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Ve Velkých Losinách 2.11.2018 

 

Žádost o stanovisko dotčeného orgánu 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 změny č. 1. 

Návrh obsahu změny č. 1 územního plánu: 
 

a) Prověřit možnosti zapracování podrobnější regulace území, které je vyvoláno potřebou kultivovat 

stavbu objektů a upřesnění podmínek zejména pro lokality NKP včetně jejich OP, stanovit podrobnější 

podmínky pro záměry v centrální části Velkých Losin, jako významné lázeňské oblasti, a obci s řadou 

významných kulturních památek, včetně místních částí. Regulace bude doplňovat podmínky 

funkčního využití v textové části ÚP Velké Losiny a přiměřeně i v grafické části ÚP. 
  

b) zrušení bodu 15. ETAPIZACE v textové části ÚP – výrok, z důvodu jiných možností likvidace 

odpadních vod do doby vybudování kanalizace v části Ludvíkov. Opatření dané etapizací by zastavilo 

výstavbu rodinných domů v již zastavěné části, kde jsou u stávajících domů řešeny např. domovní 

čistírny odpadních vod, případně žumpy na vyvážení odpadních vod. 
 

c) Na části plochy Z12 na parcele č.2673/7, k.ú. Velké Losiny změnit využití jako plochy pro bydlení 

v bytových nebo rodinných domech s výškovou regulací 2.nadzemní patra + obytné podkroví a jedno 

podzemní patro, s užitkovými zahradami (paní Válková). 
 

d) Prověřit možnost přeřazení plochy č. 1252 do ploch OX – plochy občanské vybavenosti (Ruční 

Papírna). 

 

Důvody pro pořízení změny č. 1 

Ad a) z potřeby Obce Velké Losiny na stanovení podrobnějších regulačních podmínek v centru obce 

v blízkosti památek a jejich ochranných pásem. 
 

Ad b) – d) z požadavků vlastníků pozemků. 
 

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 

 

 

Jana Stará 
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