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A. DģVODY PRO POěÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ ýERVENÁ VODA,
POUŽITÉ PODKLADY
a) Údaje o zadání, podkladech a postupu práce
Územní plán Stará ýervená Voda je zpracován na základČ smlouvy o dílo uzavĜené mezi
objednatelem, Obcí Stará ýervená Voda a zpracovatelem, Urbanistickým stĜediskem
Ostrava, s.r.o. dne 20. 2. 2012.
Územní plán Stará ýervená Voda je zpracován dle stavebního zákona (zákon þ. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ) a v souladu
s požadavky vyhlášky þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ plánovací
dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti, ve znČní vyhlášky þ. 458/2012
Sb. a vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspoĜádání (urbanistickou koncepci), uspoĜádání krajiny a koncepci
veĜejné infrastruktury; vymezuje zastavČné území, zastavitelné plochy a plochy vymezené
ke zmČnČ stávající zástavby, k obnovČ nebo opČtovnému využití znehodnoceného území (plochy pĜestavby) a plochy zmČn v krajinČ a stanoví podmínky pro využití tČchto ploch, dále
vymezuje plochy pro veĜejnČ prospČšné stavby a pro veĜejnČ prospČšná opatĜení. Územní plán
v souvislostech a podrobnostech území obce zpĜesĖuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.
Obec Stará ýervená Voda má platný územní plán (Urbanistické stĜedisko Ostrava, s.r.o.,
záĜí 2001), schválený Zastupitelstvem obce Stará ýervená Voda dne 2. 2. 2003. Vzhledem
k tomu, že schválený územní plán již v ĜadČ aspektĤ neodpovídá potĜebám a požadavkĤm
rozvoje obce a platným právním pĜedpisĤm (stavební zákon a vyhláška o územnČ plánovacích
podkladech a územnČ plánovací dokumentaci v platném znČní) a není v souladu s vydanými
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování
nového územního plánu.
V záĜí 2012 byl vypracován návrh zadání Územního plánu Stará ýervená Voda, který
byl projednán dle § 47 zák. þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ a upraven dle vznesených pĜipomínek a požadavkĤ. Definitivní znČní
Zadání schválilo Zastupitelstvo obce Stará ýervená Voda dne 8. 11. 2012. Na základČ
schváleného zadání byl v prosinci 2012 zpracován návrh Ĝešení Územního plánu Stará
ýervená Voda. Po projednání návrhu územního plánu dle § 50 stavebního zákona byl návrh
na základČ vydaných stanovisek v kvČtnu 2014 upraven.
Výchozími podklady pro zpracování územního plánu byly:
-

Politika územního rozvoje ýR 2008, schválená usnesením vlády þ. 929 ze dne 20. 7.
2009;

-

Aktualizace þ. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaná formou opatĜení
obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením
UZ/19/44/2011;

-

ÚzemnČ analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace þ. 2 rok 2011 (Institut
regionálních informací, s.r.o., Brno, 2011);

-

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006;
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-

Plán odpadového hospodáĜství Olomouckého kraje, vydaný ve formČ obecnČ závazné
vyhlášky Olomouckého kraje þ. 2/2004;

-

Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný naĜízením Olomouckého kraje v r. 2004;

-

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.o., 2009);

-

Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ
GROUP s.r.o., Olomouc, 2009);

-

Hodnocení imisní situace v Olomouckém kraji pro potĜeby Krajského regulaþního
Ĝádu (ýHMÚ Ostrava, 2010);

-

Plán rozvoje vodovodĤ a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o.,
srpen 2004);

-

Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno);

-

Koncepce rozvoje silniþní sítČ na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování,
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006);

-

Územní generel dopravy silnic II. a III. tĜídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch.
Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);

-

Koncepce strategie ochrany pĜírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);

-

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 3. 2004;

-

ÚzemnČ analytické podklady ORP Jeseník, Aktualizace þ. 2 – Rozbor udržitelného
rozvoje území (prosinec 2012);

-

Územní plán obce Stará ýervená Voda (Urbanistické stĜedisko Ostrava, s.r.o., záĜí
2001), schválený Zastupitelstvem obce Stará ýervená Voda dne 2. 2. 2003;

-

Zadání územního plánu Stará ýervená Voda, schválené Zastupitelstvem obce Stará
ýervená Voda dne 8. 11. 2012;

-

Obec Stará ýervená Voda, ýOV a tlaková splašková kanalizace (Recprojekt s.r.o.,
þerven 2011);

-

LB KĜemenáþe v km 0,600 (Maresa s.r.o., záĜí 2011);

-

PB ýerveného potoka v km 4,600 (Maresa s.r.o., záĜí 2011);

-

ýervený potok v km 2,000 – 5,186 (Maresa s.r.o., Ĝíjen 2011);

-

ýervený potok v km 5,186 – 7,800 (Maresa s.r.o., Ĝíjen 2011);

-

Zpráva o jakosti vody v tocích za rok 2010 (Povodí Odry, s.p., þerven 2011);

-

Okresní vlastivČdná mapa (Kartografie Praha);

-

Rychlebské hory a LáznČ Jeseník – turistická mapa (Klub þeských turistĤ, 2008);

-

Mapa radonového indexu geologického podloží (ýeská geologická služba, 2004);

-

Výsledky sþítání dopravy na dálniþní a silniþní síti v r. 2000, 2005 a 2010 (ěeditelství
silnic a dálnic ýR, Praha);

2

-

Základní silniþní mapy ýR v mČĜítku 1 : 50 000, vydané ýeským úĜadem zemČmČĜickým a katastrálním;

-

Základní vodohospodáĜské mapy ýR v mČĜítku 1 : 50 000, vydané ýeským úĜadem
zemČmČĜickým a katastrálním;

-

www.geofond.cz.

b) Obsah a rozsah elaborátu územního plánu
Územní plán Stará ýervená Voda obsahuje:
I. Územní plán Stará ýervená Voda
I.A Textová þást
I.B Grafická þást
1. Výkres základního þlenČní území
2. Hlavní výkres
3. Výkres dopravy
4. Výkres vodního hospodáĜství
5. Výkres energetiky a spojĤ
6. Výkres veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací

1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000

II. OdĤvodnČní územního plánu Stará ýervená Voda
II.A Textová þást
II.B Grafická þást
7. Koordinaþní výkres
8. Výkres pĜedpokládaných záborĤ pĤdního fondu
9. Výkres širších vztahĤ

1 : 5000
1 : 5000
1 : 50 000

III. Vyhodnocení vlivĤ územního plánu na udržitelný rozvoj území
Výkres þ. 1. Výkres základního þlenČní území obsahuje vymezení Ĝešeného území (hranice obce Stará ýervená Voda), hranice katastrálních území, plochy a hranice zastavČného
území, hranice zastavitelných ploch, ploch pĜestavby a ploch zmČn v krajinČ a stanovení etapizace výstavby pro zastavitelnou plochu þ. Z9.
Výkres þ. 2. Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch
s rozdílným využitím, dále koncepci uspoĜádání krajiny, vymezení zastavČného území, zastavitelných ploch, ploch pĜestavby a ploch zmČn v krajinČ a vymezení územního systému ekologické stability.
Výkres þ. 3. Výkres dopravy obsahuje samostatný návrh Ĝešení dopravy a dopravních
zaĜízení vþetnČ vymezení ploch pro dopravu.
Výkres þ. 4. Výkres vodního hospodáĜství obsahuje samostatný návrh Ĝešení problematiky vodního hospodáĜství.
Výkres þ. 5. Výkres energetiky a spojĤ obsahuje samostatný návrh Ĝešení problematiky
energetiky a spojĤ.
Výkres þ. 6. Výkres veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací zobrazuje plochy
a pozemky urþené pro umístČní navrhovaných veĜejnČ prospČšných staveb, veĜejnČ prospČšných opatĜení a veĜejných prostranství, ve kterých lze práva k pozemkĤm a stavbám vyvlastnit dle § 170 stavebního zákona nebo ke kterým lze uplatnit pĜedkupní právo dle § 101 stavebního zákona.
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Výkres þ. 7. Koordinaþní výkres zobrazuje navržené Ĝešení, nemČnČný souþasný stav
a dĤležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.
Výkres þ. 8. Výkres pĜedpokládaných záborĤ pĤdního fondu zahrnuje rozsah záborĤ,
nutný k realizaci navržených Ĝešení.
Výkres þ. 9. Výkres širších vztahĤ v mČĜítku 1 : 50 000 zobrazuje vazby Ĝešeného území
(zejména vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability)
na bezprostĜední okolí. Je zpracován formou výĜezu z Koordinaþního výkresu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znČní Aktualizace þ. 1 s doplnČnými vazbami na bezprostĜední okolí obce.

