-07 

859 VS Z41 2,78  15/15   

860 SX Z7 0,63  7/10  OSPER 

861 OS  0,35     

862 SX  0,45  P+1  OSPER 

863 SX P7 0,16  7/10   

864 ZV  0,49 do 3 %    

865 ZV  0,80 do 3 %    

866 OX Z13 0,68  9/9   

867 SX  0,49  P   

868 PV Z32 0,60     

869 ZV Z32 1,52 do 3 %    

 

 



B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 



2 0 2 0   O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

B-2   knesl kynčl architekti s.r.o. 

1. VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

1.1. Jevy nadmístního významu dotčené Změnou č. 2a ÚP Šumperk 

1.1.1. Nadregionální biokoridor K89 

Byl upraven nadregionální biokoridor K 89 procházející tokem řeky Desné, a to v území severně od ulice 
Uničovské. Z biokoridoru byla vypuštěna jeho část ležící v zastavěném území v rámci existujícího 
podnikatelského areálu. Důvodem je zajištění souladu s úpravou ploch s rozdílným způsobem využití v tomto 
území (vymezení stabilizovaných ploch průmyslových areálů) s ohledem na výsledek prověření požadavků 
zadání změny č. 2 ÚP (dílčí změna 2/13). 

2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

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

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

2.1. Požadavky vyplývající z  PÚR ČR 

2.1.1. Vybrané republikové priority potenciálně ovlivněné Změnou č. 2a ÚP Šumperk: 

(1) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví; zachovat ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 

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

(3) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými 
a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

(4) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit. 

(5) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, 
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

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

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

(8) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato 
zařízení souběžně.  

(9) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby 
z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 
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2.1.2. Specifická oblast SOB3  

Řešené území spadá do Specifické oblasti SOB3. Specifické oblasti zahrnují obce, ve kterých je dle zjištěných 
skutečností nejnaléhavější potřeba řešení problémů z hlediska udržitelného rozvoje území. Účelem vymezení 
specifických oblastí je, aby v nich kraje, ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rámci svých působností 
vytvářely podmínky pro odstranění problémů s cílem umožnit udržitelný rozvoj území a to v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování definovanými stavebním zákonem a při respektování republikových priorit územního 
plánování a ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.  

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 hospodářství. 

b) 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.  

c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.  

2.2. Řešení  

2.2.1. Řešení požadavků vyplývající z republikových priorit PÚR ČR 

(1) Změna č. 2a ÚP nemá vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Z tohoto pohledu Změna č. 2a chrání a rozvijí 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví; zachová ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. 

(2) Změna č. 2a mění strukturu uspořádání ploch určených pro výrobu s ohledem na širší vazby v území. 

(3) Změna č. 2a nemá vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Z tohoto pohledu Změna č. 2a podporuje 
polycentrický rozvoj sídelní struktury. 

(4) Změna č. 2a mění strukturu uspořádání ploch určených pro výrobu v širším území nivy řeky Desné. K takové 
změně dochází s ohledem na širší vazby, dopravní dostupnost a potenciál rozvoje území (podrobněji viz kap. D 
odůvodnění – dílčí změny 2/2, 2/3, 2/6).  

(5) Změna č. 2a zachovává podmínky ÚP zajišťující migrační propustnost krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka. Prostřednictvím nově vymezených ploch nedochází k zamezení prostupnosti území; prostupnost je 
v rozvojových lokalitách pro zástavbu zajištěna vymezením ploch dopravní infrastruktury a veřejných prostranství 
(viz Hlavní výkres). 

(6) V rámci Změny č. 2a byl doplněn rozsah ploch určených pro výrobu a další podnikatelské aktivity, které vytvářejí 
pracovní příležitosti v oblasti Šumperka (viz zejména kap. D Odůvodnění změny. č. 2). 

(7) Změna č. 2a ÚP je řešena s ohledem na zajištění podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé 
formy cestovního ruchu a rekreace (např. zajištění cyklostezky podél Bratrušovského potoka v rámci dílčí změny 
2/2; viz zejména kap. D Odůvodnění změny. č. 2a). 

(8) Změna č. 2a potvrdila koncepci dopravní infrastruktury. Lokální změny ve vedení koridorů dopravní infrastruktury 
a veřejných prostranství byly vedeny snahou o lepší dostupnost území a zkvalitnění její obsluhy dopravní 
infrastruktury. 

(9) Změna č. 2a mění strukturu uspořádání ploch určených pro výrobu v širším území nivy řeky Desné. V tomto 
duchu se mění i uspořádání koridorů dopravní infrastruktury a veřejných prostranství zajišťující obsluhu území. 
Tyto plochy stejně jako významná část Šumperka je ovlivněna záplavovým územím řeky Desné. Územní plán 
proto stanovil Koncepci protipovodňové a protierozní ochrany tohoto území. Ta se Změnou č. 2a nezměnila. 

 

2.2.2. Řešení Změny č. 2a ÚP vzhledem ke specifické oblasti SOB3 

Změna č. 2a ÚP Šumperk nemá vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Územní plán nadále vytváří podmínky 
pro posílení sociálního a ekonomického rozvoje města, které je centrum specifické oblasti SOB3, respektive 
Jeseníků. Změna č. 2a ÚP Šumperk se netýká záměru realizace přeložky silnice I/44. 
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3. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy 
dne 22. 2. 2008. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
formou opatření obecné povahy dne 22. 4. 2011. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Aktualizaci č. 2b Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy dne 24. 4. 2017. Zastupitelstvo Olomouckého 
kraje vydalo Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy dne 
23. 9. 2019. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
formou opatření obecné povahy dne 25. 2. 2019. Aktualizace č. 1, 2b, 3 ZÚR OK se nedotýkají území města Šumperka 
ani na ně nemá vliv. Aktualizace č. 2a ZÚR OK, která byla vydána po společném jednání Změny č. 2 ÚP Šumperk, 
nevyvolává žádné změny ve Změně č. 2a územního plánu, a je tedy se změnou ÚP v souladu. Soulad územního plánu 
Šumperk ve znění změn č. 1 a 2a s Aktualizací č. 2a ZÚR OK bude řešen ve Změně č. 3 ÚP Šumperk (podrobněji viz 
kap. D 2.9. odůvodnění této změny ÚP). 

Změna č. 2a ÚP Šumperk je v souladu s územně plánovací dokumentací kraje, a to zejména v těchto případech: 

▪ úprava vymezení nadregionálního biokoridoru K89; 

▪ respektování již dříve vymezeného koridoru pro přeložku silnice I/44 a přivaděč. 

4. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Změna č. 2a ÚP Šumperk je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Změna č. 2a ÚP Šumperk uvádí 
Územní plán Šumperk do souladu s aktuálními právními předpisy, prověřila a aktualizovala aktuální stav území 
a prověřila aktuální požadavky na rozvoj, které jsou v souladu s hlavní koncepcí ÚP, což je hlavním cílem této změny. 

Hlavním cílem Změny č. 2a ÚP Šumperk, potažmo územního plánování jako takového, je harmonický rozvoj území. 
Cestou k dosažení tohoto cíle je vzájemná koordinace jeho jednotlivých složek při současném respektování optimální 
prostorové organizace území a jeho kulturně-historických hodnot. 

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

4.1. Soulad s cíli územního plánování 

Změna č. 2a ÚP Šumperk je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního zákona č. 283/2006 Sb. 

(1) Změna č. 2a ÚP Šumperk vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

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

(2) Změna č. 2a ÚP Šumperk mírně upravuje rozložení ploch s rozdílným způsobem využití. Stanovuje jejich 
podmínky a tím určuje koncepci prostorového uspořádání sídla.  

(3) Změna č. 2a ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní vztah mezi veřejnými a soukromými zájmy. 
Změna č. 2a ÚP Šumperk vytváří podmínky pro kvalitní činnost orgánů územního plánování zejména 
přehledným uspořádáním textové i grafické části a minimální možnou regulací s ohledem na ochranu hodnot 
území. 

(4) Změna č. 2a ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Změna č. 2a ÚP Šumperk 
pouze dolaďuje podmínky pro zajištění rozvoje přírodních, civilizačních a kulturních hodnot. 

(5) Změna č. 2a ÚP Šumperk přizpůsobila podmínky využití ploch novele stavebního zákona platné od 1. 1. 2018. 

4.2. Soulad s úkoly územního plánování 

Územní plán je v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 Stavebního zákona č. 283/2006 Sb. 

(1) Změna č. 2a ÚP Šumperk pouze dolaďuje vhodné podmínky pro zajištění rozvoje města a reaguje na aktuální 
změny v území a záměry na jeho rozvoj. Územní plán po zapracování Změny č. 2a nastavuje podmínky pro další 
komplexní rozvoj města v budoucích letech. 
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(2) Změna č. 2a ÚP Šumperk byla zpracována na základě Zadání po 4 letech od vydání Změny č. 1 ÚP Šumperk. 
V rámci Změny č. 2a ÚP Šumperk bylo prověřeno vymezení ploch v zastavěném a nezastavěném území 
i zastavitelných ploch (viz zejména kap. C a D Odůvodnění Změny č. 2a ÚP). 

(3) Změna č. 2a ÚP Šumperk stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání území 
zejména stanovením podmínek prostorového uspořádání v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

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

(5) Změna č. 2a ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Územní plán tak nadále vytváří 
podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof vymezením takových druhů ploch 
s rozdílným způsobem využití a jejich podmínek, které umožňují tato nebezpečí nezhoršovat a omezovat. 

(6) Změna č. 2a ÚP Šumperk upravila koncepci výroby. Územní plán tak nadále vymezuje plochy smíšené výrobní 
a plochy občanského vybavení, jejichž podmínky využívání jsou flexibilní pro náhlé hospodářské změny a jsou 
definovány především potřebou a objemem distribučních toků. 

(7) Změna č. 2a ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Územní plán tak nadále 
vymezuje plochy smíšené obytné takového rozsahu a takových podmínek, které napomáhají obnově a rozvoji 
sídelní struktury, kvalitě bydlení a každodenní rekreace. 

(8) Změna č. 2a ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Územní plán tak nadále 
stanovuje koncepci veřejné infrastruktury, která především minimalizuje objem nutných veřejných prostředků 
na změny v území. 

(9) Změna č. 2a ÚP Šumperk nemá vliv na zajištění civilní ochrany. 

(10) Změna č. 2a ÚP Šumperk nemá zásadní vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Územní plán stanovuje 
rekonstrukční a rekultivační zásahy vymezením ploch pro přestavbu a plochy změn v krajině. Změna č. 2a ÚP 
Šumperk ani Územní plán nevymezuje asanační zásahy. 

(11) Změna č. 2a ÚP Šumperk respektuje ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy 
záměrů na území a vytváří pro ni podmínky. 

(12) Změna č. 2a ÚP Šumperk nevymezuje na území města žádné plochy pro těžbu nerostných surovin. 

(13) Změna č. 2a ÚP Šumperk uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče. 
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POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 



2 0 2 0   O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   

 

C-2 knesl kynčl architekti s.r.o. 

1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 2a ÚP ŠUMPERK 

V této kapitole je popsáno splnění požadavků Zadání Změny č. 2a ÚP Šumperk, v závorce je uvedeno číslování dle 
Zadání. 

1.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území (A.) 

1.1.1. Obecné požadavky na základní koncepci (A.1.) 

a) Požadavek (A.1.1.) 

Bez požadavků. 

1.1.2. Požadavky na urbanistickou koncepci (A.2.) 

a) Požadavek (A.2.1.) 

Bez požadavků. 

1.1.3. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury (A.3.) 

a) Požadavek (A.3.1.) 

Bez požadavků. 

1.1.4. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny (A.4.) 

a) Požadavek (A.4.1.) 

Bez požadavků. 

1.1.5. Další požadavky (A.5.) 

a) Požadavek (A.5.1.) 

Prověřit změnu plošného a prostorového využití ploch č. 282 a 811 ve prospěch a zeleně (Sanatorka). 

Řešení 

Změna plošného a prostorového využití ploch byla prověřena a zapracována, podrobněji viz kap. D 2.1. 
tohoto odůvodnění. Změna se projevuje na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese 
Z2a/I/02.1 a v textové části Změny ÚP, respektive v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) ÚP Šumperk. 

b) Požadavek (A.5.2.) 

Prověřit změnu trasování koridoru dopravní infrastruktury č. 564 (Průmyslová zóna IV). 

Řešení 

Trasování koridoru bylo prověřeno a změna byla zapracována, podrobněji viz kap. D 2.2. tohoto odůvodnění. 
Změna se projevuje na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1 
a v textové části Změny ÚP, respektive v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) ÚP Šumperk. 

c) Požadavek (A.5.3.) 

Prověřit změnu plošného a prostorového využití ploch č. 587 a 589 ve prospěch výroby a skladování, včetně 
prověření trasování obsluhujícího koridoru dopravní infrastruktury č. 588 (Průmyslová zóna III). 

Řešení 

Změna plošného a prostorového využití ploch vč. trasování koridoru byla prověřena a zapracována, 
podrobněji viz kap. D 2.3. tohoto odůvodnění. Změna se projevuje na Výkrese základního členění území 
Z2a/I/01, na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1 a v textové části Změny ÚP, respektive v Příloze č. 1 (Tabulka 
ploch) ÚP Šumperk. 

d) Požadavek (A.5.4.) 

Prověřit změnu plošného a prostorového využití v lokalitě Karlov. 

Řešení 

Změna č. 2 ÚP Šumperk byla po veřejném projednání rozdělena na Změnu č. 2a a Změnu č. 2b. Změna 
plošného a prostorového využití ploch v lokalitě Karlov bude prověřena v rámci Změny č. 2b Územního plánu 
Šumperk.  
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e) Požadavek (A.5.5.) 

Prověřit účelnost vymezení koridoru veřejného prostranství z ulice Reissovy do ulice Gen. Krátkého přes 
pozemek parc. č. 1955/28, k.ú. Šumperk (Sallerova výstavba). 

Řešení 

Účelnost vymezení koridoru byla prověřena a bylo upraveno vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
podrobněji viz. kap. D 2.5. tohoto odůvodnění. Změna se projevuje na Výkrese základního členění území 
Z2a/I/01 a na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1. 

f) Požadavek (A.5.6.) 

Prověřit změnu plošného a prostorového využití plochy č. 078 ve prospěch zejména administrativního využití 
včetně parkování (Hedva). 

Řešení 

Změna nebyla provedena na základě pokynů po společném jednání. 

g) Požadavek (A.5.7.) 

Prověřit změnu výškových regulativ u plochy č. 713 (lokalita Skalka) 

Řešení 

Změna výškových regulativ byla prověřena a zapracována, podrobněji viz kap. D 2.7. tohoto odůvodnění. 
Změna se projevuje na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1 
a v textové části Změny ÚP, respektive v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) ÚP Šumperk. 

h) Požadavek (A.5.8.) 

Přizpůsobit ÚP Šumperk novým právním předpisům, zejména novele stavebního zákona a jeho prováděcím 
předpisům. 

Řešení 

ÚP Šumperk byl přizpůsoben novým právním předpisům, podrobněji viz kap D 2.8. tohoto odůvodnění. 
Změna se projevuje v textové části. 

i) Požadavek (A.5.9.) 

Přizpůsobit ÚP Šumperk aktuálním zněním nadřazené územně plánovací dokumentaci a Politice územního 
rozvoje ČR. 

Řešení 

Přizpůsobeno. Podrobněji viz kap. D 2.9. tohoto odůvodnění. 

j) Požadavek (A.5.10.) 

Prověřit a případně aktualizovat hranici zastavěného území. 

Řešení 

Hranice zastavěného území byla prověřena a aktualizována v několika lokalitách, podrobněji viz kap. D 2.10. 
tohoto odůvodnění. Změna se projevuje na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese 
Z2a/I/02.1 a v textové části. 

k) Požadavek (A.5.11.) 

Aktualizovat limity vycházející ze zvláštních právních předpisů (dle územně analytických podkladů). 

Řešení 

Limity využití území byly prověřeny a aktualizovány v Koordinačním výkrese, který je součástí tohoto 
odůvodnění. Podrobněji viz kap D 2.11. tohoto odůvodnění. 
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l) Požadavek (A.5.12.) 

Prověřit a případně specifikovat pojem tzv. dočasných staveb. 

Řešení 

Z textové části ÚP byly vypuštěny podmínky obsahující pojem „dočasná stavba“. Podrobněji viz kap. D 2.12. 
tohoto odůvodnění.  

m) Požadavek (A.5.13.) 

Prověřit změnu plošného a prostorového využití zejména plochy č. 429 ve prospěch výrobního areálu. 
Především prověřit pozemky parc. č. 2197, 4463, 4464, 4465, 1495/4, 3102, k.ú. Šumperk (Benátky). 

Řešení 

Změna plošného a prostorového využití ploch byla prověřena a zapracována, podrobněji viz kap. D 2.13. 
tohoto odůvodnění. Změna se projevuje na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese 
Z2a/I/02.1, na Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Z2a/I/03, v textové části a v Příloze 
č. 1 (Tabulka ploch). 

n) Požadavek (A.5.14.) 

Prověřit změnu plošného a prostorového využití zejména plochy č. 122 ve prospěch výrobního areálu. 
Především prověřit pozemek parc. č. 589/6, k.ú. Šumperk (u krematoria). 

Řešení 

Změna plošného a prostorového využití ploch byla prověřena a zapracována, podrobněji viz kap. D 2.14. 
tohoto odůvodnění. Změna se projevuje na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese 
Z2a/I/02.1 a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

o) Požadavek (A.5.15.) 

Prověřit účelnost pěšího propojení z ulice Wolkerovy směrem k vymezenému návrhovému koridoru 
veřejného prostranství č. 326. (Hrubínova) 

Řešení 

Účelnost pěšího propojení byla prověřena a propojení bylo zrušeno, podrobněji viz kap. D 2.15. tohoto 
odůvodnění. Změna se projevuje na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1. 

p) Požadavek (A.5.16.) 

Prověřit účelnost pěšího propojení z ulice Zábřežské na prodloužení ulice ulici Vančurovi směrem 
k lesoparku Cihelna. (Vančurova) 

Řešení 

Účelnost pěšího propojení byla prověřena a propojení bylo zrušeno, podrobněji viz kap. D 2.16. tohoto 
odůvodnění. Změna se projevuje na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1. 

q) Požadavek (A.5.17.) 

Prověřit účelnost všech vymezených navržených pěších propojení, zejména pěšího propojení v ploše č. 482. 

Řešení 

Účelnost pěších propojení byla prověřena a pěší propojení byla v některých lokalitách zrušena, v některých 
doplněna a jedno pěší propojení bylo upraveno. Podrobněji viz. kap. D 2.17. tohoto odůvodnění. Pro 
propojení, které bylo zrušeno, viz podrobněji kap. D 2.16. tohoto odůvodnění. Změna se projevuje na 
Hlavním výkrese Z2a/I/02.1. 

r) Požadavek (A.5.18.) 

Prověřit změnu plošného a prostorového využití plochy č. 631 ve prospěch bydlení. (Skřivánčí pole) 

Řešení 

Požadavek byl prověřen. Změna nebyla zapracována. Podrobněji viz kap. D 2.18. tohoto odůvodnění. 

s) Požadavek (A.5.19.) 

Prověřit změnu plošného a prostorového využití části plochy č. 591 ve prospěch bydlení. (Hájenka) 
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Řešení 

Změna plošného a prostorového využití byla prověřena a zapracována, podrobněji viz kap. D 2.19. tohoto 
odůvodnění. Změna se projevuje na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese 
Z2a/I/02.1 a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

1.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno 
prověřit (B.) 

Bez požadavků. 

1.3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro 
které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo (C.) 

a) Požadavek 

Prověřit potřebu a případně vymezit či zrušit veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a případně 
asanační zásahy vyplývající z řešení změny č. II Územního plánu Šumperk. 

Řešení 

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a případné asanační zásahy vyplývající z řešení Změny č. 2a 
ÚP Šumperk byly prověřeny. Bylo upraveno vymezení nadregionálního biokoridoru K89, podrobněji viz kap. D 2.19. 
tohoto odůvodnění. Změna se projevuje na Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Z2a/I/03. 

1.4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci (D.) 

1.4.1. Dohoda o parcelaci (D.1.) 

a) Požadavek (D.1.1.) 

Bez požadavků. 

1.4.2. Územní studie (D.2.) 

a) Požadavek (D.2.1.) 

Prověřit možnost a účelnost podmínění využití plochy Z43 zpracováním územní studie. 

Řešení 

Požadavek byl prověřen a pro zastavitelnou plochu Z43 byla stanovena podmínka – rozhodování o změnách 
v tomto území je podmíněno zpracováním územní studie US-19. Podrobněji viz. kap. D 2.20. tohoto 
odůvodnění. Změna se projevuje na Výkrese základního členění území Z2/I/01, v textové části a v Příloze 
č. 1. (Tabulka ploch). 

1.4.3. Regulační plán (D.3.) 

a) Požadavek (D.3.1.) 

Bez požadavků.  

1.5. Případný požadavek na zpracování variant řešení (E.) 

Bez požadavků. 

1.6. Požadavky na stanovení pořadí změn v území (etapizaci) (F.) 

Bez požadavků.  

1.7. Požadavky na vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb (G.) 

a) Požadavek 

Bez požadavků. 
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1.8. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jejího odůvodnění 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení (H.) 

1.8.1. Obsah změny územního plánu (H.1.) 

a) Požadavek 

Změna č. 2 Územního plánu Šumperk bude vycházet z grafické části ÚP Šumperk a bude zpracována 
v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Měřítka výkresů, případně 
jejich výřezů, budou odpovídat úplnému znění ÚP Šumperk. Textová část odůvodnění změny územního 
plánu bude obsahovat textovou část výroku se zaznačenými změnami, případně patřičné stránky textu se 
zaznačenými změnami. 

Řešení 

Požadavek byl splněn, viz grafická část změny č. 2a ÚP a kap. D 3. odůvodnění změny č. 2a ÚP. 

1.8.2. Odevzdání změny územního plánu (H.2.) 

a) Požadavek 

Jednotlivé fáze změny č. 2 Územního plánu Šumperk budou zejména obsahovat: 

▪ Návrh pro společné jednání s dotčenými orgány; 

▪ Návrh pro veřejné projednání; 

▪ Návrh pro vydání změny č. 2 zastupitelstvem města; 

▪ Úplné znění ÚP Šumperk po vydání Změny č. 2. 

Řešení 

Požadavek byl splněn, aktuálně je zpracován návrh pro společné jednání, další fáze budou následovat; viz 
kap. J odůvodnění změny č. 2a ÚP. 

1.9. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (I.) 

a) Požadavek 

Zpracovat Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle 
§50 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon). Požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů vyplývá ze stanoviska 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29. 01. 2018 k návrhu Zadání 
Změny č. 2 Územního plánu Šumperk.   

Posouzení vlivů na soustavu NATURA 2000 se nepožaduje. 

Řešení 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je 
zpracováno jako samostatná příloha, podrobněji viz kap. I  tohoto odůvodnění. 
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2. POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2a ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠUMPERK PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ 

Návrh Změny č. 2a Územního plánu Šumperk byl projednán způsobem podle §50 zákona č.183/2006 Sb., v platném 
znění („stavební zákon“). Tyto pokyny k úpravě návrhu byly zpracovány na základě výsledků společného jednání 
vyhodnocených pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem podle §51 stavebního zákona. 

2.1. Požadavek 

Vypustit změnu v lokalitě Hedva. 

Řešení 

Změna nebyla provedena. 

2.2. Požadavek 

Ponechat v ÚP tyto pěší prostupnosti, které jsou v návrhu navrženy k vypuštění: 

▪ k.ú. Horní Temenice parc.č. 170/2; 

▪ k.ú. Dolní Temenice parc.č. 921/6 „Potoční“; 

▪ k.ú. Dolní Temenice parc.č. 269/13 „Fibichova“; 

▪ k.ú. Šumperk parc.č.st. 74 „Zámeček“; 

▪ k.ú. Šumperk parc.č. 1257/50 „Tyršova“.  

Řešení 

Pěší propustnosti ve zmíněných lokalitách byly ponechány v ÚP. 

