
Obecní úřad Velké Losiny
Rudé Armády 321, 788 15 Velké Losiny

Tel.:583248422, fax:583286028

Krajský úřad                                                                                            
Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí,
posuzování vlivů na životní prostředí
Olomouc

Velké Losiny: 5.2.2018
Č.j.: OUVL 446/18
Vyřizuje: J.Stará

Věc: Žádost o stanovisko k návrhu změny č. 1 Územního plánu Velké Losiny 
zkráceným postupem (dle §55a, odst. 1 a 5 SZ a § 55b odst. 1 SZ)

Obecní úřad ve Velkých Losinách jako pořizovatel změny č. 1 územního plánu ve zkráceném postupu 
pořízení změny č. 1 Územního plánu Velké Losiny, prostřednictvím kvalifikované osoby, dle § 6 odst. 
2 a jako příslušný orgán obce ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vás žádá o vydání stanoviska 
k záměru vymezení sjezdovky v k.ú. Bukovice u Velkých Losin.

Důvody pro pořízení změny č. 1

Změna č. 1 vyplynula při pořizování územního plánu Velké Losiny z dohody s dotčeným orgánem, 
který na vymezenou plochu pro prodloužení sjezdovky požadoval zpracování posouzení vlivů na 
životní prostředí. Protože se jedná o jediný záměr, kvůli kterému je potřeba posouzení zpracovat, bylo 
dohodnuto, že navržená plocha pro sjezdovku (2147-RX) bude z nového projednávaného ÚP 
vypuštěna a bude pořizována v samostatné změně č. 1 zkráceným postupem.

Návrh obsahu změny č. 1 územního plánu

Změna č. 1 bude navržena na parcele č. 752/3 o výměře 14712 m2 a části parcely p.č. 753 obě v k.ú. 
Bukovice u Velkých Losin a bude vymezena pro prodloužení sjezdovky z k.ú. Rejhotice, správní území 
Loučná nad Desnou.

Žádáme o vydání:

1. Stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné 
vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

2. Stanoviska krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního 
plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda 
má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější 
požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

S pozdravem

Jana Stará 
starostka obce Velké Losiny

Příloha: mapa s vyznačenou plochou pro sjezdovku
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