c) Vymezení základních pojmĤ, seznam použitých zkratek, pĜehled citovaných zákonĤ
a vyhlášek
Základní pojmy stavebního zákona (zákon þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ):
ZastavČné území (dle § 58 stavebního zákona) tvoĜí jedno nebo více oddČlených zastavČných území ve správním území obce. Hranici jednoho zastavČného území tvoĜí þára vedená po
hranici parcel, ve výjimeþných pĜípadech ji tvoĜí spojnice lomových bodĤ stávajících hranic
nebo bodĤ na tČchto hranicích.
Do zastavČného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemkĤ zemČdČlské pĤdy urþených pro zajišĢování speciální zemČdČlské výroby (zahradnictví)
nebo pozemkĤ pĜiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné pĤdy nebo do lesních
pozemkĤ, a dále pozemky vnČ intravilánu, a to:
a) zastavČné stavební pozemky
b) stavební proluky
c) pozemní komunikace nebo jejich þásti, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavČného území
d) ostatní veĜejná prostranství
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavČného území, s výjimkou
pozemkĤ vinic, chmelnic a zahradnictví.
Zastavitelné plochy tvoĜí plochy vymezené k zastavČní v územním plánu nebo v zásadách
územního rozvoje. Jeho vymezení je dáno hranicí zastavitelného území.
Plochy pĜestavby tvoĜí plochy vymezené ke zmČnČ stávající zástavby, k obnovČ nebo opČtovnému využití znehodnoceného území.
Plochy zmČn v krajinČ vymezují plochy, kde dochází ke zmČnČ využití krajiny; leží vždy
vnČ zastavČného území.
Limity využití území omezují zmČny v území z dĤvodu ochrany veĜejných zájmĤ; vyplývají z právních pĜedpisĤ nebo jsou stanoveny na základČ zvláštních právních pĜedpisĤ, pĜíp.
vyplývají z vlastností území.
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Seznam použitých zkratek
BD
- bytový dĤm
BPEJ
- bonitní pĤdnČ ekologická jednotka
BTS
- base transceiver station (základnová pĜevodní stanice)
ýHMÚ
- ýeský hydrometeorologický ústav
ýHP
- þíslo hydrologického poĜadí
ýOV
- þistírna odpadních vod
ýSÚ
- ýeský statistický úĜad
DP
- dobývací prostor
DTP
- dolní tlakové pásmo
DTS
- distribuþní trafostanice
DSP
- dokumentace ke stavebnímu povolení
EO
- ekvivalentní obyvatel
FVE
- fotovoltaická elektrárna
HPJ
- hlavní pĤdní jednotka
HTP
- horní tlakové pásmo
CHLÚ
- chránČné ložiskové území
k. ú.
- katastrální území
LBC
- lokální biocentrum
LBK
- lokální biokoridor
LHP
- lesní hospodáĜský plán
MŽP
- ministerstvo životního prostĜedí
NN
- nízké napČtí
NRBC
- nadregionální biocentrum
NRBK
- nadregionální biokoridor
ORP
- obec s rozšíĜenou pĤsobností
OZKO
- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
PPO
- protipovodĖová opatĜení
PRVKÚ OK - Plán rozvoje vodovodĤ a kanalizací území Olomouckého kraje
PÚR
- politika územního rozvoje
RBC
- regionální biocentrum
RBK
- regionální biokoridor
RD
- rodinný dĤm
RS
- regulaþní stanice
RSU
- remote subscriber unit (vzdálený úþastnický blok)
SLDB
- sþítání lidu, domĤ a bytĤ
SO
- správní obvod
SOB
- specifická oblast
STG
- skupina typĤ geobiocénĤ
STL
- stĜedotlaký
TO
- telefonní obvod
TS
- transformaþní stanice
TTP
- trvalé travní porosty
TUV
- teplá užitková voda
ÚAP
- územnČ analytické podklady
ÚPS
- úþastnická pĜípojná síĢ
ÚSES
- územní systém ekologické stability
VDJ
- výrobnČ dobytþí jednotka
VN
- vysoké napČtí
VTL
- vysokotlaký
5

VTE
VVN
ZPF
ZŠ
ZÚR OK

-

vČtrná elektrárna
velmi vysoké napČtí
zemČdČlský pĤdní fond
základní škola
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

PĜehled citovaných zákonĤ a vyhlášek
-

zákon þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ;

-

vyhláška þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ plánovací dokumentaci a zpĤsobu evidence plánovací þinnosti, ve znČní vyhlášky þ. 458/2012 Sb.;

-

vyhláška þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

zákon þ. 20/1987 Sb., o státní památkové péþi (památkový zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ;

-

zákon þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

vyhláška MŽP þ. 395/1992 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona
þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

zákon þ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ (lesní zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

zákon þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

zákon þ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

zákon þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

vyhláška MZe þ. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokĤ
a zpĤsob provádČní þinností souvisejících se správou vodních tokĤ;

-

zákon þ. 86/2002 Sb., o ochranČ ovzduší a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon
o ochranČ ovzduší), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

zákon þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

zákon þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;

-

zákon þ. 334/1992 Sb., o ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ;

-

vyhláška MŽP þ. 13/1994 Sb., kterou se upravují nČkteré podrobnosti ochrany ZPF;

-

vyhláška þ. 48/2011 Sb., o stanovení tĜíd ochrany;

-

zákon þ. 256/2001 Sb., o pohĜebnictví a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ;
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-

zákon þ. 44/1988 Sb., o ochranČ a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ;

-

vyhláška MŽP þ. 363/1992 Sb., o zjišĢování starých dĤlních dČl a jejich registru;

-

naĜízení vlády þ. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit.
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B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHģ V ÚZEMÍ
Obec Stará ýervená Voda leží v severní þásti Olomouckého kraje, na severním okraji
okresu Jeseník. Na jihovýchodČ sousedí s obcí ýeská Ves, na západČ s obcemi Vápenná,
ýerná Voda (k. ú. ýerná Voda, Rokliny) a Velká Kraš (k. ú. Velká Kraš, Malá Kraš), na severu s mČstem Vidnava, na severovýchodČ s Polskou republikou a na východČ s obcemi Velké
KunČtice a Supíkovice.
Vyjížćka za prací a obþanskou vybaveností je orientována zejména na mČsto Jeseník a
na mČsto Žulovou, ménČ významná je vyjíížćka do Vidnavy a Javorníku.
Vazby obce Stará ýervená Voda na okolí jsou do znaþné míry determinovány pĜírodními
podmínkami území a polohou obce v Javornickém výbČžku. Dopravní vazby Ĝešeného území
zajišĢují pĜedevším silnice II/456 a II/457, které lze zaĜadit mezi krajské doplĖkové tahy. Silnice II/456 zajišĢuje spojení s Žulovou, silnice II/457 s Vidnavou a dále Javorníkem na severozápadČ a s Mikulovicemi a Zlatými Horami na jihovýchodČ. Z nadĜazených sítí technické
infrastruktury prochází Ĝešeným územím VTL plynovod s tlakem do 40 barĤ DN 150,
PN 25 Nová Ves – Vidnava (663 012) a optické kabely dálkové pĜenosové sítČ ve správČ a.s.
Telefónica O2.
Na stabilitČ osídlení Ĝešeného území se podepisuje zejména poloha obce, transformace
osídlení po 2. svČtové válce a Ĝada sociodemografických faktorĤ – zejména znaþná míra nezamČstnanosti, ale i problémy s transformací prĤmyslových a zemČdČlských podnikĤ v širším regionu. Za výraznČ omezující faktor rozvoje je proto nutno považovat nevyvážené
hospodáĜské podmínky Ĝešeného území i celého regionu, výrazným omezením je také
okrajová poloha v okrese Jeseník, pĜi státní hranici s Polskou republikou.
Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP Jeseník a širší srovnání
poþet

ORP
Jeseník
Olomouc
Šumperk

obcí
24
45
36

þástí / výmČra km2/
katastrĤ þástí
obec km2
obec
59
63
2,6
719
30,0
102
107
2,4
859
19,1
96
87
2,4
857
23,8
prĤmČry ORP