2.3. Požadavek: 

Plochu zahrádkářských osad č. 477 od ploch občanské vybavenosti drobného podnikání č. 470 a č. 471 oddělit 
pásem plochy veřejné zeleně. 

Řešení 

Požadavek bude řešen ve Změně č. 2b ÚP Šumperk. 

2.4. Požadavek 

Z koordinačního výkresu vypustit dobývací prostor, který se dle údajů v území nenachází, dle požadavku 
Ministerstva průmyslu a obchodu, stanovisko MUSPX01Y0EX2O ze dne 26.10.2018. 

Řešení 

Z Koordinačního výkresu Z2a/II/01 byly vypuštěny dva prognózní zdroje (prvotně převzaty ze ZÚR OK 2008). 

Dále však nebyl v Koordinačním výkrese Z2a/II/01 nalezen žádný dobývací prostor (blíže nespecifikovaný), který 
by se zde neměl nacházet. 

2.5. Požadavek 

Zapracovat limity a zájmy Ministerstva obrany dle stanoviska k návrhu změny ve společném jednání, stanovisko 
MUSPX01YIPHN ze dne 30. 11. 2018. 

Řešení: 

Limity a zájmy Ministerstva obrany byly zapracovány dle pokynů. 

Změna se projevuje především v kap. D.4. tohoto odůvodnění a v Koordinačním výkrese Z2a/II/01. 

2.6. Požadavek 

Zapracovat požadavky Povodí Moravy, dle stanoviska MUSPX020FL5P ze dne 17. 12. 2018 a opětovného 
vyjádření ze dne 29. 04. 2019: 
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a) Zastavitelnou plochu Z34 vymezit do záplavového území Q20 za podmínky vybudování lokálního 
protipovodňového opatření, a to s podmínkou nezhoršení odtokových poměrů. 

b) Do plochy Z29 doplnit tyto podmínky: 

U ploch 470 a 858 ponechat volný nezastavěný pruh podél vodního toku IDVT 10204278 v šířce min. 30 m 
pro možnost rozlivu povodňových vod. 

Řešení 

Požadavky Povodí Moravy byly zapracovány: 

a) Podmínka vybudování lokálního povodňového opatření byla zapracována. Změna se projevuje ve Výroku 
ÚP kap 8.6. a v  kap D 2.2. tohoto odůvodnění. 

b) Podmínka ponechání volného nezastavěného pruhu v šířce min. 30 m bude řešena ve Změně č. 2b 
ÚP Šumperk. 

2.7. Požadavek 

V rámci aktualizace zastavěného území napravit vymezení plochy č. 582 na stabilizovanou plochu výrobní. 

Řešení 

Plocha č. 582 byla nově vymezena jako stabilizovaná plocha smíšená výrobní. 

2.8. Požadavek 

Upravit koncepci technické infrastruktury (zejména odkanalizování a zásobování elektrickou energií) dle řešení 
prověřeného v rámci územní studie Karlov. 

Řešení 

Požadavek bude řešen ve Změně č. 2b ÚP Šumperk.. 



D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ 



2 0 2 0   O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  

 

D-2   knesl kynčl architekti s.r.o. 

1. ÚVOD 

1.1. Přehled použitých podkladů 

Při zpracování Změny č. 2a ÚP Šumperk byly využity zejména tyto podklady: 

▪ Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (MMR, 2019); 

▪ Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b a 3 (2019); 

▪ Územní plán Šumperk ve znění změny č. 1 (KNESL+KYNČL s.r.o., 2015); 

▪ Územně analytické podklady správního obvodu ORP Šumperk včetně datové části (Městský úřad Šumperk, 2016); 

▪ ÚS lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech RO2 Šumperk – Zábřeh – Mohelnice, 
po aktualizaci č. 1 ZÚR OK (Alfaprojekt Olomouc a.s., 2008); 

▪ Zadání změny č. 2 ÚP Šumperk (Městský úřad Šumperk. 2018); 

▪ Prezentace dílčích změn pro Zastupitelstvo města Šumperka (Městský úřad Šumperk. 2017); 

▪ Studie Sanatorka (AMTB s.r.o., 2017); 

▪ DÚR Průmyslová zóna IV – Šumperk, komunikace (Cekr CZ s.r.o., 2018); 

▪ DÚR Průmyslová zóna IV – cyklotrasa (TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., 2018); 

▪ DSP Průmyslová zóna IV – Šumperk, protipovodňová opatření (TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., 2017); 

▪ Průmyslová zóna IV v Šumperku, studie využití území (FORTEX - AGS, a.s., 2018); 

▪ DÚR Průmyslová zóna IV (Stavoprojekt Šumperk, 2009); 

▪ Územní studie „Šumperk – Karlov“ (knesl kynčl architekti s.r.o., 2018, 2019) 

▪ Urbanistická studie „Šumperk – Hedva“ (knesl kynčl architekti, 2018); 

▪ Lokalita „Skalka“ – výstavba bytových domů – podklady pro DÚR (Ing. Tomáš Petrle, 2017); 

▪ Katastrální mapy k.ú. Šumperk, Dolní Temenice a Horní Temenice platné k 19. 7. 2018; 

▪ Hala Šumperk, RAUDO – výrobní družstvo invalidů (UNIHAL, 2018); 

▪ Studie prodejního a servisního střediska – autocentrum, Zábřežská (Švec, 1996); 

▪ Silnice I/44, Bludov – obchvat, informační leták (ŘSD, 2018). 

1.2. Přehled dílčích změn 

V rámci Změny č. 2a bylo požadováno prověřit tyto dílčí změny: 

▪ 2/1 „Sanatorka“ – prověřit změnu plošného a prostorového využití ploch č. 282 a 811 ve prospěch a zeleně; 

▪ 2/2 „Průmyslová zóna IV“ – prověřit změnu trasování koridoru dopravní infrastruktury č. 564; 

▪ 2/3 „Průmyslová zóna III“ – prověřit změnu plošného a prostorového využití ploch č. 587 a 589 ve prospěch výroby 
a skladování, včetně prověření trasování obsluhujícího koridoru dopravní infrastruktury č. 588; 

▪ 2/4 „Karlov“ – dílčí změna bude řešena v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk; 

▪ 2/5 „Sallerova výstavba“ – prověřit účelnost vymezení koridoru veřejného prostranství z ulice Reissovy do ulice 
Gen. Krátkého přes pozemek parc. č. 1955/28, k.ú. Šumperk; 

▪ 2/6 „Hedva“ – Změna nebyla provedena na základě pokynů po společném jednání; 

▪ 2/7 „Skalka“ – prověřit změnu výškových regulativ u plochy č. 713; 

▪ 2/8 „Přizpůsobení právním předpisům“ – přizpůsobit ÚP Šumperk novým právním předpisům, zejména novele 
stavebního zákona a jeho prováděcím předpisům; 

▪ 2/9 „Přizpůsobení nadřazené ÚPD a PÚR ČR“ – přizpůsobit ÚP Šumperk aktuálním zněním nadřazené územně 
plánovací dokumentaci a Politice územního rozvoje ČR; 

▪ 2/10 „Aktualizace zastavěného území“ – prověřit a případně aktualizovat hranici zastavěného území; 

▪ 2/11 „Aktualizace limitů využití území“ – aktualizovat limity vycházející ze zvláštních právních předpisů (dle 
územně analytických podkladů); 

▪ 2/12 „Dočasné stavby“ – prověřit a případně specifikovat pojem tzv. dočasných staveb; 



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K   2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. D-3 

▪ 2/13 „Benátky“ – prověřit změnu plošného a prostorového využití zejména plochy č. 429 ve prospěch výrobního 
areálu. Především prověřit pozemky parc. č. 2197, 4463, 4464, 4465, 1495/4, 3102, k.ú. Šumperk; 

▪ 2/14 „U krematoria“ – prověřit změnu plošného a prostorového využití zejména plochy č. 122 ve prospěch 
výrobního areálu. Především prověřit pozemek parc. č. 589/6, k.ú. Šumperk; 

▪ 2/15 „Hrubínova“ – prověřit účelnost pěšího propojení z ulice Wolkerovy směrem k vymezenému návrhovému 
koridoru veřejného prostranství č. 326; 

▪ 2/16 „Vančurova“ – prověřit účelnost pěšího propojení z ulice Zábřežské na prodloužení ulice ulici Vančurovi 
směrem k lesoparku Cihelna; 

▪ 2/17 „Pěší propojení“ – prověřit účelnost všech vymezených navržených pěších propojení, zejména pěšího 
propojení v ploše č. 482; 

▪ 2/18 „Skřivánčí pole“ – prověřit změnu plošného a prostorového využití plochy č. 631 ve prospěch bydlení; 

▪ 2/19 „Hájenka“ – prověřit změnu plošného a prostorového využití části plochy č. 591 ve prospěch bydlení; 

▪ 2/20 „VPS, VPO“ – prověřit potřebu a případně vymezit či zrušit veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a případně asanační zásahy vyplývající z řešení změny č. 2 Územního plánu Šumperk; 

▪ 2/21 „Územní studie Z43“ – prověřit možnost a účelnost podmínění využití plochy Z43 zpracováním územní studie. 
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2. ODŮVODNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH ZMĚN 

Poznámka – u dílčích změn, kde došlo k úpravě vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v grafické části ÚP, došlo 
ve vazbě na tuto úpravu také ke změnám údajů v Příloze č. 1 (Tabulka ploch), konkrétně změnám ve výměře ploch. Tyto 
zásahy do textové části nejsou u jednotlivých dílčích změn v následujícím textu popisovány, neboť se jedná pouze 
o související úpravy (jsou patrné z rozdílového textu v kap. A tohoto odůvodnění). V dalším textu jsou uváděny pouze ty 
úpravy Tabulky ploch, které mění podmínky využití území. 

2.1. Dílčí změna 2/1 „Sanatorka“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo upraveno vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v lokalitě U Sanatoria: 

- na částech původních stabilizovaných ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura č. 282 a 811 byly 
vymezeny nové stabilizované plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň č. 864 a 865. 

▪ V Příloze č. 1 (Tabulka plocha) byla novým plochám veřejných prostranství – veřejná zeleň č. 864 a 865 stanovena 
zastavěnost do 3 %. 

▪ Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1 
a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

Odůvodnění změn 

Jedná se o pozemky ve veřejném vlastnictví s veřejně přístupnou zelení, které byly součástí areálu bývalého Sanatoria 
(park, zahrada). V této okrajové poloze bývalého areálu se nepředpokládá využití pro stavební rozvoj občanského 
vybavení, a proto je možné uvedené území vymezit jako plochu s veřejnou zelení podle současného stavu území. 
Stávající komunikace procházející územím je z malé části zahrnuta do plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň, 
podmínky přípustného využití těchto ploch existenci dopravní infrastruktury umožňují. Zastavěnost je stanovena stejně 
jako u obdobných ploch v jiných částech Šumperka – jedná se o standardní hodnotu používanou v ÚP Šumperk 
pro plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV). 

2.2. Dílčí změna 2/2 „Průmyslová zóna IV“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo upraveno vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v lokalitě Průmyslová zóna IV (mezi ulicí Jesenickou 
a železniční tratí): 

- bylo upraveno trasování rozvojového koridoru/plochy dopravní infrastruktury č. 564 (byl posunut východním 
směrem); v návaznosti na to byly upraveny plochy smíšené výrobní č. 533 a 565 a plochy veřejných prostranství 
– veřejná zeleň č. 521 a 566; 

- bylo upraveno trasování rozvojového koridoru/plochy veřejných prostranství č. 522 (pro cyklostezku); 
v návaznosti na to byl upraven rozsah sousedních ploch č. 521, 529, 530 a 532; 

- byl vymezen nový rozvojový koridor/plocha veřejných prostranství č. 868 (pro cyklostezku), a to na části původní 
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň č. 566; úpravou („odřezáním“) vznikla na části původní plochy 
č. 566 nová plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň č. 869; 

- ve vazbě na úpravu zastavěného území bylo upraveno vymezení stabilizovaných ploch č. 532 a 569 (podrobněji 
viz dílčí změna 2/10, lokalita Průmyslová); 

- byla upravena vzájemná hranice rozvojových ploch č. 566 (veřejných prostranství – veřejná zeleň) a č. 565 
(smíšená výrobní), v menším rozsahu také obdobně u ploch č. 521 (veřejných prostranství – veřejná zeleň) 
a č. 533 (smíšená výrobní); 

- bylo upraveno vymezení zastavitelných ploch Z31 a Z32 (včetně vzájemné hranice). 

▪ V souvislosti s úpravou vymezení ploch č. 564 a 522 bylo upraveno trasování cyklistické komunikace, stromořadí 
a navrženého hlavního vodovodního řadu TV-08. 

▪ Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1 
a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 
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Odůvodnění změn 

Jedná se o úpravu vycházející z více aktuálních záměrů v území. Jedná se především o projekt na nové řešení obsluhy 
průmyslové zóny IV (Cekr CZ s.r.o., 2018), projekt vnitřního členění průmyslové zóny (FORTEX - AGS, a.s., 2018), 
projekt protipovodňových opatření kolem Bratrušovského potoka (TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 2017) 
a projekt cyklostezky (TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 2018). 

Navrhovaná komunikace od ulice Průmyslové do průmyslové zóny IV směrem k železniční trati (plocha č. 564) byla 
dle projektu posunuta o cca 40–60 m východním směrem, aby bylo umožněno lepší využití pozemků s ohledem 
na aktuální záměry v území (probíhá zde příprava průmyslové zóny společně pro více investorů). Koridor pro veřejná 
prostranství č. 522 byl upraven podle projektu cyklostezky (přisunut blíže k Bratrušovskému potoku, ve vazbě na to bylo 
upraveno vymezení sousedních ploch. Pro druhou jihozápadní část cyklostezky byla vymezeny nová plocha veřejných 
prostranství č. 868, která jasněji zajišťuje prostupnost území směrem k železniční trati a k navazujícím účelovým cestám. 

Rozsah smíšených výrobních ploch č. 533 a 565 směrem k Bratrušovskému potoku byl upraven podle projektu 
protipovodňových opatření a navazujících výsadeb podél potoka. 

2.3. Dílčí změna 2/3 „Průmyslová zóna III“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo upraveno vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v lokalitě naproti hřbitova: 

- bylo upraveno vymezení rozvojové plochy dopravní infrastruktury č. 588 (trasování koridoru pro budoucí 
obslužnou komunikaci průmyslové zóny), aby bylo umožněno vhodnější využití/dělení území; 

- bylo upraveno vymezení navazujících ploch č. 587 a 589; dosavadní stabilizovaná plocha smíšená 
nezastavěného území č. 589 byla nově vymezena jako rozvojová plocha smíšená výrobní; 

- byla zrušena plocha územní rezervy pro smíšené výrobní využití R6; rozsah dosavadní plochy územní rezervy 
pro smíšené výrobní využití R7 byl upraven podle rozsahu nové plochy č. 587 

- nová plocha č. 589 byla společně s upravenou plochou č. 588 zahrnuta do upravené zastavitelné plochy Z34. 

▪ Nové rozvojové ploše č. 589 byla v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) stanovena maximální výška zástavby 15/15 m. 

▪ V souvislosti s úpravou vymezení plochy č. 588 bylo upraveno trasování cyklistické komunikace a stromořadí. 

▪ Do textové části ÚP byl vložen nový bod 4.5.15. se základní koncepcí rozvoje rozvojové oblasti Zábřežská. 

▪ V textové části ÚP bylo změněno písm. b) v bodě 8.6.3. s podmíněným přípustným využitím plochy. 

▪ Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z2a/I/01 a na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1, dále 
pak v textové části a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

Odůvodnění změn 

Jedná se o úpravu koncepce výroby, kdy bylo na základě aktuální situace a konkrétních záměrů v území ke změně 
řešení v lokalitě Průmyslová zóna III naproti šumperskému hřbitovu. Odůvodnění potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch je uvedeno v kap. F tohoto odůvodnění. 

Byla upravena trasa pro obslužnou komunikaci a jedna z dosavadních ploch územních rezerv pro smíšené výrobní 
využití (R6) byla změněna na rozvojovou plochu smíšenou výrobní o výměře cca 8 ha. Tato nová plocha lokálního 
charakteru leží na pozemcích ve vlastnictví Města Šumperka a doplní nabídku rozvojových ploch pro podnikání 
v Šumperku, v této lokalitě je rozvoj podnikatelských aktivit vhodný zejména s ohledem na výborné možnosti dopravního 
napojení ze silnice I/44 a na vzdálenost od obytného území města, které nebude rušeno. 

Rozvoj podnikání v tomto území je podpořen zejména připravovanou realizací přeložky silnice I/44 (Bludov – obchvat), 
která má být podle aktuálních informací ŘSD uvedena do provozu v roce 2023 (v současnosti má vydáno územní 
rozhodnutí a vykupují se pozemky). Tato silnice bude znamenat významné zlepšení dopravní dostupnosti Šumperka, 
na stávající trasu silnice I/44 má být napojena právě v místě stávající okružní křižovatky u hřbitova, tedy přímo 
v sousedství území dotčeného dílčí změnou 2/3. 

Maximální výška zástavby pro novou rozvojovou plochu č. 589 byla stanovena s ohledem na podmínky používané 
obvykle v ÚP Šumperk pro plochy obdobného charakteru. Stejná výška zástavby je ÚP určena pro většinu rozvojových 
ploch smíšených výrobních, neboť vytváří dobré podmínky pro vznik obvyklých podnikatelských areálů s výrobními či 
skladovacími halami. 

Základní koncepce rozvoje území vložená do textové části vychází z prvků vymezených v grafické části (stromořadí, 
cyklistická komunikace), navíc je doplněn požadavek na zajištění jednolité stavební čáry podél páteřní komunikace, aby 
byly v průmyslové zóně nastaveny základní podmínky pro vznik esteticky kvalitní struktury zástavby (obdobné podmínky 
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byly pro toto území stanoveny už v původním ÚP Šumperk, 2011). Konkrétní umístění stavební čáry by mělo být 
ověřeno zastavovací studií v dalších fázích přípravy průmyslové zóny. 

Pro plochu č. 589 bylo stanoveno podmíněné přípustné využití vybudování lokálních protipovodňových opatření, které 
nezhorší odtokové poměry v okolí. Tato podmínka se ukládá především za účelem ochrany majetku před případnými 
povodněmi. 

2.4. Dílčí změna 2/4 „Karlov“ 

Dílčí změna bude řešena v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk. 

2.5. Dílčí změna 2/5 „Sallerova výstavba“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo upraveno vymezení ploch s rozdílným způsobem využití na severním okraji nákupního parku Šumperk mezi 
ulicemi Reissovou a Gen. Krátkého: 

- část původní stabilizované plochy veřejných prostranství č. 292 ležící na pozemcích p.č. 1955/15, 1955/21 
a 1955/28, vše v k.ú. Šumperk byla zrušena a území bylo zahrnuto do přilehlé stabilizované plochy smíšené 
obytné č. 295 a stabilizované plochy občanského vybavení č. 296. 

▪ Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z2a/I/01 a na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1. 

Odůvodnění změn 

Dotčená část plochy veřejných prostranství nebyla ve skutečnosti nepropojovala ulice Reissovu a Gen. Krátkého, 
komunikace, která zde prochází, je součástí obchodního parku a napojuje ho pouze na ulici Reissovu. Jedná se tedy 
o nápravu územního plánu dle skutečného stavu území. Propojení uvedených ulic pro chodce je zajištěno existujícími 
chodníky přes obchodní park přibližně na úrovni ulice Riegrovy. 

2.6. Dílčí změna 2/6 „Hedva“ 

Změna nebyla provedena na základě pokynů po společném jednání. 

2.7. Dílčí změna 2/7 „Skalka“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo upraveno vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v lokalitě Skalka: 

- původní rozvojová plocha smíšená obytná č. 713 byla rozšířena o pozemek p.č. 316/20 v k.ú. Dolní Temenice 
(na úkor původní stabilizované plochy smíšené nezastavěného území č. 777); 

- na úkor původní stabilizované plochy smíšené nezastavěného území č. 777 byla rozšířena i původní rozvojová 
plocha veřejných prostranství č. 711; 

- byla rozšířena zastavitelná plocha Z7, aby zahrnovala upravené plochy č. 711 a 713. 

▪ V Příloze č. 1 (Tabulka ploch) byla u plochy č. 713 upravena maximální výška zástavby na 10/14 m. 

▪ Byla upravena hranice zastavitelného území tak, aby zahrnovala celou rozšířenou zastavitelnou plochu Z7. 

▪ Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z2a/I/01 a na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1 
a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

Odůvodnění změn 

Řešení vychází z projektové dokumentace připravované DÚR, kde jsou do území umístěny čtyři čtyřpodlažní bytové 
domy se vstupy z ulice Islandské. Díky výškovému uspořádání území se přitom vstupuje do 2. nadzemního podlaží 
orientovaného k jihovýchodu k ulici Islandské (spodní podlaží ke orientováno k severozápadu do vnitrobloku 
s parkováním). Vzhledem k tomu, že v ÚP Šumperk se maximální výška zástavby stanovuje v místě průčelí stavby 
otočené k veřejnému prostranství (viz bod 1.2. Přílohy č. 1 textové části ÚP), je pro uvedené bytové domy postačující 
výšková hladina 10/14 m. Rozvojová plocha č. 713 byla mírně rozšířena k severu tak, aby obsáhla celý uvedený záměr. 
Toto rozšíření plochy nemá významný vliv na okolí. 
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2.8. Dílčí změna 2/8 „Přizpůsobení právním předpisům“ 

Zapracované změny 

▪ Do podmínek využití ploch v bodě 8.12. (plochy rekreace – na plochách přírodních charakteru, RN), v bodě 8.13. 
(plochy smíšené nezastavěného území, NS) a v bodě 8.14. (plochy lesní, NL) bylo doplněno nepřípustné využití pro 
bydlení či pobytovou rekreaci. 

▪ V bodě 4.2. textové části byl doplněn text uvozující věty s tím, že tento bod obsahuje i urbanistickou kompozici. 

Odůvodnění změn 

Od 1. 1. 2018 platí novela stavebního zákona, ve které se např. upravily podmínky pro využití nezastavěného území 
v § 18 odst. 5 (nově nelze v nezastavěném území umísťovat bydlení a pobytovou rekreaci ani jako součást jiných 
staveb, např. zemědělských). V tomto duchu tedy byly upraveny podmínky plochy vyskytujících se zejména 
v nezastavěném území, tj. ploch rekreace na plochách přírodních charakteru, ploch smíšených nezastavěného území 
a ploch lesních, konkrétně byly doplněny podmínky nepřípustného využití. 

Ve vazbě na novelu stavebního zákona byly novelizovány i jeho prováděcí vyhlášky. K úpravě došlo např. u obsahu 
a struktury ÚP v Příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: 

– V odst. (1) písm. c) bylo doplněno, že text ÚP má obsahovat i urbanistickou kompozici. Vzhledem k tomu, že principy 
urbanistické kompozice již v textu ÚP obsaženy jsou v bodě 4.2., byla jeho uvozující věta doplněna v tomto smyslu; 

– V odst. (4) písm. a) bylo doplněno, že Výkres základního členění území má obsahovat také plochy změn v krajině. 
Tento prvek je již ve výkrese I/01 ÚP Šumperk obsažen, takže není nutné ho doplňovat. 

S ostatními částmi novelizovaných vyhlášek je ÚP Šumperk v souladu a není nutná jeho změna. 

2.9. Dílčí změna 2/9 „Přizpůsobení nadřazené ÚPD a PÚR ČR“ 

Zapracované změny 

▪ beze změn. 

Odůvodnění změn 

Dosud platný ÚP Šumperk ve znění změny č. 1 nabyl účinnost v listopadu 2015. V té době byl v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 (nabyly účinnost v červenci 2011). V rámci následně 
vydané Aktualizace č. 2b (24. 04. 2017) nebyly měněny žádné části ZÚR OK, které by se dotýkaly správního území 
města Šumperka. Návrh Změny 2 UP Šumperk pro společné jednání (14. 11. 2018) konstatoval, že není nutné 
přizpůsobovat řešení ÚP Šumperk tehdy platné ZÚR JMK. 

