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ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor 
SR KÚOK), jako příslušný odvolací orgán podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 89 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 
řád), přezkoumal na podkladě odvolání OP papírna, s.r.o., IČ 25128612, Olšany 18, 
789 62 Olšany u Šumperka, podaného dne 18. 8. 2020, rozhodnutí Městského úřadu 
Šumperk, Odboru výstavby (dále jen Stavební úřad Šumperk), vyhotovené pod Sp.zn.: 
52554/2020 VYS/IVDI, č. j. MUSP 79242/2020, dne 30. 7. 2020. Tímto rozhodnutím 
Stavební úřad Šumperk, podle ust. § 149 odst. 4 správního řádu ve znění účinném do 
31. 12. 2020 a ust. § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), zamítl 
žádost o dodatečné povolení stavby výrobního objektu - SO 04 pod názvem 
„Papírenský stroj PS6“ na pozemcích parc. č. 121/1, 121/2, 121/6, 121/7, 424/1, 424/6, 
424/7, 476, 479 a 480 v katastrálním území Klášterec a na pozemcích parc.č. 739/3, 
739/4, 739/5, 898/2, 898/4, 898/5 a 934 v katastrálním území Olšany nad Moravou. 

Odbor SR KÚOK na základě zjištěných skutečností rozhodl takto: 

rozhodnutí Stavebního úřadu Šumperk, vyhotovené dne 30. 7. 2020 pod Sp.zn.: 
52554/2020 VYS/IVDI, č. j. MUSP 79242/2020, se podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) 
správního řádu, 

m ě n í  
ve výroku rozhodnutí tak, že  

 právní ustanovení „§ 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona“ v prvním odstavci 
výrokové části se bez náhrady vyjímá;   

 výroková část rozhodnutí na straně první před částí „Odůvodnění:“ se doplňuje 
takto: 

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 

OP papírna, s.r.o., IČ 25128612, Olšany 18, 789 62 Olšany u Šumperka 

Zbývající část rozhodnutí ze dne 30. 7. 2020 pod Sp.zn.: 52554/2020 VYS/IVDI, č. j. 
MUSP 79242/2020, se podle ust. § 90 odst. 5, věty druhé správního řádu 

p o t v r z u j e. 
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Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 

OP papírna, s.r.o., IČ 25128612, Olšany 18, 789 62 Olšany u Šumperka 

O d ů v o d n ě n í  

Na základě podané žádosti ze dne 19. 2. 2020 Stavební úřad Šumperk opatřením ze 
dne 17. 4. 2020 oznámil zahájení společného řízení týkající se změny stavby před 
dokončením objektu - SO 04 pod názvem „Papírenský stroj PS6“. Dne 27. 4. 2020 při 
provedené kontrolní prohlídce stavby zjistil, že výše uvedená změna stavby byla již 
zahájena. Jelikož se tímto podaná žádost o změnu stavby před dokončením stala 
zjevně bezpředmětnou, Stavební úřad Šumperk společné řízení usnesením zastavil. 
Následně pak Stavební úřad Šumperk opatřením ze dne 18. 5. 2020 oznámil zahájení 
řízení o odstranění předmětné stavby a současně stavebníka poučil o možnosti podat 
ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení předmětné stavby.  

Dne 21. 5. 2020 OP papírna, s.r.o., požádala o dodatečné povolení stavby výrobního 
objektu – SO 04 pod názvem „Papírenský stroj PS6“ na pozemcích parc. č. 121/1, 
121/2, 121/6, 121/7, 424/1, 424/6, 424/7, 476, 479 a 480 v katastrálním území 
Klášterec a na pozemcích parc. č. 739/3, 739/4, 739/5, 898/2, 898/4, 898/5 a 934 
v katastrálním území Olšany nad Moravou. Stavební úřad Šumperk poté opatřením ze 
dne 4. 6. 2020, č.j. MUSP 58396/2020, oznámil účastníkům řízení zahájení řízení 
o dodatečném podvolení stavby výrobního objektu - SO 04 pod názvem „Papírenský 
stroj PS6“, a současně k projednání žádosti nařídil ústní jednání s pojené s ohledáním 
na místě stavby na den 18. 6. 2020. Účastníkům řízení pro podání námitek a dotčeným 
orgánům pro uplatnění závazných stanovisek sdělil, že tyto mohou uplatnit nejpozději 
při ústním jednání. Dále jim sdělil, že po uplynutí lhůty pro podání námitek a závazných 
stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a ukončeno 
dokazování, a že mají podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost se před vydáním 
rozhodnutí ve věci s těmito podklady seznámit a vyjádřit se k nim, a to ve lhůtě 7 dnů.  

Poté dne 16. 6. 2020 Stavební úřad Šumperk obdržel žádost Římskokatolické farnosti 
Klášterec, Klášterec č.p. 33, 789 62 Olšany u Šumperka, o zařazení mezi účastníky 
řízení o dodatečném povolení stavby týkajícího se výstavby papírenského stroje PS6. 
Stavební úřad Šumperk žádost posoudil a vzal Římskokatolickou farnost Klášterec za 
účastníka řízení a zaslal jí výše uvedené oznámení o zahájení řízení. Dne 17. 6. 2020 
nahlédli zástupci Římskokatolické farnosti Klášterec do správního spisu. Součástí 
spisu je dále protokol z ústního jednání spojeného s ohledáním na místě stavby ze dne 
18. 6. 2020. V protokolu je uvedeno, že úřadem územního plánování bylo předneseno 
závazné stanovisko, které je součástí spisu. Zástupci OP papírna, s.r.o., do protokolu 
uvedli, že nesouhlasí se stanoviskem úřadu územního plánování, a že dle jejich názoru 
nová výška objektu SO 04 není z pohledu podmínek územního plánu rozdílná oproti 
původní povolené výšce. Dále namítli, že vizualizace předložená starostou obce není 
zpracovaná autorizovanou osobou. Na závěr Stavební úřad Šumperk do protokolu 
uvedl, že na základě stanoviska úřadu územního plánování, v němž je záměr shledán 
jako nepřípustný, řízení o dodatečném povolení obligatorně zastaví. Při ústním jednání 
bylo Stavebnímu úřadu Šumperk předloženo stanovisko OP papírny, s.r.o., ze dne 
18. 6. 2020, včetně několika příloh, a starostou obce Olšany vizualizace záměru. Dne 
18. 6. 2020 Stavební úřad Šumperk také obdržel vyjádření Římskokatolické farnosti 
Klášterec, v němž vyjadřuje nesouhlas s dodatečným povolením stavby. Stavební 
úřad Šumperk poté opatřením ze dne 19. 6. 2020 všem účastníkům řízení oznámil, že 
mají v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost se ve lhůtě 7 dnů seznámit 
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s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Této možnosti využila OP papírna, s.r.o., 
podáním doručeným Stavebnímu úřadu Šumperk dne 26. 6. 2020, v němž reagovala 
na argumentace Římskokatolické farnosti Klášterec a obce Olšany a vyjadřovala se 
k rozporu závazného stanoviska z hlediska územního plánování a ochrany přírody a 
krajiny. Dne 14. 7. 2020 nahlédl do správního spisu zástupce Římskokatolické farnosti 
Klášterec. Dne 20. 7. 2020 do správního spisu nahlédl starosta obce Olšany Ing. Aleš 
Janderka. Následně Stavební úřad Šumperk dne 30. 7. 2020 vyhotovil rozhodnutí pod 
Sp.zn.: 52554/2020 VYS/IVDI, č. j. MUSP 79242/2020, kterým žádost o dodatečné 
povolení stavby výrobního objektu - SO 04 pod názvem „Papírenský stroj PS6“ na 
pozemcích parc. č. 121/1, 121/2, 121/6, 121/7, 424/1, 424/6, 424/7, 476, 479 a 480 
v kat. území Klášterec a na pozemcích parc. č. 739/3, 739/4, 739/5, 898/2, 898/4, 
898/5 a 934 v kat. území Olšany nad Moravou, žadatelky OP papírna, s.r.o., zamítl.  

Dne 18. 8. 2020 proti uvedenému rozhodnutí podala společnost OP papírna, s.r.o., 
IČ 25128612, Olšany 18, 789 62 Olšany u Šumperka, odvolání. 

Ve svém odvolání společnost nejprve uvádí skutečnosti předcházející danému řízení, 
že dne 4. 7. 2018 podala žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu, na kterou 
Stavební úřad Šumperk dne 12. 10. 2018 vydal stavební povolení, kdy předmětem byl 
mj. objekt SO 04 Sklad papírů, který měl dvě části, a to sklad palet o výšce 24,4 m a 
sklad rolí papíru o výšce 17,4 m. Dále, že v průběhu realizace stavby vyvstala potřeba 
změnit koncept skladu, což pojednával jak s obcí Olšany, tak stavebním úřadem, který 
mu doporučil požádat o změnu v parametrech skladu papíru až s ostatními změnami. 
Proto společnost dne 11. 12. 2019 podala žádost o změnu stavby před dokončením 
č. 1 (navýšení skladu papíru na 35,1 m a v části expedice na 11,9 m). S ohledem na 
námitky obce Olšany, že stavba již takové výšky dosahuje, požádala společnost dne 
13. 2. 2020 o úpravu žádosti o změnu č. 1, kdy vyjmula objekt skladu papíru. Poté dne 
19. 2. 2020 podala žádost o změnu stavby před dokončením č. 2, jejímž předmětem 
byl pouze objekt SO 04 Sklad papírů. Stavební úřad Šumperk dne 17. 4. 2020 oznámil 
zahájení řízení a při kontrolní prohlídce provedené dne 27. 4. 2020 dospěl k závěru, 
že navýšení stavby bylo již zahájeno. Proto předmětné řízení zastavil, jelikož se žádost 
stala bezpředmětnou. Následně dne 18. 5. 2020 Stavební úřad Šumperk zahájil řízení 
o odstranění stavby objektu SO 04. Společnost poté dne 21. 5. 2020 podala žádost 
o dodatečné povolení stavby výrobního objektu – SO 04.  