Olomoucký
kraj
30,7
58,8
59,0
2,1
405,1
ýR
30,5
63,0
72,9
2,8
382,3
Zdroj: Malý lexikon obcí 2011, ýSÚ, data pro rok 2010

14,3
15,4

41 095
161 802
71 857

obyvatel na
þást
obec
obce
km2
1 712
652
57
3 596
1 512
188
1 996
826
84

49360,1
45246,9

4 144
1 685

obyvatel

1 996
699

Pro sídelní strukturu Ĝešeného území, ale i celého spádového obvodu ORP Jeseník, je charakteristická nízká hustota osídlení a výrazné ovlivnČní osídlení pĜírodními podmínkami
území (geomorfologickými i klimatickými, omezujícími dopravní dostupnost území, pĜedevším v zimním období). VČtšina spádového území ORP vykazuje znaþnou rekreaþní atraktivitu, zejména v okolí mČsta Jeseník, nepĜíznivou skuteþností jsou významné vazby na hospodáĜsky problémové mikroregiony. V rámci SO ORP Jeseník existují tradiþní znaþné rozdíly
mezi mikroregionem vlastního Jesenicka, Javornicka a Vidnavska, kam spadá obec Stará
ýervená Voda. Rozvoj Javornicka i Vidnavska je omezen zejména špatnými hospodáĜskými
podmínkami.
Obec Stará ýervená Voda tvoĜí stabilní þást sídelní struktury regionu Jesenicka. PĜevažující funkce obce jsou obytná a zemČdČlská, þásteþnČ i rekreaþní, omezenČ obslužná a výrobní.
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229
134

PĜedpokladem udržitelného rozvoje Ĝešeného území je pĜedevším další posílení hospodáĜských podmínek, zejména v návaznosti na podporu podnikání v regionu. PĜitom je
však nutno minimalizovat negativní úþinky na podmínky životního prostĜedí (zejména
na kvalitu bydlení).
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C. ÚDAJE O SPLNċNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ ýERVENÁ VODA
Požadavky schváleného Zadání územního plánu Stará ýervená Voda jsou splnČny takto:
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územnČ plánovací dokumentace
vydané krajem a z dalších širších územních vztahĤ
1. PĜi zpracování územního plánu Stará ýervená Voda respektovat Politiku územního rozvoje ýR 2008, schválenou usnesením vlády þ. 929 ze dne 20. 7. 2009. Respektovat zaĜazení
Ĝešeného území do specifické oblasti Jeseníky – Králický SnČžník (SOB 3), pro kterou
platí následující kritéria a podmínky pro rozhodování o zmČnách v území a úkoly
pro územní plánování:
PĜi rozhodování a posuzování zámČrĤ na zmČny v území pĜednostnČ sledovat:
a) rozvoj rekreace a lázeĖství,
b) rozvoj ekologického zemČdČlství a dĜevozpracujícího prĤmyslu,
c) zlepšení dopravní dostupnosti území.
Jde o obecné požadavky, které se obce Stará ýervená Voda vesmČs konkrétnČ netýkají –
pro rozvoj lázeĖství ani významnČjší rekreace nemá obec pĜedpoklady, ekologické zemČdČlství je v obci provozováno a stabilizováno, pro rozvoj dĜevozpracujícího prĤmyslu
jsou k dispozici plochy výroby a skladování, dopravní dostupnost obce je, vzhledem
k tomu, že leží na významných silniþních tazích II/456 a II/457, dobrá.
V rámci územnČ plánovací þinnosti kraje a koordinace územnČ plánovací þinnosti obcí:
a) identifikovat hlavní póly a stĜediska ekonomického rozvoje oblasti a vytváĜet zde
územní podmínky pro zkvalitnČní a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a obþanského vybavení
b) vytváĜet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a pĜeshraniþních
dopravních tahĤ, zejména na Kladsko
c) vytváĜet územní podmínky pro rozvoj systému pČších a cyklistických tras a propojení
systému se sousedním Polskem, koncepþního rozvoje systému dálkových tras
d) vytváĜet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dĜevozpracujícího
prĤmyslu a ekologického zemČdČlství, zejména vymezením vhodných území pro tyto
aktivity
e) vytváĜet územní podmínky pro zemČdČlskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravĖování a pastvináĜství
f) provČĜit možnosti využití rekreaþního potenciálu horských masivĤ JeseníkĤ a Králického SnČžníku; do doby provČĜení je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limitĤ tohoto území
g) Ĝešit územní souvislosti napojení JeseníkĤ smČrem na Ostravu.
OpČt jde o obecné požadavky, jejich vyhodnocení je provedeno v kap. H.1.
2. Respektovat zámČry obsažené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znČní
Aktualizace þ. 1, vydané formou opatĜení obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého
kraje dne 22.4.2011 usnesením þ. UZ/19/44/2011, a to:
-vymezení nadregionálního biocentra þ. 89 Smolný
-vymezení regionálního biocentra þ. 483 Kamenný vrch
-vymezení nadregionálního biokoridoru þ. K 86 (pouze okrajovČ)
-vymezení regionálního biokoridoru þ. 826.
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Uvedené prvky jsou do Územního plánu Stará ýervená Voda zapracovány v souladu
se ZÚR OK, s výjimkou nadregionálního biokoridoru þ. K 86, který na Ĝešené území nezasahuje; v ZÚR OK je vymezen tČsnČ za hranicí obce Stará ýervená Voda, na území
obce ýeská Ves, takto je vymezen i v územním plánu ýeské Vsi.
3. Respektovat koncepþní rozvojové materiály Olomouckého kraje:
-

ÚzemnČ analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace þ. 2 rok 2011 (Institut
regionálních informací, s.r.o., Brno, 2011);

-

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006;

-

Plán odpadového hospodáĜství Olomouckého kraje, vydaný ve formČ obecnČ závazné
vyhlášky Olomouckého kraje þ. 2/2004;

-

Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný naĜízením Olomouckého kraje v r. 2004;

-

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje
(CITYPLAN spol. s r.o., 2009);

-

Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ
GROUP s.r.o., Olomouc, 2009);

-

Plán rozvoje vodovodĤ a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o.,
srpen 2004);

-

Koncepce rozvoje silniþní sítČ na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování,
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006);

-

Územní generel dopravy silnic II. a III. tĜídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch.
Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);

-

Koncepce strategie ochrany pĜírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);

-

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 3. 2004;

-

Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno);

-

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Jeseník, 2010 – aktualizace (Ekotoxa s.r.o., listopad 2010);

-

Územní studie - VČtrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting a.s.);

-

Hluková mapa Olomouckého kraje.