Po společném jednání Změny č. 2 ÚP Šumperk však byly vydány Aktualizace č. 3 (dne 25. 2. 2019) a Aktualizace č. 2a 
(23. 09. 2019) ZÚR OK. Následně bylo přikročeno k ověření, zda Aktualizace obsahují změny, které by se dotkly města 
Šumperka či dokonce samotných dílčích změn v rámci Změny č. 2 ÚP Šumperk tak, aby mohl být proces pořízení 
Změny č. 2 pokud možno dokončen bez kolize s aktuálními ZÚR OK. Bylo prověřeno, že řešení Aktualizace č. 3 ZÚR OK 
se nedotýká správního území města Šumperk. Bylo prověřeno, že řešení Aktualizace č. 2a ZÚR OK obsahuje tyto 
změny, které se se dotýkají území města Šumperka: 

▪ zrušení označení orientační směrování významných rozvojových ploch pro podnikání nadmístního významu; 

▪ úprava koridoru silnice I/44; 

▪ doplnění plochy významné pro lokalizaci protipovodňových opatření; 

▪ úprava koridoru pro technickou infrastrukturu – zásobování el. energii; 

▪ doplnění koridorů pro železniční dopravu; 

▪ úprava rozsahu regionálního biocentra. 

Následně bylo prověřeno, že pořizované dílčí změny se dotýkají dvou změn (první a třetí odrážka předešlého seznamu) 
z Aktualizace č. 2a ZÚR OK, jejichž vliv na Změnu č. 2 byl vyhodnocen takto: 

▪ Zrušení označení rozvojových ploch pro podnikání nadmístního významu nemá vliv na řešení Změny č. 2 územního 
plánu. Vymezení nových nebo úprava rozsahu stávajících zastavitelných ploch smíšených výrobních v rámci změny 
souvisí s umístěním města Šumperka v několika oblastech stanovených v ZÚR OK, a to v Specifické oblasti SOB3, 
v rozvojové oblasti nadmístního významu, a zároveň v území s přednostním umístěním aktivit mezinárodního, 
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republikového nebo nadmístního významu. Všechny tři oblasti spojuje mimo jiné požadavek na vytvoření podmínek 
pro hospodářský rozvoj.  

▪ Doplnění plochy významné pro lokalizaci protipovodňových řešení nemá vliv na řešení Změny č. 2 ÚP Šumperk. 
Protipovodňová ochrana je řešena v rámci koncepce uspořádání krajiny ve výroku platného ÚP Šumperk. V této 
koncepci Změna č. 2 ÚP Šumperk nevyvolává žádné změny. 

Na základě tohoto vyhodnocení bylo konstatováno, že žádná dílčí změna v rámci Změny č. 2 není v kolizi s aktuálními 
ZÚR OK. Ostatní změny vyplývající z aktuálních ZÚR OK, které se dotýkají města Šumperka, budou upraveny 
následující Změnou ÚP Šumperk (pravděpodobně změny č. 3), a tím bude ÚP Šumperk uveden do plného souladu se 
ZÚR OK. 

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 je platná od 02. 09. 2019. Řešení Aktualizací č. 2 
a Aktualizace č. 3 PÚR se nedotýká správního území města Šumperk. Lze konstatovat, že řešení dosud platného 
ÚP Šumperk je v souladu s PÚR ČR a také řešení dílčích změn prověřovaných v rámci Změny č. 2 (2a) je v souladu 
s PÚR ČR (viz kap. B tohoto odůvodnění). Není tedy nutné přizpůsobovat řešení ÚP Šumperk Politice územního 
rozvoje ČR. 

Vyhodnocení souladu Změny č. 2 ÚP Šumperk s aktuálními ZÚR OK a PÚR ČR platí i po roztržení změny 
na Změnu č. 2a a 2b ÚP Šumperk. 

2.10. Dílčí změna 2/10 „Aktualizace zastavěného území“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo aktualizováno zastavěné území v těchto lokalitách: 

- Bratrušovská strana – bylo zrušeno zastavěné území o výměře 76 m2 na parcelách p.č. 1386, 1387 v k.ú. Horní 
Temenice, neboť se zde dle KN nenachází žádná stavba a dotčené pozemky již nepatří do kategorie „zastavěná 
plocha, nádvoří“; 

- ZD Temenice – byla mírně upravena hranice zastavěného území do souladu s vymezením stabilizované plochy 
č. 718, do zastavěného území byl přidán pozemek p.č. 702/6 (ostatní plocha) v k.ú. Horní Temenice, s výměrou 
69 m2; 

- zahrádkářská osada U Sanatoria/Bratrušovská – do zastavěného území byly přidány nové stavby 
na parcelách p.č. st. 716 a st. 674 v k.ú. Dolní Temenice; 

- zahrádkářská osada Na Vyhlídce – do zastavěného území byla přidána nová stavba na parcele p.č. st. 6330 
v k.ú. Šumperk; 

- Dolní/Čsl. Armády – do zastavěného území byla přidána nově zastavěná lokalita kolem ulice Dolní včetně 
navazující části ulice Čsl. Armády o celkové výměře 1,9 ha; konkrétně se jedná o plochy č. 367, 368 a 451 
vymezené v dousd platném ÚP Šumperk; 

- Příčná – do zastavěného území byla přidána nová stavba u železnice na parcele p.č. st. 5598 v k.ú. Šumperk; 

- zahrádkářská osada Na lužích – do zastavěného území byla přidána nová stavba na parcele p.č. st. 1690/4 
v k.ú. Šumperk; 

- Průmyslová/Jesenická – zastavěné území bylo rozšířeno ve vazbě na rozvoj podnikatelského areálu 
(stavebnin) na parcelách p.č. 984/1 a st. 6392, a to o zhruba 0,24 ha; dále byla s ohledem na stav území a 
majetkové vztahy upravena hranice zastavěného území v jižní části pozemku p.č. 983/2 a 999/71 (rozšířeno o 
cca 0,04 ha); 

- zahrádkářská osada u Bratrušovského potoka/EPCOS – do zastavěného území byly přidány nové stavby 
na parcelách p.č. st. 6339, 5638, 5641 v k.ú. Šumperk; 

- autovrakoviště v ulici Zábřežská – zastavěné území bylo prověřeno podle aktuálního stavu, původní rozvojová 
plocha č. 582 je podle funkce v území nově vymezena jako plocha stabilizovaná smíšená výrobní. 

▪ V lokalitě Dolní/Čsl. Armády bylo ve vazbě na aktualizaci zastavěného území upraveno také vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití a podmínky stanovené v Příloze č. 1 (Tabulka ploch): 

- původní rozvojové plochy smíšené obytné č. 367, 368 a původní rozvojová plocha veřejných prostranství č. 451 
jsou nově vymezeny jako stabilizované; 

- zastavitelná plocha Z22 byla zrušena; 

- V tabulce ploch byla u ploch č. 367 a 368 upravena max. výška zástavby (nově „P+1“) a zrušen požadavek na 
uliční strukturu zástavby. 

▪ V lokalitě Průmyslová bylo ve vazbě na aktualizaci zastavěného území upraveno také vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití atd., podrobněji viz dílčí změna 2/2 (Průmyslová zóny IV). 
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▪ V bodě 3.1. textové části bylo upraveno datum vymezení zastavěného území (1. srpen 2018). 

▪ Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1 
a v textové části. 

Odůvodnění změn 

Zastavěné území bylo v grafické části upraveno dle aktuálních katastrálních map (platných 19. července 2018) a dle 
požadavků Stavebního zákona (zejména § 58). Pro informace o jednotlivých pozemcích byl využíván portál ČÚZK. 
Do zastavěného území byly doplněny nové stavby (evidované v Katastru nemovitostí) případně včetně souvisejících 
pozemků, navazujících veřejných prostranství a proluk. Důvodem aktualizace zastavěného území je požadavek v § 58 
odst. 3 Stavebního zákona v platném znění. 

Současně s aktualizací zastavěného území bylo v lokalitách s významnějšími změnami upraveno také vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití tak, aby byl zachován princip vymezení rozvojových a stabilizovaných ploch (zastavitelné 
plochy se vymezují mimo zastavěné území). 

Úprava prostorových podmínek (výška zástavby a struktura zástavby) v lokalitě Dolní/Čsl. armády vychází z principu 
používaného v ÚP Šumperk pro stabilizované plochy smíšené obytné. Stabilizované plochy nemají zadán požadavek 
na strukturu zástavby (ten se uvádí jen pro vybrané plochy rozvojové), výška zástavby se pak obvykle odvozuje 
od stávající převládající výšky v území. 

2.11. Dílčí změna 2/11 „Aktualizace limitů využití území“ 

Zapracované změny 

▪ V Koordinačním výkrese byly aktualizovány limity využití území dle aktuálních dat Územně analytických podkladů 
ORP Šumperk.  

Odůvodnění změn 

Změna se nedotýká textové části ÚP, jedná se pouze o aktualizaci limitů zobrazených v Koordinačním výkrese, který je 
součástí odůvodnění ÚP. 

2.12. Dílčí změna 2/12 „Dočasné stavby“ 

Zapracované změny 

▪ Z textové části ÚP byly vypuštěny podmínky obsahující pojem „dočasná stavba“: 

- z podmíněně přípustného využití ploch v bodech 8.2.3, 8.3.3., 8.4.3., 8.5.3., 8.6.3., 8.7.3., 8.8.3., 8.9.3. a 8.10.3. 
byla zrušena písmena obsahující možnost realizace záměry pouze jako stavby dočasné (konkrétně garáží 
a parkovišť s nesouvisejících s hlavním, přípustným či podmíněně přípustným využitím nebo staveb pro reklamu 
nebo informační zařízení). 

Odůvodnění změn 

V rámci Změny č. 1 ÚP Šumperk byly upraveny podmínky využití ploch, mimo jiné byly doplněny také o možnost 
realizovat některé stavby jako dočasné (v rámci podmíněně přípustného využití některých typů ploch, především 
stavebního charakteru, např. ploch smíšených obytných). V odůvodnění Změny č. 1 bylo následně uvedeno: „Jako 
podmíněně přípustné využití jsou uvedeny pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření, která jsou pro plochy smíšené 
obytné přípustné jen za určitých podmínek. Přípustnost je podmíněna jednak (.....), jednak stanovením dočasnosti staveb 
či zařízení, které představují určitou (např. estetickou či provozní) zátěž v území (např. nesouvisející garáže nebo stavby 
pro reklamu). Dobu dočasnosti nelze územním plánem konkrétně stanovit, a tak její trvání stanoví stavební úřad 
s ohledem na místní podmínky a tradice až v navazujících správních řízeních.“ 

Na základě aktuálních informací z úřadu pro územní plánování i ze stavebního úřadu lze konstatovat, že povolování 
výše uvedených dočasných staveb je problematické z těchto důvodů: 

▪ z pohledu úřadu územního plánování a samosprávy: ochrana území města, zejména veřejných prostranství, před 
živelným umisťováním reklam jako samostatných staveb a dále ve většině případech nevzhledných staveb garáží; 

▪ z pohledu stavebního úřadu: u dočasných staveb není zákonem stanovená doba dočasnosti, která se složitě 
a nejasně určuje; dále se obtížně hlídá zda byla stavba po uplynutí doby odstraněna a o případném vymáhání 
odstranění stavby nemluvě. 
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S ohledem na tyto argumenty a po zvážení možných řešení bylo s pořizovatelem i pověřeným zastupitelem dohodnuto 
řešení, které spočívá ve zrušení těchto bodů s tím, že některé z uvedených staveb, které lze považovat za vhodné 
a přípustné, lze povolit jako součást jiných záměrů (např. reklamní pylony nebo jiná reklamní či informační zařízení 
v rámci obchodního centra) případně jako veřejnou dopravní infrastrukturu (např. parkoviště). Umísťovat individuální 
garáže či jejich shluky (hnízda) mimo pozemky bydlení (tedy ne jako součást obytného území) se jeví s ohledem 
na jejich estetickou i provozní zátěž území jako nevhodné. 

2.13. Dílčí změna 2/13 „Benátky“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo upraveno vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v lokalitě Benátky: 

- původní rozvojová plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení č. 429 byla zrušena 
a nahrazena stabilizovanou plochou smíšenou výrobní č. 429; 

- část původní rozvojové plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň č. 424 byla nově připojena k nové 
stabilizované ploše smíšené výrobní č. 429; 

- byl upraven rozsah rozvojové plochy veřejných prostranství č. 428, je prodloužena po severovýchodním okraji 
nové plochy č. 429 až k řece Desné (v trase původního pěšího propojení); 

- byl upraven rozsah přestavbové plochy P34 (nově zahrnuje pouze plochu č. 424) a přestavbové plochy P33 
(nově zahrnuje také plochu č. 428). 

▪ Byla zkrácena trasa pěšího propojení mezi sportovním areálem u rybníka Benátky a druhým břehem řeky Desné. 

▪ Na základě úpravy vymezení ploch byl upraven rozsah oblasti specifického energetického režimu. 

▪ Byl zmenšen rozsah navrženého nadregionálního biokoridoru K 89 na pravém břehu řeky Desné (mimo upravené 
plochy č. 429 a 428). 

▪ Byla zrušena odstavná a parkovací plocha DK-07. 

▪ V bodě 6.3.6. textové části byla zrušena odstavná a parkovací plocha DK-07. 

▪ V Příloze č. 1 (Tabulka ploch) byla u plochy č. 429 zrušena odstavná a parkovací plocha DK-07 a byla doplněna 
max. výška zástavby 10/14 m. 

▪ Byla upravena hranice zastavitelného území tak, aby zahrnovala celou rozšířenou zastavitelnou plochu Z7. 

▪ Bylo upraveno vymezení veřejně prospěšného opatření pro založení prvků ÚSES s možností vyvlastnění – 
biokoridoru K 89. 

▪ Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1, 
na Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Z2a/I/03, v textové části a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

Odůvodnění změn 

Úpravy vychází ze stávajícího stavu území, kdy se v území mezi Benátkami a řekou Desnou nachází fungující 
podnikatelský areál. Území bylo původně v dosud platném ÚP určeno k rozvoji sportovních a rekreačních funkcí, tento 
záměr již ale není aktuální (postačující je stávající území kolem rybníka Benátky). Pro vytvoření kvalitních podmínek pro 
rozvoj podnikatelského areálu bylo území nově zahrnuto do stabilizované plochy smíšené výrobní a v ÚP byly učiněny 
další související úpravy. Maximální výška zástavby byla stanovena 10/14 m, a to s ohledem na stav území 
a na uvažovaný rozvoj území (záměr na stavbu nové haly uvnitř areálu RAUDO – hala má dle dokumentace výšku cca 
7 m). 

Stávající areál sahá až k řece Desné a využití jeho části pro výsadbu nadregionálního biokoridoru není reálné – hranice 
NRBK byla tedy posunuta na hranici pozemků řeky obdobně jako již dříve u sousedního areálu Cembrit. Vymezení 
odstavné a parkovací plochy určené pro původní sportovní a rekreační funkci postrádá dále smysl a bylo tedy také 
zrušeno. Pěší propojení k řece Desné bylo nahrazeno koridorem veřejných prostranství, který propojuje sportovní areál 
u Benátek s řekou Desnou a umožňuje tak případné budoucí pěší a cyklistické propojení na druhý břeh Desné. 

2.14. Dílčí změna 2/14 „U krematoria“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo upraveno vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v lokalitě U krematoria: 

- část původní rozvojové plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura č. 122 byla nově oddělena jako 
samostatná nová rozvojová plocha občanského vybavení č.866; nová plocha zůstává součástí původní 
zastavitelné plochy Z13. 
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▪ V Příloze č. 1 (Tabulka ploch) má nová rozvojová plocha č. 866 stanovenu max. výšku zástavby 9/9 m.  

▪ Byla přesunuta odstavná a parkovací plocha DK-03 tak, aby zůstala vymezena na ploše občanského vybavení – 
veřejná infrastruktura č. 122. 

▪ Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1 
a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

Odůvodnění změn 

Dotčené území bylo v dosud platném ÚP Šumperk určeno pro rozvoj hřbitova. Velikost původní rozvojové plochy ale 
neodpovídala potřebám města (byla zbytečně velká), a proto bylo možné s ohledem na majetkové poměry v území 
a konkrétní záměr investora přistoupit k vymezení části území ve prospěch podnikatelských aktivit. Přímo v navazujícím 
okolí kolem ulic Jesenické a Zábřežské se přitom nachází podnikatelské areály, toto využití je tedy v tomto území 
akceptovatelné. Maximální výška zástavby byla stanovena taky, aby odpovídala charakteru okolního území (konkrétně 
např. sousedním areálům Janča nebo ABA) a vhodně navázala na okolní smíšené obytné území. Výška je stanovena 
také s ohledem na uvažovaný záměr v území (autocentrum). 

2.15. Dílčí změna 2/15 „Hrubínova“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo zrušeno pěší propojení v pokračování ulice Wolkerovy směrem k východu. 
▪ Změna se projevuje na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1. 

Odůvodnění změn 

Ke zrušení pěšího propojení došlo s ohledem na aktuální stav území (soukromé pozemky bez reálné možnosti získání 
průchodu do veřejného vlastnictví) a s ohledem na další možnosti prostupnosti území směrem ze zástavby do krajiny 
(např. navržené propojení v pokračování ulice Revoluční či propojení u ulice Hrubínovy). 

2.16. Dílčí změna 2/16 „Vančurova“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo zrušeno pěší propojení mezi ulicí Zábřežskou a Vančurovou. 
▪ Změna se projevuje na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1. 

Odůvodnění změn 

Ke zrušení pěšího propojení došlo s ohledem na aktuální stav území (z části soukromé pozemky bez reálné možnosti 
získání průchodu do veřejného vlastnictví) a s ohledem na další možnosti prostupnosti území. Propojení mezi 
lesoparkem Cihelna a Nemocnicí není pro prostupnost území nezbytně nutné, je možné využít ulici Vančurovu. 

2.17. Dílčí změna 2/17 „Pěší propojení“ 

Zapracované změny 

▪ Byla zrušena pěší propojení v těchto lokalitách: 

- u koupaliště Bratrušák (podél plochy č. 851); 

- Jiřího z Poděbrad/Gen. Svobody (přes plochu č. 212); 

- Na Kopečku/Panorama (přes plochu č. 374); 

- Benátky/Desná (přes původní plochy č. 424 a 429), ponecháno přes řeku Desnou – viz dílčí změnu 2/13; 

- Wolkerova/Hrubínova (přes plochy č. 329 a 330) – viz dílčí změnu 2/15; 

- Zábřežská/Vančurova (po hraně ploch č. 137, 138, 139 a 797) – viz dílčí změnu č. 2/16. 

▪ Byla doplněna pěší propojení v těchto lokalitách: 

- Obchodní dům Hlavní třída (přes plochu č. 043); 

- Muzeum/Kulturní dům (přes plochu č. 062); 

▪ Změna se projevuje na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1. 
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Odůvodnění změn 

Byla prověřena všechna pěší propojení vymezená v ÚP Šumperk. Zrušena byla ta propojení, která byla vymezena přes 
stabilizované plochy, ve kterých pěší propojení dnes neexistuje, kde není reálné je do budoucna realizovat (především 
s ohledem na majetkové vztahy v území) a kde lze uspokojivou prostupnost území zajistit jiným způsobem (respektive 
kde už je prostupnost jiným způsobem zajištěna a není relevantní zde požadovat její doplnění). 

2.18. Dílčí změna 2/18 „Skřivánčí pole“ 

Zapracované změny 

▪ žádné. 

Odůvodnění změn 

V rámci změny byl prověřen požadavek na vymezení rozvojové plochy smíšené obytné na místě rozvojové plochy 
veřejných prostranství – veřejná zeleň č. 631 před ZŠ Sluneční vymezené v dosud platném ÚP Šumperk. Plocha určená 
pro veřejnou zeleň zde byla vymezena z důvodu zajištění kvalitního prostředí před vstupem do základní školy, kde dnes 
jakýkoliv prostor pro rekreaci a odpočinek dětí (např. v rámci družiny) chybí. Přitom park by v tomto místě mohl fungovat 
i jako zázemí navazujícího obytného území (obdobně jako je vyžadován v pro veřejná prostranství v zastavitelných 
plochách určených pro bydlení dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Z těchto důvodů se jeví změna dotčeného 
území na plochu pro obytnou výstavbu jako nevhodná. 

2.19. Dílčí změna 2/19 „Hájenka“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo upraveno vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v lokalitě Liščí hájovna: 

- část původní stabilizované plochy lesní č. 591 v rozsahu zastavěného území původní hájovny se vymezuje jako 
nová samostatná stabilizovaná plocha smíšená obytná č. 867. 

▪ V Příloze č. 1 (Tabulka ploch) je pro novou stabilizovanou plochu č. 867 stanovena max. výška zástavby „P“. 

▪ Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, na Hlavním výkrese Z2a/I/02.1 
a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

Odůvodnění změn 

Využití pro hájovnu je součástí podmínek využití ploch lesních, respektive obecných podmínek platných v celém území, 
viz bod 8.1. písm. d). Původní hájovna však ztratila svůj účel a byla odprodána jako rodinný dům (v této kategorii je 
zapsána i v Katastru nemovitostí). Pro další existenci a případné úpravy tohoto rodinného domu je tak vhodné vytvořit 
podmínky – vymezit zde stabilizovanou plochu smíšenou obytnou, jejíž podmínky využití umožňují existenci obytné 
zástavby. Plocha je vymezena v rozsahu zastavěného území – zahrnuje pozemek rodinného domu p.č. st. 184 a přilehlý 
pozemek p.č. 790/11, vše v k.ú. Dolní Temenice. Max. výška zástavby „P“ stanovená v Tabulce ploch vychází ze 
současného stavu území a z umístění plochy mimo sídlo – cílem je zachovat stávající měřítko zástavby a neumožnit její 
zvyšování.  

2.20. Dílčí změna 2/20 „VPS, VPO“ 

Zapracované změny 

▪ Bylo upraveno vymezení nadregionálního biokoridoru K89, a to ve vazbě na řešení dílčí změny 2/13 „Benátky“. 

▪ Změna se projevuje na Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Z2a/I/03. 

Odůvodnění změn 

Úprava NRBK vychází z řešení dílčí změny 2/13 „Benátky“, která především upravuje vymezení ploch s ohledem na 
současný stav území (existující podnikatelský areál společnosti RAUDO). Řešení je obdobné jako v případě úpravy 
NRBK v předcházející změně č. 1 ve vazbě na areál společnosti Cembrit. Není reálné vyžadovat umístění břehové části 
NRBK ve fungujícím podnikatelském areálu, NRBK je tedy částečně zúžen na reálnou šířku pozemků ve veřejném 
vlastnictví kolem Desné. Další komentář viz kap. D 2.13. tohoto odůvodnění. 
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2.21. Dílčí změna 2/21 „Územní studie Z43“ 

Zapracované změny 

▪ Pro zastavitelnou plochu Z43 (respektive rozvojovou plochu smíšenou obytnou č. 838) byla nově stanovena 
podmínka – rozhodování o změnách v tomto území je podmíněno zpracováním územní studie US-19 ve smyslu 
§ 43, odst. 2 Stavebního zákona. 

▪ Požadavek na zpracování územní studie „US-19 Bohdíkovská“ určené zejména pro vymezení veřejných prostranství 
a struktury zástavby byl vložen do bodu 10 textové části a do Přílohy č. 1 (Tabulka ploch). 

▪ Změna se projevuje především na Výkrese základního členění území Z2a/I/01, v textové části a v Příloze č 1 
(Tabulka ploch). 