Dále uvádí, že dne 7. 8. 2020 jí bylo doručeno rozhodnutí Stavebního úřadu Šumperk 
ze dne 30. 7. 2020, kterým byla žádost o dodatečné povolení zamítnuta, a to z důvodu 
negativního závazného stanoviska Městského úřadu Šumperk, Odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic, Oddělení územního plánování, vydaného pod 
č. j. MUSP 62187/2020, ze dne 17. 6. 2020, kterým je stavební úřad vázán. Společnost 
má za to, že rozhodnutí je nesprávné a v rozporu s právními předpisy, když spočívá 
na nesprávném závazném stanovisku podle § 96b stavebního zákona. 

Dále společnost ve svém odvolání zmiňuje historii papírny, její úpravy a změny objektu 
SO 06 s tím, že papírna byla založena v roku 1860, výroba započala v roce 1862. Dále, 
že v roce 2007 byla převzata současným majitelem, který ji dále rozvíjí a inovuje, kdy 
se v roce 2017 rozhodl pro investici do papírenského stroje a do optimalizace procesů, 
což přinese v daném regionu cca 50 nových pracovních míst. Uvádí, že v současné 
době společnost disponuje pravomocným stavebním povolením, avšak koncept skladu 
v něm povolený neumožňuje flexibilitu a rychlost při skladování. Toto umožňuje řešení, 
které je předmětem dodatečného povolení stavby, kdy rozšíření skladu do šířky není 
možné z důvodu ochranného pásma plánovaného obchvatu obce a dalších objektů. 
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Také, že společnost o stavbě otevřeně informovala občany obce, stavební úřad i obec 
Olšany, a to i o vyvstalé potřebě změny, což dokládá odkazem na rozhovor starosty 
obce Olšany v Českém rozhlase a Olšanským zpravodajem č. 50. Dále, že v roce 2019 
starosta obce proti navrhované výšce nic nenamítal, ale že v roce 2020 došlo k obratu. 
Dále také, že v řízení se změnou objektu SO 04 nesouhlasila Římskokatolická farnost 
Klášterec, jejíž členkou je manželka starosty obce Ing. Anna Janderková. Z uvedeného 
pak společnost dovozuje, že odpor proti změně pramení pouze od dvou obyvatel obce. 
Přitom sama Římskokatolická farnost Klášterec není stavbou jakkoli dotčena na svém 
vlastnickém či jiném věcném právu, a neměla by být dle společnosti účastníkem řízení.  

Dále se ve svém odvolání obsáhle zabývá závazným stanoviskem Městského úřadu 
Šumperk z hlediska územního plánování, které považuje za nesprávné. Uvádí, že toto 
závazné stanovisko posoudilo stavbu jako nepřípustnou, jelikož podle názoru orgánu 
územního plánování není stavba v souladu s územním plánem Olšany ve znění změny 
č. 1, neboť je v rozporu s podmínkami prostorového uspořádání plochy s rozdílným 
způsobem využití a vytváří novou dominantu, která není v souladu s charakterem 
území a snižuje tak hodnotu sídla a narušuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, což je v rozporu s ust. § 18 odst. 4 stavebního zákona a nerespektuje stávající 
architektonické dominanty, což je v rozporu s § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. 

Uvádí, že se závěrem orgánu územního plánování nesouhlasí, neboť stavba v rozporu 
s územním plánem obce není a není ani v rozporu s charakterem území, a že naplňuje 
cíle a úkoly územního plánování vyplývající z § 18 a § 19 stavebního zákona. Proto je 
přesvědčena, že závazné stanovisko je vadné a nepřezkoumatelné, tudíž nezákonné. 

Podle společnosti stavba nepředstavuje záměr, který by byl na daných pozemcích 
umisťován nově, ale představuje pouze změnu povoleného skladu papíru. Ale závazné 
stanovisko se tímto vůbec nezabývá a dostatečně neodůvodňuje, jak by stavba údajně 
měla narušit obraz obce, funkce dominant obce, charakter území a snížit hodnotu sídla 
oproti povolenému skladu papíru. Naopak se ve stanovisku hovoří o nové zástavbě, a 
to, že „Nová zástavba musí respektovat výškovou zonaci z důvodu ochrany obrazu 
obce.“ Proto závazné stanovisko v tomto považuje za nepřezkoumatelné. Dále uvádí, 
že stavba se nachází v ploše VP – plochy výroby a skladování – průmyslová výroba, 
sklady, kdy podmínky pro prostorové uspořádání dané plochy jsou stanoveny tak, že 
objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny a že budou preferovány horizontální hmoty, 
aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant. Územní plán však 
nestanovuje žádný výškový regulativ.  

Dále cituje ze závazného stanoviska, kde je uvedeno, že záměr je v poměru s okolní 
zástavbou výškovou dominantou, která se významně uplatňuje v obrazu obce Olšany, 
a narušuje obraz – vedutu obce, zejména z jižního pohledu na obec, kdy přirozenou 
dominantou je kostel Zvěstování Panny Marie. To však nepovažuje za zcela přiléhavé, 
jelikož orgán územního plánování opět opomíná, že areál papíren je v daném území 
umístěn již více než 120 let a samy papírny od nepaměti tvoří významnou prostorovou 
i výškovou dominantu obce (dokládá historické fotografie areálu papírny), a také, že 
územní plán mezi civilizační dominanty místního významu uváděl kromě kostela mj. 
také komín závodu Olšanských papíren. Tento komín dosahoval výšky 50 m a byl tak 
vyšší dominantou než stavba (dokládá výkresem komína). Proto považuje za zcela 
účelové tvrzení, že areál papíren je umístěn přímo v obci s rozvolněnou venkovskou 
zástavbou rodinných domů a drobných zemědělských usedlostí, když tento areál je 
historicky nedílnou součástí obce a bezesporu „toto vysoce průmyslově urbanizované 
území“ je prvkem, který obec rovněž charakterizuje, což by orgán územního plánování 
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neměl opomíjet. Uváděný nesoulad stavby s § 18 a § 19 stavebního zákona tedy opět 
nezohledňuje skutečnost, že do řešeného území se neumisťuje zcela nový záměr, ale 
pouze se mění již povolený sklad papíru, a z toho důvodu stavba bezpochyby vyhovuje 
urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům využívání a prostorového 
uspořádání území s ohledem na podmínky území a jeho charakter, když je umístěna 
v centrální části výrobního areálu a obklopena obdobnými průmyslovými objekty.  

Podle společnosti není rovněž pravdivé tvrzení, že ve stávajícím výrobním areálu se 
nachází halové objekty, které jsou spíše horizontálně orientované, když z historických 
fotografií areálu papíren i z vizualizace stavby je evidentní, že halové objekty v areálu 
jsou spíše vertikálně orientované, proto považuje závazné stanovisko v tomto ohledu 
za nepřezkoumatelné. 

Pokud jde o namítanou výšku stavby 35,1 m, společnost nesouhlasí s tvrzením orgánu 
územního plánování, že stavbu vzhledem k její výšce není možné odclonit vzrostlou 
zelení, kdy toto tvrzení není ani ničím podloženo. Dle společnosti je stavba, až na jedno 
pohledové místo, ze všech částí obce i sousedních obcí z důvodu hustého stromového 
porostu neviditelná, kdy jediným bodem, kde by byl možný výhled na stavbu současně 
s kostelem, je komunikace vedoucí z Bohutína. Tento pohled však také nebude příliš 
výrazný, a proto se nová výška stavby dle společnosti žádným nežádoucím způsobem 
neprojeví a postavení kostela jako dominanty území se nijak nezhorší. Společnost toto 
dokládá videem zachycujícím výhledy na stavbu při průjezdu obcí, vizualizací stavby 
a fotografiemi pohledů z komunikace, a dodává, že je připravena naplnit podmínky pro 
větší zneviditelnění stavby, které budou stanoveny. Dále také poukazuje na obdobný 
případ uvedený v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 81/2015, ze dne 
25. 9. 2015, v němž je posuzován obdobný případ.  

S ohledem na uvedené argumenty je společnost přesvědčena, že závazné stanovisko 
je nesprávné a nepřezkoumatelné, a trvá na tom, že stavba je v souladu s podmínkami 
prostorového uspořádání plochy a oproti povolenému skladu papíru nevytváří novou 
dominantu, která by nebyla v souladu s charakterem území a snižovala hodnotu sídla. 
Dále uvádí, že vůbec nesouhlasí se závěrem orgánu územního plánování, že stavba 
narušuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, neboť dle společnosti je dané 
území definováno i výrobním areálem papírem, který je rovněž významnou civilizační 
hodnotou území. Stavba je proto v souladu s ust. § 18 odst. 4 s § 19 odst. 1 písm. d) 
stavebního zákona a respektuje stávající architektonické dominanty.  

Dále společnost cituje ust. § 149 odst. 5 správního řádu a zmiňuje také ust. § 4 odst. 9 
stavebního zákona, která se týkají přezkoumávání závazných stanovisek na základě 
podaného odvolání. Dále společnost žádá o přezkoumání předmětného závazného 
stanoviska orgánu územního plánování a jeho změnu na vyhovující, jelikož existence 
negativního závazného stanoviska je jediným důvodem pro zamítnutí žádosti.   