SplnČno, všechny uvedené materiály jsou respektovány.
5. Respektovat postavení obce ve struktuĜe osídlení s pĜevládající funkcí obytnou a zemČdČlskou, þásteþnČ i rekreaþní, obslužnou a výrobní, s dobrými pĜedpoklady pro rozvoj všech
tČchto funkcí.
SplnČno, rozvojové plochy jsou navrženy pro obytnou výstavbu, obþanské vybavení a výrobu a skladování.
6. Za vyšší spádové centrum obþanské vybavenosti považovat Jeseník.
Bere se na vČdomí, na návrh urbanistické koncepce obce tato skuteþnost nemá vliv.
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7. Koordinovat využití území s ohledem na širší územní vazby, respektovat vazby Ĝešeného
území na okolí, zejména na nadĜazenou komunikaþní síĢ, na nadĜazené soustavy inženýrských sítí a na územní systém ekologické stability.
SplnČno, veškeré širší územní vazby jsou respektovány.
8. Funkþní a prostorové využití území koordinovat s platnými územními plány sousedních
obcí.
SplnČno.
9. Respektovat limity využití území vyplývající z právních pĜedpisĤ a správních rozhodnutí.
SplnČno.
10. Podmínky rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cíli a úkoly územního
plánování (dle §§ 18 a 19 stavebního zákona).
SplnČno.
Požadavky Krajského úĜadu, OSRK-ÚP:
- respektovat Politiku územního rozvoje ýR 2008 schválenou usnesením vlády ýR þ. 929
ze dne 20. 7. 2009,
- respektovat Zásady územního rozvoje pro území Olomouckého kraje ve znČní Aktualizace
þ. 1 vydané dne 22. 4. 2011 opatĜením obecné povahy þ.j. KUOK 28400/2011, které nabylo úþinnost 14. 7. 2011,
- funkþní a prostorové využití území koordinovat s platnými územnČ plánovacími dokumentacemi sousedních obcí,
- respektovat Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje,
- zohlednit Územní generel dopravy silnic II. a III. tĜídy na území Olomouckého kraje (UDI
Morava, s.r.o., 12/2004),
- Ĝešit stĜety zájmĤ a problémy v území vyplývající z ÚAP,
- zohlednit navržené, provČĜené a posouzené Ĝešení problémĤ v území z územních studií
vložených do evidence územnČ plánovací þinnosti,
- respektovat požadavky stavebního zákona a jeho provádČcích právních pĜedpisĤ na obsahové a formální náležitosti územního plánu,
- respektovat oprávnČné územní požadavky dotþených orgánĤ podle zvláštních právních
pĜedpisĤ, popĜípadČ výsledky Ĝešení rozporĤ,
- respektovat limity využití území vyplývající z právních pĜedpisĤ a správních rozhodnutí,
- koordinovat využití území s ohledem na širší územní vazby,
- podmínky rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cíli a úkoly územního
plánování (§§ 18 a 19 stavebního zákona).
Veškeré tyto požadavky jsou splnČny, viz pĜedchozí body a kap. H.1.
PĜipomínky:
1. Návrh rozvojových ploch pro bydlení s min. 100% rezervou je v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování (dle návrhu zadání se pĜedpokládá do roku 2025 stagnace až mírný nárĤst poþtu obyvatel; realizace 10 – 15 nových bytĤ …).
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavČného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona); rozvojové plochy se navrhují na základČ vyhodnocení úþelného využití zastavČného území a vyhodnocení potĜeby vymezení zastavitelných
ploch (§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona).
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ZdĤvodĖovat návrh zastavitelných ploch pĜevzetím z existující ÚPD nepostaþuje; nelze akceptovat jako rozhodující argument; popírá se podstata územního plánování (viz rozsudky NSS).
V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy pĜestavby pro novou obytnou
výstavbu v rozsahu cca 30 – 40 bytĤ, tedy s pomČrnČ znaþnými rezervami; vesmČs jde o plochy obsažené v platném územním plánu; domníváme se, že pokud tomu nebrání závažné
dĤvody, je vhodné v rámci zachování právní jistoty vlastníkĤ pozemkĤ a kontinuity rozvoje
obce tyto plochy i nadále ponechat jako zastavitelné. PĜevážná vČtšina zastavitelných ploch
je vymezena v prolukách uvnitĜ zastavČného území.
UpozornČní:
2. Specifické plochy výroby pro umístČní VTE situované do území podmínČnČ pĜípustného,
hájeného z hlediska ochrany pĜírody a krajiny, je nutno v ÚP provČĜit postupy dle Územní
studie „VČtrné elektrárny na území OK;“ v území nepĜípustném se VTE nepĜipouští.
V územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy pro umístČní vČtrných elektráren, obecnČ
jsou stavby vČtrných elektráren v Ĝešeném území v územním plánu uvedeny jako nepĜípustné.
3. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísĢovat do nich veĜejnou infrastrukturu lze jen ve zcela výjimeþných a zvlášĢ odĤvodnČných pĜípadech (þl. 26 PÚR ýR
2008).
V záplavových územích nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy ani navržena veĜejná
infrastruktura.
b) Požadavky na Ĝešení vyplývající z územnČ analytických podkladĤ
1. PĜi návrhu Územního plánu Stará ýervená Voda Ĝešit problémy, vyplývající z ÚzemnČ
analytických podkladĤ obce s rozšíĜenou pĤsobností Jeseník, zejména:
- podporovat posilování retenþní schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových
a podzemních zdrojĤ vody – povrchové ani podzemní vody nejsou návrhem rozvoje
území narušeny ani ohroženy, retenþní schopnosti území budou posíleny návrhem
protipovodĖových opatĜení v povodí ýerveného potoka a KĜemenáþe
- vybudovat infrastrukturu pro þištČní odpadních vod – v územním plánu je navrženo vybudování soustavné kanalizace zakonþené na ýOV
- pĜispívat k prevenci a snižování zneþišĢování povrchových a podzemních vod
v dĤsledku zemČdČlské a prĤmyslové þinnosti – technologické vody lze vypouštČt do navržené kanalizace, pokud zneþištČní odpovídá podmínkám kanalizaþního Ĝádu,
v opaþném pĜípadČ je nutno technologické vody náležitČ pĜedþistit; jde o podrobnost,
kterou nelze Ĝešit územním plánem
- Ĝešeit problém parkování a odstavování vozidel – v územním plánu jsou stanoveny
obecné podmínky pro výstavbu parkovacích a odstavných ploch, konkrétní plocha
pro vybudování parkovištČ je navržena u sportovního areálu
- zajistit dostateþné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu úþelové zelenČ, napĜíklad pásĤ zelenČ podél výrobních areálĤ, podél komunikací a na návČtrné stranČ obce – konkrétní plochy pro výsadbu ochranné a úþelové zelenČ nejsou navrženy, výsadbu lze realizovat bez vymezení v grafické þásti územního plánu
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- vytváĜet podmínky pro zachování a rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ, pro vytváĜení protierozních opatĜení – rozptýlená zeleĖ v krajinČ je vesmČs vymezena jako plochy
smíšené nezastavČného území s vyšším stupnČm ochrany, zþásti je zahrnuta do územního systému ekologické stability; realizace ÚSES zároveĖ pĜispČje k protierozní
ochranČ území
- minimalizovat zábory pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa – v územním plánu je navržen zábor pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa v nepatrném rozsahu pro rozšíĜení
sportovního areálu; jde pouze o legalizaci stávajícího stavu – pozemek je odlesnČn a je
využíván jako hĜištČ
- pĜi zpĜesĖování návrhĤ z nadĜazené dokumentace a pĜi lokalizaci nových návrhĤ dbát na
minimalizaci stĜetĤ s ochranou pĜírody a krajiny, pĜedevším se soustavou Natura 2000
a s územním systémem ekologické stability – z nadĜazené dokumentace nevyplývají
kromČ nadregionálních a regionálních prvkĤ ÚSES pro území obce Stará ýervená
Voda žádné zámČry; zámČry územního plánu nejsou ve stĜetu s ochranou pĜírody a
krajiny, se soustavou Natura 2000 ani s ÚSES
- vymezit pozemky pro novou obytnou výstavbu jako pĜedpoklad pro stabilizaci poþtu
obyvatel, pĜíp. pro pĜíliv nových obyvatel – splnČno
- posílit realizaþní pĜedpoklady rekreace založené na využití pĜírodních pĜedpokladĤ rekreace v Rychlebských horách – obec nemá pĜedpoklady pro významnČjší rozvoj rekreace, navrhuje se pouze rozšíĜení sítČ cyklotras
- vytváĜet podmínky pro rozvoj regionální spolupráce a pĜíhraniþní spolupráce v oblasti
rekreace, zejména zlepšení dopravního propojení a prostupnosti území (doplnČní cyklostezek, nauþných stezek, posílení pĜíhraniþních vazeb) – na území obce Stará ýervená
Voda nejsou žádné takové zámČry známy
- peþovat o památky v krajinČ – nelze zajistit územním plánem
- respektovat limity využití území, stanovené platnými právními pĜedpisy – splnČno.
c) Požadavky na rozvoj území obce
1. PĜi zpracování územního plánu zohlednit ÚAP ORP Jeseník a doplĖující prĤzkumy a rozbory pro územní plán Stará ýervená Voda, zpracované v záĜí 2012.
SplnČno, doplĖující prĤzkumy a rozbory i ÚAP OPR Jeseník byly výchozím podkladem
pro zpracování územního plánu.
2. Koncepci rozvoje Ĝešeného území navrhnout tak, aby byly naplnČny cíle územního plánování (ochrana hodnot území, ochrana krajiny, tj. nezastavČného území, hospodárné využívání zastavČného území, vymezení zastavitelných ploch s ohledem na možnosti rozvoje
území a míru využití zastavČného území), stanovené v § 18 odst. 4 zákona þ. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
SplnČno, viz kap. H.2.
3. Koncepci rozvoje Ĝešeného území navrhnout tak, aby byly dodrženy principy udržitelného
rozvoje území, tj. vyvážený vztah podmínek pro pĜíznivé životní prostĜedí, pro hospodáĜský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území.
SplnČno, viz kap. H.2.
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4. ěešeným územím územního plánu Stará ýervená Voda budou katastrální území Dolní
ýervená Voda, Stará ýervená Voda a Nová þervená Voda o celkové rozloze 3661,33 ha –
splnČno.
5. Bilance poþtu obyvatel a z nich vyplývající nároky na veĜejnou infrastrukturu budou vztaženy k r. 2025 – splnČno.
6. Do r. 2025 se pĜedpokládá stagnace až mírný nárĤst poþtu trvale bydlících obyvatel
na úrovni cca 700 – 720.
SplnČno, územní plán pĜedpokládá mírný nárĤst poþtu obyvatel na cca 700.
7. Do r. 2025 se pĜedpokládá realizace cca 10 –15 nových bytĤ. Nové plochy pro bydlení
budou navrženy s min. 100 % rezervou.
Dle upĜesnČné demografické prognózy se v Ĝešeném území do r. 2025 pĜedpokládá výstavba cca 20 bytĤ, zastavitelné plochy a plochy pĜestavby jsou navženy s kapacitou cca
30 – 40 bytĤ.
d) Požadavky na plošné a prostorové uspoĜádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspoĜádání krajiny)
1. Vymezit zastavČné území obce dle § 58 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – splnČno, zastavČné území je vymezeno
k 1. 5. 2014.
2. PĜi návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce navázat na stávající strukturu osídlení
a vycházet z platného Územního plánu obce Stará ýervená Voda,
-zohlednit vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení jako limit.
SplnČno, prakticky veškeré rozvojové plochy z Územního plánu obce Stará ýervená Voda
z r. 2001 jsou pĜevzaty do nového územního plánu, vydaná územní rozhodnutí a stavební
povolení jsou respektována.
3. Navrhnout nové plochy pro obytnou výstavbu v rozsahu dle bodu c)7 – splnČno, zastavitelné plochy a plochy pĜestavby jsou navženy s kapacitou cca 30 – 40 bytĤ.
4. PĜevzít do územního plánu plochy navržené pro obytnou výstavbu v platném Územním plánu obce Stará ýervená Voda dle vymezení v Problémovém výkrese – splnČno.
5. Respektovat stávající výrobní areály, pĜevzít do územního plánu plochy navržené pro rozvoj
výroby dle platného Územního plánu obce Stará ýervená Voda (s výjimkou þásti pozemku
parc. þ. 1547, k. ú. Stará ýervená Voda, kde je zámČr vymezit plochu cviþištČ pro hasiþe) –
vše splnČno.
6. Zapracovat do územního plánu další zámČry rozvoje obce dle PĜílohy þ.1 – požadavky byly
provČĜeny a splnČny takto:
Požadavek
þ.
1.
2.