Odůvodnění změn 

Dotčená rozvojová plocha leží na okraji zastavěného území ve svahu nad Temenickým údolím, celá lokalita je dopravně 
přístupná pouze po úzké komunikaci. Vzhledem k velikosti plochy, jejímu umístění v horní části svahu údolí mimo hlavní 
rozvojové lokality města a jejímu dotčení trasou venkovního elektrického vedení 22 kV se jeví jako vhodné vyžadovat 
podrobnější prověření jejího využití územní studií. Ta bude vycházet z podmínek stanovených v územním plánu 
a ze současného stavu území. Výsledkem by mělo být zpřesnění podmínek pro využití území – vymezení pozemků 
a jejich funkční využití (zejména pozemků staveb a pozemků veřejných prostranství) a podmínek umístění 
a prostorového uspořádání staveb (zejména stavebních čar). Cílem je nalezení nejvhodnějšího řešení uspořádání 
zástavby a veřejných prostranství a řešení další veřejné infrastruktury, to vše s přihlédnutím k místním hodnotám. 
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3. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Obsah dokumentace vychází z požadavků Zadání změny č. 2 ÚP Šumperk, z obsahu dosud platného územního plánu 
a z přílohy č. 7 vyhlášky č. 200/2006 Sb. Po veřejném projednání byla Změna č. 2 ÚP Šumperk na základě rozhodnutí 
zastupitelstva rozdělena na dvě části, Změnu č. 2a a Změnu č. 2b. Změna č. 2a obsahuje dílčí změny pořizovány 
ve Změně č. 2 vyjma dílčí změnu v lokalitě 2/4 Karlov. Dílčí změna v lokalitě 2/4 Karlov bude obsažena ve Změně č. 2b.  

Obsah dokumentace je uveden na úvodních stránkách textové části. 

Označení výkresů Změny č. 2a se odvíjí od označení výkresů platného ÚP Šumperk, např. výkres „Z2a/I/01“ 
Změny č. 2a je změnovým výkresem k výkresu „I/01“ platného ÚP.  

Výkresy výrokové části Změny č. 2a (mají ve svém označení římskou číslici „I“) fungují jako změnové (rozdílové) výkresy 
k výkresům dosud platného ÚP Šumperk. Výkresy odůvodnění (mají ve svém označení římskou číslici „II“) Změny č. 2a 
nejsou rozdílovými výkresy k původním výkresům odůvodnění dosud platného ÚP Šumperk, jsou zpracovány nezávisle 
pro Změnu č. 2a. 

Níže je uveden komentář k jednotlivým součástem dokumentace Změny č. 2a. 

3.1. Textová část 

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

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

3.2. Grafická část 

Grafickou část změny územního plánu (výroku) tvoří „rozdílové“ výkresy zobrazující rozdíly v řešení jednotlivých 
původních výkresů dosud platného ÚP Šumperk Zakresleny jsou v nich tedy pouze změny oproti původnímu řešení 
(nové řešení a příp. rušení dříve vymezených prvků). Výsledné řešení je zobrazeno na Koordinačním výkrese, který je 
součástí odůvodnění změny územního plánu. Nové řešení jednotlivých výkresů bude součástí zpracování „úplného 
znění“ Územního plánu Šumperk, které bude vyhotoveno po vydání Změny č. 2a. 

V následujícím textu je připojen komentář k obsahu jednotlivých výkresů. 

Z2a/I/01 Výkres základního členění území 

▪ Jsou zobrazeny plochy podle významu nebo jejich části, které se změnily (zobrazeno je pouze nové řešení). 

▪ Jsou zobrazeny celé obrysy a kódy všech ploch s rozdílným způsobem využití dotčených změnami (případně také 
rušené kódy ploch). 

▪ Jsou zakresleny nově vymezené, upravené nebo rušené plochy (nebo jejich části) pro podrobnější prověření změn 
v území (zpracování územní studie). 

Z2a/I/02.1 Hlavní výkres 

▪ Jsou zobrazeny plochy s rozdílným způsobem využití nebo jejich části, které se změnily (zobrazeno je pouze nové 
řešení). 

▪ Jsou zobrazeny celé obrysy a kódy všech ploch s rozdílným způsobem využití dotčených změnami (případně také 
rušené kódy ploch. 

▪ Jsou zobrazeny další nově vymezené nebo rušené jevy – trasy veřejné infrastruktury (např. pěší propojení, 
stromořadí) a koncepční prvky (např. městské subcentrum, mateřská škola, odstavná a parkovací plocha). 

Z2a/I/02.2 Koncepce technické infrastruktury 

▪ Jsou zobrazeny nově vymezené nebo rušené jevy nebo jejich části. 

Z2a/I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

▪ Jsou zobrazeny nově vymezené nebo rušené jevy nebo jejich části. 
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Z2a/I/S2 Schéma etapizace 

▪ Není součástí změny, podmínky etapizace se nemění. 

Z2a/I/S3 Schéma územního systému ekologické stability 

▪ Jsou zobrazeny prvky ÚSES nebo jejich části, které se změnily. 

Z2a/II/01 Koordinační výkres 

▪ Výkres je součástí odůvodnění změny. Zobrazuje předpokládané řešení územního plánu po vydání změny 
(po zapracování změn navržených ve výrokové části) s připojenými aktuálními limity využití území. 

Z2a/II/02 Výkres širších vztahů 

▪ Výkres je součástí odůvodnění změny. Obsahuje schématické situování jednotlivých dílčích změn na území města 
Šumperka (jsou zobrazeny pouze ty dílčí změny, které lze vztáhnout ke konkrétnímu území – tedy se vztahují 
k jednotlivým plochám či prvkům dosud platného ÚP). 

Z2a/II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

▪ Výkres je součástí odůvodnění změny. Obsahuje zejména zákres rozvojových ploch vymezených nebo upravených 
ve Změně č. 2a ÚP, a to na pozadí grafického znázornění informací o půdním fondu (tj. hlavně o třídě ochrany ZPF) 
a rozvojových ploch schválených v dosud platném ÚP. Podrobněji viz kap. E tohoto odůvodnění. 
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4. ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR 

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

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

▪ výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

▪ výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

▪ výstavba vedení VN a VVN 

▪ výstavba větrných elektráren 

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

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

▪ výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

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

4.2. Zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 82a). V tomto vymezeném 
území (Fresnelova zóna) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území s tím, že tento zájem je lokalizován mimo 
území řešené změnou č. 2 Územního plánu Šumperk. 



E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL 
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1. ÚVOD 

1.1. Obecně  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu na zemědělský půdní fond (ZPF) je 
provedeno ve smyslu: 

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

▪ vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
a přílohy č. 3 této vyhlášky; 

▪ vyhlášky č. 271/2019, o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu; 

▪ metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů; 

▪ společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru horninového a půdního prostředí 
MŽP: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu 
(srpen 2013). 

Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti zajištěna, vycházeli pořizovatelé 
a zpracovatelé územně plánovací dokumentace ve smyslu § 5, odst. 1 ze zásad této ochrany (§ 4) a navrhují takové 
řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější ve srovnání s jiným možným řešením. 

Při odnímání zemědělského půdního fondu vycházeli zpracovatelé změny ÚP ze snahy co nejméně narušovat organizaci 
zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových komunikací. 

Po veřejném projednání byla Změna č. 2 na základě rozhodnutí zastupitelstva rozdělena na dvě části, 
Změnu č. 2a a Změnu č. 2b. Změna č. 2a obsahuje dílčí změny pořizovány ve Změně č. 2 vyjma dílčí změnu 
v lokalitě 2/4 Karlov, která bude obsažena ve Změně č. 2b. Z tohoto důvodu bylo následující vyhodnocení 
předpokládaných záborů ZPF uzpůsobeno pouze na rozsah Změny č. 2a . 

Obsah Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu ÚP na ZPF je dán přílohou č. 3 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Skládá se z části textové doplněné o tabulkovou přílohu a části grafické. 

Grafickou částí je Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (II/03), který je zpracován v měřítku 1 : 5 000 shodném 
s měřítkem Hlavního výkresu (I/02.1). Ve Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu jsou zobrazeny: 

▪ zastavitelné plochy vymezené v rámci změny č. 2a ÚP nad rámec původních zastavitelných ploch (na původně 
nezastavěných plochách); 

▪ stabilizované nezastavěné plochy vymezené v rámci změny č. 2a ÚP na místě původních zastavitelných ploch; 

▪ stabilizované zastavěné plochy vymezené v rámci změny č. 2a ÚP na místě původních zastavitelných ploch; 

▪ další rozvojové plochy (tj. plochy přestavby nebo zastavitelné plochy) vymezené uvnitř zastavěného území nebo 
na místě původních rozvojových ploch; 

▪ původní rozvojové plochy (tj. plochy přestavby, zastavitelné plochy a plochy změny v krajině) schválené v dosud 
platném ÚP Šumperk ve znění změny č. 1 z roku 2015, znázorněné překryvnou šrafou; 

▪ plochy zemědělských půd v členění podle třídy ochrany pouze mimo zastavěné území;  

▪ průběh hranic BPEJ včetně jejich kódů (s uvedením třídy ochrany za lomítkem), který byl převzat z aktuálních dat 
ÚAP ORP Šumperk; zařazení BPEJ do tříd ochrany je v souladu vyhláškou č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany; 

▪ zainvestované zemědělské pozemky (s vybudovanými melioracemi), jejichž rozsah byl převzat z aktuálních dat ÚAP 
ORP Šumperk; 

▪ hranice zastavěného území vymezená ke dni 1. 8. 2018 aktualizovaná v rámci změny č. 2a ÚP na základě stavu 
území a podle aktuálních údajů Katastru nemovitostí. 

Všechny údaje o výměrách byly při výpočtech zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Plochy o výměře do 100 m2 byly 
zanedbány. 

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a PUPFL je provedeno ve zvláštních kapitolách. 

1.2. Rozvojové plochy v ÚP Šumperk 

Rozvojové plochy jsou podle významu rozlišeny na plochy přestavby, plochy zastavitelné a plochy změny v krajině. Toto 
členění je stejně jako typy ploch s rozdílným způsobem využití převzato z krajské metodiky MINIS pro zpracování 
územních plánů. 
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▪ plochy zastavitelné a plochy přestavby – jsou určeny pro zástavbu nebo pro související využití – také například 
pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň; plochy veřejných prostranství a plochy veřejné zeleně jsou uvažovány 
v kategorii zastavitelných ploch přesto, že možnosti jejich zastavění jsou omezené; je to z toho důvodu, že jsou 
součástí urbanizované části sídla a jejich funkce je důležitá pro jeho fungování (obsluha území, rekreace); 

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

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

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

 

V ÚP Šumperk jsou ve znění změny č. 1 jsou využity typy ploch s rozdílným způsobem využití: 

▪ SX ....... plochy smíšené obytné 

▪ OV ...... plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

▪ OS ...... plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

▪ OX ...... plochy občanského vybavení 

▪ VS ....... plochy smíšené výrobní 

▪ TX ....... plochy technické infrastruktury 

▪ DX....... plochy dopravní infrastruktury 

▪ PV ....... plochy veřejných prostranství 

▪ ZV ....... plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

▪ RZ ....... plochy rekreace – zahrádkářské osady 

▪ RN ...... plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 

▪ NS....... plochy smíšené nezastavěného území 

▪ NL ....... plochy lesní 

▪ W ........ plochy vodní a vodohospodářské 

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

▪ s .......... plochy stabilizované zastavěné 

▪ n.......... plochy stabilizované nezastavěné 

▪ z .......... plochy zastavitelné 

▪ p.......... plochy přestavby 

▪ k .......... plochy změny v krajině 

 

2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

2.1. Stanovení rámce pro vyhodnocení záborů ZPF 

Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu je provedeno pro rozvojové plochy vymezené 
v rámci změny č. 2a ÚP. Vzhledem k tomu, že předmětem této změny jsou především změny uvnitř zastavěného území 
(zapracování stávajícího stavu území – změna v rámci ploch stabilizovaných zastavěných nebo změna ploch přestavby 
na plochy stabilizované zastavěné) a úpravy řešení v rámci již dříve vymezených rozvojových ploch, nemá většina 
dílčích změn zásadní vliv na dříve schválený předpokládaný zábor ZPF (v ÚP Šumperk 2015). 

S ohledem na vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF jsou tedy zásadní pouze tyto druhy změn: 

▪ změny spočívající ve vymezení nových zastavitelných ploch v původně nezastavěném území; 

▪ změny spočívající ve zrušení zastavitelný ploch a vymezení ploch stabilizovaných nezastavěných (stávající 
zahrádkářské osady) nebo stabilizovaných ploch zastavěných. 

Tyto relevantní kategorie jsou v dalším textu vyhodnoceny podrobněji, přičemž zásadní je jejich srovnání. Ostatní změny 
zmíněné v předchozím odstavci jsou vyčísleny pouze jednoduchým způsobem. 
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2.2. Zjednodušený souhrnný přehled všech dílčích změn 

V rámci změny č. 2a ÚP došlo k mnoha dílčím změnám ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. V následující 
tabulce jsou pro přehlednost uvedeny všechny změny ploch v členění dle kategorií druhů ploch podle významu 
provedené v rámci změny č. 2a. V posledním sloupci je uveden komentář k danému typu změny. Typy úprav, které mají 
vliv na vyhodnocení ZPF, jsou podbarveny a jsou popsány podrobněji v další části textu. Výměry se týkají celých ploch, 
nikoliv pouze jejich částí situovaných na ZPF. 
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Obr. E1  Tabulka s přehledem změn ploch podle druhů ploch dle významu 

 

V rámci změny č. 2a ÚP bylo upraveno celkem 18,77 ha ploch s rozdílným způsobem využití. Z toho 5,88 ha bylo 
změněno na plochy stabilizované v zastavěném území a 12,89 ha na plochy zastavitelné. Z hlediska rozsahu vymezení 
zastavitelných ploch v ÚP Šumperk jsou nejdůležitější barevně zvýrazněné změny o celkovém rozsahu 14,86 ha 
ploch.  

Jedná se o: 

▪ změnu části zastavitelných ploch na plochy zastavěné stabilizované: 1,97 ha (jsou součástí aktualizovaného 
zastavěného území); 

▪ vymezení zcela nových zastavitelných ploch, případně rozšíření již dříve vymezených zastavitelných ploch 
v dříve nezastavěném území: 8,14 ha. 
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2.3. Dílčí změny významné pro předpokládaný zábor ZPF 

Dle závěru předchozí kapitoly jsou pro vyhodnocení předpokládaných záborů změny č. 2a ÚP významné níže uvedené 
dílčí změny. Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF ve vztahu k dosud platnému ÚP Šumperk (2015) pro tyto 
lokality je popsáno v následující části textu. 

2.3.1. Průmyslová zóna III (dílčí změna 2/3) 

▪ lokalita se nachází v k.ú. Šumperk jižně od Zábřežské ulice naproti hřbitova; 

▪ jedná se o vymezení nové zastavitelné plochy smíšené výrobní určené pro rozvoj stávající průmyslové zóny; 
území bylo původně vymezeno jako plocha územní rezervy pro smíšené výrobní využití; upraveno bylo 
i trasování koridoru pro obslužnou komunikaci; 

▪ rozvojová plocha je s výhodou umístěna u místa napojení připravované přeložky silnice I/44 (obchvat 
Bludova) na stávající trasu silnice u areálu EPCOS; 

▪ předpokládá se zde nárůst záboru ZPF o 7,99 ha, přičemž se jedná půdy zařazené do II. třídy ochrany ZPF; 
v celém rozsahu o trvalý travní porost a v celém rozsahu o meliorované pozemky. 

2.3.2. Karlov (dílčí změna 2/4) 

▪ Dílčí změna bude řešena v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk. 

2.3.3. Skalka (dílčí změna 2/7) 

▪ lokalita se nachází v k.ú. Dolní Temenice u ulice Islandské; 

▪ jedná se o mírné rozšíření zastavitelné plochy smíšené obytné určené pro obytnou výstavbu ve vazbě 
na dříve vymezenou rozvojovou lokalitu  kolem ulic Dánská, Norská a Švédská; 

▪ předpokládá se nárůst záboru ZPF o 0,11 ha, přičemž se jedná o půdy zařazené především do V. třídy 
ochrany ZPF, z malé části do III. třídy ochrany ZPF; v KN se jedná o trvalý travní porost. 

2.3.4. Aktualizace zastavěného území (2/10), atd. 

▪ v rámci změny č. 2a došlo k aktualizaci zastavěného území (do zastavěného území byly zařazeny nově 
zastavěné pozemky dle aktuální katastrální mapy);  

▪ v souladu s aktualizací zastavěného území došlo obvykle k navazujícím úpravám ve vymezení 
stabilizovaných zastavěných ploch (na místě původních zastavitelných ploch); k zahrnutí původně 
zastavitelných ploch do ploch stabilizovaných zastavěných došlo v malém rozsahu i v rámci dalších dílčích 
změn; 

▪ dílčí změny s rozšířením stabilizovaných ploch na místě původních ploch zastavitelných jsou umístěny 
především v lokalitě Dolní/Čsl. Armády, Průmyslová/Jesenická a Karlov; celkem se jedná o 1,94 ha ploch. 
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2.3.5. Tabulková část 

V následující tabulce jsou uvedeny podrobnější výměry týkající se předpokládaného záboru ZPF včetně tříd 
ochrany dotčených půd a dotčených meliorací. Vyčísleny jsou pouze části uvedených ploch, na kterých dochází 
ke změnám (např. celková výměra plochy 588/DX po úpravě je 1,0 ha, změna se ale týká pouze části o výměře 
0,65 ha, která v dosud platném ÚP nebyla součástí zastavitelných ploch). 
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I. II. III. V. 

2/3 588 DX 0,65 0,65    0,65  0,65   0,65 

V ÚP 2015: územní rezerva pro 
smíšené výrobní využití 
Ve změně ÚP: upravený koridor 
pro obslužnou komunikaci 
v průmyslové zóně 

2/3 589 VS 7,34 7,34    7,37  7,34   7,34 

V ÚP 2015: územní rezerva pro 
smíšené výrobní využití 
Ve změně ÚP: plocha smíšená 
výrobní určená pro vznik 
průmyslové zóny 

2/7 713 SX 0,11 0,11    0,11   0,01 0,10  

V ÚP 2015: plocha smíšená 
nezastavěného území 
Ve změně ÚP: rozšíření dříve 
vymezené zastavitelné plochy 
smíšené obytné 

celkem 8,1 8,1 0 0 0 8,13 0 7,99 0,01 0,1 7,99  

Obr. E2  Tabulka s vyhodnocením předpokládaných záborů ZPF pro plochy s významným dopadem na celkový rozsah záboru 

2.4. Závěr vyhodnocení 

Lze konstatovat, že celkový předpokládaný zábor ZPF pro rozvojové plochy vymezené v ÚP Šumperk se 
Změnou č. 2a zvyšuje o cca 8,1 ha. Zahrnuty jsou nové či rozšiřované zastavitelné plochy.  

Započteny zde nejsou původní zastavitelné plochy nebo jejich části, které byly na základě současného stavu území nově 
vymezeny jako součást stabilizovaných zastavěných ploch – celkem se jedná o 1,97 ha ploch, které z významné části 
neleží na zemědělských pozemcích. 

Novým záborem jsou zasaženy především půdy II. třídy ochrany a zejména pozemky trvalých travních porostů. 
V lokalitě Průmyslové zóny III je dotčeno celkem 7,99 ha meliorovaných pozemků. 
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3. ODŮVODNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF 

Odůvodnění řešení jednotlivých dílčích změn je uvedeno také v kap. D a C tohoto odůvodnění. 

3.1. Dílčí změna 2/3 (Průmyslová zóna III; Zábřežská ulice, u hřbitova)  

Úprava řešení v této lokalitě vyvolává potřebu nových záborů ZPF nad rámec dosud schváleného řešení v rozsahu 
7,99 ha. Jedná se o půdy II. třídy ochrany, pozemky trvalého travního porostu s vybudovaným melioračním systémem.  

Rozšíření zastavitelných ploch vychází z požadavku na ekonomický rozvoj města Šumperka stanoveného v nadřazené 
ÚPD, v platném znění (viz např. výkres Schéma – vztah rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), 
z požadavků města na další rozvoj podnikatelských aktivit, které nahradí již zastavěné či připravované plochy – aktuálně 
je v projektové přípravě realizace Průmyslové zóny IV o celkovém rozsahu 9,6 ha (společný záměr několika investorů 
na zastavitelných plochách č. 533 a 565 mezi Bratrušovským potokem a železniční tratí), další zastavitelná plocha č. 530 
o rozsahu cca 6,8 ha situovaná u Jesenické ulice je investorem určena pro obchodní centrum (tedy ne pro výrobní 
aktivity). 

Rozvoj podnikatelských aktivit v lokalitě u hřbitova je logický z pohledu dopravní obsluhy, neboť na zde umístěnou 
velkou okružní křižovatku bude napojen plánovaný přivaděč od přeložky silnice I/44 (obchvat Bludova), která bude podle 
aktuálních informací ŘSD uvedena do provozu do roku 2023. Pro rozvoj podnikání by mohly být nové zastavitelné plochy 
vymezeny alternativně u Žerotínovy ulice, v této lokalitě se ale také nachází nejkvalitnější půdy II. třídy ochrany, takže 
z pohledu ochrany ZPF se nejedná o lepší řešení (z pohledu dopravního napojení je toto řešení s ohledem na nutný 
průjezd městem horší). Na území města tedy neexistuje jiné alternativní umístění pro nové zastavitelné plochy 
pro podnikáním, kde by byl ZPF zasažen méně. 

Realizací průmyslové zóny nebude zasažena organizace ZPF a přístupnost zbylé části zemědělských pozemků, neboť 
tyto jsou obsluhovány z komunikace na svém západním okraji. Protože v území se nachází meliorační systém, bude 
v případě výstavby nutné zjistit jeho stav a upravit ho tak, aby zbylá část mimo rozvojové území zůstala funkční 
a nedošlo k narušení hydrologických a odtokových poměrů. Dešťové vody budou likvidovány podle platné legislativy. 

Dále je potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro smíšené výrobní využití odůvodnit vzhledem ke ZÚR OK. 
Město Šumperk se nachází dle ZÚR OK v několika oblastech se specifickými požadavky pro rozvoj. Začleněním 
správního území města do rozvojové oblasti RO3 vyplývá pro územní plánování mj. úkol vymezit plochy pro umístění 
podnikatelských aktivit při zohlednění významu a polohy obce. Řešení této dílčí Změny č. 2a respektuje postavení města 
Šumperka v systému osídlení, a na základě toho vymezuje přiměřeně velké území v dobré dostupnosti v souladu 
s ochranou místních hodnot. Rozsah nových zastavitelných ploch také vychází z reálných budoucích záměrů v území. 
Řešení dílčí změny navazuje i na začlenění města Šumperka do specifické oblasti SOB3. Vytvářením podmínek pro 
vznik nových pracovních míst totiž dílčí změna reaguje na jeden z obecných problémů specifických oblastí. 

Řešení dílčí změny 2/3 představuje nejvýhodnější řešení z hlediska záboru ZPF z několika důvodů. Patří mezi ně např. 
umístění v oblasti se zaměřením na podnikatelské aktivity (dostatečný odstup od lokalit určených pro bydlení), rovinatý 
charakter terénu, požadovaný rozsah zastavitelného území, návaznost na nadřazený systém dopravní infrastruktury 
(komunikace I/44 i její plánovaná přeložka), neexistence půd nižší třídy ochrany v bezprostřední blízkosti zastavěného 
území a s vyhovujícími majetkoprávními poměry (tzn. ve prospěch města, čím by se zkrátila doba realizace záměru) 
a celková problematičnost zastavění území pro jiný druh zástavby z důvodu výskytu několika limitů (viz Koordinační 
výkres Z2a/II/01).  

Veřejný zájem na rozvoji hospodářství města Šumperka i jeho okolí zde výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany ZPF. 

3.2. Dílčí změna 2/4 (Karlov; mezi ulicemi Žerotínovou, Uničovskou a Blanickou a vodním náhonem) 

Dílčí změna bude řešena v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk. 

3.3. Dílčí změna 2/7 (Skalka; u ulice Islandské) 

Úprava ploch vyvolává pouze minimální nárůst záboru (0,11 ha ZPF) a je tedy pro celkové vyhodnocení zanedbatelná. 
Změna navazuje na dříve vymezené zastavitelné plochy (její umístění je tedy dáno touto návazností), zasahuje ZPF 
nižších tříd ochrany (III. a V.), nezhoršuje prostupnost a obsluhu nezastavěného území ani organizaci ZPF (zachovává 
stávající cestu ze zástavby do krajiny) a nenarušuje hydrologické a odtokové poměry. 
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3.4. Dílčí změna 2/10 (Aktualizace zastavěného území; více lokalit) 

Jedná se o vymezení zastavěných stabilizovaných ploch na místě původních zastavitelných ploch, a to v lokalitách kde 
došlo k rozvoji zástavby a posunu zastavěného území. Aktualizace zastavěného území vychází ze stavebního zákona 
(podrobněji viz kap. D 2.10. tohoto odůvodnění). Do zastavěného území a stabilizovaných zastavěných ploch byly 
zahrnuty pozemky a jejich soubory, které jsou součástí areálů (v lokalitě Průmyslová/Jesenická) nebo byly z velké části 
zastavěny novou zástavbou (v lokalitě Dolní/Čsl. Armády). 