Dále společnost namítá, že ve vyjádření k podkladům rozhodnutí upozornila stavební 
úřad na skutečnost, že stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 18. 6. 2020, 
které konstatovalo, že změnu stavby nepovažuje za takovou změnu, která mohla snížit 
či změnit krajinný ráz průmyslovou zónou ovlivněné stávající industrializované lokality, 
je rozporné se závazným stanoviskem orgánu územního plánování, které naopak 
dospělo k závěru, že stavba je nepřípustná, neboť vytváří novou dominantu, která není 
v souladu s charakterem území a snižuje tak hodnotu sídla a narušuje přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty v území. Z tohoto důvodu nebyl stavební úřad legitimován ve věci 
rozhodnout, jelikož dle ust. § 4 odst. 8 stavebního zákona nemůže závazná stanoviska 
převzít do svého rozhodnutí bez toho, aniž by prověřil jejich zákonnost a konfrontoval 
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jejich obsah s námitkami účastníků řízení. Podle společnosti se měl stavební úřad dle 
ust. § 5 správního řádu pokusit o smírné odstranění výše popsaných rozporů, což však 
neučinil, neodůvodnil, a ani nepřistoupil k postupu podle § 136 odst. 6 správního řádu.  

Dále společnost opětovně namítá, že Stavební úřad Šumperk vzal za účastníka řízení 
také Římskokatolickou farnost Klášterec, přitom dle společnosti nenaplňuje podmínky 
pro to, aby mohla být účastníkem řízení, což považuje za další pochybení stavebního 
úřadu. Podle společnosti vlastnické ani jiné věcné právo Římskokatolické farnosti 
Klášterec nemůže být stavbou jakkoli dotčeno, navíc takové dotčení Římskokatolická 
farnost Klášterec ani nenamítá. Z tohoto důvodu požaduje, aby s Římskokatolickou 
farností Klášterec dále nebylo jednáno jako s účastníkem řízení. K námitce narušení 
pietního místa uvádí, že ji považuje za bezpředmětnou, jelikož ze hřbitova či kostela 
není stavba v důsledku vzrostlé zeleně téměř vůbec viditelná. Namítá, že argument 
nevratného zásahu do životního prostředí a zdraví obyvatelstva není čímkoli podložen 
a neodpovídá stanoviskům dotčených orgánů (ochrana přírody a krajiny a KHS), které 
se stavbou nesouhlas nevyslovily. Dodává, že stavba negativní dopad mít nebude, ale 
naopak dopady stavby na okolní obyvatele se její realizací zlepší. Stejně tak je stavba 
v souladu se všemi předpisy v oblasti požární bezpečnosti což osvědčil i HZS ve svém 
závazném stanovisku k danému záměru. K tomu uvádí, že i pokud by Římskokatolická 
farnost Klášterec naplnila podmínky účastenství v řízení, což však nenaplňuje, z výše 
uvedeného je evidentní, že její námitky jsou nedůvodné. Dále se vyjadřuje k námitkám 
uplatněným ve vyjádření obce Olšany a Římskokatolické farnosti Klášterec, jimiž je 
rozporován soulad stavby s krajinným rázem. K tomu uvádí, že v tomto se ztotožňuje 
se stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny, z něhož cituje, a proto považuje tuto 
námitku za zcela lichou. Dále s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu 
uvedenou mimo jiné v rozhodnutí ze dne 10. 6. 2009, č. j. 6As 48/2008-210 a také ze 
dne 28. 12. 2006, č. j. 6 A 83/2002-65, společnost uvádí, že areál průmyslové zóny 
představuje vysoce urbanizované prostředí, které nelze označit za „krajinu“ ve smyslu 
zákona o ochraně přírody a krajiny, a jedná se tedy o místo s absencí přírodních a 
krajinných hodnot ve smyslu tohoto zákona, a tedy i krajinného rázu.  

Dne 24. 8. 2020 Stavební úřad Šumperk obdržel „Vyjádření k rozhodnutí – zamítnutí 
žádosti“ obce Olšany, v němž je především vyjádřen souhlas s uvedeným rozhodnutím 
Stavebního úřadu Šumperk. Toto vyjádření bylo současně dne 24. 8. 2020 doručeno 
Odboru SR KÚOK, který ho poté usnesením ze dne 25. 8. 2020 postoupil Stavebnímu 
úřadu Šumperk. Jelikož z uvedeného vyjádření obce Olšany nebylo jednoznačné, zda 
se jedná o odvolání proti předmětnému rozhodnutí, Stavební úřad Šumperk požádal 
opatřením ze dne 1. 9. 2020 obec Olšany o sdělení, zda se jedná o odvolání či nikoliv. 
Dne 4. 9. 2020 obdržel Stavební úřad Šumperk vyjádření obce Olšany, v němž uvedla, 
že v uvedené věci se nejedná o odvolání ve smyslu ust. § 81 správního řádu, jelikož 
obec Olšany se s rozhodnutím Stavebního úřadu Šumperk ztotožňuje.  

Dne 24. 8. 2020 Stavební úřad Šumperk také obdržel žádost Ing. Anny Janderkové 
o prošetření postupu Stavebního úřadu Šumperk v předmětném řízení o dodatečném 
povolení stavby, adresovanou Odboru SR KÚOK. Odbor SR KÚOK tuto žádost, která 
mu byla doručena dne 27. 8. 2020, posoudil jako podnět k přezkoumání rozhodnutí 
Stavebního úřadu Šumperk ze dne 30. 7. 2020, a vyřídil ji sdělením ze dne 1. 9. 2020. 
V tomto sdělení žadatelce sdělil, že předmětné rozhodnutí ze dne 30. 7. 2020 nelze 
přezkoumat v přezkumném řízení, jelikož bylo napadeno odvoláním, a tudíž nenabylo 
právní moci, a že za této situace bude přezkoumáno v odvolacím řízení.  
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Poté dne 10. 9. 2020 obdržel Stavební úřad Šumperk podání Římskokatolické farnosti 
Klášterec, v němž souhlasí s rozhodnutím Stavebního úřadu Šumperk a současně 
žádá o možnost doplnit informace do spisu, jelikož vyjádření žadatele k podkladům 
rozhodnutí je účelově plné nepravdivých výroků a prokazatelných lží. 

Stavební úřad Šumperk následně opatřením ze dne 14. 9. 2020 v souladu s ust. § 86 
odst. 2 správního řádu seznámil ostatní účastníky řízení s podaným odvoláním OP 
papírna, s.r.o. a současně jim dal možnost, aby se ve stanovené lhůtě k jeho obsahu 
vyjádřili. Této možnosti využila obec Olšany, a to podáním doručeným Stavebnímu 
úřadu Šumperk dne 18. 9. 2020, v němž reagovala na námitky uplatněné v podaném 
odvolání. Dne 21. 9. 2020 obdržel Stavební úřad Šumperk vyjádření odvolatele OP 
papírna, s.r.o., k vyjádření starosty obce Ing. Janderky a k žádosti Ing. Janderkové.  

Následně bylo Stavebním úřadem Šumperk podané odvolání společnosti OP papírna, 
s.r.o., odesláno spolu s příslušným správním spisem a poté dne 8. 10. 2020 doručeno 
odvolacímu správnímu orgánu k přezkoumání a rozhodnutí. 

Odbor SR KÚOK jako odvolací orgán se nejprve zabýval otázkou, zda byly splněny 
formální podmínky umožňující napadené rozhodnutí na základě podaného odvolání 
přezkoumat. Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode 
dne oznámení rozhodnutí, a to u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. 
Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 

Odbor SR KÚOK se nejprve zabýval otázkou, zda odvolání bylo podáno osobou 
k tomu oprávněnou v souladu s ust. § 81 odst. 1 správního řádu, tedy zda bylo podáno 
účastníkem řízení. Okruh účastníků řízení o dodatečném povolení stavby je vymezen 
ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona. Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby 
jsou osoby uvedené v ust. § 109 stavebního zákona, a pokud je v řízení posuzováno 
umístění stavby nebo změna oproti územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené 
v ust. § 85 stavebního zákona. V tomto případě se v řízení posuzuje i umístění stavby, 
protože se jedná mimo jiné o změnu v umístění stavby posuzovaného výrobního 
objektu oproti územnímu rozhodnutí ze dne 27. 2. 2017 a stavebnímu povolení ze dne 
12. 10. 2018. V tomto případě jsou tedy účastníky řízení o dodatečném povolení 
stavby osoby uvedené v ust. § 109 a § 85 stavebního zákona. Podle ust. § 85 odst. 1 
písm. a) stavebního zákona je účastníkem územního řízení žadatel. V ustanovení 
§ 109 stavebního zákona je taxativně vymezen okruh účastníků stavebního řízení. 
Podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení 
stavebník. Odvolatelce společnosti OP papírna, s.r.o., jakožto žadateli a současně 
stavebníkovi, přísluší, podle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona, postavení účastníka 
řízení a podané odvolání je tudíž odvoláním přípustným. 

Následně odvolací orgán zkoumal, zda bylo podané odvolání včasné, tedy v souladu 
s ust. § 83 odst. 1 správního řádu. Rozhodnutí bylo odvolatelce, jako účastníku řízení 
o dodatečném povolení stavby, doručeno dne 7. 8. 2020. Následující den počala běžet 
15denní lhůta pro podání odvolání, jejíž poslední den připadl na sobotu 22. 8. 2020, 
tudíž podle ust. § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu připadl na pondělí 24. 8. 2020. 
Odvolání OP papírna, s.r.o., bylo stavebnímu úřadu doručeno dne 18. 8. 2020, tedy 
bylo podáno ve lhůtě pro podání řádného odvolání a lze tudíž konstatovat, že odvolání 
bylo včasné a zákonná lhůta zůstala zachována. 