Žadatel

Lokalita

Specifikace
požadavku

Obec
Stará ýervená
Voda
Obec
Stará ýervená
Voda

k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
577 podél cesty od parc. þ. 611/1 po
1748/3
k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
391/21 podél cesty od parc. þ. 391/8
po 370
15

Vyhodnocení

výstavba RD vymezeno jako zastavitelná
plocha smíšená obytná
venkovská SO þ. Z24
výstavba RD vymezeno jako zastavitelná
plocha smíšená obytná
venkovská SO þ. Z20

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Obec
Stará ýervená
Voda
Obec
Stará ýervená
Voda
Obec
Stará ýervená
Voda

k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
606/1, 606/8, 610/1 podél cesty od
parc. þ. 47 st. po 142 st.
k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
342 podél cesty od parc. þ. 344 po
315
k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
186/3

výstavba RD vymezeno jako zastavitelná
plocha smíšená obytná
venkovská SO þ. Z23
výstavba RD vymezeno jako zastavitelná
plocha smíšená obytná
venkovská SO þ. Z19
výstavba RD požadavek bezpĜedmČtný,
pozemek leží uvnitĜ
zastavČného území, je
vymezen jako stávající
plocha smíšená obytná
venkovská SO
Obec
k.ú. Stará ýervená Voda, parc. þ.
výstavba RD vymezeno jako zastavitelná
Stará ýervená 973/1
plocha smíšená obytná
Voda
venkovská SO þ. Z13
k.ú. Stará ýervená Voda, parc. þ. 8/1 výstavba RD požadavek bezpĜedmČtný,
Obec
Stará ýervená st.
pozemek leží uvnitĜ
Voda
zastavČného území, je
vymezen jako stávající
plocha smíšená obytná
venkovská SO
Obec
k.ú. Stará ýervená Voda, parc. þ.
výstavba RD požadavek bezpĜedmČtný,
Stará ýervená 1213, 77 st.
pozemek leží uvnitĜ
Voda
zastavČného území, je
vymezen jako stávající
plocha smíšená obytná
venkovská SO
Obec
k.ú. Stará ýervená Voda, parc. þ.
výstavba RD vymezeno jako zastavitelná
Stará ýervená 1250/1 – þást
plocha smíšená obytná
Voda
venkovská SO þ. Z16
Obec
k.ú. Stará ýervená Voda, parc. þ.
výstavba
vymezeno jako plocha
Stará ýervená 1483/2,1486, 1487/1, 1487/3,
sbČrného
pĜestavby výroby
Voda
1488/1, 45 st., 46 st.
dvora
a skladování VS þ. P4
Obec
k.ú. Stará ýervená Voda, parc. þ.
výstavba
vymezeno jako zastavitelná
cviþištČ
Stará ýervená 1547 – þást
plocha obþanského
pro hasiþe vybavení – tČlovýchovná
Voda
a sportovní zaĜízení OS
þ. Z10
TJ Sokol
k.ú. Stará ýervená Voda, parc. þ.
výstavba
vymezeno jako zastavitelná
669/1 – þást
tréninkového plocha obþanského
víceúþelové- vybavení – tČlovýchovná
ho hĜištČ
a sportovní zaĜízení OS
þ. Z7
Obec
k.ú. Stará ýervená Voda, parc. þ.
rozšíĜení
vymezeno jako zastavitelná
Stará ýervená 1547/1 – þást
plochy
plocha výroby
pro rozvoj a skladování VS þ. Z9
Voda
výroby
Obec
k.ú. Stará ýervená Voda
rozšíĜení
vymezeno jako plocha zmČn
Stará ýervená
obory
v krajinČ – plocha obory
Voda
NO þ. K1
Fidrichovi, Jitka k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
výstavba RD stavba již byla realizována,
a Lukáš
66/3, 67, 1731/1, 1705/1
pozemek je vymezen jako
stávající plocha smíšená
obytná venkovská SO
Rybár Karel
k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
výstavba RD vymezeno jako plocha
890/2 – þást, 1777/25
nebo zaĜízení pĜestavby smíšená obytná
pro agroturis- venkovská SO þ. P16
tiku
Rybár Karel
k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
výstavba RD vymezeno jako zastavitelná
897/1 – þást
nebo zaĜízení plocha smíšená obytná
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Rybár Karel

k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
587/2

Obec
Stará ýervená
Voda
Obec
Stará ýervená
Voda
Obec
Stará ýervená
Voda

k.ú. Stará ýervená Voda, parc. þ.
855/3 – þást

18.

19.
20.

Obec
Stará ýervená
Voda
Matouškovi
Ladislav
a Danuše

k.ú. Dolní ýervená Voda, parc. þ.
158/1
k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
1070, k.ú. Stará ýervená Voda,
parc. þ. 2445/16, 681/2, 681/4,
2445/8, 193 st., 686/2, 689/6,
2445/2
k.ú. Nová ýervená Voda, parc. þ.
184, 980/6, 31/2, 237/2
k.ú. Stará ýervená Voda, p.þ.
st.99/2, 973/9, 973/4

pro agroturis- venkovská SO þ. Z25;
tiku
po projednání návrhu
územního plánu
s dotþenými orgány byla
provedena úprava vymezení
zastavitelné plochy, a to na
pozemek parc. þ. 883
výstavba RD vymezeno jako zastavitelná
nebo zaĜízení plocha smíšená obytná
pro agroturis- venkovská SO þ. Z16
tiku
výstavba
vymezeno jako zastavitelná
bytových
plocha bydlení v bytových
domĤ
domech BH þ. Z12
výstavba
nesplnČno, investor
vČtrných
od tohoto požadavku
elektráren
ustoupil
výstavba
navržená plocha parkovištČ
parkovišĢ
je pouze na pozemku parc.
þ. 689/6, v ostatních
pĜípadech jde o malé
plochy, které lze realizovat
bez vymezení v grafické
þásti územního plánu
výstavba
v územním plánu jsou
chodníku
stanoveny obecné podmínky pro výstavbu chodníkĤ
plochu pro uvedené pozemky jsou
objekt rekre- vymezeny jako stávající
ace zmČnit na plocha smíšená obytná
plochu pro venkovská SO, územní plán
bydlení
samostatné plochy rodinné
rekreace nevymezuje

7. Stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití s urþením pĜevažujícího
úþelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, pĜípustného využití, nepĜípustného využití, popĜípadČ podmínČnČ pĜípustného využití tČchto ploch a stanovit podmínky
prostorového uspoĜádání, vþetnČ základních podmínek ochrany krajinného rázu (napĜíklad
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemkĤ v plochách).
SplnČno.
e) Požadavky na Ĝešení veĜejné infrastruktury
1. Dopravní infrastruktura
1. SmČrové úpravy na silnicích III/4562 a III/4563 dle platného územního plánu již nenavrhovat.
V rámci nadĜazených územnČ-plánovacích dokumentĤ je oblast Staré ýervené Vody na
úseku dopravy považována za stabilizovanou. Rozvoj nebo úpravy nadĜazené silniþní sítČ tedy nejsou Ĝešeny ani územním plánem. DĤvodem je zejména nízké dopravní zatížení, pro které je možno stávající uspoĜádání silniþních komunikací považovat za uspokojivé. Tyto závČry podporuje i orientaþnČ provedená prognóza dopravního zatížení, která
ani v dlouhodobém þasovém horizontu nepĜedpokládá pĜekroþení intenzit dopravy, které by nutnost úprav silniþních komunikací vyvolávaly. Územní plán však pĜipouští pro-
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vádČní zámČrĤ zlepšujících parametry silniþních komunikací lokálního charakteru (viz
níže).
2. Navrhnout rozšíĜení a úpravy stávající sítČ místních komunikací, které uspokojí potĜeby
navrhovaného územního rozvoje obce a stanovit podmínky pro jejich realizaci s dodržením ustanovení pĜíslušných oborových norem a právních pĜedpisĤ. PĜednostnČ Ĝešit návaznosti nových místních komunikací (zejména do nových lokalit) na stávající komunikace, které vykazují nevyhovující šíĜkové pomČry a respektovat stávající polní a lesní cesty;
v pĜípadČ jejich zaslepení navrhovanými plošnými zámČry Ĝešit náhradní pĜístupové trasy.
Nové úseky místních komunikací jsou navrženy pouze ve vztahu k novým plošnČ významnČjším zámČrĤm, jejichž dopravní obsluha je obtížnČ Ĝešitelná ze stávajících úsekĤ
komunikací, a to ve þtyĜech úsecích – pro zajištČní dopravní obsuhy navržených zastavitelných ploch a ploch pĜestavby þ. Z5, Z12, P7 a P8. Obsluha zastavitelných ploch, které
jsou situovány podél stávajících silnic a místních komunikací, bude zajištČna z tČchto
komunikací
Úþelové komunikace jsou ve stávajících trasách považovány za stabilizované, v Dolní
ýervené VodČ se navrhuje krátký úsek úþelové komunikace pro zajištČní pĜíjezdu
do Farského lesa.
3. Navrhnout podmínky pro realizaci nových parkovacích a odstavných ploch pro stupeĖ
automobilizace 1 : 2,5. Navrhnout plochy pro vybudování parkovišĢ pro bytový dĤm
þp. 112, pro kulturní dĤm, pro sportovní areál TJ Sokol, pro obecní úĜad a pro StolaĜství
Reinold.
PotĜebné kapacity pro parkování a odstavování je územním plánem navrženo realizovat
pro stupeĖ automobilizace 1:2,5. Konkrétní plocha pro vybudování parkovištČ je územním plánem navržena pouze u sportovního areálu TJ Sokol Stará ýervená Voda. Ostatní podrobné zámČry nejsou Ĝešeny, neboĢ obecnČ se k realizace nových parkovacích
stání pĜipouští ve všech funkþních plochách v souladu s podmínkami stanovenými
pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití. Stanoveny jsou však základní zásady,
které by mČly být pĜi doplnČní parkovacích a odstavných stání respektován.
4. Navrhnout chodník v Nové ýervené VodČ podél silnice III/4562 v úseku mezi prodejnou
Jednota a bytovým domem (parc. þ. 184, 980/6, 231/2, 237/2). Navrhnout podmínky pro
realizaci tras a zaĜízení pČší a cyklistické dopravní infrastruktury.
Územním plánem jsou pĜímo navrženy chodníky podél prĤtahĤ silnic II/456 (od mostu
pĜes ýervený potok po centrum), III/4562 (od kĜižovatky se silnicí II/456 po bytové domy) a III/4563 (od centra po konec zástavby). Pro cykloturistiku je navrženo propojení
cyklotrasy þ. 6047 z Nové ýervené Vody s Rychlebskými stezkami vedenými jižnČ kolem
JestĜábího vrchu, propojení Nové ýervené Vody a ýerné Vody kolem Bukového vrchu
(v ýerné VodČ), propojení Staré ýervené Vody a Velkých KunČtic, vedené od kĜižovatky
silnic II/456 a III/4562 po stávající komunikaci východním smČrem do Velkých KunČtic,
lokality Strachoviþky, propojení navržené trasy Stará ýervená Voda – Velké KunČtice
se stávající trasou þ. 6047, které je vedeno kolem Kamenitého kopce s navrženou odboþkou Solný vrch – Kamenný vrch a doplĖková propojení cyklotrasy þ. 6047 z UhlíĜského
údolí s Rychlebskými stezkami vedenými kolem Klenu a Lišþího vrchu. Ostatní zámČry,
které územní plán pĜímo neĜeší, je pĜípustné realizovat za pĜedpokladu dodržení stejných zásad jako pro upravování technických parametrĤ komunikací.
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5. ProvČĜit umístČní a dostupnost zastávek autobusové hromadné dopravy osob a navrhnout
jejich pĜípadné doplnČní.
Stávající stav infrastruktury veĜejné dopravy v území je po jejím provČĜení považován
za dostateþný. To se týká pĜedevším stávajících autobusových zastávek situovaných
na silniþních prĤtazích, kde docházková vzdálenost þiní až 600 m. Tato vzdálenost je
však dle normových hodnot (ýSN 73 6110) pro menší obce pĜípustná (limitem je cca
600 m až 700 m). Proto není ani další rozvoj infrastruktury veĜejné dopravy v tČchto lokalitách navrhován.
6. Stanovit podmínky pro výstavbu na plochách navržených pro zastavČní, které jsou situovány v blízkosti silnic II. a III. tĜídy, a to z hlediska jejich ovlivĖování externalitami dopravy (zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi).
Z provedených hlukových výpoþtĤ vyplývá, že k pĜekraþování nyní platných hygienických limitĤ nedochází ani v bezprostĜedním okolí komunikace (a to ani pro nejvyšší zatížení pro r. 2035). Vzhledem k tomu není územním plánem vyžadováno uplatĖování žádných podmínek, napĜ. doložení splnČní hygienických hlukových limitĤ pĜi situování budov vyžadujících ochranu z hlediska hygienického (pĤsobení hluku) v blízkosti silniþních komunikací apod.
2. Technická infrastruktura
2.1 Vodní hospodáĜství
1. Zachovat stávající zpĤsob zásobování obce pitnou vodou z vlastních zdrojĤ – splnČno.
2. Navrhnout rozšíĜení vodovodu pro veĜejnou potĜebu pro vymezené zastavitelné plochy –
splnČno.
3. Provést posouzení tlakových pomČrĤ vody v navrhované síti, dle potĜeby vodovod rozdČlit
na tlaková pásma – splnČno, stávající rozdČlení na tlaková pásma je vyhovující.
4. Provést posouzení stávajících vodních zdrojĤ a akumulací v obci – splnČno, zdroje
i akumulace se nacházejí na území obce ýerná Voda, jsou spoleþné pro obce ýerná
Voda a Stará ýervená Voda a jsou dostateþné.
5. Navrhnout likvidaci splaškových vod v obci dle zpracované dokumentace pro stavební
povolení výstavbou splaškové tlakové kanalizace oddílné stokové soustavy se zakonþením
na navržené obecní þistírnČ odpadních vod – splnČno.
6. Likvidaci odpadních vod objektĤ mimo dosah navrhované kanalizace ponechat stávajícím
zpĤsobem – akumulací v bezodtokových jímkách, resp. v malých domovních ýOV
s odtokem vyþištČné vody do vhodného recipientu – splnČno.
7. Vodní toky smČrovČ neupravovat a nenavrhovat jejich zatrubnČní – splnČno.
8. Nezastavovat provozní pásma pro údržbu vodních tokĤ nejvýše v šíĜce 6 m od bĜehové
hrany – splnČno pro všechny vodní toky s výjimkou ýerného potoka, který je na území
obce Stará ýervená Voda od soutoku s ýerveným potokem po hranici s obcí Velká Kraš
dle vyhlášky þ.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokĤ
a zpĤsob provádČní þinností souvisejících se správou vodních tokĤ, Ĝazen mezi
vodohospodáĜsky významné vodní toky, pro které je stanoveno provozní pásmo
pro údržbu vodních tokĤ nejvýše v šíĜce 8 m od bĜehové hrany dle zákona þ. 254/2001
Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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9. Zapracovat do územního plánu návrh revitalizace ýerveného potoka dle zpracované
projektové dokumentace a návrh protipovodĖových opatĜení na levobĜežním pĜítoku
KĜemenáþe a pravobĜežním pĜítoku ýerveného potoka – splnČno, pro protipovodĖová
opatĜení na levobĜežním pĜítoku KĜemenáþe a pravobĜežním pĜítoku ýerveného potoka
jsou vymezeny plochy zmČn v krajinČ – plochy protipovodĖových opatĜení þ. K2, K3
a K4.
10. Dbát na ochranu vodních pomČrĤ, erozní odolnost a retenþní schopnost krajiny, zastavitelné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativnČ ovlivnČny odtokové pomČry a kvalita povrchových vod – splnČno.