3.5. Ostatní dílčí změny 

Nemají významný vliv na vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF. Jsou podle svého charakteru a vlivu na ZPF 
rozděleny do níže uvedených skupin. 

3.5.1. Úpravy vymezení stabilizovaných zastavěných ploch (dílčí změny 2/1, 2/5) 

Jedná se o úpravy v rámci stabilizovaných ploch, které nemají vliv na vyhodnocení předpokládaných záborů 
ZPF. 

3.5.2. Změny ploch v zastavěném území (dílčí změny 2/6, 2/13) 

Jedná se o úpravy ve vymezení ploch uvnitř zastavěného území (přestavbových a stabilizovaných zastavěných), 
kterými nejsou ve větší míře dotčeny pozemky ZPF (může se jednat pouze o pozemky zahrad nebo jiné 
zbytkové částí ZPF uvnitř zástavby). 

3.5.3. Změny ve využití dříve vymezených zastavitelných ploch (dílčí změny 2/2, 2/14) 

Jedná se o změny využití dříve vymezených zastavitelných ploch bez zvýšení celkového předpokládaného 
záboru ZPF. V dílčí změně 2/2 jde o úpravu směrování páteřní komunikace a další úpravy vzájemných hranic 
ploch, v dílčí změně 2/14 jde o vymezení nové plochy na části původní zastavitelné plochy.  

3.5.4. Změny, které se netýkají vymezení ploch (dílčí změny 2/8, 2/9, 2/11, 2/12, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/20, 2/21) 

Jedná se o změny v textové části, případně o změny pěších propojení, které se z hlediska vlivu na ZPF 
nevyhodnocují. 

3.6. Závěr odůvodnění 

Navržené změny ve vymezení rozvojových ploch vychází z reálných požadavků na rozvoj území a vytváří tak 
vhodné podmínky pro hospodářský růst a soudržnost obyvatel s ohledem na minimalizaci vlivů na životní 
prostředí. Řešení změny č. 2a ÚP Šumperk není v rozporu s požadavky na ochranu zemědělského půdního 
fondu.  

4. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Rozvojovými plochami vymezenými v rámci změny č. 2a ÚP Šumperk nedochází k dotčení pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 

 

 



F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
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1. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území tvoří zejména zástavba Šumperka včetně dlouhého „šlahounu“ směřujícího na severozápad 
zahrnujícího zástavbu Dolní a Horní Temenice. Tato hlavní část zastavěného území je doplněna množstvím menších 
zastavěných území zahrnujících odtržené části zástavby (ulice Vikýřovická, Na Vyhlídce), historicky vzniklé průmyslové 
areály zejména v nivě řeky Desné, areály technické infrastruktury (ČOV, vodojemy, retenční nádrže), či areály 
zahrádkářských osad (příměstský les). V krajině jsou pak jako zastavěná území vymezeny jednotlivé stavby určené 
zejména pro technickou infrastrukturu, zemědělskou výrobu, rekreaci či bydlení. 

Plochy s nevhodnou strukturou zástavby nebo funkcí uvnitř zastavěného území jsou v ÚP Šumperk vymezeny jako 
plochy přestavby. Jsou určeny pro intenzifikaci využití pozemků v zastavěném území – jedná se buď o nahrazení 
stávající nevhodné zástavby (brownfields, apod.) nebo o využití větších celků dosud nezastavěných pozemků, jednotlivé 
proluky však nejsou jako plochy přestavby vymezeny. Jedná se tedy o podporu rozvoje města uvnitř jeho dnešních 
hranic, která následně může snižovat nároky na rozvoj města na „zelené louce“. 

Ve stabilizovaných plochách zastavěného území neexistují významnější proluky (tato území jsou vymezena jako plochy 
přestavby). 

Zastavěné území je Změnou č. 2a ÚP vymezeno k datu 1. srpna 2018 v souladu s § 58 Stavebního zákona na základě 
stavu území a nad aktuální digitální katastrální mapou (platnou ke 19. 7. 2018). V rámci aktualizace zastavěného území 
ve změně č. 2a ÚP sem byly doplněny zejména pozemky (nebo jejich soubory) s novými stavbami se souvisejícími 
pozemky pod společným oplocením. Podrobněji viz kap. D 2.10. tohoto odůvodnění. 

2. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

S ohledem na stav a průběžný rozvoj podnikatelských areálů v jižní části města (jižně od Jesenické ulice) je vhodné 
uvažovat s rozšířením zastavitelných ploch pro tyto účely. Dosud vymezené rozvojové smíšené výrobní plochy nevytváří 
dostatečný předpoklad a nabídku pro rozvoj podnikání v Šumperku: 

▪ zastavitelná plocha č. 571 za EPCOSem (5,3 ha) – je vymezena jako rezerva pro rozvoj areálu EPCOS, je v majetku 
společnosti, nelze předpokládat její využití pro jiný účel; 

▪ zastavitelné plochy č. 533 a 565 u ulice Průmyslové (9,6 ha) – aktuálně je zde v projektové přípravě realizace 
Průmyslové zóny IV jako společný záměr města a několika investorů; 

▪ zastavitelná plocha č. 530 u Jesenické ulice (6,8 ha) – je investorem určena pro obchodní centrum (tedy ne pro 
výrobní aktivity); 

▪ přestavbová plocha č. 520 u Jesenické ulice (4,9 ha) – je z velké části využita pro podnikatelské aktivity, reálně lze 
využít pouze cca 0,5 ha;  

▪ zastavitelná plocha č. 562 za železniční opravnou (3,5 ha) – není dopravně dostupná, její využití není v blízké době 
reálné; 

▪ zastavitelné plochy č. 379, 546 a 859 u Žerotínovy ulice (celkem 15,6 ha) – pozemky v majetku různých fyzických 
osob, bez možnosti ovlivnění jejich využití městem, nabídka je ovlivněna majetkovými vztahy; 

▪ přestavbová plocha č. 430 u Cembritu (2,9 ha) – neefektivně využité území (brownfield) v soukromém vlastnictví. 

Celkem je vymezeno pro smíšené výrobní využití cca 47,0 ha rozvojových ploch, část z nich je investory určena pro 
občanské vybavení (6,8 ha), část je připravována k zástavbě (9,6 ha), část je reálně nedostupná (15,0 ha). Zbývající 
pozemky nejsou ani z části v majetku města, které by mohlo připravovat jejich využití pro výrobní aktivity (obdobně jako 
v současnosti pro Průmyslovou zónu IV – plochy č. 533 a 565). 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je vhodné uvažovat s vymezením nových zastavitelných ploch 
pro smíšené výrobní využití, které by doplnily nabídku území vhodných pro podnikání (ideálně na pozemcích 
ve vlastnictví města Šumperka). Cílem je zajistit dobré podmínky především pro rozvoj menších a středních 
firem, které jsou pro místní ekonomiku a zaměstnanost velmi důležité. 

 



G. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR OK 
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1. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR OK 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR OK, nebyly Změnou č. 2a ÚP Šumperk stanoveny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
ZPRACOVATELEM 
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H-2 knesl kynčl architekti s.r.o. 

1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 2a ÚP je vyhotovena v souladu s zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména s cíly a úkoly územního plánování (viz kap. B. tohoto odůvodnění). 

Změna č. 2a ÚP je vyhotovena v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona, zejména s: 

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

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

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

2. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 2a ÚP je z hlediska požadavků vztahujících se k jejímu obsahu zpracována v souladu se zvláštními právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



I. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
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I-2 knesl kynčl architekti s.r.o. 

1. VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí 
změny uplatnil v rámci koordinovaného stanoviska KÚ OK k zadání změny č. 2 ÚP Šumperk požadavek na vyhodnocení 
vlivů změny na životní prostředí.  

Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Šumperk na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno jako samostatná dokumentace 
„Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Šumperk na udržitelný rozvoj území“ (knesl kynčl architekti s.r.o., 
2018), jehož součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí „Změna č. 2 Územního plánu Šumperk – 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ (INVEK s.r.o., 2018). Vyhodnocení Změny č. 2 na území 
soustavy NATURA 2000 nebylo zpracováno, neboť dotčený orgán (tj. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního 
prostředí jako orgán ochrany přírody) při projednání zadání Změny č. 2 ÚP Šumperk uvedl, že předložená úprava 
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí soustavy NATURA 2000. 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Šumperk na udržitelný rozvoj území obsahuje tento závěr: 

Na základě shrnutí vlivů řešení Změny ÚP na tři základní pilíře vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
a na základě výsledků rozboru udržitelného rozvoje obsažených v ÚAP ORP Šumperk lze konstatovat, že řešení 
Změny č. 2 ÚP podporuje stabilitu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, navazuje na současný stav 
územních podmínek všech tří hodnocených pilířů (životní prostředí –, hospodářský rozvoj +, soudržnost 
společenství obyvatel území +) a celkově má mírně pozitivní vliv na udržitelný rozvoj území (+1). Indiferentní vliv 
změny na životní prostředí (0) je doplněn mírně pozitivními vlivy na zlepšování územních podmínek pro 
hospodářský rozvoj (+1) a pro soudržnost společenství obyvatel území (+1). Díky vzájemné koordinaci 
jednotlivých složek území při současném respektování optimální prostorové organizace území a jeho hodnot tak 
vytváří vhodné podmínky pro harmonický rozvoj území. Při zohlednění celého územního plánu po zapracování 
Změny č. 2 ÚP lze konstatovat, že dotčené území bude vykazovat příznivé podmínky pro udržitelný rozvoj území. 

Jelikož byla Změna č. 2 roztrhnuta na Změnu č. 2a a Změnu č. 2b bez toho, že by došlo k obsahovým úpravám, 
platí závěry vyhodnocení SEA a URÚ zpracované pro Změny č. 2 plně i pro Změnu č. 2a. 

 



J. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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J-2 knesl kynčl architekti s.r.o. 

1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2a ÚP ŠUMPERK 

Pořízení Změny č. 2 územního plánu Šumperk schválilo Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání dne 
23. 3. 2017 usnesením č. 715/17. Pořizovatelem Změny č. 2 ÚP je Městský úřad v Šumperku, odbor strategického 
rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk. Určeným zastupitelem pro pořizování Změny č. 2 byl 
schválen místostarosta města Mgr. Tomáš Spurný. Dne 28. 3. 2017 podal určený zastupitel k pořizovateli žádost 
o pořízení Změny č. 2 ÚP. 

Územní plán Šumperk (dále jen „ÚP Šumperk“) vydalo Zastupitelstvo města Šumperka usnesením č. 341/11 ze dne 
22. 9. 2011, formou Opatření obecné povahy č. 1/2011, které nabylo účinnosti dne 8. 10. 2011. ÚP Šumperk řeší tři 
katastrální území ve správním obvodu města – Šumperk, Dolní Temenice a Horní Temenice. 

Projednání Zadání změny č. 2 ÚP bylo vypsáno dne 12. 10. 2017 pod č.j. 100743/2017. Veřejná vyhláška o oznámení 
zahájení projednávání návrhu Zadání změny č. 2 byla zveřejněna ode dne 17. 10. 2017 do 16. 11. 2017.  

V průběhu projednávání Zadání změny č. 2 ÚP došlo ke změně potřeb a požadavků města Šumperka na rozvoj území, 
čímž se právě projednávané Zadání změny č. 2 ÚP stalo v některých jeho částech neaktuálním a vznikla potřeba 
zpracovat zadání nové. V souvislosti s touto skutečností vedení města zveřejnilo oznámení o pořízení Změny č. 2 
a vyzvalo, aby občané a další oprávněné osoby podle §44 stavebního zákona podávali žádosti na změnu územního 
plánu. Termín pro podávání žádostí o změnu územního plánu zařazených do Změny č. 2 územního plánu Šumperk byl 
stanoven 29. 11. 2017. O úpravě a doplnění podnětů a návrhů na Změnu č. 2 Územního plánu Šumperk rozhodlo 
zastupitelstvo města dne 14.12.2017 usneseními č.932/17 a č.933/17.  

Po tomto rozhodnutí zastupitelstva byl upraven návrh Zadání změny č. 2 ÚP Šumperk a dne 2. 1. 2018 bylo vypsáno 
jeho projednání pod č. j. 38/2018. Veřejná vyhláška o oznámení zahájení projednávání návrhu Zadání změny č. 2 byla 
zveřejněna ode dne 4. 1. 2018 do 5. 2. 2018. Návrh Zadání změny č. 2 ÚP Šumperk byl řádně projednán podle § 47 
odst. 2 a 3 a upraven dle požadavků dotčených orgánů. 

Poté byl návrh Zadání změny č. 2 Územního plánu Šumperk na základě § 47 odst. 5 stavebního zákona předložen 
ke schválení zastupitelstvu města a schválen usnesením č.1032/18 ze dne 26. 4. 2018. 

Oznámení o konání společného jednání bylo rozesláno dne 24. 10. 2018 pod č.j. 108524/2018. Společné jednání 
o návrhu Změny č. 2 ÚP Šumperk se uskutečnilo dne 14. 11. 2018 na Městském úřadě Šumperk. Návrh byl zveřejněn 
veřejnou vyhláškou ze dne 2.11.2018 č.j. 108944/2018 ode dne 5.11.2018 do 5.12.2018, v papírové podobě na MěÚ 
Šumperk a na jeho internetových stránkách. Došlé stanoviska dotčených orgánů a připomínky byly vyhodnoceny 
a zapracovány. Stanovisko krajského úřadu dle §50 odst.7 bylo vydáno 26. 2. 2019 pod č.j. KUOK 30931/2019. 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Šumperk se konalo 24. 10. 2019 v 16:00 hod. ve velké zasedací 
místnosti Městského úřadu Šumperk. Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu byla zveřejněna 
na klasické i internetové úřední desce města Šumperka ode dne 11. 9. 2019 do 14. 10. 2019. 

Po veřejném projednání návrhu Změny č. 2 došlo k požadavku města Šumperka na další prověření a možnou změnu 
návrhu v lokalitě 2/4 Karlov. Toto prověření vyvolalo podstatnou úpravu návrhu v lokalitě 2/4 Karlov, která vyžaduje dle 
§ 53 odst. 2 stavebního zákona opakované veřejné projednání. Vzhledem k této skutečnosti pořizovatel na žádost města 
Šumperka s doporučením zpracovatele přistoupil v další fázi pořízení k rozdělení Změny č. 2 na dvě dílčí změny 
pod označením „Změna č. 2a Územního plánu Šumperk“ obsahující dílčí změny pořizované ve Změně č. 2 mimo změnu 
v lokalitě 2/4 Karlov a „Změna č. 2b Územního plánu Šumperk“ obsahující dílčí změnu pořizovanou ve Změně č. 2 
v lokalitě 2/4 Karlov. O rozdělení Změny č. 2 na dvě dílčí změny rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
20. 2. 2020 usnesením č. 455/20. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu 
s dotčenými orgány a sousedními obcemi ve smyslu § 51 stavebního zákona a výsledky veřejného projednání návrhu 
Změny č. 2 územního plánu ve smyslu § 52 stavebního zákona a zpracoval návrh vyhodnocení připomínek a návrh 
rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu Změny č. 2 územního plánu, v souladu se stanovisky dotčených orgánů.  

Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách k návrhu Změny č. 2 územního plánu Šumperk, resp. 
Změny č. 2a územního plánu Šumperk č.j. MUSP 13394/2020 ze dne 30. 1. 2020 zaslal pořizovatel KUOK a dotčeným 
orgánům k vyjádření. KUOK v zákonné lhůtě k oběma návrhům neuplatnil stanovisko. Pořizovatel v zákonné lhůtě 
neobdržel stanoviska dotčených orgánů, z nichž by vyplývaly požadavky na úpravu návrhu Změny č. 2. 

Změna č. 2a územního plánu byla pořizovatelem přezkoumána v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 stavebního 
zákona. Změna č. 2a územního plánu je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.  

Vyhodnocení přezkoumání Změny č. 2a územního plánu je uvedeno vždy u každé jednotlivé kapitoly textu odůvodnění. 
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 knesl kynčl architekti s.r.o. K2 

1. SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Změna č. 2a územního plánu Šumperk je zpracována v souladu s požadavky dotčených orgánů (DO). 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu 
resp. návrhu Změny č.2a územního plánu s dotčenými orgány a sousedními obcemi ve smyslu § 51 stavebního zákona 
a výsledky veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu resp. návrhu Změny č.2a ve smyslu 
§ 52 stavebního zákona a zpracoval návrh vypořádání se s připomínkami  a návrh rozhodnutí o námitkách podaných 
k návrhu Změny č. 2 územního plánu resp. návrhu Změny č.2a územního plánu, v souladu se stanovisky dotčených 
orgánů. Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách k návrhu Změny č. 2 územního plánu 
resp. návrhu Změny č.2a  č.j. MUSP 13394/2020 ze dne 30.1. 2020 zaslal pořizovatel KUOK a dotčeným orgánům 
k vyjádření. KUOK, odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního 
plánování a stavebního řádu neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

Změna č. 2a územního plánu byla pořizovatelem přezkoumána v souladu s ustanovením § 53 odst. 4) stavebního 
zákona. Změna č. 2a územního plánu je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.  

Vyhodnocení přezkoumání Změny č. 2a územního plánu je uvedeno vždy u každé jednotlivé kapitoly textu odůvodnění. 



L. STANOVISKO SEA PODLE § 50 ODST. 5) STAVEBNÍHO 
ZÁKONA VČETNĚ JEHO ZOHLEDNĚNÍ 
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L-2   knesl kynčl architekti s.r.o. 

1. STANOVISKO SEA PODLE § 50 ODST. 5) STAVEBNÍHO ZÁKONA 
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knesl kynčl architekti s.r.o. L-9 

2. ZOHLEDNĚNÍ STANOVISKA SEA 

Zohlednění podmínek shora uvedeného stanoviska vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 Územního plánu Šumperk 
na životní prostředí (dále pouze „stanovisko SEA“) je provedeno ve struktuře těchto podmínek.  

Zohlednění podmínek je provedeno uceleně pro celou Změnu č. 2, tj. před roztržením změny na Změnu č. 2a a Změnu 
č. 2b ÚP Šumperk. Ve Změně č. 2a (tj. Změna č. 2 bez dílčí změny 2/4 – Karlov) se požadavek Povodní Moravy a.s. 
pro plochy 470 a 858 nezohledňuje, protože tyto plochy nejsou ve Změně č. 2a obsaženy. Požadavek pro tyto plochy se 
zohledňuje ve Změně č. 2b ÚP Šumperk.  

1.1. Budou dodrženy požadavky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. 

1.1.1. Plochy Z29 a Z34 

Stanovisko Povodí Moravy (dále také „stanovisko PMO“) k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Šumperk bylo vydáno 
13. 12. 2018 pod značkou PM-34858/2018/5203/Vrab. Obsah stanoviska PMO je obsažen ve shora uvedeném 
stanovisku SEA. 

Na základě osobního jednání mezi zástupkyněmi Povodí Moravy a zástupci zpracovatele byla vypracována žádost 
o opětovné stanovisko PMO. Na základě této žádosti vydáno opětovné vyjádření Povodí Moravy ve věci připomínky č. 1 
týkající se rozvojových ploch Z29 a Z34, a to v tomto znění: 

V územním plánu je nutno respektovat stanovené záplavové území vodního toku Desná. Do záplavového území 
nebudou umísťovány zastavitelné plochy s nadzemními objekty nebo stavbami.  

S vymezením zastavitelné plochy Z34 do záplavového území Q20 souhlasíme za podmínky vybudování lokálního 
protipovodňového opatření a to s podmínkou nezhoršení odtokových poměrů. Veškeré dešťové vody ze zastavitelné 
plochy budou likvidovány dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“, tj. přednostně budou zasakovány, 
využívány a zadržovány v lokalitě. 

S návrhem plochy Z29 souhlasíme za následujících podmínek: s návrhem ploch 470 a 858 souhlasíme za podmínky 
ponechání volného nezastavěného pruhu podél vodního toku IDVT 10201278 v šířce min. 30 m pro možnost rozlivu 
povodňových vod, s návrhem změny souboru rozvojových ploch smíšené obytné a občanského vybavení (466 – 469) 
na stabilizovanou plochu smíšenou výrobní 466 souhlasíme. Pro stavby v zastavitelných plochách musí být řešen 
individuální protipovodňové opatření s podmínkou nezhoršení odtokových poměrů. Kompenzace vyloučeného rozlivu 
vlivem výstavby může být řešena formou zeleného pásu, biokoridoru, zelených ploch v uvedeném nezastavěném pruhu 
podél vodního toku. Veškeré dešťové vody ze zastavitelných ploch budou likvidovány dle TNV 75 9011 „Hospodaření se 
srážkovými vodami“, tj. přednostně budou zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě. 

Na základě opětovného vyjádření PMO zpracovatel navrhnul tyto konkrétní úpravy ve Změně č. 2, se kterými dotčený 
orgán mailem z 3. 5. 2019 souhlasil: 

▪ plochy 470 a 858 (Z29) budou ve výrokové části ÚP označeny jako plochy, ve kterých lze umisťovat zástavbu 
min. 30 m od vodního toku. 

▪ pro plochu 589 (Z34) bude ve výrokové části ÚP stanovena podmínka vybudování lokálních 
protipovodňových opatření. 

1.1.2. Zatrubňování nebo zakrývání vodních toků 

Změna č. 2 ÚP Šumperk nenavrhuje žádné zatrubňování nebo zakrývání vodních toků. Změna č. 2 ÚP Šumperk se 
netýká prvku TK-05. 

1.1.3. Koridory pro nové zastavitelné plochy 

Pro obsluhu nově vymezených zastavitelných ploch byly vymezeny zejména koridory veřejných prostranství, které 
jsou z podstaty určeny pro veřejně přístupná prostranství a v nichž lze vést sítě technické infrastruktury. 

1.1.4. Napojení odpadních vod do veřejné kanalizace 

Zajištění podmínek pro likvidaci a odvod dešťových vod je součástí základní koncepce UP Šumperk (bod 4.4.6.) 
Změna č. 2 UP Šumperk na tomto ustanovení nic nemění. Konkrétní řešení je záležitostí navazujících správních řízení či 
regulačních plánů. 

1.1.5. Koncepce řešení odvodu dešťových vod 

Zajištění podmínek pro likvidaci a odvod dešťových vod je součástí základní koncepce UP Šumperk (bod 4.4.6.) 
Změna č. 2 UP Šumperk na tomto ustanovení nic nemění. Konkrétní řešení je záležitostí navazujících správních řízení či 
regulačních plánů. 
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1.2. Budou respektovány připomínky uplatněné vodoprávním úřadem krajského úřadu k návrhu zadání 

Návrh Změny č. 2 respektuje vyhlášená záplavová území včetně aktivních zón. K návrhu Změny č. 2 sdělilo oddělení 
vodního hospodářství dne 15 .1. 2018 v rámci stanoviska OŽPZ Krajského úřadu Olomouckého kraje, že nemá 
ke Změně č. 2 UP Šumperk připomínky.  

1.3. Ve fázi vydání, uplatňování Změny č. 2 Územního plánu Šumperk a při případném následném zpracování 
projektových EIA konkrétních záměrů naplňujících vyhodnocený územní plán je nutné respektovat požadavky 
vyplývající z kapitoly 8 a kapitoly 11 vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Šumperk na životní 
prostředí. 

K navrhované Změně č. 2 Územního plánu Šumperk nejsou v kap. 8 a 11 Vyhodnocení vlivů na životní prostranství 
nad rámec požadavků všeobecně závazných předpisů stanoveny žádné dodatečné podmínky. 



M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
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1. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PODANÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ 

Vyhodnocení těchto připomínek, které byly podány v rámci společného jednání, je předloženo ve znění pro veřejné 
projednání Změny č. 2 ÚP Šumperk, tedy ještě před rozdělením změny na Změnu č. 2a (bez dílčí změny 2/4 – 
lokalita Karlov) a Změnu č. 2b (pouze dílčí změna 2/4 – lokalita Karlov). 