V odvolacím řízení se přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které 
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného 
rozhodnutí se, v souladu s ust. § 89 odst. 2 správního řádu, přezkoumává výhradně 
v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. 
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K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad 
napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se 
nepřihlíží. Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené 
v ust. § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, 
v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého 
rozhodnutí. Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí 
je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo 
jeho část zruší a řízení zastaví, nebo napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc 
vrátí k novému projednání, nebo též napadené rozhodnutí nebo jeho část změní. 
Jestliže odvolací orgán změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je 
potvrdí. Neshledá-li odvolací orgán v přezkoumávaném rozhodnutí a ani v řízení, jež 
mu předcházelo, nedostatky takové povahy, že by rozhodnutí bylo nutné považovat za 
nezákonné nebo nesprávné, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. 

Po přezkoumání předložených materiálů Odbor SR KÚOK zjistil, že námitky odvolání 
společnosti OP papírna, s.r.o., se týkají mj. závazného stanoviska orgánu územního 
plánování, tj. „negativního“ závazného stanoviska Městského úřadu Šumperk, Odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, Oddělení územního plánování, 
vydaného pod č. j. MUSP 62187/2020, ze dne 17. 6. 2020, kdy odvolatelka nesouhlasí 
s uvedenými závěry, že její stavba je v rozporu s územním plánem a s charakterem 
území, a závazné stanovisko považuje za vadné, nepřezkoumatelné, tudíž nezákonné.   

Odbor SR KÚOK proto opatřením ze dne 14. 10. 2020 požádal Oddělení územního 
plánování Odboru SR KÚOK (dále jen OdÚP), jakožto správní orgán nadřízený 
správnímu orgánu, který toto závazné stanovisko vydal, o jeho potvrzení nebo změnu. 

Poté dne 16. 12. 2020 Odbor SR KÚOK obdržel „Změnu závazného stanoviska“ OdÚP 
ze dne 11. 12. 2020, č. j. KUOK 127508/2020, jímž bylo závazné stanovisko úřadu 
územního plánování pod č. j. MUSP 62187/2020, ze dne 17. 6. 2020, vydané podle 
§ 96b stavebního zákona k záměru „Výrobní objekt – SO 04 „Papírenský stroj PS6“ na 
parc. č. 121/1, 121/2, 121/6, 121/7, 424/1, 424/6, 424/7, 479, 479, 480 v katastrálním 
území Klášterec, obec Olšany“, které konstatovalo, že záměr je nepřípustný, změněno 
ve výroku takto: Záměr „Výrobní objekt – SO 04“ projekt pod názvem: „Papírenský stroj 
PS6“ na pozemcích parc. č. 121/1, 121/2, 121/6, 121/7, 424/1, 424/6, 424/7, 476, 479, 
480 v katastrálním území Klášterec a parc. č. 739/3, 739/4, 739/5, 898/2, 898/4, 898/5, 
934 v katastrálním území Olšany nad Moravou je nepřípustný. 

K formální stránce závazného stanoviska nejprve OdÚP zkonstatovalo, že předmětné 
závazné stanovisko obsahuje dle § 149 odst. 2 správního řádu závaznou část (výrok) 
a odůvodnění. V závazné části uvedl orgán územního plánování řešení otázky, která 
je předmětem závazného stanoviska, a ustanovení zákona, které ho zmocňuje k jeho 
vydání. V odůvodnění uvedl důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného 
stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a 
při výkladu právních předpisů. OdÚP v závazné části pouze změnilo výrok, a to tak, že 
specifikaci záměru uvedlo věcně do souladu s napadeným rozhodnutím (nepovolená 
změna části stavby se týká celé stavby). Dále uvedlo, že do posouzení, zda závazné 
stanovisko bylo vydáno zákonem stanoveným postupem, spadá také otázka, zda 
napadené závazné stanovisko vyhovuje zákonným požadavkům na odůvodnění. Zde 
dospělo OdÚP k závěru, že odůvodnění napadeného závazného stanoviska ve věci 
SO 04 je relevantní z hlediska urbanistického a architektonického posouzení záměru 
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včetně nesouladu s územním plánem, ale neúplné z hlediska uplatňování cílů a úkolů 
územního plánování. OdÚP proto doplnilo do odůvodnění chybějící úvahy, kterými se 
řídilo při hodnocení záměru a při výkladu právních předpisů, na nichž je obsah závazné 
části založen, přičemž uvedlo následující skutečnosti.  

OdÚP při posuzování závazného stanoviska vycházelo z judikatury Ústavního soudu, 
podle níž „není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže přezkoumávající orgán 
nebuduje vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvrácení) jednotlivě vznesených 
námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky 
a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jeho závěrů je sama o sobě 
dostatečná“ (viz nález ze dne 12. 2. 2009, sp.zn. II. ÚS 989/08). 

V daném případě se jedná o rozestavěný sklad papíru SO 04, který je umístěný na 
jižním okraji průmyslového areálu papíren. Podle předložené projektové dokumentace 
hala vysokoregálového skladu SO 04 dosahuje do výšky +35,1 m nad půdorysem cca 
60,2 m x 40,1 m. Jižním směrem se objekt SO 04 snižuje na výšku +11,9 m nad 
půdorysem 15,45 m x 48,7 m, v této části je navržena expedice (v 1.NP) a kanceláře 
se zázemím pro zaměstnance (ve 2. NP). Vnější opláštění nosných konstrukcí je 
navrženo v kombinaci sendvičových panelů s trapézovým plechem; architektonické 
ztvárnění se podřizuje výhradně účelu využití. Hala severní stranou navazuje na 
stávající objekt (tzv. „betoňák“) vysoký cca 14 m. 

Nejprve se OdÚP zabývalo posouzením daného záměru dle Politiky územního rozvoje 
ČR a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Jak OdÚP uvedlo, orgán územního 
plánování v závazném stanovisku uvedl, že Politika územního rozvoje ČR (PÚR) ani 
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR) posuzovaný záměr neřeší. OdÚP 
k tomu uvedlo, že PÚR ani ZÚR sice danou lokalitu konkrétně neřeší, ale obecně oba 
dokumenty stanoví principy a zásady pro územní plánování a rozhodování v území. 
Vzhledem k měřítku a účelu navrhované stavby SO 04 v řešeném území nacházejícím 
se v zastavěném území obce vyplývá pro posuzovaný záměr z PÚR zejména priorita 
č. (14) uvedená v kapitole č. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. Jedná se o požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
obce „…zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice…“. V ZÚR se pak jedná o odst. 90.1. „zachovat ráz urbanistické struktury 
území se specifickými hodnotami, jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být vždy vyvážena se 
sociálně ekonomickým využitím území“. S ohledem na posouzení souladu záměru 
s Územním plánem Olšany a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování 
OdÚP zkonstatovalo, že záměr není v souladu s prioritou č. (14) PÚR ani se zásadou 
stanovenou v odst. 90.1. ZÚR. 

Dále se OdÚP zabývalo posouzením daného záměru podle Územního plánu Olšany, 
přičemž uvedlo, že prioritně je třeba posuzovat soulad záměru s územně plánovací 
dokumentací, která vyjadřuje zájmy a hodnoty území, které je třeba v daném místě 
chránit. Obecně platí, že územním plánem se nastavuje rámec stávajícího i možného 
budoucího využití území (koncepce rozvoje). K tomu OdÚP dále uvedlo, že s orgánem 
územního plánování se shoduje v tom, že posuzovaný záměr je s Územním plánem 
Olšany v souladu z hlediska funkčního využití území, podle kterého je záměr navržen 
ve stabilizované ploše výroby a skladování (VP), ve které se stavby a zařízení pro 
průmyslovou výrobu a skladování připouští. A že záměr svým umístěním respektuje 
urbanistickou strukturu obce, resp. plošnou strukturu sídla – umísťuje se do stavové 
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plochy průmyslové výroby (VP), která je historicky danou součástí urbanizovaného 
území obce Olšany.  

Jak OdÚP uvedlo, Územní plán Olšany (ÚP Olšany) stanovuje koncepci rozvoje území 
obce v podmínkách/regulativech pro rozvoj jednotlivých funkčních složek tak, aby byl 
zabezpečen soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, a to 
s ohledem na udržitelný rozvoj území a zejména udržení kvality životního prostředí. 
Podle bodu 1.1. Základní charakteristika urbanistické koncepce ÚP Olšany jsou plochy 
výroby a skladování zastoupeny klíčovým podnikem Olšanské papírny, zásadního 
významu pro zaměstnanost nejen obce, ale celého regionu. Rozvojové plochy jsou 
navrženy ve vazbě na stávající výrobní areál. 

Podle bodu 6.1.16 Plochy výroby a skladování - průmyslová výroba, sklady (VP) ÚP 
Olšany hlavní využití plochy je vymezeno pro umístění průmyslových, zemědělských 
a lesnických areálů a činností spojených s provozováním technické infrastruktury. 
Přípustné jsou pozemky staveb a zařízení pro průmyslovou výrobu a skladování, 
pozemky pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování charakterizované dle 
Odvětvové klasifikace ekonomických činností kódy 01-51 včetně; pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury; pozemky staveb pro výrobu netovárního 
charakteru (řemeslnou a jinou výrobu), služby a skladování; pozemky sídelní zeleně; 
pozemky vodních ploch. Podmíněně přípustné jsou pak pozemky staveb a zařízení 
občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (např. diskotéky, restaurace, 
ubytovny), dále pro ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice) za podmínky, že 
nebudou omezovat výrobní děje, činnosti a zařízení v tomto území; pozemky 
výzkumných zařízení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude negativně 
ovlivňovat tato zařízení; bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující 
dohled, majitele provozovny a za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení. 
Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním (např. 
dopravou) a technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují 
kvalitu prostředí souvisejícího území. Podle podmínek prostorového uspořádání pro 
uvedenou plochu objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou 
horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant.  