2.2 Energetika, spoje
1. V návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravdČpodobný vývoj elektrického pĜíkonu s pĜihlédnutím k rozšíĜení elektrického vytápČní pro 10 % bytĤ a þást objektĤ druhého
bydlení – splnČno.
2. Na základČ bilance elektrického pĜíkonu navrhnout koncepci rozvoje sítČ VN 22 kV
a rozmístČní nových trafostanic – splnČno, jsou navrženy tĜi nové trafostanice.
3. Navrhnout rozšíĜení stĜedotlakého plynovodu pro navržené zastavitelné plochy – splnČno.
4. Problematiku zásobování teplem v nové zástavbČ Ĝešit lokálním vytápČním rodinných domĤ a objektĤ rodinné rekreace a samostatnými kotelnami pro objekty bytových domĤ, obþanské vybavenosti a výrobních areálĤ – splnČno.
5. V palivo – energetické bilanci tepelných zdrojĤ preferovat ekologické spalování pevných
paliv vþetnČ biomasy (dĜevní hmoty), doplĖkovou funkcí solární a elektrické energie –
splnČno.
ýR–Státní energetická inspekce, pĜi poĜizování územnČ plánovací dokumentace, doporuþuje
aplikovat v regionu zásady stanovené Územní energetickou koncepcí Olomouckého kraje,
která je ve smyslu § 4 odst. 2 zákona þ. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, souþástí územnČ plánovací dokumentace s výjimkou technických Ĝešení navrhujících umístČní staveb a zaĜízení, tzn. podporovat úspory energie, preferovat všechny typy
obnovitelných zdrojĤ (zejména biomasu) a vytváĜet územní pĜedpoklady pro rozvoj a vyšší
uplatnČní obnovitelných zdrojĤ. Pro lokální zásobování teplem a elektĜinou zvážit využití
kombinované výroby elektĜiny a tepla využívající spalování biomasy.
Z hlediska ochrany zájmĤ dle zákona þ. 458/2000 Sb., upozorĖuje ýR-Státní energetická inspekce na „PĜechodná ustanovení“ v § 98 odst. 2 a 3 tohoto zákona a z nČho vyplývající povinnosti dodržování ochranných a bezpeþnostních pásem stanovených podle dosavadních
právních pĜedpisĤ (ochranná a bezpeþnostní pásma stanovená podle právních pĜedpisĤ pĜed
úþinností zákona þ. 458/2000 Sb. se nemČní po nabytí úþinnosti tohoto zákona). V souladu
s tČmito ustanoveními je nutno stanovovat velikost prostoru vymezujícího ochranná pásma
v elektroenergetice a bezpeþnostní pásma plynových zaĜízení.
Bere se na vČdomí, jde o obecné požadavky.
RWE, SMP Net.: Respektovat a zakreslit stávající plynárenská zaĜízení vþetnČ ochranných
a bezpeþnostních pásem.
SplnČno.
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2.3 Nakládání s odpady
1. Ve Staré ýervené VodČ navrhnout plochu pro vybudování sbČrného dvora (parc.
þ. 1483/2,1486, 1487/1, 1487/3, 1488/1, 45 st., 46 st., k.ú. Stará ýervená Voda).
SplnČno, na uvedených pozemcích je vymezena plocha výroby a skladování – plocha
pĜestavby þ. P4; realizace sbČrného dvora je zde pĜípustná.
2. Nové plochy pro skládky odpadĤ nenavrhovat – splnČno.
3. Obþanské vybavení
1. Zapracovat do územního plánu zámČry rozvoje zaĜízení obþanského vybavení obsažené v
platném územním plánu s výjimkou zámČru využití bývalého lomu ve Staré ýervené VodČ
u sportovního areálu pro spoleþensko-rekreaþní areál (výletištČ) – splnČno.
2. Zapracovat do územního plánu nové zámČry rozvoje obþanského vybavení dle PĜílohy
þ. 1. – vyhodnocení viz bod d)6.
4. VeĜejná prostranství
1. Respektovat stávající plochy veĜejnČ pĜístupné zelenČ, zapracovat do územního plánu návrh nových ploch veĜejných prostranství v souladu s § 7 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znČní vyhl. þ. 269/2009 Sb. – splnČno.
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
1. Ochrana památek
1. Respektovat nemovité kulturní památky zapsané v ÚstĜedním seznamu nemovitých kulturních památek ýR:
- þ. 32405/8-2147
/1
/2
/3
/4

Kostel Božího TČla se sloupem s kĜížem, kĜtitelnicí (kropenkou)
a sloupem NejsvČtČjší Trojice, parc. þ. 120 st., 2445/9
Kostel Božího TČla, parc. þ. 120 st.
Sloup s kĜížem, parc. þ. 120 st.
KĜtitelnice (kropenka), parc. þ. 2445/9
Sloup NejsvČtČjší Trojice, parc. þ. 2445/9

2. Respektovat památky místního významu:
–
–
–
–
–

kĜíže, kapliþky, boží muka, pomníky
kaple ve Farském lese
kostelík v Nové ýervené VodČ
figurální pomník padlým v I. svČtové válce od sochaĜe Josefa Obetha z roku 1929
Stará a Nová kaolinová jáma (povrchové doly na kaolinit); v druhé z nich železniþní
tunel s portálem s pilastry z roku 1921.