 

1) Připomínka č. 1, podal: Český svaz ochránců přírody, MUSPX01YSIFO ze dne 21.12.2018 

Požadavek: 

Nesouhlas se zněním VVURÚ s přihlédnutím k subjektivnímu hodnocení území města. 

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 

Připomínka se netýká Změny č. 2 ÚP Šumperk. 

 

Požadavek: 

Požadavek na vymezení více ploch zeleně v lokalitách „Hedva“ a „Karlov“ 

Řešení: Připomínka se zohlednila 

V lokalitě Hedva, vzhledem ke změně záměru Města Šumperka, změna územního plánu v rámci Změny č. 2 
Územního plánu Šumperk neproběhne, tudíž území nebude v dalších krocích předmětem změny. V lokalitě Karlov 
budou vymezeny plochy zeleně dělící plochy č. 471 a č. 477. 

 

Požadavek: 

Požadavek na vymezení více ploch zeleně v lokalitě Karlov 

Vypořádání: Připomínka se zohlednila 

viz. předchozí připomínka 

 

2) Připomínka č. 2, podal: paní Lenka Bartošová jako zástupce 263 občanů bydlících převážně v přilehlém 
území lokality „Karlov“, MUSPP00HJEHJ ze dne 17.12.2018  

Požadavek: 

Nesouhlas se změnou v lokalitě Karlov, ve které došlo ke změně vedoucí k omezení využití území pro bydlení  

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 

Území navazuje na stávající plochy výroby. Rozsáhlé plochy pro bydlení jsou vymezeny v severní a západní části 
města. 

 

Požadavek:  

V současně platném územní plánu je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Bylo 
tedy povinností územní studii zpracovat, a seznámit s ní veřejnost. Nestandardním způsobem byly občané kráceni 
na svých právech. 

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 

Pořizování změny územního plánu není rozhodováním o změnách v území. Územní studie byla v tomto případě 
pořízena jako podklad pro změnu územního plánu. Ze zákona nevyplývá povinnost správního orgánu seznamovat se 
studií veřejnost. 

 

Požadavek: 

Ve městě Šumperk se nachází dostatečný počet průmyslových zón. 

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 
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Navrženou změnou v lokalitě „Karlov“ je reagováno na dlouhodobou poptávku. 

Požadavek: 

Zachování ploch bydlení venkovského typu a ploch občanské vybavenosti v lokalitě „Karlov“. Navržené plochy sníží 
kvalitu bydlení v přilehlé obytné čtvrti. 

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 

Na řešenou lokalitu navazující již stávající plochy výroby, tudíž se nejedná o území kde by převažovala funkce 
bydlení. 

 

Požadavek: 

Nelogický zábor orné půdy ve prospěch podnikatelských aktivit v lokalitě „Karlov“. 

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 

Připomínka se netýká Změny č. 2 ÚP Šumperk. 

 

Požadavek: 

Nesouhlas navýšení výškového regulativu v ploše č. 494 ze stávajících 10/14 na 13/17 z důvodu navýšení dopravy. 

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 

Regulativ je navýšen ze stávajících 3 NP na 4 NP, což není významné navýšení, které by oproti stávajícímu stavu 
výrazně zhoršilo dopravní situaci v území. 

 

Požadavek: 

Změna páteřní komunikace na ploše č. 488 na komunikaci obslužnou 

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 

Připomínka se netýká Změny č. 2 ÚP Šumperk. Územní plán ze své podstaty druhy komunikací neřeší, vymezuje 
pouze plochy s rozdílným způsobem využití. 

 

3) Připomínka č. 3, podal: obyvatelé domu čp 299/48, MUSPP00HJOFV ze dne 30.11.2018 

Požadavek: 

Nesouhlas se změnou, která by vedla ke stavbě komunikace na ploše č. 487 propojující ulice Uničovská 
a Žerotínova 

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 

Připomínka se netýká Změny č. 2 ÚP Šumperk. Změna č. 2 nepodmiňuje výstavbu předmětné komunikace. 

 

4) Připomínka č. 4, podal: Ing. arch. Jana Richtrová, Mgr. Karel Hošek, MUSPP00HJPX6 ze dne 28.11.2018 

Požadavek: 

Vzhledem ke skutečnosti že změna v lokalitě „Hedva“ neodpovídá volebním programům stran kandidujících 
v komunálních volbách 2018, a že nově navrhované funkční využití plochy je více omezující, je požadavek 
na vypuštění návrhu změny v této lokalitě a zachováni stávajícího využití plochy P25. 

Vypořádání: Připomínka se zohlednila 

V lokalitě „Hedva“ vzhledem ke změně záměru Města Šumperka v území změna územního plánu v rámci Změny č. 2 
Územního plánu Šumperk neproběhne, tudíž území nebude v dalších krocích předmětem změny. 

 

Požadavek: 
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Ponechání stávajících ploch P 470, 471, 474, 494, 830, 858 bez změny z důvodu nesouladu záměru s programem 
politických stran viz. předchozí připomínka, dále navrženým regulativem omezení možnosti využití plochy a hrozby 
navýšení dopravy ve stávající přilehlé bytové zástavbě. 

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 

Území navazuje na stávající plochy výroby. Rozsáhlé plochy pro bydlení jsou vymezeny v severní a západní části 
města. Navrženou změnou v lokalitě „Karlov“ je reagováno na dlouhodobou poptávku. 

 

Požadavek: 

Ponechání stávajících pěších a dopravních propojení bez zásahu 

Vypořádání: Připomínka se částečně zohlednila 

Tyto pěší propojení v návrhu navržené pro zrušení budou v ÚP ponechány 

kú Horní Temenice parc.č. 170/2 

kú Dolní Temenice parc.č. 921/6 „Potoční“ 

kú Doní Temenice parc.č. 269/13 „Fibichova“ 

kú Šumperk parc.č. st. 74 „Zámeček“ 

kú Šumperk parc.č. 1257/50 „Tyršova“ 

 

5) Připomínka č. 5, podal: Mgr. Ivan Vavřík, MUSPP00HJDCF ze dne 17.12.2018 

Požadavek: 

zapracovat do ÚP dopravní napojení ul. Blanická přes změnou dotčené plochy na ulici Žerotínovu 

Vypořádání: Připomínka se nezohlednila 

Připomínka se netýká Změny č. 2 ÚP Šumperk. Navržené dopravní napojení je součástí stávajícího ÚP v platném 
znění. 

 

6) Připomínka č. 6, podali: 

- členové zahrádkářské osady U Loděnice, MUSPP00HJETV ze dne 14.12.2018 

- Šlosárová Eva, Ležáky 5, 787 01 Šumperk, MUSP00HJGBZ ze dne 13.12.2018 

- Drevňák Daniel, Bratrušov, MUSPP00HJG99 ze dne 13.12.2018 

- Hufová Zdeňka, Lidická 94, 787 01 Šumperk, MUSPP00HJGA4 ze dne 13.12.2018 

- Floriánová Narlis, Uničovská 28, 787 01 Šumperk, MUSPP00HJG7J ze dne 13.12.2018 

- Žaitlíková Jana, Evaldova 3, 787 01 Šumperk, MUSPP00HJG8E ze dne 13.12.2018 

- Mgr. Lenka Hegerová, Blanická 25, 787 01 Šumperk, MUSPP00HJG4Y ze dne 13.12.2018 

- Stanislava Uhlová, Starobranská 8, 787 01 Šumperk, MUSPP00HJG6O ze dne 13.12.2018  

- Kociánová Jaroslava, Pod Senovou 22, 787 01 Šumperk, MUSPP00HJG5T ze dne 13.12.2018 

Požadavek: 

zachování dnešního stavu zahrádkářské kolonie a s ní sousedících pozemků, ochranu a nezastavování zemědělské 
krajiny a využití této lokality pouze k zahrádkaření a aktivnímu odpočinku. 

Vypořádání: Připomínka se zohlednila z části 

Plocha rekreace zahrádkářských osad č. 477 je oproti stávajícímu stavu rozšířena. Pozemky dotčené změnou 
územního plánu jsou ve stávajícím územní plánu zastavitelné. 

Plocha zahrádkářských osad č. 477 bude od ploch občanské vybavenosti drobného podnikání č. 470 a č. 471 
oddělena pásem plochy veřejné zeleně. 



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. M-5 

2. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠUMPERK (DÁLE JEN 
“ZMĚNA Č. 2“) V RÁMCI JEJÍHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ DLE §53 ODST.1 ZÁKONA Č.183/2006 
SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ (STAVEBNÍ ZÁKON) 

Na základě veřejného projednání Změny č. 2 Územního plánu Šumperk, dle §53 odst.1 stavebního zákona, se 
přikročilo k rozdělení Změny č. 2 Územního plánu Šumperk, a to z důvodu, že po veřejném projednání dochází 
k znovuprověření a podstatné úpravě návrhu dílčí změny 2/4 „Karlov“. Následně dojde k opakovanému veřejnému 
projednání dílčí změny 2/4 „Karlov“ pod označením „Změna č.2b Územního plánu Šumperk. Zbylé dílčí změny 
zůstávají po veřejném projednání beze změny a předkládají se zastupitelstvu k vydání pod názvem Změna č. 2a 
Územního plánu Šumperk. Připomínky směřující k dílčí změně 2/4 „Karlov“ budou vyhodnoceny v rámci 
opakovaného veřejného projednání Změny č. 2b ÚP Šumperk. 

 

1) Připomínka č. 1, zahrádkářská osada, český zahrádkářský svaz Javoříčko zastoupen předsedou výboru Jiřím 
Haramiou, Lidická 94, 787 01 Šumperk a pokladníkem Danuší Kalivodovou, ze dne 18.10.2019 

Požadavek:  

nesouhlas s návrhem Změny č. ÚP Šumperk, jehož součástí je komunikace – silnice na pozemcích ve vlastnictví 
soukromých osob, členů zahrádkářské osady Javoříčko, a na pozemcích bezprostředně s nimi sousedících – 
zahrádkářské osady U loděnice a pozemcích města, včetně obytného domu Uničovská 48. Zachování stávajícího 
stavu zahrádkářské kolonie, a s ní sousedících pozemků, ochranu a nezastavování zemědělské krajiny a využití této 
lokality pouze k zahrádkaření. Zařazení zahrádkářských kolonií mezi hlavní způsob využití pozemků kategorie 
„krajinné území – zemědělské a pěstební plochy“. 

Vypořádání:  

dílčí změna 2/4 „Karlov“ bude opakovaně veřejně projednávána. Připomínka bude vypořádána v rámci opakovaného 
veřejného projednání 

 

2) Připomínka č. 2, Olga Kovářová, Kosmonautů 5, 787 01 Šumperk, ze dne 29.10.2019 

Požadavek:  

nesouhlas s vybudováním cyklostezky na parc.č. 1303/53 kú Šumperk. Žádost, aby při další změně ÚP nebyl tento 
pozemek zakreslen v celkovém řešení ÚP Karlov. 

Vypořádání:  

dílčí změna 2/4 „Karlov“ bude opakovaně veřejně projednávána. Připomínka bude vypořádána v rámci opakovaného 
veřejného projednání 

 

3) Připomínka č. 3, Miloslav Opluštil, Javoříčko 1558/15, 787 01 Šumperk, ze dne 25.10.2019 

Požadavek:  

nesouhlas s jakoukoliv zástavbou v lokalitě Karlov z důvodu již dnes neúnosného zatížení přilehlých ulic dopravou.  

Nesouhlas s vybudováním cyklostezky na parc.č. 1303/52 a 1313/51 kú Šumperk. Žádost, aby při další změně ÚP 
nebyly tyto pozemky zakresleny v celkovém řešení ÚP Karlov. 

Vypořádání:  

dílčí změna 2/4 „Karlov“ bude opakovaně veřejně projednávána. Připomínka bude vypořádána v rámci opakovaného 
veřejného projednání 

 

4) Připomínka č. 4, Ing. Miroslav Vinkler, Nový Malín 817, ze dne 29.10.2019 

4a 

Požadavek:  

nesouhlas s textovou částí Územního plánu Šumperk ve znění Změny č.1, a to v rozsahu bodu 2.3 písm. e) který 
stanovuje ve vybraných lokalitách speciální podmínky pro vytápění budov tzv. OSPER, pro jeho nezákonnost. 
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Vypořádání:  

Připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

podmínky stanovené v bodu 2.3 pís,. e) textové části ÚP není předmětem Změny č. 2 Územního plánu Šumperk 

 

4b 

Požadavek:  

Přehodnocení vymezení zastavitelných ploch v lokalitě „Bratršovská na plochách č. 278, 284, 279, 280, 277, 276, 
275, 271, 274 v návaznosti na prokázání potřeb vymezení nových zastavitelných ploch 

Vypořádání:  

Připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

lokalita „Bratrušovská“ na plochách č. 278, 284, 279, 280, 277, 276, 275, 271, 274 není předmětem Změny č. 2 
Územního plánu Šumperk 

 

4c 

Požadavek:  

nedostatečně zpracované Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů změny č. 2 
Územního plánu Šumperk na udržitelný rozvoj území. 

Vypořádání:  

Připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

Zmíněné dokumenty jsou podkladem pro vydání stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, který vydal 
na základě těchto dokumentů k návrhu Změny č. 2 kladné stanovisko. 

 

4d 

Požadavek:  

nedostatečně zpracovaná koncepce zeleně v platném územním plánu 

Vypořádání:  

Připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

řešení koncepce zeleně není předmětem Změny č.2 Územního plánu Šumperk 

 

4e 

Požadavek:  

nepravdivě uvedený závěr uvedený v Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Šumperk v kapitole „I. Zpráva o výsledcích 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Šumperk na udržitelný 
rozvoj území. 

Vypořádání:  

Připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je podkladem pro vydání stanovisko příslušného orgánu ochrany 
přírody, který vydal na základě těchto dokumentů k návrhu Změny č. 2 kladné stanovisko. 
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5) Připomínka č. 5, Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk, ze dne 
31.10.2019 

5a 

Požadavek:  

dílčí změna 2/6  - lokalita „Hedva“ je neakceptovatelná z důvodu nepřezkoumatelnosti povahy záměru 

Vypořádání:  

připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

Změna v lokalitě „Hedva“ byla v rámci společného jednání vypuštěna ze Změny č. 2 Územního plánu Šumperk, tudíž 
v dané lokalitě změna neproběhne a není nadále předmětem Změny č. 2 Územního plánu Šumperk. 

 

5b 

Požadavek:  

na ploše č. 477 je v hlavním výkresu zakresleno zrušení pěšího propojení, ale trasa navrženého propojení není 
viditelná. 

Vypořádání:  

připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

pěší propojení na ploše č. 477 není zrušeno viz. koordinační výkres. Křížky vyznačené v hlavním výkrese na ploše 
č. 477 značí zrušení hranice ploch s rozdílným způsobem využití mezi jednotlivými plochami z důvodu rozšíření 
stabilizované plochy č. 477 RZ – plocha rekreace – zahrádkářské osady. 

 

5c 

Požadavek:  

nesouhlas se zúžením NRBK K 89 na reálnou šířku pozemků 

Vypořádání:  

připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

navržená změna vymezení koridory K89 reaguje na vymezení navazujícího úseku trasy a vymezení koridoru 
a zároveň odpovídá charakteru podmínkám v území. Šířka po zúžení nadále plně odpovídá potřebám ÚSES. 

 

5d 

Požadavek:  

nesouhlas s vymezením nové rozvojové plochy č. 868 

Vypořádání:  

připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

plocha je vymezena na základě ve stávajícím ÚP vymezené trasy pro cyklistickou dopravu a její umístění vyplývá 
z návaznosti na umístění protipovodňových opatření 

 

6) Připomínka č.6, Ing. František Hep, Potoční 2156/6, 787 01 Šumperk, ze dne 26.11.2019 

Požadavek:  
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nesouhlas se zrušením pěší chůze na části pozemku parc.č. 1283/2 kú Horní Temenice (změna č. 2/10) 

Vypořádání:  

připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

na pozemku č. 1283/2 kú Horní Temenice se v současně platném územním plánu nenachází žádné vymezené pěší 
propojení. Předmětem Změny č. 2 není zrušení tohoto neexistujícího propojení. Změna č. 2/10 je změnou spočívající 
v aktualizaci zastavěného území. 
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IV. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠUMPERK 
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Lenka Bartošová, Svatováclavská 381/20, 787 01 Šumperk a Přemysl Nimmerrichter, Tyršova 89/26, 787 01 
Šumperk, oba jako zmocněný zástupce veřejnosti v souladu s § 23 odst. 1 a 2 a  

Uvedená podání k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále 
jen VVURÚ) se pro potřeby Změny č. 2 Územního plánu Šumperk (potažmo Změny č. 2a) považují za připomínky. 
Dle § 23 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, veřejnost může být zastupována zástupcem veřejnosti 
v případě podání směřujících k návrhu územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD). Z předmětného ustanovení 
nevyplývá, že by toto právo měl vzhledem k VVURÚ. Jak vyplývá z § 47 odst. 3 stavebního zákona, VVURÚ je 
samostatný dokument, kterým se posuzuje návrh ÚPD, VVURÚ tedy není integrální součástí návrhu ÚPD. Rovněž 
z § 52 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že námitky mohou být uplatňovány k návrhu ÚPD, nikoliv k VVURÚ. 
Z § 52 odst. 3 vyplývá, že každý může k veřejnému projednání (bez ohledu zda jde o návrh ÚPD nebo VVURÚ) 
podávat připomínky. Jelikož podatel (zástupce veřejnosti) své podání jasně strukturoval na částí směřující k návrhu 
ÚPD a k VVURÚ, pořizovatel považuje části směřující k návrhu ÚPD za námitky a části směřující k VVURÚ za 
připomínky. 

 

IV.I. 

Požadavek:  

V úvodu URÚ – účel vyhodnocení, ve kterém je stanoveno, že součástí Vyhodnocení URÚ je zároveň vyhodnocení 
vlivu Změny č. 3 Územního plánu Vysoká Pec na životní prostředí, přičemž obec Vysoká Pec se nachází 
v Karlovarském kraji či Ústeckém kraji, a tudíž se domníváme, že na náš URÚ nemá vliv. 

Vypořádání: 

Bude upraveno. 

Odůvodnění:  

Odkaz na obec, která nesouvisí s řešeným územím, je formální chybou v textu autora vyhodnocení, která nemá vliv 
na celkový obsah textu a jeho závěry. 

 

IV.II. 

Požadavek:  

V části Podklady bod „Územní studie Šumperk – Karlov (knesl kynčl architekti s.r.o.,2018)“. Tento dokument nemohl 
být podkladem, neboť tato studie byla zpracována až v prosinci 2018, tj. cca dva měsíce po existenci tohoto 
Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚZ PLÁNU Šumperk na udržitelný rozvoj území. 

Vypořádání:  

Územní studie Šumperk – Karlov (knesl kynčl architekti s.r.o.,2018) je podkladem pro Změnu ÚP Šumperk. 

Odůvodnění:  

Územní studie byla zpracovávána průběžně se Změnou ÚP Šumperk. Zásadní výstupy studie byly známy před jejím 
formálním odevzdáním. 

 

IV.III. 

Požadavek:  

V části Podklady bod „Studie prodejního a servisního střediska – autocentrum Zábřežská (Švec,1996)“. Tento 
dokument nemohl být podkladem, neboť se vychází z neaktuální, historické, 23 let staré studie a nebyl nám 
předložen, nebyli jsme s ním tedy seznámeni a během 23 let mohlo dojít k mnoha změnám, tudíž jej nelze použít. 

Vypořádání: 

Studie prodejního a servisního střediska – autocentrum Zábřežská (Švec,1996) je podkladem pro VVURÚ, 
ve smyslu, že se s ním autor vyhodnocení seznámil, jakožto s jedním z projektů, které byly na území města 
Šumperka zpracovány. 
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Odůvodnění:  

Vyhodnocení URÚ nevyhodnocuje aktuálnost studií a podkladů. Vyhodnocení URÚ hodnotí vliv návrhu ÚPD 
na udržitelný rozvoj území. 

 

IV.IV. 

Požadavek:  

obr.č.1: lokalizace jednotlivých dílčích změna na území města Šumperka (upravený Hlavní výkres Změny č. 2). 
Na internetových stránkách města Šumperka, kde se má veřejnost seznamovat s územním plánem, konkrétně 
s Vyhodnocením vlivu změny č. 2 ÚZ plánu Šumperk na udržitelný rozvoj území, obrázek zcela chybí. 

Vypořádání: 

Obrázek lokalizace jednotlivých dílčích změna na území města Šumperka je součástí Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, které je součástí Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.V. 

Požadavek:  

bod A. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí. Nesouhlasíme se závěrem vyhodnocení, dle 
kterého „změna nemění celkové koncepční řešení platného územního plánu města Šumperk. Jak jednotlivé 
navrhované plochy a jejich regulativy, tak i územní plán jako celek nevyvolávají významné negativní vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví. S každou jednotlivou plochou změny a s územním plánem jako celek lze tedy z hlediska 
vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví souhlasit“. Námitka směřuje vůči plochám v lokalitě Karlov 2/4, jejichž 
přeměna bude mít vliv na životné prostředí i veřejné zdraví z důvodu, že nedošlo k důkladnému vyhodnocení této 
lokality z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví na obyvatele širšího okolí – viz- konkrétně v dalších bodech. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.VI. 

Požadavek:  

bod B. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Zde je opět 
řešena Vysoká Pec, která opět na vyhodnocení vlivu změny č. 2 ÚZ plánu Šumperk ne URÚ nemá vliv. 

Vypořádání: 

Bude opraveno. 

Odůvodnění:  

Odkaz na obec, která nesouvisí s řešeným územím, je formální chybou v textu autora vyhodnocení, která nemá vliv 
na celkový obsah textu a jeho závěry. 

 

IV.VII. 

Požadavek:  

C.1. Vyhodnocení vlivu na sledované jevy v ÚAP Šumperk – Zařízení výroby (č. 2). Současný stav existujících 
podnikatelských areálů s výrobou či skladováním (ČSAD) nebyl dostatečně přezkoumán, tedy zda odpovídají 
účelům, ke kterým byly kolaudovány. V areálu probíhaly rekonstrukce a změny, aniž by to platný územní plán 



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. M-11 

umožňoval, tudíž současný reálný stav neodpovídá územnímu plánu. Změnou č. 2, kdy dojde ke změně plochy 
bydlení a občanského vybavení na plochy výroby, dojde sice k respektování faktického stavu, avšak tímto nelze 
ospravedlnit rekonstrukci, která zde v roce 2018 proběhla v nesouladu s platným územním plánem, nelze tedy tuto 
neoprávněnou činnost zpětně legalizovat. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

Dtto 

 

IV.VIII. 

Požadavek:  

bod C.1. Vyhodnocení vlivu na sledované jevy v ÚAP Šumperk – Zařízení občanského vybavení (č. 3), dle kterého 
“úpravy ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se dotýkají také existujících zařízení či areálů občanského 
vybavení (dílčí změny 2/5, 2/4), u nichž jsou nově nastaveny podmínky odpovídající jejich stavu. Zároveň dochází 
i k vymezování nových rozvojových ploch určených pro komerční vybavení, veřejné vybavení, sportovní vybavení, 
administrativu či výrobní služby (především dílčí změny č. 2/4, 2/6, 2/14), které zajišťují vhodné podmínky pro rozvoj 
těchto typů občanského vybavení.“ Jaké podmínky odpovídající jejich stavu jsou nově nastaveny (dílčí změnou 
Karlov č. 2/4), když současný stav umožňuje umístění provozovny přepravní společnosti TOPTRANS v areálu 
BROUK a parkování kamionů společnosti KUBÍN, atd.? K čemu nám slouží provoz kamionů a jejich parkování 
v rámci občanské vybavenosti? Současný stav neodpovídá definici ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, neboť do této kategorie nespadá provoz kamionů 
a jejich parkování, a tudíž nově navržené rozvojové plochy lze vzhledem ke skutečnosti vnímat velmi rozporuplně 
/k čemu vlastně budou určeny?). 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.IX. 

