Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 30. 10. 2019 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací a dokumentů vztahujících se k aktualizaci č. 1 zásad Olomouckého kraje
ze dne 22. 2. 2008 (dále jen „Zásady“) vydané formou opatření obecné povahy dne
22. 4. 2011:
i.

Žadatel žádal o předložení zprávy o uplatňování Zásad, která byla podkladem
pro aktualizaci č. 1 Zásad.

ii.

Pokud zpráva o uplatňování Zásad nebyla vyhotovena, pak žadatel žádal o
informaci, z jakého důvodu tak nebylo učiněno.

iii.

Žadatel žádal o vyjádření, na základě čeho byla zpráva o uplatňování Zásad
vypracována.

iv.

Žadatel žádal o vyjádření k důvodům, které vedly k tomu, aby v rámci
aktualizace Zásad došlo k vypuštění lanové dráhy Bělá pod Pradědem Červenohorské sedlo ze seznamu veřejně prospěšných staveb uvedených v
těchto Zásadách.

v.

Žadatel žádal o vyjádření k tomu, kdo a jakým způsobem rozhoduje o tom,
zda bude stavba zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby, či nikoliv.

vi.

Žadatel žádal o seznam veřejně prospěšných staveb v dotčených obcích a
katastrálním území Domašov u Jeseníka, Adolfovice a Kouty nad Desnou, a to
ke dni 22. 2. 2008 a ke dni 22. 4. 2011.

vii.

Žadatel žádal o rozhodnutí o tom, že stavba lanové dráhy Kouty Červenohorské sedlo je veřejně prospěšnou stavbou.

viii.

Žadatel žádal o rozhodnutí, že stavba lanové dráhy Bělá pod Pradědem –
Červenohorské sedlo (D017) nadále nebude evidována jako veřejně
prospěšná stavba.

Poskytnutá informace:
Ad i) Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje (dále jen Zpráva) jako podklad
pro Akt. č. 1 ZÚR OK poskytujeme (viz příloha).
Ad ii) Zpráva byla vyhotovena.
Ad iii) Zpráva byla vypracována v souladu s požadavkem stavebního zákona,
respektuje obsah stanovený prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v tehdy platném znění. Takto zpráva obsahuje
zejména vyhodnocení uplatňování ZÚR OK dle jednotlivých částí a bodů v této
dokumentaci obsažených, reaguje na vývoj v oblasti územně analytických
podkladů, na úkoly, které pro krajskou územně plánovací dokumentaci
vyplývají z Ministerstvem pro místní rozvoj pořízené Politiky územního rozvoje
ČR 2008, obsahuje požadavky na zapracování závěrů zpracovaných
územních studií, řeší podněty obcí a dotčených orgánů uplatněné před a

v průběhu projednávání Zprávy. Zpráva byla po projednání schválena
v Zastupitelstvu Olomouckého kraje (dále jen ZOK) dne 29. 6. 2009.
Ad iv) Vypuštěním lanové dráhy Bělá p/P – Červenohorské sedlo z veřejně
prospěšných staveb v rámci pořízení Akt. č. 1 Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) se ZÚR OK uvedly do souladu
s předchozím Územním plánem velkého územního celku Jeseníky (dále jen
ÚP VÚC Jeseníky), který tuto lanovou dráhu jako veřejně prospěšnou stavbu
neobsahoval. ZÚR OK z r. 2008 ale mylně uvedly, že „záměr byl převzat bez
věcné změny z platného ÚP VÚC Jeseníky dle odst. 2 § 187 zák. č. 183/2006
Sb.“ Požadavek na vypuštění lanové dráhy z veřejně prospěšných staveb
(dále jen VPS) byl obsažen ve Zprávě, kterou schválilo ZOK. Požadavek
vyplynul v procesu pořizování a projednávání Zprávy z vyhodnocování
uplatňování výroku opatření obecné povahy, jímž byly vydány ZÚR OK, při
jejich aplikaci v praxi, z poznatků získaných při zjišťování negativních dopadů
na udržitelný rozvoj území a dále získaných při konfrontaci s aktualizovanými
územně analytickými podklady Olomouckého kraje a při zjišťování a
vyhodnocování návrhů obcí, dotčených orgánů a dalších subjektů.
Ad v) O vymezení VPS v rámci vydání ÚPD rozhoduje příslušné zastupitelstvo obce
či kraje v samostatné působnosti. O nevymezení lanové dráhy Bělá pod
Pradědem - Červenohorské sedlo jako veřejně prospěšné stavby rozhodlo
ZOK v rámci vydání Aktualizace č. 1 ZÚR OK.
Ad vi) KÚOK sleduje VPS z vydané krajské územně plánovací dokumentace – ZÚR
OK. Přehled VPS z územně plánovací dokumentace obcí je třeba zjistit u obce
či příslušné ORP.
Přehled VPS v katastrálním území Domašov u Jeseníka, Adolfovice a Kouty
nad Desnou ze ZÚR OK v platném znění ke dni 22. 8. 2008:
-

D05 - I/44 Bělá pod Pradědem – HP Mikulovice s napojením Jeseníku,
České Vsi a Mikulovic a tunelem pod Křížovým vrchem

-

D5 - I/44 Loučná nad Desnou, lokalita Kouty nad Desnou, výstavba
nového tahu

-

D015 - prodloužení želez. tratě Kouty nad Desnou č. 293

-

D016 - LN. Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo, lanová dráha

-

D017 - Bělá p.P. – Červenohorské sedlo, lanová dráha

Přehled VPS v katastrálním území Domašov u Jeseníka, Adolfovice a Kouty
nad Desnou ze ZÚR OK v platném znění ke dni 22. 4. 2011:
-

D05 - I/44 Bělá pod Pradědem – HP Mikulovice s napojením Jeseníku,
České Vsi a Mikulovic a tunelem pod Křížovým vrchem

-

D5 - I/44 Loučná nad Desnou, lokalita Kouty nad Desnou, výstavba
nového tahu

-

D015 - prodloužení želez. tratě Kouty nad Desnou č. 293

-

D016 - LN. Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo, lanová dráha

Ad vii) a viii) viz odpověď ad v) a dále:
Do nabytí účinnosti Akt. č. 2a ZÚR OK (veřejná vyhláška o vydání Akt. č. 2a
ZÚR OK v ZOK byla vyvěšena na úřední desce kraje dne 1. 11. 2019) jsou
platné ZÚR OK ve znění Akt. č. 1, Akt. č. 2b a Akt. č. 3 (Úplné znění po Akt. č.
3); zde jsou vymezené VPS obsaženy.
 Jako VPS D016 je zde vymezena lanová dráha Kouty nad Desnou Červenohorské sedlo.
 Lanová dráha Bělá pod Pradědem – Červenohorské sedlo (dříve
D017) není vymezena jako VPS (viz ad iv) a ad v).
Nabytím účinnosti Akt. č. 2a ZÚR OK se řešení lanových drah nemění
Informaci zpracoval:
Dne 14. 11. 2019, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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