Podle bodu 6.2. Navržené zásady prostorového uspořádání a podmínky využití území 
ÚP Olšany je v obecných podmínkách pro dané území stanoveno, že v území nebudou 
vytvářeny nové dominanty, ať již hmotností souborů nebo jeho částí. Prostorové 
podmínky uspořádání, navržené urbanistickou koncepcí pro vymezené plochy dále 
stanovují, že nová zástavba bude respektovat výškovou zonaci z důvodů ochrany 
obrazu obce, u stávající zástavby bude respektována výšková zonace okolí. 

OdÚO dále uvedlo, že záměr je umístěn ve stávajícím průmyslovém areálu společnosti 
OP papírna, s.r.o., v obci Olšany, resp. místní části Klášterec. Průmyslový areál leží 
v urbanizované části údolní nivy na horním toku řeky Moravy. Odlesněným Rudským 
údolím se sídly mezi zalesněnými horizonty Zábřežské a Hanušovické vrchoviny vede 
významná silnice I. třídy (I/11), osou údolí protéká řeka Morava s paralelní železnicí. 
K jihu se údolí rozevírá do Mohelnické brázdy. Obec Olšany se vyznačuje rozvolněnou 
venkovskou zástavbou rodinných domů a zemědělských usedlostí, poblíž areálu jsou 
čtyřpatrové bytové domy. V areálu se nachází zejména halové objekty, přičemž výška 
doprovodných staveb (komíny, skladovací sila výrobních surovin) ojediněle dosahuje 
max. +25 m nad terénem. Dosavadní výstavba včetně pravomocně povoleného 
záměru (původně navržená skladovací hala SO 04 dosahovala výšky +24,4 m nad cca 
polovičním půdorysem) v kombinaci se vzrostlou zelení respektuje historický obraz 
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sídla/vedutu obce. Naproti tomu posuzovaná hala vysokoregálového skladu SO 04 se 
tyčí nad půdorysem cca 60,2 x 40,1 m do výšky +35,1 m a výrazně převyšuje veškerou 
zástavbu v obci včetně stávajících i nových objektů v areálu.  

OdÚP uvedlo, že objekt SO 04 hmotou a výškou citelně zasahuje do harmonického 
měřítka a vztahů v území, což se projevuje jak uvnitř sídla (vizuální účinek záměru je 
výrazný zejména z přilehlých svahů a z rodinných domů a zahrad na jejich úpatí), tak 
zejména v dálkových pohledech. Nejvýznamněji se záměr projeví z železniční dráhy 
zastávka Bohutín – areál OP, ze silnice III/01119 v blízkosti železniční zastávky 
Bohutín, ze silnice I/11 při průjezdu mezi křižovatkami se silnicemi II/369 a III/04444, 
z prostoru sjezdových tratí Ski areálu Olšany, v průhledech od Bohutína a z jihu od 
Vyšehoří a Postřelmova. Dále také, že vliv posuzovaného objektu SO 04 na stávající 
charakter vnitřní a vnější prostorové scény je značný. Výškově a objemově výrazná 
stavba při hranici s Přírodním parkem Březná se v blízkých pohledech vizuálně sice 
uplatňuje jako součást rozsáhlého industriálního komplexu, měřítko celého nově 
budovaného PS6 je ale řádově větší. V dálkových pohledech stavba SO 04 vytváří 
novou pohledově výraznou dominantu, kterou v interiérovém měřítku obce nelze 
odclonit vysokou a středně vysokou vegetací, protože tato v místních geografických 
podmínkách do výšky +35 m nikdy nedoroste. 

ÚP Olšany stanovuje architektonické dominanty, které umocňují a komponují prostor 
sídla, uplatňují se při dálkových pohledech, nebo pouze v pohledech uvnitř sídla. 
V Klášterci se jedná o kostel na hřbitově (16868 / 8 – 952 kostel Zvěstování Panny 
Marie s ohradní zdí a bránou, parc. č. 23), a vzrostlou zeleň kolem této nemovité 
kulturní památky. V bodě 2.2.1. výroku ÚP Olšany jsou stanoveny podmínky ochrany 
kulturních, urbanistických a architektonických hodnot území, podle kterých je nutné 
respektovat, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich 
vzhled, prostředí a estetické působení v prostoru obce a narušit jejich funkci dominanty 
obce; respektovat pásmo ochrany prostředí kolem dominanty.  

Podle OdÚP objekt skladu SO 04 svými prostorovými parametry vybočuje z existující 
venkovské i dosavadní průmyslové zástavby natolik, že vznikla nová místní dominanta 
(hmotová a výšková), která se razantně uplatňuje v obrazu obce a promítá se také 
do prostorových vztahů hodnotného krajinného rámce Zábřežské a Hanušovické 
vrchoviny. Stavba, o níž tu jde, je vystavěna do konkrétního urbanizovaného prostředí 
při hranici s Přírodním parkem Březná, resp. dle ZÚR v sousedství s kulturní krajinnou 
oblastí (KKO7 Březná). Podle závěru OdÚP posuzovaná stavba svým prostorovým a 
architektonickým pojetím nerespektuje koncepci, kterou ÚP Olšany stanovil za účelem 
ochrany výše specifikovaných hodnot v území - záměr je tak v rozporu s ÚP Olšany. 

OdÚP se dále zabývalo souladem daného záměru s cíli a úkoly územního plánování. 
Jak OdÚP uvedlo, územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území (ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona). Orgány územního plánování 
postupem podle stavebního zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu 
veřejných zájmů vyplývajících ze stavebního zákona a zvláštních právních předpisů 
(ust. § 18 odst. 3 stavebního zákona).  

Z hlediska širších vztahů leží navrhovaný záměr v severní části údolní nivy na horním 
toku řeky Moravy, v Rudském údolí obklopeném zalesněnými horizonty Zábřežské a 
Hanušovické vrchoviny. Tímto údolím vede významná silnice I. třídy (I/11), osou údolí 
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protéká řeka Morava s paralelní železnicí. Údolí se pak otevírá jižním směrem do 
Mohelnické brázdy. Při posouzení z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování 
pak OdÚP vzalo zejména v úvahu, zda objekt skladu SO 04 vyhovuje urbanistickým, 
architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání 
území s ohledem na podmínky v území a jeho charakter.  

Na základě tohoto posouzení OdÚP dospělo k závěru, že záměr je v rozporu s ust. 
§ 18 odst. 1 stavebního zákona, jelikož narušuje soudržnost společenství obyvatel. 
Dále, že záměr je v rozporu s ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona, když rozpor záměru 
s ÚP Olšany představuje nezákonnost, která brání dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Podle OdÚP objekt vytváří 
novou nežádoucí dominantu, která není v souladu s charakterem území, a narušuje 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, což je v rozporu s ust. § 18 odst. 4 
stavebního zákona. Posuzovaná stavba svým prostorovým a architektonickým pojetím 
nerespektuje výškovou zonaci, kterou ÚP Olšany nastavuje z důvodů ochrany obrazu 
obce, a nezapadá do krajinného rámce, kterým je sídlo obklopeno (bezprostřední 
blízkost RC 440 Truska, RK 892, PP Březná, resp. KKO 7 Březná). Svými 
prostorovými parametry se stává výraznou dominantou, která nerespektuje charakter 
dosavadní zástavby halových objektů v průmyslovém areálu (tento se v celkovém 
kontextu dosud projevoval spíše horizontálně), ignoruje výškové limity separační 
zeleně od zástavby v intravilánu, resp. od sousedících bytových domů, hřbitova 
v Klášterci a rozvolněné zástavby rodinných domů a zemědělských usedlostí v obci, 
což je v rozporu s ust. § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Realizací záměru by 
podle OdÚP došlo k výraznému zásahu do převažujícího rurálního charakteru území 
a narušení panoramatu obce na pozadí hodnotné kulturní krajinné oblastí (KKO7 
Březná), což je v rozporu s ust. § 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. Podle OdÚP 
je tudíž záměr nepřípustný z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, 
které jsou formulovány zejména v ustanoveních § 18 odst. 1, 2, 4 a § 19 odst. 1 
písm. d) a e) stavebního zákona. 

Následně Odbor SR KÚOK opatřením ze dne 6. 1. 2020 účastníkům řízení sdělil, že 
shromáždil všechny podklady pro rozhodnutí, a že v souladu s ust. § 36 odst. 1 a 3 
správního řádu mají právo se s těmito podklady seznámit a vyjádřit se k nim, a to po 
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí s tím, že Odbor SR KÚOK rozhodnutí 
nevydá dříve, než uplyne doba 15 dnů ode dne, kdy bude vyrozumění doručeno. Této 
možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil. 

K podanému odvolání Odbor SR KÚOK přezkoumal napadené rozhodnutí ust. § 89 
odst. 2 správního řádu a ze správního spisu orgánu I. stupně zjistil následně uváděné 
skutečnosti, které považuje pro posouzení věci za rozhodné. 