Požadavek:  

bod C.1. Vyhodnocení vlivu na sledované jevy v ÚAP Šumperk – Struktura a výška zástavby (č.11a). Nesouhlasíme 
s tvrzením, že řešení změny č. 2 v lokalitě Karlov vytváří předpoklad pro ochranu krajinného rázu, když výškový 
regulativ 10/14 je navýšen na 13/17. Veškera okolní zástavba rodinných domů (506, 507, 508 ÚP) je současným 
výškovým regulativem omezena na P+1, tudíž tato změna narušuje krajinný ráz. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.X. 

Požadavek:  

bod C.1. Vyhodnocení vlivu na sledované jevy v ÚAP Šumperk – Krajinný ráz (č. 17a), dle kterého „nové podmínky 
jsou odvozeny od stávajícího stavu území a z podmínek stanovených v dosud platném ÚP Šumperk. Řešení změny 
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č. 2 v návaznosti na dosud platný ÚP vytváří předpoklad pro ochranu krajinného rázu stanovením podmínek 
prostorového uspořádání území (především maximální výšky zástavby)“. S tímto tvrzením nesouhlasíme, neboť 
stávající výškový regulativ 10/14 se týká pouze areálu BROUK a DOLS, jinak veškerá přilehlá obytná zástavba se 
regulativně omezena na P+1, tudíž by v této výškové relaci měla obytná zástavba pokračovat, místo toho dochází 
ke zrušení uličního charakteru a zvýšení zástavby na 12/17 m na ploše č. 494. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XI. 

Požadavek:  

bod C.1. Vyhodnocení vlivu na sledované jevy v ÚAP Šumperk – Významné krajinné prvky (č. 23a), dle kterého se 
„dílčí změna č. 2/4 dotýká území VKP ze zákona – vodního toku Bratrušovského potoka“. V lokalitě Karlov – Na 
Mlýnku se nachází pouze řeka Desná, nikoliv Bratrušovský potok, tudíž nevíme, zda-li jsou připravovaná revitalizační 
opatření vztahována pouze k Bratrušovskému potoku či k řece Desné, která se nachází v bezprostřední blízkosti 
lokality Karlov. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XII. 

Požadavek:  

bod C.1. Vyhodnocení vlivu na sledované jevy v ÚAP Šumperk – Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlina 
živočichů s národním významem (č.36), dle jehož závěru se na území nevyskytuje žádná lokalita výskytu zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem. S tímto závěrem nesouhlasíme, protože lokalita 2/4 
Karlov nebyla dostatečně prozkoumána. Řeka Desná, přilehlé zahrádkářské kolonie a orná půda poskytují biotop 
některým zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů např. ledňáček říční, čmelák, křeček polní, slepýš, atd., kteří 
v této lokalitě byli spatřeni širší veřejností. Vzhledem k tomu byl námi zadán odborníkovi roční biologický průzkum 
této lokality, jehož předběžné výdělky zatím tuto skutečnost potvrdily. Závěrečné výsledky průzkumu očekáváme 
v termínu březen 2020. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XIII. 

Požadavek:  

bod C.1. Vyhodnocení vlivu na sledované jevy v ÚAP Šumperk – Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy 
ochrany zemědělského půdního fondu (č.41), kdy předpokládaný zábor ZPF oproti dosud platnému ÚP je zvýšen 
o cca 6,3 ha a navrženy jsou zcela nové zastavitelné plochy se záborem 8,1 ha. Se zvýšením nesouhlasíme, neboť 
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toto zvýšení je výsledkem vyjmutí ZPF půdy II. třídy ochrany v lokalitě Karlov 2/4 a v současnosti neexistuje žádný 
jiný veřejný zájem, který by výrazně převažoval na veřejným zájmem ochrany ZPF 

Vypořádání: 

Připomínka nebude zohledněna, rozsah záboru ZPF však bude dílčím způsobem prověřen v rámci prověření lokality 
Karlov v rámci Změny č. 2b Územního plánu. 

Odůvodnění:  

Navržené změny ve vymezení rozvojových ploch vychází z reálných požadavků na rozvoj území a vytváří tak vhodné 
podmínky pro hospodářský růst a soudržnost obyvatel s ohledem na minimalizaci vlivů na životní prostředí. Řešení 
změny č. 2 ÚP Šumperk není v rozporu s požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu.  

Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné 
projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání. 

 

IV.XIV. 

Požadavek:  

bod C.1. Vyhodnocení vlivu na sledované jevy v ÚAP Šumperk – Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické 
stezky, běžkařské trasy, sjezdovky (č.106), dle kterého v rámci dílčí změny č. 2/4 Karlov jsou zlepšeny podmínky 
pro umístění cyklostezky na pravém břehu Bratrušovského potoka od silnice Jesenické na jih, a vůči bodu C1. 
vyhodnocení vlivu na sledované jevy v ÚAP Šumperk – Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže 
a jejich ochranná pásma (č. 47), dle kterého se dílčí změna č. 2/4 dotýká vodního toku Bratrušovského potoka. 
S těmito závěry nesouhlasíme, neboť Bratrušovský potok se nachází zcela mimo lokalitu Karlov 2/4. Vzhledem 
k absenci Obr. č.1: Lokalizace jednotlivých dílčích změn na území města Šumperka (upravený Hlavní výkres Změny 
č.2), není zřejmé, kde přesně se údajná změna nachází. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XV. 

Požadavek:  

bod C.1. Vyhodnocení vlivu na sledované jevy v ÚAP Šumperk – Záplavová území včetně aktivních zón (č. 50a), dle 
kterého se „ve výhledu předpokládá realizace protipovodňových opatření podél řeky Desné, kterými budou stávající 
zástavba Šumperka i navržené zastavitelné plochy (včetně ploch vymezených ve Změně č.2) před záplavou 
ochráněny.“ Námitku podáváme z důvodu, že zatím nejsou zpracovány žádné návrhy protipovodňových opatření 
podél řeky Desné v lokalitě Karlov 2/4 a předpokládaná realizace, jak uvádíte, je tudíž pro nás těžko představitelná. 

Vypořádání: 

Připomínka se nezohledňuje. 

Odůvodnění:  

Územní plán pracuje s tzv. plochami s rozdílným způsobem využití, nikoliv s konkrétními záměry. Vyhodnocení URÚ 
hodnotí potenciální vlivy těchto ploch či koridorů (nikoliv konkrétních staveb) navržených ve Změně UP. Vyhodnocení 
Koordinaci výstavby budoucích záměrů s existujícím stavem území je věcí navazujících správních řízení či 
regulačních plánů. 

 

IV.XVI. 

Požadavek:  

bod C.2. Vyhodnocení vlivu na výsledky analýzy silných a slabých stránek a na příležitosti a hrozby v ÚAP Šumperk, 
b) Vodní režim, dle kterého „záplavové území Q100 dnes zasahuje významnou část zástavby města v jeho jižní 



2 0 2 0   O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  

 

M-14 knesl kynčl architekti s.r.o. 

části. Vymezení ploch ve Změně č. 2 vytváří vhodný rámec pro respektování podmínek záplavových území, zároveň 
se v souladu s koncepcí dosud platného ÚP Šumperk počítá s realizací protipovodňových opatření podél řeky 
Desné, kterými budou stávající zástavba Šumperka i navržené zastavitelné plochy (včetně ploch vymezených 
ve změně č. 2) před záplavou ochráněny“. Námitku podáváme z důvodu, že zatím nejsou zpracovány žádné návrhy 
protipovodňových opatření podél řeky Desné v lokalitě Kralov 2/4 a předpokládaná realizace jak uvádíte je tudíž 
pro nás těžko představitelná, když území 472 podél náhonu u řeky Desné, které bylo dosud jako rozvojová plocha 
veřejné zeleně, je dílčí změnou navrženo jako rozvojová plocha občanského vybavení. 

Vypořádání: 

Připomínka se nezohledňuje. 

Odůvodnění:  

Územní plán pracuje s tzv. plochami s rozdílným způsobem využití, nikoliv s konkrétními záměry. Vyhodnocení URÚ 
hodnotí potenciální vlivy těchto ploch či koridorů (nikoliv konkrétních staveb) navržených ve Změně UP. Vyhodnocení 
Koordinaci výstavby budoucích záměrů s existujícím stavem území je věcí navazujících správních řízení či 
regulačních plánů. 

 

IV.XVII. 

Požadavek:  

bod C.2. Vyhodnocení vlivu na výsledky analýzy silných a slabých stránek a na příležitosti a hrozby v ÚAP Šumperk, 
c) Hygiena životního prostředí, dle kterého je možné využití současné infrastruktury včetně kanalizace i při změně 
č. 2/4 Karlov. Námitku podáváme z důvodu, že pro současný stav i dílčí změnu 2/4 Karlov je stávající kanalizace 
ze sídliště Blanická/Uničovská zcela nevyhovující, neboť při větším počtu srážek neodtéká voda touto kanalizací, ale 
fekálie odtékají přepadem do kanálu vedoucího přes zahrádkářskou kolonii přímo do řeky Desné. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XVIII. 

Požadavek:  

bod C.2. Vyhodnocení vlivu na výsledky analýzy silných a slabých stránek a na příležitosti a hrozby v ÚAP Šumperk, 
d) Ochrana přírody a krajiny. Nesouhlasíme se závěrem, dle kterého Změna č. 2 předchází uvedeným hrozbám 
(poškození krajinného rázu novou výstavbou), neboť stávající výškový regulativ 10/14 se týká pouze areálu BROUK 
a DOLS, jinak veškerá přilehlá obytná zástavba se regulativně omezena na P+1, tudíž by v této výškové relaci měla 
obytná zástavba pokračovat, přičemž Změnou č. 2 dojde k navýšení vůči okolní zástavbě rodinnými domy, čímž 
bude krajinný ráz narušen. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XIX. 

Požadavek:  

bod C.2. Vyhodnocení vlivu na výsledky analýzy silných a slabých stránek a na příležitosti a hrozby v ÚAP Šumperk, 
e) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Nesouhlasíme se závěrem, že „v rámci dílčích 
změn dochází k úpravám ve vymezení dosavadních zastavitelných ploch situovaných na ZPF nejvyšší kvality tak, 
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aby se zlepšily možnosti jejich využitelnosti a tím byl snížen tlak na vymezování dalších rozsáhlých zastavitelných 
ploch situovaných na ZPF nejvyšší kvality tak, aby se zlepšily možnosti jejich využitelnosti a tím byl snížen tlak 
na vymezování dalších rozsáhlých zastavitelných ploch situovaných na ZPF. Změnou č. 2 jsou na ZPF navrženy 
nové zastavitelné plochy v rozsahu 8,1 ha a zrušeny dosavadní zastavitelné plochy situované na ZP o rozsahu 
1,8 ha. Nové plochy jsou vymezeny jako doplnění rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity, neboť v současné 
době dochází k přípravě zástavby nové průmyslové zóny při ulici Průmyslové v rozsahu cca 9,6 ha. Rozvojové 
plochy pro podnikatelské aktivity jsou vymezeny v přiměřeném rozsahu s ohledem na význam města Šumperka 
v systému osídlení. Změna č. 2 se vymezením přiměřeného množství rozvojových ploch snaží předcházet uvedeným 
hrozbám (nadměrný zábor půd nejvyšší kvality).“ Dle §4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů „Zemědělskou půdu I.a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převažuje na veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu“. Vzhledem k tomu, že půda v lokalitě 
Karlov 2/4 je zařazena do II. třídy ochrany, je zcela nesmyslné tvrdit, že dílčí změna se snaží předcházet 
nadměrnému záboru půd nejvyšší kvality. Námitku podáváme zejména z toho důvodu, že v tomto bodě není 
uvedeno, jaký veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XX. 

Požadavek:  

bod C.2. Vyhodnocení vlivu na výsledky analýzy silných a slabých stránek a na příležitosti a hrozby v ÚAP Šumperk, 
f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura. Nesouhlasíme se závěrem, kdy „Změna č.2 využívá silné stránky 
území (dobrou dopravní obslužnost Šumperka, současné obsloužení území kapacitní technickou infrastrukturou), 
a uvedeném příležitosti (rozvoj cyklistické dopravy)“. Dílčí změnou 2/4 bylo zcela opomenuto vyhodnocení změny 
ploch bývalého ČSAD, kdy v současném územním plánu je uvedena 1/3 jako rozvojová smíšená plocha obytná a 2/3 
jako rozvojové plochy občanského vybavení. Dílčí změna navrhuje změnu využití území na plochy výroby 
a skladování (zpětná legalizace uvedená v námitce č.7), kde na ploše 50 000m2 došlo k vytvoření parkovacích míst 
o kapacitě 350 kamionů, a autobusů či osobních automobilů, přičemž dojde k růstu intenzity dopravy v Šumperku až 
na neúnosnou mez, zejména na ulicích Jesenická, Žerotínova, Uničovská, Dolnostudénská, které jsou již nyní 
kapacitně i technicky nevyhovující. Namítáme, že tato skutečnost nebyla vůbec zohledněna. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XXI. 

Požadavek:  

bod C.2. Vyhodnocení vlivu na výsledky analýzy silných a slabých stránek a na příležitosti a hrozby v ÚAP Šumperk, 
g) Sociodemografické podmínky. Existují jistě nepochybné výhody Změny č. 2, která se týkají sociodemografických 
podmínek, avšak namítáme, že v Šumperku se nachází dostatečné množství průmyslově využitelných ploch 
a územních rezerv pro tyto plochy, které jsou již dány územním plánem. Dílčí změna 2/4 Karlov by negativně 
ovlivnila index bydlení a spokojenosti obyvatel rodinných domů v těsné blízkosti a blízkém okolí lokality Karlov a to 
včetně dopravní infrastruktury. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 
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Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XXII. 

Požadavek:  

bod C.2. Vyhodnocení vlivu na výsledky analýzy silných a slabých stránek a na příležitosti a hrozby v ÚAP Šumperk, 
g) Bydlení, dle kterého v rámci dílčí změny 2/4 Karlov bylo využití části původního rozvojového území v lokalitě 
Karlov změněno se smíšené obytné zástavby na občanské vybavení, které dle závěru ovlivňuje oblast bydlení jen 
minimálně. Proti tomuto tvrzení podáváme námitku z důvodu, že studie Karlov, která byla zveřejněna, předpokládá 
v tomto území výstavbu třinácti (13) skladovacích či výrobních objektů o maximální výšce 15 m, což značně ovlivní 
index pohody bydlení stávajících obyvatel, index pohody rekreace v zahrádkářských koloniích (např. hlukem, 
kouřem, prachem, narušením krajinného rázu). Takové podmínky nepovažujeme za vhodné pro bydlení, rekreaci 
a sport a předpokládáme, že budou významným elementem narušení naší pohody bydlení. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XXIII. 

Požadavek:  

bod C.2. Vyhodnocení vlivu na výsledky analýzy silných a slabých stránek a na příležitosti a hrozby v ÚAP Šumperk, 
i) Rekreace. Namítáme, že v tomto bodě není uvedena přeměna plochy v lokalitě 2/4 karlov č. 471, kdy plochy 
bydlení se touto dílčí změnou stávajíc plochami rekreace a zahrádek. Dále namítáme, že je kontraproduktivní 
umísťovat mezi sportovní areály a území vhodné k rekreaci objekty lehké výroby a masivní bytovou výstavbu – 
sídliště. V budoucnu lze očekávat konfliktní střety vzniklé narušením pohody obyvatel. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XXIV. 

Požadavek:  

bod C.2. Vyhodnocení vlivu na výsledky analýzy silných a slabých stránek a na příležitosti a hrozby v ÚAP Šumperk, 
j) Hospodářské podmínky, dle kterého „zlepšení podmínek pro podnikatelské aktivity je tak nejvýznamnějším 
přínosem Změny č. 2.“ Namítáme, že dílčí změna 2/4 v lokalitě Karlov je na úkor ploch bydlení a nebyla prokázána 
potřeba vytvoření dalších ploch pro podnikatelské aktivity. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. M-17 

IV.XXV. 

Požadavek:  

bod C.3 Vyhodnocení vlivů na vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území v ÚAP Šumperk, 
dle kterého „v ÚAP Šumperk byly pro město Šumperk vyhodnoceny podmínky pro příznivé životní prostředí jako 
nevyhovující (-)“. Namítáme, že výraznější změny v hodnotách indikátorů environmentálního pilíře nejsou beze 
změn, jak je uvedeno v závěru, ba naopak dojde dílčí změnou2/4 k výraznému zhoršení již tak nevyhovujících 
podmínek pro příznivé životní prostředí, především z důvodu imisí, velkého záboru ZPF, atd. jak je již uvedeno 
v námitkách výše. 

Vypořádání: 

Bylo podáno vysvětlení. 

Odůvodnění:  

Zpracovatel URÚ neshledal potenciální vliv Změny ÚP na environmentální pilíř z hlediska ÚAP ORP Šumperk. 
Změna UP probíhá pouze sice na vybraném území města, hodnocení tří pilířů udržitelného rozvoje však navazuje 
na hodnocení ÚAP pro celé území města. Proto je vliv Změny UP při zahrnutí celého města hodnocen bez vlivu. Tím 
není popřen parciální vliv jednotlivých dílčích změn na jednotlivá území. 

 

IV.XXVI. 

Požadavek:  

bod D. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak 
nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištění v doplňujících průzkumech 
a rozborech. K tomuto bodu namítáme, že měly být zadány průzkumy a rozbory na přeměnu lokality 2/4 Karlov, 
a to především v návaznosti na přeměnu areálu bývalého ČSAD (emise, dopravní zátěž). Dále namítáme, že tato 
lokalita měla být prozkoumána z hlediska environmentálního, a to především z hlediska výskytu zvláště chráněných 
živočichů a zásahů do jejich biotopu, což se nestalo, a proto v současné době probíhá biologické hodnocení, přičemž 
výsledky tohoto doplňujícího průzkumu budou dodány v termínu březen 2020. 

Vypořádání: 

Bylo podáno vysvětlení. 

Odůvodnění:  

Průzkumy a rozbory nejsou záležitostí vyhodnocení URÚ. 

 

IV.XXVII. 

Požadavek:  

bod E.1. Priority pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažené v Politice územního rozvoje České republiky, dle 
kterého „změna č. 2 ÚP nemá vliv na základní koncepci ÚP Šumperk. Z toho pohledu Změna č. 2 chrání a rozvíjí 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,...“ Namítáme, že dílčí změna 2/4 lokality Karlov nerozvíjí přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví z důvodů 
uvedených v námitkách výše, zejména krajinný ráz, imise, nadměrný provoz, narušení pohody bydlení, atd.. Dále 
namítáme, že v rozporu s PÚR ČR, která stanoví, že „rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter 
krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit“, změnou 2/4 Karlov bude dotčen index kvality bydlení 
obyvatelstva v okolí této lokality, čímž vyvstává potencionální konflikt mezi obyvateli rodinných domů a zahrádkářů 
v těsné blízkosti této lokality a možných budoucích podnikatelských aktivit. Nelze opomenout ani environmentální 
hledisko, zejména úbytek veřejné zeleně v blízkosti řeky Desné a snížení počtu volně žijících živočichů vlivem 
dopravy spojené s podnikatelskými aktivitami. Dle tohoto bodu dále „v rámci Změny č. 2 byl doplněn rozsah ploch 
určených pro výrobu a další podnikatelské aktivity, které vytvářejí pracovní příležitosti v oblasti Šumperka“, s tímto se 
také neztotožňujeme a namítáme, že ve městě Šumperk existuje dostatečný počet pracovních míst a není potřeba 
vytvářet další pracovní příležitosti, neboť nejsou naplněna ano stávající pracovní místa (nabídka pracovních míst 
převyšuje poptávku). V tomto bodu je dále zmíněna Koncepce protipovodňové a protierozní ochrany tohoto území, 
která se změnou č. 2 nezměnila, rádi bychom byli s touto koncepcí seznámeni, neboť si nejsme její existence 
vědomi. 
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Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

IV.XXVIII. 

Požadavek:  

E.2. Priority pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje 
(body 4.2 a 4.4), dle kterých dojde k nárůstu pracovních příležitostí. Namítáme stejně, jak je uvedeno v námitce 
č. 28, že ve městě Šumperk existuje dostatečný počet pracovních míst a není potřeba vytvářet další pracovní 
příležitosti, neboť nejsou naplněna ani stávající pracovní místa (nabídka pracovních míst převyšuje poptávku). 
U podnikatelských aktivit v lokalitě 2/4 Karlov by se jednalo především o přesun již existujících provozoven, jejichž 
podnikatelé reagují na nízkou cenu, za kterou se nabízí obdobné plochy pro podnikatelské aktivity na jiných místech 
ve městě Šumperk. 

Vypořádání: 

Bylo podáno vysvětlení. 

Odůvodnění:  

Připomínka míří do vyhodnocení vlivů návrhu výrobních a podnikatelských ploch ve vztahu k prioritám ZÚR OK (bod 
4.2 a 4.4. ZUR OK). Jedná se zejména o dílčí změny 2/3 a 2/4. V obou případech dochází k naplnění priorit 
stanovených v bodech 4.2 a 4.4 ZÚR OK 

 

IV.XXIX. 

Požadavek:  

E.2. Priority pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje 
(bod 5.4.1.1). ZÚR Olomouckého kraje stanoví „vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky 
pro minimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení.“ Namítáme, že koridor 
dopravní infrastruktury, jímž dojde k oddělení plochy smíšené obytné a plochy smíšené výrobní v jižní části 
Šumperka, je zcela nedostačující a neztotožňujeme se tak se závěrem uvedeným pod bodem 5.4.1.1, neboť 
negativní vlivy nelze odstranit pouze dopravní infrastrukturou. 

Vypořádání: 

Bylo podáno vysvětlení. 

Odůvodnění:  

Připomínka míří do vyhodnocení vlivů návrhu výrobních a podnikatelských ploch ve vztahu k prioritám ZÚR OK (bod 
5.4.1.1. ZUR OK). Jedná se zejména o dílčí změny 2/3 a 2/4. V případě dílčí změny 2/3 se jedná o úpravu koncepce 
výroby, kdy bylo na základě aktuální situace a konkrétních záměrů v území ke změně řešení v lokalitě Průmyslová 
zóna III naproti šumperskému hřbitovu. Jedná se o úpravu koncepce výroby, kdy bylo na základě aktuální situace 
a konkrétních záměrů v území ke změně řešení v lokalitě Průmyslová zóna III naproti šumperskému hřbitovu. 
Vzhledem k dosavadnímu vymezení území jako územní rezervy a okolním rozvojovým plochám pro stejné využití 
a nepřítomností ploch pro bydlení v přímém sousedství, lze konstatovat, že území je pro tuto činnost vhodná 
a splňuje stanovenou prioritu ZUR OK. 

V případě dílčí změny 2/4 (Karlov) bude připomínka vypořádána v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 
se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, 
a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

 

IV.XXX. 

Požadavek:  
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E.2. Priority pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažené v Zásadách územního rozvoje kraje (bod 5.4.3.1). 
ZÚR Olomouckého kraje stanoví „dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné než zemědělské účely, půdu chápat 
jako jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek ŽP, k záboru ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze nezbytně 
nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při respektování urbanistických principů a zásad.“ 
Namítáme, že dílčí změnou 2/4 Karlov dochází ke zbytečnému vyjmutí půdy II. třídy ochrany ZPF, nikoliv tedy jako 
nezbytně nutné plochy, jak uvádí zpracovatel vyhodnocení vlivu změny č. 2 ÚZ plánu Šumperk na udržitelný rozvoj 
území. V územních rezervách má město Šumperk již vyčleněnou lokalitu výroby a průmyslu vedle PARSu, kde jsou 
půdy znečištěny tímto závodem a tím pádem i horší kvality. Není tak potřeba vytvářet nové lokality pro podnikatelské 
aktivity a tím pádem zatěžovat kvalitní půdní fond v lokalitě Karlov, který je dán historicky. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 
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V.  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠUMPERK 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Lenka Bartošová, Svatováclavská 381/20, 787 01 Šumperk a Přemysl Nimmerrichter, Tyršova 89/26, 787 01 
Šumperk, oba jako zmocněný zástupce veřejnosti v souladu s § 23 odst. 1 a 2 a  

Uvedená podání k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále 
jen VVURÚ) se pro potřeby Změny č. 2 územního plánu Šumperk považují za připomínky. Dle § 23 stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, veřejnost může být zastupována zástupcem veřejnosti v případě podání 
směřujících k návrhu územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD). Z předmětného ustanovení nevyplývá, že by 
toto právo měl vzhledem k VVURÚ. Jak vyplývá z § 47 odst. 3 stavebního zákona, VVURÚ je samostatný dokument, 
kterým se posuzuje návrh ÚPD, VVURÚ tedy není integrální součástí návrhu ÚPD. Rovněž z § 52 odst. 2 stavebního 
zákona vyplývá, že námitky mohou být uplatňovány k návrhu ÚPD, nikoliv k VVURÚ. Z § 52 odst. 3 vyplývá, že 
každý může k veřejnému projednání (bez ohledu zda jde o návrh ÚPD nebo VVURÚ) podávat připomínky. Jelikož 
podatel (zástupce veřejnosti) své podání jasně strukturoval na částí směřující k návrhu ÚPD a k VVURÚ, pořizovatel 
považuje části směřující k návrhu ÚPD za námitky a části směřující k VVURÚ za připomínky. 

