Superk
Ý

Městský úřad Šumperk
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Oddělení: územního plánování
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Vyřizuje: Zdeňka Rai-edlová, lng.
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Tel.: (+420) 583 388 398
E-mail: zdenka.ríedlova@sumperk.cz
Datum: 22.6.2018
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ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic jako orgán
územního plánování příslušný podle § 6 oclst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., to územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění Zákona č. 225/2017 Sb., dále jen

(,,stavební Zákon“), přezkoumal podle Š 96b odst. 3 Stavebního zákona Z hlediska souladu S

politikou územního rozvoje, S územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a
úkolů územního plánování zä0m0ě0r__ak_ce_,00N_§)\/YŤ, RU0MBUnR±§,00na pozemcích p.č.972, 977, 848/2,
983, 828/2, 982/4, 807/2, 828/3, 828/4, 978/1, 828/1, 829/2 a 829/ 1 k.ú. Stříbrnice v obci
Staré Město pod Kralickým Sněžníkem. Jedná se 0 novou výstavbu 5 chalup se související

infrastrukturou (společná ČOV se splaškovou kanalizací, nový zdroj vody S rozvodem pitné a
požární vody, podzemní vedení NN, vsakovaciˇjámy pro clešťovou vodu.
J

výše0.

měr
00ie.0o`0'ﬁŤoU§t0›Z0000z00 001000

05 00_0liti0k00v0 0 ú2.e..mnI'l10‹:›*00r0‹2›zf0~0f0‹:›_l_e 0 0a___úze

0Ián00v00a0cí d000lS0u00m0enta90i000lZ0Ú_B000Q0I0QmQuol<éh0_00lS[aje00a0 main âtarê Mësto0věet000è00zmènv_0ě0.0ı)00a.
2 0hIedi.s
001120
0 0Iá0n0o>šä0n0í.,,P0dmmlSou D100 0 umístění Émě0r00u00Je

stąnoıdsko o[šáı30u0,ooh_ranx.0Ťíı:m‹ li.r`a_'0L5lšę0!ı00 I1L'radu_9l0nıo0uc±‹_ëh0

ODÚVODNÉNÍ

Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územnﬂıo plánování a investic obdržel dne

4.6.2018

žádost o závazné stanovisko od lng. Ondřeje Nováčka, součásti žádosti je
ace pro územní řízení a plná moc stavebnı'ka, lng. Dušana Juříčka,

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel Odbor strategického rozvoje, územního

plánování a investicjako orgán územního plánováníz

›› Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění č.1,schválné dne 15.dubna 2015
usnesením č.276,
L
›› Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č.1 vydaných dne 22.dubna
2011 usnesením č.UZ/19/44/2011 pod č.j.KOUK 28400/2011 (účinnost 14.7.2011),

» Územnﬂwo plánu obce Staré Město Z roku 2006 včetně změny č.1 vydané dne 3.11.2011

(účinnost 23.11.2011).
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Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic jako orgán územního plánování
přezkoumal Záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu S
politikou územního rozvoje a územně plánovacídokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánování, či nikoliv.

1) Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru S politikou územního rozvoje.
Platná Politika územního rozvoje ČR vymezuje území obcí ORP Šumperk jako Specifickou
9_t;l,a0,st_1J,0e0senﬂ‹y - Kralický0_SněŽﬂ0ĹlS.0.§0Q53, kde je potřeba posílit zaostávající sociální a

ekonomický rozvoj, rozvíjet a využívat potenciál pro rekreaci a cestovní ruch, ale

S ohledem na udržitelný rozvoj území, neboť oblast Jeseníků je přírodně cenná oblast.

2) Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic jako orgán územního
plánování přezkoumal soulad záměru se zásadami územního rozvoje, na základě platných

ZÚR Olomouckého kraje na území Starého Města byl identifikován rekreačně krajinný
celek, kde jsou podporovány podnikatelské aktivity přiměřenou lokalizaci nových

zaStav0itel0l1ých ploch pro rozvoj rekreace, což záměr splňuje, ale podpora rekreace a
cestovního ruchu je za0 l0ožena,j1a,00vyváženém ,rozvoji přírodních, kulturních a civilizační

h0dn0t üzěml M0 hod noiıúzemnl
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3) Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru S územním plánem, záměr NOVÝ
RUMBURK se nachází dle platné územně plánovací dokumentace z roku 2006 v

za,s__tavjte|né

S funkčním využití plochy _B_r ž- byd0len_í v kom„bjn;a0c,slsindividuální

rekreací, zástavba bude realizována formou samostatně stojících objektů. Součástí ploch
mohou být stavby dopravní a technické vybavenosti sloužící základní funkci, veřejná
Zeleň, drobné účelové stavby apod., což záměr splňuje. Záměr výstavby 5 chalup je

05
platnou üze0oiı000ě ı<>lä0n0ov0a9í0 d00Ql<um0en0t0ac0í00000DIÉQ0000Sta.tě0000000M0ěst0. K záměru dále
Sdělujemě. že V nävtlrıu 00n0věh0
00l00lSa0l0lta na základě

zpracovaného Posouzení Z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném zněnií, které zpracovala firma EMPLA AG,

spol. s r.o. Hradec Králové V září 2014. Citace Z hodnocení: Vroce 2Ol4000zde0„byl zjištěn

zlżslšyľ ohřá0stala00 DQloío0o.„0lo0ha0_.S0e0 nachází mimo 0ı0Jze0mıť0 E0000Kraliclﬂ. 5në_ž01'K.0000Bea0lizací
záměru 0__clo_i0dę
0.000 0 0a0l€tuá0ıné gzrvanêho 0000000teriror0ia0000 0ch00řať's±00aıa, l<t0c000Z000.0.ie s0ı1ln_e
dru0lıso10 čt 0 0lš.0vıìzﬂa0ćásti0000Doo0ula9e.0000 ko_m0u0níkuíe
sZQD_ou0l0a0oí.na úzer0í0E.O. Ztohoto
v.zävazn0ěm
žoćläﬁlřěﬂí 0ľsě.n0u0000Qç0hLaﬂv000D0ří[Qd0y00łí0ral0S u0000Qlomov0c0kě0h0o Krale-

4) Orgán územního plánování posoudll soulad navrhovaného záměru S cíli a úkoly územního

plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona a konstatuje, že záměr je
v souladu S cíli a úkoly územního plánování a to zejména s charakterem území a záměr
výstavby nenarušuje požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot

v území. ale dle Dosouzenı' z hıedlsl‹0a0000v0l0lv0Cı00n0a životn0í000r0sIÍedí0000v0000mo0hı0 d0o0i0Tt0000k0000o0l1rože0ní
lıodnot v území-0

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, platnost závazného stanoviska nelze prodloužit,
pokud se změnily podmínky v území.
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referent oddělení územního plánování

Příloha: Ověřené část předložené dokumentace (koordinačnísituačnívýkres)
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