Odbor SR KÚOK při přezkoumávání nezjistil v postupu Stavebního úřadu Šumperk 
vedoucímu k vydání napadeného rozhodnutí, kterým Stavební úřad Šumperk zamítl 
žádost o dodatečné povolení stavby výrobního objektu - SO 04 s názvem „Papírenský 
stroj PS6“ na pozemcích parc. č. 121/1, 121/2, 121/6, 121/7, 424/1, 424/6, 424/7, 476, 
479 a 480 v katastrálním území Klášterec a na pozemcích parc.č. 739/3, 739/4, 739/5, 
898/2, 898/4, 898/5 a 934 v katastrálním území Olšany nad Moravou, žádné procesní 
ani věcné vady, které by vyžadovaly zásah do tohoto řízení a vydaného rozhodnutí, a 
napadené rozhodnutí shledal z hlediska věcné správnosti i zákonnosti správným. 

V daném případě Stavební úřad Šumperk řízení ukončil vydáním rozhodnutí, jímž na 
základě nesouhlasného závazného stanoviska orgánu územního plánování zamítl 
žádost o vydání dodatečného povolení stavby. U staveb provedených bez povolení 
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stavební úřad postupuje podle ust. § 129 stavebního zákona. Stavbu lze dodatečně 
povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že a) není umístěna v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením 
o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, b) není prováděna či 
provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, c) není 
v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným 
zvláštním právním předpisem. Pokud není posuzovaná stavba v souladu byť jen 
s některým z uvedených požadavků, nelze rozhodnout jinak, než žádost zamítnout, 
což zcela jednoznačně vyplývá z textu daného ustanovení: „Stavbu lze dodatečně 
povolit, pokud stavebník … prokáže“. Jedním z těchto požadavků je, že stavba nesmí 
být v rozporu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování. 
Současně podle ust. § 149 správního řádu platí, že obsah závazného stanoviska 
dotčeného orgánu je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 
odst. 1) a jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které 
znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost 
zamítne (§ 149 odst. 4). Jiný alternativní postup správního orgánu v případě existence 
nesouhlasného závazného stanoviska právní předpisy nepřipouští. 

Orgán územního plánování, kterým je v daném případě Městský úřad Šumperk, Odbor 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, Oddělení územního plánování, 
vydal závazné stanovisko č. j. MUSP 62187/2020, ze dne 17. 6. 2020, v němž shledal 
posuzovaný záměr nepřípustným. Jak z výše uvedených ustanovení jednoznačně 
vyplývá, Stavebnímu úřadu Šumperk nezbylo než žádost zamítnout. Přezkoumávat 
správnost závazného stanoviska není tento správní orgán oprávněn. Podle Odboru 
SR KÚOK Stavební úřad Šumperk postupoval zcela v souladu s právními předpisy.  

Pochybení však Odbor SR KÚOK zjistil ve skutečnosti, že Stavební úřad Šumperk 
vydal rozhodnutí, přičemž ve výroku svého rozhodnutí opomněl uvést část týkající se 
označení účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, což je v rozporu s ust. 
§ 68 odst. 2 správního řádu. Podle ust. § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové 
části rozhodnutí mj. uvede označení účastníků podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu. 
Jak již bylo uvedeno, v tomto případě jsou účastníky řízení o dodatečném povolení 
stavby osoby uvedené v ust. § 109 a § 85 stavebního zákona, přičemž stavební úřad 
v řízení o dodatečném povolení stavby postupuje přiměřeně dle ust. § 90 a ust. § 110 
až 115 stavebního zákona. Podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona dále platí, že 
účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle 
ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. V daném případě tedy účastníkem podle 
ust. § 27 odst. 1 správního řádu je společnost OP papírna, s.r.o., která je v tomto řízení 
stavebníkem a současně také vlastníkem pozemků, na kterých je stavba prováděna. 
Na základě výše uvedeného proto Odbor SR KÚOK označil ve výrokové části svého 
rozhodnutí za účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu stavebníka spol. 
OP papírna, s.r.o., čímž Odbor SR KÚOK dostál požadavkům uvedeného ustanovení. 
Odbor SR KÚOK k tomu uvádí, že Stavební úřad Šumperk v řízení OP papírna, s.r.o., 
doručoval v souladu s ust. § 112 stavebního zákona do vlastních rukou. Odbor SR 
KÚOK proto přistoupil ke změně výrokové části napadeného rozhodnutí, když upravil 
neúplný výrok o označení účastníků podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu.  

Dále Odbor SR KÚOK zjistil, že Stavební úřad Šumperk vydal rozhodnutí, jímž zamítl 
žádost o dodatečné povolení výše uvedené stavby, podle ust. § 149 odst. 4 správního 
řádu a ust. § 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Jak bylo již výše uvedeno, podle 
ust. § 149 odst. 4 (nyní odst. 6) platí, že pokud bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno 
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závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další 
dokazování a žádost zamítne. Podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona se 
posuzuje žádost v územním řízení, a to podle požadavků v něm uvedených, avšak 
žádost o dodatečné povolení stavby se podle tohoto ustanovení nezamítá. Odbor SR 
KÚOK proto toto ustanovení z výroku napadeného rozhodnutí bez náhrady vyjmul.  

Podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu může odvolací orgán rozhodnutí 
prvoinstančního správního orgánu změnit, pokud tím žádnému z účastníků, jemuž je 
ukládána povinnost, nebude hrozit újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se. Pokud 
je tato podmínka splněna, je podle názoru Odboru SR KÚOK třeba v souladu s ust. § 6 
odst. 2 věta první správního řádu upřednostnit změnu prvoinstančního rozhodnutí před 
jeho zrušením a vrácením věci k novému projednání.  

Odbor SR KÚOK tak po posouzení dané věci dospěl k závěru, že zjištěná pochybení 
nejsou takového charakteru, aby způsobovala nezákonnost rozhodnutí Stavebního 
úřadu Šumperk a byla důvodem pro jeho zrušení. Současně Odbor SR KÚOK usoudil, 
že výše uvedeným upravením výroku rozhodnutí, a to doplněním výroku o označení 
účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a vyjmutím právního ustanovení, 
nehrozí žádnému z účastníků řízení újma z důvodu ztráty možnosti se odvolat, protože 
nikomu z účastníků řízení nebyla napadeným rozhodnutím ukládána žádná povinnost 
či zrušeno nějaké právo. Nejedná se ani o změnu rozhodnutí v neprospěch odvolatele 
ve smyslu ust. § 90 odst. 3 správního řádu. V souladu s ust. § 6 odst. 2 správního řádu 
tak bylo možné nedostatky napadeného rozhodnutí napravit v rámci odvolacího řízení, 
proto Odbor SR KÚOK výrokovou část rozhodnutí Stavebního úřadu Šumperk změnil 
a zbývající část potvrdil, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Odbor SR KÚOK k tomu dodává, že pokud by napadené rozhodnutí z uvedených 
důvodů zrušil a věc vrátil Stavebnímu úřadu Šumperk k novému projednání, Stavební 
úřad Šumperk by v novém projednání do rozhodnutí prakticky pouze správně doplnil 
okruh účastníků řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a z výroku odstranil ust. 
§ 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, což by však nemělo žádný vliv na výsledek 
vedeného řízení. Podle Odboru SR KÚOK by tímto postupem došlo ke zbytečnému 
protahování správního řízení a také k nadbytečnému zatěžování účastníků řízení, což 
by bylo zcela v rozporu se základními zásadami činnosti správních orgánů, zejména 
zásadou rychlosti řízení a procesní ekonomie.  

K podanému odvolání odvolatelky Odbor SR KÚOK uvádí následující.  

Námitky odvolatelky společnosti OP papírna, s.r.o., se zejména týkaly nesprávného 
posouzení stavby z hlediska jejího souladu s územně plánovací dokumentací, tedy 
i obsahu „negativního“ závazného stanoviska orgánu územního plánování vydaného 
pod č. j. MUSP 62187/2020, ze dne 17. 6. 2020, kdy nesouhlasila s uvedenými závěry, 
že její stavba je v rozporu s územním plánem a s charakterem území, a závazné 
stanovisko považuje za vadné, nepřezkoumatelné, tudíž nezákonné.   

Vzhledem ke skutečnosti, že tyto námitky se týkají uvedeného „závazného stanoviska“ 
orgánu územního plánování a nesprávného posouzení stavby z hlediska územního 
plánování, Odbor SR KÚOK, jak bylo již výše uvedeno, požádal opatřením ze dne 
14. 10. 2020 OdÚP, jakožto správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné 
stanovisko vydal, o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska. Předmětnou 
„Změnu závazného stanoviska“ OdÚP ze dne 11. 12. 2020, č. j. KUOK 127508/2020, 
kterým bylo napadené závazné stanovisko změněno, Odbor SR KÚOK obdržel dne 
16. 12. 2020, v němž OdÚP nejprve daný záměr posoudilo, přičemž, stejně jako orgán 
územního plánování, dospělo k závěru, že záměr je v daném území nepřípustný. 
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K obsahu odvolání společnosti OP papírna, s.r.o., pak OdÚP uvedlo následující.  

K námitce odvolatelky, že závazné stanovisko je nesprávné, nepřezkoumatelné, tudíž 
nezákonné, OdÚP uvedlo, že námitka nepřezkoumatelnosti závazného stanoviska 
orgánu územního plánování není důvodná, jelikož odůvodnění závazného stanoviska 
je vystavěno na jasném, srozumitelném a uceleném argumentačním systému, z něhož 
rozumně plynou relevantní závěry. Také uvedlo, že odvolatelka své tvrzení postavila 
na jednotlivých tvrzeních, s nimiž se OdÚP ve své změně postupně zabývalo, přičemž 
Odbor SR KÚOK se se závěry OdÚP k těmto tvrzením prakticky ztotožnil.  