 

V.I. 

Požadavek:  

Úvod, dle kterého zpracování vyhodnocení proběhlo v červnu až říjnu 2018. Namítám, že pro lokalitu Karlov 2/4, 
která se nachází v blízkosti řeky Desná je potřeba provést roční biologické hodnocení lokality, doba průzkumu je tedy 
příliš krátká a nelze tak učinit kvalitní závěr. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

V.II. 

Požadavek:  

Úvod, dle kterého výsledky projednání Zadání změny č. 2 Územního plánu Šumperk s dotčenými orgány 
a organizacemi, občany a spolky. Namítáme, že s námi občany návrh před zadáním změny č. 2 ÚP Šumperk nikdo 
neprojednal. Studie Karlov 07 byla dodatečně zpracována, podáváme také námitku proti zrušení vymezení plochy, 
ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie 

Vypořádání: 

Připomínka se nezohledňuje.  

Odůvodnění:  

Územní studie Šumperk – Karlov (knesl kynčl architekti s.r.o.,2018) je podkladem pro Změnu ÚP Šumperk. Územní 
studie byla zpracovávána průběžně se Změnou ÚP Šumperk. Zásadní výstupy studie byly známy před jejím 
formálním odevzdáním, tudíž návrh Změny UP tyto zásadní výstupy použil jako podklad pro svá řešení. Zrušení 
plochy pro zpracování územní studie US-07 souvisí s jejím zaevidováním do evidence územně plánovacích 
podkladů 16. 1. 2019. Tímto byla v ÚP Šumperk stanovená podmínka zpracování územní studie naplněna, a plochu 
US-07 lze z ÚP Šumperk vypustit. V souladu se stavebním zákonem byl návrh zadání Změny č. 2 předložen 
veřejnosti v červnu–červenci 2015. 

 

V.III. 

Požadavek:  

bod 2.3.1 Soulad s cíli územního plánování, dle kterého „změna vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
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společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích.“ Namítáme, že dojde ke zhoršení podmínek života budoucí generace přeměnou lokality Karlov 
2/4(imise, krajinný ráz, hluk, prach, pohoda bydlení, atd.), aniž by byly uspokojeny potřeby současných obyvatel, 
kteří požadují „klidné“ bydlení. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

V.IV. 

Požadavek:  

bod 3. (Údaje o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení 
koncepce), dle kterého kvalita ovzduší v dotčeném území není zcela vyhovující a jsou překročeny limity dle §11 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Namítáme, že na místo toho, aby se město Šumperk 
zasadilo o zlepšení kvality ovzduší v oblasti zástavby rodinnými domy a stadionu, tak přeměnou lokality Karlov dojde 
k dalšímu navýšení již tak nevyhovujících ukazatelů kvality ovzduší. Současně namítáme, že hluková situace v 
lokalitě 2/4 Karlov se stane neúnosnou a nevyhovující, neboť lze očekávat nadměrnou dopravní zátěž směřující 
do bývalého areálu ČSAD a dále nárůst počtu projíždějících osobních automobilů z důvodu navrhované masivní 
výstavby bytů (až 150 bytových jednotek na malém území Karlova 494). Námitku směřujeme také vůči tomu, že 
nebyla zpracována žádná hluková ani prachová studie, která by prokázala, jaký vliv bude mít změna na širší okolí 
a zdraví obyvatel. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

V.V. 

Požadavek:  

bod 5. (současné problémy životního prostředí, které jsou významné pro koncepci zejména vztahující se k oblastem 
se zvláštním významem pro životní prostředí), kde je uvedeno, že již v současnosti je příznivé životní prostředí 
(environmentální pilíř) záporně hodnocen. Namítáme, že se město Šumperk nesnaží zlepšit již nyní záporně 
hodnocený environmentální pilíř, a naopak změnou č. 2/4 Karlov, dojde ještě více k prohloubení jeho záporného 
hodnocení, namísto aby se zlepšoval. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

V.VI. 

Požadavek:  

Bod 6.2. Vlivy dílčích změn územního plánu na jednotlivé složky životního prostředí – Dílčí změna 2/4 „Karlov“, dle 
kterého „změna má charakter dílčích úprav stávajícího charakteru území, s respektováním faktického stavu území. 
Mírné pozitivní vlivy na biodiverzitu v důsledku důrazu na umístění rozvojové plochy veřejné zeleně (na místo 
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stávající plochy smíšené obytné), vymezení tras stromořadí a potvrzení funkce zahrádek. Z poslední skutečnosti 
vyplývá i mírně pozitivní vliv na veřejné zdraví a faktory pohody.“ Vůči hodnocení uvedeného v tabulce „příroda 
a krajinný ráz +1“ a „veřejné zdraví a faktor pohody +1“, dle kterého se jedná o změny mírně pozitivní, namítáme, že 
se fakticky o změny mírně pozitivní nejedná, jak vyplývá z námi podaných námitek uvedených výše. Změny mají 
spíše negativní vliv, neboť příroda i krajinný ráz budou změnou 2/4 Karlov narušeny a veřejné zdraví a faktor pohody 
obyvatel budou změnou dotčeny k horšímu, což je prokázáno tím, že občané brojili proti změnám peticí 
a navazujícími připomínkami. Dále dle hodnocení uvedeného v tabulce „Voda +-0“, „ZPF, PUPFL +-0“, „Hluk +-0“, 
„Ovzduší a klima +-0“ a „Ostatní +-0, se jedná o změny indiferentní, s čímž taktéž nesouhlasíme a namítáme, že 
ve všech případech dojde ke zhoršení ukazatelů, opět se odvoláváme na petici občanů a sní související připomínky 
občanů. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

V.VII. 

Požadavek:  

bod 6.3. Celkové shrnutí vlivů na životní prostředí, dle kterého „s každou jednotlivou změnou, ta se změnou 
územního plánu jako celku, lze proto z enviromentlního hlediska souhlasit.“ Namítáme, že s dílčí změnou 2/4 lokality 
Karlov z environmentálního hlediska nedošlo k důkladnému průzkumu a posouzení, a hodnocení je chybné – viz. 
výše uvedené námitky, tudíž s tímto závěrem, jakožto i s dílčí změnou 2/4 lokality Karlov, nesouhlasíme. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

V.VIII. 

Požadavek:  

bod 8 (popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů 
na životní prostředí). Vzhledem k chybnému hodnocení environmentálního hlediska nebal navržena žádná 
kompenzace negativních vlivů na životní prostředí či na veřejné zdraví, ani žádná dodatečná opatření, a proto 
namítáme, že tato by měla součástí vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí v lokalitě Karlov. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

V.IX. 

Požadavek:  

bod 11.1 Závěry a doporučení, dle kterého „změna nemění celkové koncepční řešení platného územního plánu 
města Šumperka. Jak jednotlivé návrhové plochy a jejich regulativy, tak i územní plán jako celek, nevyvolávají 
významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.“ S tímto závěrem se neztotožňujeme a namítáme, že 



O D Ů V O D N ĚN Í  Z M Ě N Y  Č .  2 a  Ú P  Š U M P E R K  2 0 2 0  

 

knesl kynčl architekti s.r.o. M-23 

lokalita 2/4 Karlov změnou regulativů jednotlivých návrhových ploch bude mít negativní vliv na životní prostředí 
a veřejné zdraví, jak uvádíme ve výše uvedených námitkách. 

Vypořádání: 

Bude vypořádáno v rámci Změny č. 2b Územního plánu (Změna č. 2 se rozděluje na Změnu 2b, jejíž součástí je 
znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje zbytek původní 
Změny č. 2 a předkládá se zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

V.X. 

Požadavek:  

bod 11.2. Návrh stanoviska. Zásadně nesouhlasíme se souhlasným stanoviskem k návrhu Změny č. 2 ÚP 
Šumperka, zejména dílčí změny č. 2/4 Karlov, a to z důvodu, že nebyl uveden žádný návrh případných opatření 
k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a z důvodu, že dojde 
k výraznému zhoršení životních podmínek obyvatel v blízkosti lokality Karlov, k zhoršení rekreačních podmínek 
v přilehlých zahrádkářských koloniích a sportovištích, k významnému negativnímu dopadu na krajinný ráz k ovlivnění 
hydrologických poměrů, ke stávající a budoucí zvýšené zátěží území hlukem a imisemi, k nárůstu dopravy, 
k nevhodnému velkému záboru ZPF a k zásahu do biotopy chráněných živočichů a rostlin. Celková kvalita životního 
prostředí v dotčeném území se navrhovanou změnou stane neúnosnou, nikoliv zlepšující. Biologická rozmanitost 
stávajícího území bude změnou potlačena.  

Vypořádání: 

Připomínka se bere na vědomí, nezohledňuje se.  

Odůvodnění:  

Zpracovatel SEA neshledal nutnost stanovení opatření k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů 
na ŽP nad rámec požadavků všeobecně závazných předpisů. Orgán SEA ve svém stanovisku neměl v této oblasti. 

 

 



 



N. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH  
VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 
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1. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH K NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠUMPERK (DÁLE JEN 
„ZMĚNA“) V RÁMCI JEJÍHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ DLE §53 ODST.1 ZÁKONA Č.183/2006 SB. 
V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE JEN „STAVEBNÍ ZÁKON“) 

 

Na základě veřejného projednání Změny č.2 Územního plánu Šumperk, dle §53 odst.1 stavebního zákona, dojde 
v další fázi k rozdělení  Změny č.2 Územního plánu Šumperk, a to z důvodu, že po veřejném projednání dochází 
k prověření a podstatné úpravě návrhu dílčí změny 2/4 „Karlov“, a následně k opakovanému veřejnému projednání 
dílčí změny 2/4 „Karlov“ pod označením „Změna č.2b Územního plánu Šumperk“. Zbylé dílčí změny budou 
předkládání zastupitelstvu k vydání pod názvem „Změna č.2a Územního plánu Šumperk“. O námitkách směřujících 
k dílčí změně 2/4 „Karlov“ bude rozhodnuto v rámci opakovaného veřejného projednání. 

 

1) Námitka č. 1, Lenka Bartošová, Svatováclavská 381/20, 787 01 Šumperk a Přemysl Nimmerrichter, Tyršova 
89/26, 787 01 Šumperk, oba jako zmocněný zástupce veřejnosti v souladu s § 23 odst. 1 a 2 a  

I. 

I.I. 

Požadavek:  

Nesouhlas se změnou v lokalitě „Karlov“, ve které dochází k potlačení rozsáhlých ploch pro bydlení. 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

I.II. 

Požadavek:  

V současně platném územním plánu je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 
Bylo tedy povinností územní studii zpracovat, a seznámit s ní veřejnost. Nestandartním způsobem byli občané 
kráceni na svých právech 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

I.III. 

Požadavek:  

Ve městě Šumperk se nachází dostatečný počet průmyslových zón, není tedy nutné posilovat ji v lokalitě „Karlov“ 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 
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Odůvodnění: 

dtto 

 

I.IV. 

Požadavek:  

Zachování ploch bydlení venkovského typu a plochy občanské vybavenosti v lokalitě „Karlov“. Navržené změny sníží 
kvalitu bydlení v přilehlé obytné čtvrti. 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

I.V. 

Požadavek:  

nelogický zábor orné půdy ve prospěch podnikatelských aktivit v lokalitě „Karlov“. 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

I.VI. 

Požadavek:  

Nesouhlas s navýšením výškového regulativu v ploše č. 494 na 17 m z důvodu navýšení dopravy v přilehlé čtvrti 
v lokalitě “Karlov“.  

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

I.VII. 

Požadavek:  

Změna páteřní komunikace na ploše č. 488 na komunikaci obslužnou v lokalitě „Karlov“.  

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 
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II. 

II.I. 

Požadavek:  

Nesouhlas s navýšením výškového regulativu v ploše č. 494 na 13/17 m z důvodu navýšení dopravy v přilehlé čtvrti 
a nesouladu s charakterem území, který nebyl prověřen zpracováním studie krajinného rázu, lokalita „Karlov“. 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

II.II. 

Požadavek:  

Nesouhlas se změnou využití areálu ČSAD v návaznosti na kamionovou dopravu 

Neměnit plochy smíšené obytné na plochy podnikatelských aktivit, kde nelze vyloučit riziko budoucího znečištění vod 

Zachovat plochu veřejné zeleně podél náhonu  

vše v lokalitě „Karlov“ 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

III. 

III.I. 

Požadavek:  

a) Požadavek změny stávajícího regulativu z 10/14 nenavyšovat, naopak snížit na P+1. 

b) Zveřejnění jména budoucího developera, který apeluje na ekonomické řešení – maximální koncentrace domů i 
bytů na malé ploše 

c) Požadavek vypracování studie krajinného rázu – neúměrné měřítko ke vztahu k okolní krajině, degradace 
krajinného rázu 

d) Zachování současných standardů pohody bydlení stávajících obyvatel 

vše v lokalitě „Karlov“ 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 
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III.II. 

Požadavek:  

a) Po dobu výstavby dopravně oddělit novou zástavbu od stávající nově vybudovanou komunikací a omezit se 
na vjezd a výjezd pouze přes Žerotínovu ulici. Převezme město odpovědnost za případnou škodu na majetku 
občanů, kdo konkrétně? Doplnit o zápis z hlasování jednotlivých členů Rady města. 

b) Dopravně oddělit novou výstavbu obytných domů od stávající zástavby. Vypracovat dopravní studii + prachovou 
studii vlivu na obyvatele. Převezme město odpovědnost, kdo konkrétně, za možný pokles cen nemovitostí 
způsobený vlivem zvýšené dopravy v důsledku umístění stavby 6 obytných domů se 150 bytovými jednotkami? 
Doplnit o zápis z hlasování jednotlivých členů Rady města. 

       vše v lokalitě „Karlov“ 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

III.III. 

Požadavek:  

a) Požadavek na zachování ploch bydlení venkovského typu pro celou lokalitu Karlov – sever i jih z důvodu záboru 
ZPF a negativního vlivu na veřejné zdraví a faktory přírody 

b) Územní plán města Šumperka lokalitu Karlov uvádí a to i zpětně historicky jako vhodnou pro bydlení, kdo určil, 
a na základě čeho došlo ke změně pohledu na tuto celou lokalitu jako na lokalitu nevhodnou pro bydlení? 

c) Studie Karlov v lokalitě jih uvádí umístění cca 12-13 halových objektů, pro které navrhuje změnu ÚP ze 
současných rozvojových ploch smíšených obytných na plochy rozvojové občanského vybavení. Jaká konkrétní 
občanská vybavení tak velkého rozsahu nám budou sloužit? 

d) V rozsahu, v jakém uvádí studie Karlov počet hal, je využití území navrženo chybně, protože lehká nebo těžká 
výroba a skladování patří do plochy smíšené výrobní. 

vše v lokalitě „Karlov“ 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

III.IV. 

Požadavek:  

a) Bývalý areál ČSAD je dle platného územního plánu vymezen jako rozvojová plocha pro občanskou vybavenost 
a cca 1/3 jako rozvojová plocha smíšená obytná. Nově provedená rekonstrukce areálu v rozsahu v jakém je 
uváděna nebyla provedena v souladu s platným územním plánem. 

b) Zpracovat studii, která by nejprve vyloučila negativní vlivy tohoto realizovaného záměru v kumulaci s dalšími 
záměry výstavby 

c) Vyčkat na budoucí nařízení EU, pokud nejsou známy podmínky, tzn., kdo bude mít povinnost vybudovat 
odstavná zařízení a na jakých místech 

vše v lokalitě „Karlov“ 
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Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

III.V. 

Požadavek:  

a) Návrh využití pro rekreaci či vznik parků v lokalitě „Karlov“ 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

III.VI. 

Požadavek:  

a)  Nesouhlas s provedením změn, které by vedly k samotné výstavby páteřní komunikace v lokalitě z důvodu 
významné snížení kvality bydlení v bytovém domů čp. 299/48 a užívání přilehlé zahrady jakožto klidové části. 

b)  Upřesnit začátek a konec realizace páteřní komunikace, zda bude realizována na území zahrádek, včetně 
upřesnění napojení na areál BROUK, který dle studie Karlov bez záboru zahrádek není možný. 

c)  Požadavek reevidence současného územního plánu a návrhu Změny č. 2 ÚP 

vše v lokalitě „Karlov“ 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

III.VII. 

Požadavek:  

a)  Karlov – změna č. 2 ÚP není v souladu s volebními programy kandidujících stran, jež měli shodně jako prioritu 
posílení bydlení ve městě. 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 
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III.VIII. 

Požadavek:  

Koncepce rozvoje města bývalého vedení v letech 2014-2018 neodpovídá prioritám stávajícího složení zastupitelstva 
města 2018-2022, proto jsou návrhy změny č.2 ÚP Šumperk již neaktuální. 

Vypořádání:  

Připomínka se nezohlednila 

Odůvodnění:  

Návrh Změny je plně v souladu se zájmy města Šumperka, které jsou v procesu pořizování hájeny určeným členem 
zastupitelstva, zvoleným zastupitelstvem města pro funkční období 2018/2022 

 

III.IX. 

Požadavek:  

Návrh na změnu využití území se zpracovával na základě podnětu bývalého vedení města Šumperka, není aktuální, 
vznesena námitka na skutečný počet zájemců o výstavbu hal z důvodu neaktuálnosti ( Yong River s.r.o.. – zahájen 
konkurs na návrh dlužníka, DON Company, s.r.o. – exekuce, Rouča s.r.o. má již postavenou halu v Písařově atd.) 
v lokalitě „Karlov“ 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění: 

dtto 

 

III.X. 

Požadavek:  

Nebyl prokázána současná potřeba přeměny ploch vyčleněných pro bydlení (plochy rozvojové smíšené obytné) 
na rozvojové plochy občanského vybavení a rozvojové plochy smíšené výrobní v lokalitě „Karlov“. Město Šumperk 
má v platném územním plánu v současných a rozvojových plochách a v územních rezervách vyčleněno téměř ¼ 
celkové rozlohy města pro plochy smíšené výrobní. Dopis OHK Šumperk datovaný dne 16.1.2019, kterým komora 
vyjadřuje svoji podporu výstavbě v plném rozsahu byl opatřen dodatečně s tendenčním zněním a jako odůvodnění 
potřeby přeměny ploch je zcela nedostačující. 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

III.XI. 

Požadavek:  

Zlepšení podmínek pro podnikatelské aktivity je nejvýznamnějším přínosem Změny č. 2 ÚP v lokalitě „Karlov“. 
Vyjmenujte, jaké jsou konkrétní přínosy, které převažují nad zájmy občanů a nad zájmy ochrany ZPF. 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 
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Odůvodnění:  

dtto 

 

III.XII. 

Požadavek:  

Námitky zahrádkářské kolonie Loděnice týkající se lokality „Karlov“ze dne 11.12.2018 podané předsedou výboru 
p. Hovadem a jednatelkou výboru Mgr. Brázdovou nejdou dosud vypořádány. 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

III.XIII. 

Požadavek:  

Ve výhledu se předpokládá realizace protipovodňových opatření – není upřesněno kdy, ve studii Karlov tato opatření 
zcela chybí.  

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

III.XIV. 

Požadavek:  

Do plochy Z29 (Karlov) nebudou do realizace protipovodňových opatření umisťovány stavby (vyj. Povodí), studie 
Karlov bez protipovodňových opatření není úplná. 

Vypořádání:  

o námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 

Odůvodnění:  

dtto 

 

III.XV. 

Požadavek:  

Žádáme reevidenci územního plánu i návrhu č. 2 Změny ÚP Šumperk týkající se lokality Karlov v souvislosti 
s námitkami a připomínkami občanů, spolků i orgánu, kterými byly vzneseny. 

Vypořádání: 

O námitce bude rozhodnuto v rámci Změny č. 2b Územního plánu Šumperk (Změna č. se rozděluje na Změnu 2b, 
jejíž součástí je znovuprověření lokality Karlov a její opakované veřejné projednání, a Změnu 2a, která obsahuje 
zbytek původní Změny č.2 a předkládá zastupitelstvu k vydání). 
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Odůvodnění:  

dtto 

IV. PODÁNÍ K VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠUMPERK NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ 

Lenka Bartošová, Svatováclavská 381/20, 787 01 Šumperk a Přemysl Nimmerrichter, Tyršova 89/26, 787 01 
Šumperk, oba jako zmocněný zástupce veřejnosti v souladu s § 23 odst. 1 a 2 a  

Uvedená podání k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále 
jen VVURÚ) se pro potřeby Změny č. 2 územního plánu Šumperk považují za připomínky. Dle § 23 stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, veřejnost může být zastupována zástupcem veřejnosti v případě podání 
směřujících k návrhu územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD). Z předmětného ustanovení nevyplývá, že by 
toto právo měl vzhledem k VVURÚ. Jak vyplývá z § 47 odst. 3 stavebního zákona, VVURÚ je samostatný dokument, 
kterým se posuzuje návrh ÚPD, VVURÚ tedy není integrální součástí návrhu ÚPD. Rovněž z § 52 odst. 2 stavebního 
zákona vyplývá, že námitky mohou být uplatňovány k návrhu ÚPD, nikoliv k VVURÚ. Z § 52 odst. 3 vyplývá, že 
každý může k veřejnému projednání (bez ohledu zda jde o návrh ÚPD nebo VVURÚ) podávat připomínky. Jelikož 
podatel (zástupce veřejnosti) své podání jasně strukturoval na částí směřující k návrhu ÚPD a k VVURÚ, pořizovatel 
považuje části směřující k návrhu ÚPD za námitky a části směřující k VVURÚ za připomínky. 

V.  PODÁNÍ K VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠUMPERK NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Lenka Bartošová, Svatováclavská 381/20, 787 01 Šumperk a Přemysl Nimmerrichter, Tyršova 89/26, 787 01 
Šumperk, oba jako zmocněný zástupce veřejnosti v souladu s § 23 odst. 1 a 2 a  

Uvedená podání k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále 
jen VVURÚ) se pro potřeby Změny č. 2 územního plánu Šumperk považují za připomínky. Dle § 23 stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, veřejnost může být zastupována zástupcem veřejnosti v případě podání 
směřujících k návrhu územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD). Z předmětného ustanovení nevyplývá, že by 
toto právo měl vzhledem k VVURÚ. Jak vyplývá z § 47 odst. 3 stavebního zákona, VVURÚ je samostatný dokument, 
kterým se posuzuje návrh ÚPD, VVURÚ tedy není integrální součástí návrhu ÚPD. Rovněž z § 52 odst. 2 stavebního 
zákona vyplývá, že námitky mohou být uplatňovány k návrhu ÚPD, nikoliv k VVURÚ. Z § 52 odst. 3 vyplývá, že 
každý může k veřejnému projednání (bez ohledu zda jde o návrh ÚPD nebo VVURÚ) podávat připomínky. Jelikož 
podatel (zástupce veřejnosti) své podání jasně strukturoval na částí směřující k návrhu ÚPD a k VVURÚ, pořizovatel 
považuje části směřující k návrhu ÚPD za námitky a části směřující k VVURÚ za připomínky. 
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