K tomu, že stavba nepředstavuje záměr, který by byl na daných pozemcích umísťován 
nově, ale představuje pouze změnu povoleného skladu papíru, OdÚP uvedlo, že 
předmětem posouzení z hledisek dle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona jsou změny 
PS6 prováděné v rozporu se stavebním povolením, přičemž podle věcného obsahu 
předložené projektové dokumentace stavby se posouzení týká celého objektu skladu 
SO 04 prováděného v prostorově nových, půdorysně a výškově výrazně odlišných, 
parametrech (dle projektové dokumentace stavby došlo ke zvětšení zastavěné plochy 
z 2723 m2 na 3308 m2 a stavba byla navýšena o 10,69 m z 24,4 m na 35,1 m).   

K tomu, že odvolatelka „nesouhlasí, že prostorově výraznější stavba skladu SO 04 je 
v rozporu s platným ÚP Olšany a s charakterem území“, OdÚP uvedlo, že při rozvoji 
území musí být podle podmínek stanovených v ÚP Olšany zajištěna rovnováha mezi 
požadavky na urbanistickou kompozici při zachování dosavadní struktury zástavby 
a záměrem na zachování kulturních a přírodních hodnot území. Výšková regulace 
zástavby obce Olšany akceptuje historickým vývojem dosaženou hladinu zástavby, 
kterou dotváří s cílem zachovat převažující charakter zástavby obce a jejích 
stávajících dominant. ÚP Olšany tak respektuje prostorové uspořádání území, které 
vzniklo historickým vývojem. Dále, že požadavek na respektování charakteru, struktury 
a výškové hladiny současné okolní zástavby a harmonického měřítka, v kontextu 
významných krajinotvorných prvků (areál sousedí s KKO7 Březná), byl v ÚP Olšany 
stanoven především s cílem zabránit znehodnocení ploch/stavebních pozemků 
zástavbou narušující historický urbanistický vývoj zástavby obce a zajistit tak postupné 
optimální dotváření její urbanistické kompozice (viz posouzení podle ÚP Olšany). 

K argumentaci odvolatelky týkající se hospodářského významu záměru, OdÚP uvedlo, 
že dodržení zásady souladu s veřejným zájmem nesmí popírat zásadu zákonnosti. 
Není tedy možné povolit stavbu, která je sice hospodářsky významná, ale v rozporu 
s územním plánem, tudíž nezákonná (viz rozsudek NSS č. j. 6 As 142/2017-24, ze dne 
30. 5. 2018). Odvolatelka v průběhu stavby změnila koncepci skladování a svévolně 
změnila rozměry SO 04 s významným dopadem do prostorových vztahů v území.  

Sklad SO 04 byl původně umístěn a povolen jako součást souboru staveb „Papírenský 
stroj PS6“. Původně navržený objekt SO 04 prověřený v řádném povolovacím procesu 
limity stanovené k ochraně veřejných zájmů podle stavebního zákona, resp. podle ÚP 
Olšany, splňoval, tj. odpovídal charakteru blokové zástavby v průmyslovém areálu, 
nad kterou se nevyvyšoval, a ve vnímání panoramatu obce z dálkových pohledů byl 
skryt/tlumen stávající nebo nově vysazenou zelení s dosažitelnou výškou 25 m ve 
vzrostlém stavu. Při realizaci skladu SO 04 došlo k významnému zvětšení půdorysu a 
výraznému navýšení objektu při zachování stejné skladovací kapacity, což odvolatelka 
zdůvodňuje výměnou skladovací technologie za efektivnější při naskladňování a také 
vyskladňování rolí papíru a buničiny. Dále uvedlo, že odvolatelka řádně neprokázala, 
v čem převažuje soukromý zájem na realizaci prostorově (hmotově a výškově) 
dominantního skladovacího objektu nad veřejným zájmem na ochraně hodnot podle 
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stavebního zákona. K nárůstu prostorových (půdorysných a výškových) parametrů 
skladu SO 04 bylo přistoupeno svévolně bez prokázání veřejného přínosu stavby.  

OdÚP k tvrzení odvolatelky, že rozšířit sklad plošně nebylo možné, protože by zasáhl 
do ochranného pásma plánovaného obchvatu obce a dalších lokalizovaných objektů, 
dále uvedlo, že toto tvrzení považuje za účelové, protože podle předložené projektové 
dokumentace došlo mj. i k rozšíření půdorysných rozměrů stavby SO 04. Výstavba 
v areálu papíren je prostorově a výškově omezena podmínkami a limity stanovenými 
v ÚP Olšany (viz posouzení s ÚP Olšany), které vychází ze zásad a principů územního 
plánování. Zastavitelnost plochy VP (plošnou „kapacitu“ areálu papíren) nelze sanovat 
výškou staveb na úkor hodnot chráněných podle územního plánu. 

K námitce, že ÚP Olšany nestanovuje žádný výškový regulativ, OdÚP uvedlo, že 
nesouhlasí s názorem odvolatelky, že když v územním plánu nejsou stanoveny 
konkrétní objemové a výškové limity, je zamítnutí stavby SO 04 nepřezkoumatelné. 
Ačkoliv výšková regulace zástavby není v ÚP Olšany v podmínkách pro využití plochy 
VP stanovena konkrétním číslem/výškou, vztahují se na ni obecné podmínky pro 
řešené území: „v území nebudou vytvářeny nové dominanty, ať již hmotností souborů 
nebo jeho částí“ a prostorové podmínky uspořádání, navržené urbanistickou koncepcí 
pro vymezené plochy: „nová zástavba bude respektovat výškovou zonaci z důvodů 
ochrany obrazu obce, u stávající zástavby bude respektována výšková zonace okolí“ 
(viz výše kapitola 6.2. ÚP Olšany). Ze zásad prostorového uspořádání a podmínek pro 
využití území stanovených v ÚP Olšany je zřejmá nepřípustnost nežádoucí dominanty, 
která v prostorových a výškových (objemových) parametrech nebude odpovídat 
charakteru převažující zástavby v obci a v průmyslovém areálu papíren. Dále OdÚP 
uvedlo, že ÚP Olšany prokazatelně (viz výše ÚP Olšany), nastavuje rámec stávajícího 
i možného budoucího využití území (koncepci rozvoje), vyjadřuje zájmy a hodnoty 
území, které je třeba v daném místě chránit a stanoví podmínky možného rozvoje. 

K odvolatelkou uváděným skutečnostem, že areál papíren je v daném území umístěn 
již více než 120 let a samy papírny od nepaměti tvoří významnou prostorovou a 
výškovou dominantu obce, že ÚP Olšany mezi civilizační dominanty místního významu 
uvedl krom věže kostela Zvěstování Panny Marie mj. i komín závodu papíren, který 
dosahoval výšky 50 m, a že historické budovy a halové objekty v areálu jsou spíše 
vertikálně orientované, OdÚP uvedlo, že souhlasí s tím, že průmyslový areál papíren 
obec Olšany rovněž charakterizuje. Areál papíren pochází z druhé poloviny 19. století, 
je v území dlouhodobě stabilizovaným významným jevem, který nelze z pohledu 
rozvoje hospodářského pilíře ignorovat. Továrna se stala dominantou při snižování 
nezaměstnanosti s patrným vlivem na spoluutváření nových forem společenských 
vztahů v obci. Podle OdÚP je však dále třeba konstatovat, že zmiňovaný komín byl již 
zbourán, a srovnávat zásah megalomanské stavby skladu SO 04 do veduty obce a 
okolní krajiny s vizuálními účinky subtilního komína je irelevantní. ÚP Olšany budoucí 
rozvoj celého území obce včetně průmyslového areálu papíren reguluje prostorovými 
a obecnými podmínkami, které jsou mj. uvedeny v části posouzení záměru podle ÚP 
Olšany, a které nelze ignorovat, resp. obcházet nezákonným způsobem. 

K tvrzení odvolatelky, na kterém trvá, že stavba SO 04 je v souladu s podmínkami 
prostorového uspořádání plochy VP a oproti povolenému skladu papíru nevytváří 
novou dominantu, která by nebyla v souladu s charakterem území a snižovala hodnotu 
sídla, Odbor SR KÚOK uvádí, že nesoulad s ÚP Olšany a s cíli a úkoly územního 
plánování je zdůvodněn ve „Změně závazného stanoviska“ a také výše v odůvodnění 
tohoto rozhodnutí. OdÚP k tomu uvedlo, že v blízkých pohledech se záměr vizuálně 
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uplatňuje jako součást rozsáhlého industriálního komplexu, měřítko celého nově 
budovaného PS6 je ale řádově větší. Dále, že realizací objektu skladu SO 04 podle 
předložené projektové dokumentace došlo ke změně vnímání historických dominant 
a prostorových vztahů v území. Vznikla nová výškově významná a plošně rozsáhlá 
stavba při hranici s PP Březná, která převzala rozhodnou dominanci nejen v sídle. 

Dále OdÚP uvedlo, že samotný průmyslový komplex i přes značnou výšku některých 
budov (až 25 m) se stále v celkovém kontextu pohledově uplatňoval spíše horizontálně 
a nevytvářel nežádoucí dominanty. Posuzovaný objekt skladu SO 04 působí ale jako 
prostorově výrazná vertikální stavba, která korunuje nejen celý industriální areál, ale 
výrazně se projevuje ve vnímání veduty obce a celého údolí – strhává na sebe 
pozornost. Subtilní věž kostela Zvěstování Panny Marie v Klášterci vedle hmoty kvádru 
objektu skladu SO 04 zaniká, respektive historická dominance pozdně gotické kulturní 
památky je nahrazena prostorově dominantním a architektonicky nezajímavým 
průmyslovým kvádrem. Dále také, že stavba skladu SO 04 je silně viditelná průhledy 
v okruhu 3 km, zřetelně viditelná v okruhu 5 km a celá je viditelná z vyvýšených 
urbanizovaných místních částí kolem Olšan. Horní polovina stavby je viditelná z Rudy 
nad Moravou, Hostic, rozhledových partií mezi Bukovicemi a Hartíkovem, Olšan, 
Klášterce a dálkovými průhledy ve směru Chromeč, Vyšehoří, Klášterec (viz vymezení 
kritických prostorů a problematických míst v Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz ve 
smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, zpracovaném v prosinci 2018 RNDr. Jaroslavem Kotíkem). 

K posouzení souladu stavby s krajinným rázem OdÚP uvedlo, že obecná ochrana 
krajinného rázu se týká veškerého území. Neposuzuje se v zastavěném území a 
zastavitelných plochách, pokud je stavba umisťována do silně urbanizovaného 
prostředí (velko)městských aglomerací, které nelze označit za krajinu ve smyslu 
zákona o ochraně přírody a krajiny, a ve kterém se neuplatňují registrované významné 
krajinné prvky, respektive ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části 
krajiny, které utváří její typický vzhled anebo přispívají k udržení její stability. Také, že 
v odvolání citované rozsudky soudů nelze na daný případ aplikovat (vztahují se na 
urbánní prostředí velkých městských aglomerací Olomouc, Praha). Přitom odlesněná 
údolní niva se sídly lemovaná hřebeny a zalesněnými kopci Zábřežské a Hanušovické 
vrchoviny reprezentuje rurální prostředí formované historickým vývojem. Zvláštní 
pozornost je vždy třeba věnovat polohám v prostředí, kde rysy krajinné struktury (zde 
zejména terénní horizonty) výrazně spoluurčují charakter prostorové scény. Ochrana 
krajinného rázu se v daném případě týká kulturní antropicky přeměněné krajiny jako 
součásti přírodní scenerie, kde krajinný ráz na pozadí sídla, v kontextu s dochovanými 
stopami historického vývoje osídlení a kultivace krajiny a výraznou harmonií měřítka 
a vztahů v krajině, představuje zřetelnou hodnotu. Ochrana krajinného rázu v daném 
případě představuje konsens typických přírodních souborů a člověkem vytvářených 
znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují – jejich vzájemné 
vztahy spoluvytváří obraz dané kulturní krajiny.  

Podle OdÚP rozvojem území by nemělo dojít k narušení či zhoršení krajinného rázu, 
přičemž ochranu krajiny dle stavebního zákona je nutno vnímat jako sjednocený obraz 
primární, sekundární i terciární krajinné struktury. Typické znaky krajiny jsou jednotlivé, 
člověkem v krajině smyslově přímo i zprostředkovaně vnímané charakteristiky krajiny, 
které spoluvytvářejí její obraz – její ráz a určitý prostor pro člověka identifikují.  

OdÚP k tomu dále uvedlo, že ve věci ochrany krajiny dle stavebního zákona vycházelo 
z publikace Doc. Ing. arch. Jiřího Löwa – Krajina, krajinný ráz a jeho ochrana (2016), 
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v němž je uvedeno: Primární krajinný systém je tvořen prostorově funkčními danostmi, 
které se řídí ryze přírodovědnými zákonitostmi (přírodní podmínky, hydrologická síť 
jako odraz reliéfu, přírodní ekosystémy). Sekundární krajinný systém je prostorově 
funkčním vyjádřením člověkem vytvářených „využívacích“ systémů pro uspokojení 
jeho fyzických potřeb; řídí se především ekonomickými zákonitostmi; je tvořen 
souborem ploch s rozdílným způsobem využívání a transportními systémy, které je 
propojují; projev tohoto systému vytváří v kulturní krajině nejvýraznější vrstvu - 
sekundární krajinnou strukturu. Terciální krajinný systém se řídí ryze psychologickými 
zákonitostmi (vše co se odvíjí od lidského vnímání prostředí, jako jeviště individuálního 
života); součástí je umění, religiozita, obytnost, ale i krajinný ráz ve smyslu zákona 
o  ochraně přírody a krajiny, atd. 

Krajinný ráz dle ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších úprav, se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, 
pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové 
uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu byly dohodnuty s orgánem ochrany 
přírody a krajiny. V ÚP Olšany jsou podmínky k zajištění ochrany krajinného rázu 
stanoveny v zásadách prostorového uspořádání a podmínkách využití území v kap. 
6.2. textové části výroku ÚP Olšany; prostorové regulativy pro plochu výroby a 
skladování VP nastavují podmínky pro ochranu krajiny ve smyslu ust. § 18 odst. 4 
stavebního zákona v text. části 6.1.16. ÚP Olšany; zachování historických dominant 
jako urbanistických a architektonických hodnot v území je „ošetřeno“ v kap. 2.2.1. ÚP 
Olšany (podrobně viz posouzení s ÚP Olšany).  

OdÚP pak závěrem uvedlo, že se neztotožnilo s názory odvolatelky a konstatovalo, že 
výrazná dominance stavby skladu SO 04 v parametrech podle předložené projektové 
dokumentace je v rozporu s ÚP Olšany a s cíli a úkoly územního plánování. Vliv stavby 
skladu SO 04 na stávající charakter vnější prostorové scény je nepřijatelný z hlediska 
podmínek nastavených v ÚP Olšany, nežádoucí z hlediska soudržnosti společenství 
obyvatel v území (nesouhlas obce Olšany), nezapadá do krajinného rámce, kterým je 
sídlo obklopeno (bezprostřední blízkost RC 440 Truska, RK 892, PP Březná, resp. 
KKO 7 Březná).  

Na základě výše uvedeného tudíž Odbor SR KÚOK námitky týkající se nesprávného 
posouzení stavby z hlediska jejího souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli 
a úkoly územního plánování, a tudíž i „negativního“ závazného stanoviska orgánu 
územního plánování vydaného č. j. MUSP 62187/2020, ze dne 17. 6. 2020, posoudil 
jako nedůvodné a neopodstatněné.  

Společnost v odvolání dále namítala, že Stavební úřad Šumperk vzal za účastníka 
řízení také Římskokatolickou farnost Klášterec, když tato nenaplňuje podmínky pro to, 
aby mohla být účastníkem řízení. Odbor SR KÚOK k této námitce předně uvádí, že je 
námitkou, která překračuje rozsah námitek, které je společnost oprávněna vznést, 
jelikož se netýká přímého dotčení práv společnosti v daném řízení, a proto se k ní, 
v souladu s ust. § 89 odst. 3, resp. ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona, nepřihlíží. 
Přesto Odbor SR KÚOK uvádí, že nelze jednoznačně konstatovat, zda v daném řízení 
projednávaným záměrem, tj. změnou objektu skladu SO 04, mohou být přímo dotčena 
vlastnická práva Římskokatolické farnosti Klášterec či nikoliv, jelikož její účastenství 
není v rozhodnutí Stavebního úřadu Šumperk odůvodněno. Nicméně s ohledem na 
uvedené a v kontextu daného rozhodnutí, kdy žádost o dodatečné povolení stavby 
„Papírenský stroj PS6“ byla z důvodu negativního závazného stanoviska zamítnuta, 
a kdy závěry tohoto závazného stanoviska byly v rámci odvolacího řízení nadřízeným 
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správním orgánem potvrzeny, je podle názoru Odboru SR KÚOK zcela nadbytečné se 
namítaným účastenstvím Římskokatolické farnosti Klášterec zabývat. Navíc podle ust. 
§ 28 odst. 1 správního řádu platí, že za účastníka bude v pochybnostech považován i 
ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, pokud se neprokáže opak.     

Po provedeném přezkoumání celého správního spisu dospěl Odbor SR KÚOK 
k závěru, že výše citované rozhodnutí Stavebního úřadu Šumperk ze dne 30. 7. 2020 
pod Sp.zn.: 52554/2020 VYS/IVDI, č. j. MUSP 79242/2020, bylo vydáno v souladu se 
správním řádem, stavebním zákonem a předpisy souvisejícími a také, že zjištěná 
pochybení nejsou takového charakteru, aby způsobovala nezákonnost rozhodnutí 
Stavebního úřadu Šumperk a nedostatky napadeného rozhodnutí tudíž bylo možné 
napravit v rámci odvolacího řízení. Proto Odbor SR KÚOK výrokovou část rozhodnutí 
Stavebního úřadu Šumperk vyhotoveného dne 30. 7. 2020 pod Sp.zn.: 52554/2020 
VYS/IVDI, č. j. MUSP 79242/2020, změnil a zbývající část potvrdil. 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  

Proti tomuto rozhodnutí se, podle ust. § 91 odst. 1 správního řádu, nelze dále odvolat.  

Obdrží: 

1. OP papírna, s.r.o., Olšany 18, 789 62 Olšany  
2. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
3. Obec Olšany, Olšany 75 789 62 Olšany  
4. Římskokatolická farnost Klášterec, Klášterec č.p. 33, 789 62 Olšany u Šumperka 
 

 

Bc. Ing. Hana Mazurová 
Otisk úředního razítka.          vedoucí oddělení stavebního řádu  

    Odboru SR KÚOK 
 

 

Dále obdrží na vědomí: 

5. Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk 1 
6. Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic, oddělení 

územního plánování, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk 1 
7. Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 621/31, 787 01 

Šumperk 1 
8. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 

265/7, 787 01 Šumperk 1 
9. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 

pracoviště Šumperk, Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk  
10. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 1159/3, 

779 00 Olomouc   
11. Spis KÚOK/108542/2020/OSR/7515 

ad/a – 330 – V/5 


		2021-01-25T08:02:17+0000
	Not specified