3. Respektovat vymezené lokality s vyšší pravdČpodobností výskytu archeologických situací.
Veškeré nemovité kulturní památky, památky místního významu i lokality s vyšší pravdČpodobností výskytu archeologických skuteþností jsou respektovány.
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2. Ochrana pĜírody
1. PĜi návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a vyhláškou þ. 395/1992 Sb. – splnČno.
2. Zapracovat do územního plánu regionální prvky ÚSES dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znČní Aktualizace þ. 1 (nadregionální biocentrum þ. 89 Smolný, regionální biocentrum þ. 483 Kamenný vrch, nadregionální biokoridor þ. K 86, regionální biokoridor þ. 826). Vymezit v územním plánu lokální prvky ÚSES. Stanovit zásady pro zabezpeþení plné biologické funkþnosti vymezených úsekĤ ÚSES vþetnČ opatĜení pro lesní
pĤdní fond a nezbytné zmČny druhĤ pozemkĤ a zmČny v jejich využití.
SplnČno s výjimkou vymezení nadregionálního biokoridoru K 86; v ZÚR OK je vymezen
tČsnČ za hranicí obce Stará ýervená Voda, na území obce ýeská Ves a takto je vymezen
i v územním plánu ýeské Vsi.
3. Respektovat významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona þ. 114/1992 Sb.,
o ochranČ pĜírody a krajiny ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – lesy, rašeliništČ, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. PĜi návrhu zastavitelných ploch dbát na zachování významných krajinných prvkĤ, kulturních dominant krajiny, harmonické mČĜítko a vztahy
v krajinČ – splnČno.
4. Respektovat vzrostlou zeleĖ na nelesní pĤdČ, zejména doprovodné porosty vodních tokĤ
a komunikací – splnČno.
MČÚ Jeseník, ochrana pĜírody:
1. PĜi Ĝešení ÚPO respektovat památný strom „Lípa velkolistá“ na p.þ. 1145 k.ú. Nová
ýervená Voda vþetnČ jeho ochranného pásma, ve kterém v souladu s § 46 odst. 3 zákona
není dovolena žádná škodlivá þinnost – památný strom i jeho ochranné pásmo jsou respektovány.
2. Z hlediska ochrany krajinného rázu dohodnout v souladu ustanovením § 12 odst. 4 zákona prostorové uspoĜádání a výškové limity pro stavby v novČ navrhovaných plochách bydlení, rekreace a výroby – týká se lokalit þ. 1 až 9, 15 až 18 a zejména lokality þ. 13 a 19.
Pro navržené plochy smíšené obytné venkovské SO je stanovena v souladu s charakterem
stávající zástavby max. podlažnost 1 NP, pro plochy plochy obþanského vybavení 2 NP,
pro plochy bydlení v bytových domech 3 NP; pro plochy výroby a skladování max. podlažnost stanovena není.
3. V rámci pĜípravných prací a sbČru dat pro nový ÚPO aktualizovat plán místního ÚSES
s ohledem na již zpracované KPÚ a JPÚ v daném obvodu. Nejsou-li, potom s ohledem na
aktuální stav pĜírodních pomČrĤ v území.
Komplexní pozemkové úpravy v Ĝešeném území zpracovány nejsou, vymezení ÚSES je
provedeno autorizovaným zpracovatelem s pĜihlédnutím k pĜírodním pomČrĤm.
4. Stanovit limity pĜípustného využití území u stávající i novČ navrhované veĜejné a krajinné
z elenČ a v prvcích místního ÚSES – limity využití území se v územním plánu nestanovují,
vyplývají ze zákonĤ a pĜedpisĤ. PĜípustné a nepĜípustné využití je stanoveno pro jednotlivé funkþní plochy, tedy i pro plochy zelenČ.
5. V lokalitách s významnými panoramatickými pohledy a cennými krajináĜskými hodnotami - jako nepĜípustné stanovit umisĢování reklamních zaĜízení a billboardĤ, nových nadzemních vedení, VTE, FVE a podobných staveb.
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V Ĝešeném území nejsou vymezeny žádné lokality s významnými panoramatickými pohledy, cenné krajináĜské hodnoty má prakticky celé území obce, s výjimkou zastavČné þásti.
Problematika reklamních zaĜízení apod. je podrobnost nad rámec územního plánu, fotovoltaické elektrárny ani jiné výškové stavby se nenavrhují. Nová nadzemní vedení jsou
navržena v krátkých úsecích – pĜípojky k navrženým trafostanicím.
6. U lokality þ. 20 - provČĜit soulad umístČní VTE s územní studií VČtrné elektrárny na území Olomouckého kraje. V pĜípadČ souladu požadujeme po investorovi konkretizovat technické Ĝešení stavby vþetnČ doprovodných zaĜízení a zajistit zpracování dokumentace o posouzení jejích vlivĤ na ŽP podle zákona þ. 100/2001 Sb. v platném znČní.
Od zámČru výstavby vČtrných elektráren bylo upuštČno, na celém území obce je výstavba
vČtrných elektráren uvedena jako nepĜípustná.
7. U lokality þ. 14 - zapracovat návrh na rozšíĜení obory tak, aby nedošlo k rušení veĜejnČ
pĜístupných úþelových komunikací, stezek a pČšin nebo omezení volné prĤchodnosti krajinou, která je zaruþena v souladu s § 63 zákona a podmínek v nČm uvedených.
SplnČno, v územním plánu je stanovena podmínka, že pĜi rozšíĜení obory je nutno zachovat prĤchodnost plochou obory pro pČší a nepĜipustit zrušení veĜejnČ pĜístupných úþelových komunikací.
8. K ostatním požadavkĤm na rozvoj území obce v souþasné pĜípravné fázi nemáme pĜipomínky - lokality þ. 10, 11, 12, parkovištČ a chodníky – bere se na vČdomí.
NČkteré podklady k uvádČným skuteþnostem jsou k dispozici na odboru životního prostĜedí
MČÚ Jeseník. V pĜípadČ stĜetu zájmĤ navrhujeme provést spoleþné terénní šetĜení za úþasti
zpracovatele ÚPO.
3. Ochrana pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa
1. Pro navržené plochy zastavitelného území stanovit limit – 50 m od okraje pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa – tento limit nesplĖují zastavitelné plochy þ. Z3, Z5, Z6, Z7,
Z22, Z23, Z24 a Z25 a plocha pĜestavby P16.
2. PĜípadné odnČtí nebo omezení pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa navrhnout v souladu
s ust. § 14, odst. 1) zákon þ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze Ĝešit alternativou – umístČním navrhované plochy mimo pozemky urþené k plnČní funkcí lesa.
V územním plánu je navržen k záboru pouze jeden pozemek urþený k plnČní funkcí lesa –
jde o pozemek, který je ve skuteþnosti odlesnČn a využíván jako hĜištČ (je souþástí zastavitelné plochy þ. Z7).
KÚOK ŽP-ochrana lesa, upozorĖuje na ustanovení § 13 lesního zákona, kde je uvedeno,
že veškeré pozemky urþené k plnČní funkcí lesa (dále jen PUPFL) musí být úþelnČ obhospodaĜovány, jejich využití k jiným úþelĤm je zakázáno. V souladu s ustanovením § 14 lesního
zákona jsou poĜizovatelé územnČ plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa a Ĝídit se pĜitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdĤvodnit taková Ĝešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostĜedí a ostatních celospoleþenských zájmĤ nejvhodnČjší. Pokud dojde k dotþení PUPFLu je nutné respektovat požadavky lesního zákona a vyhodnotit pĜedpokládané dĤsledky navrhovaného Ĝešení na pozemky urþené k plnČní funkcí lesa (PUPFL). Pokud nedojde k dotþení PUPFL je nutné tuto skuteþnost uvést v textu územnČ plánovací dokumentace.
SplnČno, viz pĜedchozí text.
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4. Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu
1. Respektovat zásady dané zákonem þ. 334/1992 Sb., o ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a vyhláškou MŽP þ. 13/1994 Sb., kterou se upravují nČkteré podrobnosti ochrany ZPF, Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a pĤdy ze dne
12. 6. 1996 þj. OOLP/1067/96 k odnímání zemČdČlské pĤdy pro nezemČdČlské úþely dle
jejího zaĜazení do tĜíd ochrany a zákonem þ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmČnČ a doplnČní
nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
SplnČno.
2. Jako zastavitelné plochy pĜednostnČ navrhnout plochy uvnitĜ zastavČného území, stavební
proluky a plochy po odstranČných stavbách. Pokud bude pro nezemČdČlské využití zabírána zemČdČlská pĤda mimo zastavČné území, je nutno respektovat území organizaci zemČdČlské výroby, nenarušit síĢ zemČdČlských komunikací, zachovat funkþnost meliorací
a odnímat jen nejnutnČjší plochy. Pro nezastavČné území stanovit takové podmínky, které
umožní na tČchto pozemcích vybudování polní cestní sítČ a spoleþných zaĜízení (vodohospodáĜských, protierozních, apod.).
SplnČno, v územním plánu je vymezena Ĝada ploch pĜestavby – ploch zborĤ bývalé zástavby, které se navrhují k novému využití. Navržené zastavitelné plochy jsou zþásti vymezeny
uvniĜ zastavČného území, ostatní na zastavČné území bezprostĜednČ navazují. Možnost vybudování polní cestní sítČ a spoleþných zaĜízení v nezastavČném území vyplývá ze stavebního zákona a územní plán tuto možnost potvrzuje.
KUOK ŽP-ZPF. ěešení bude v dalším stupni zpracování posuzováno a hodnoceno orgánem
ochrany ZPF v rozsahu stanoveném v ýl. II Metodického pokynu MŽP ýR OOLP/1067/96,
ve vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným v § 4 a 5 odst. 1 zákona þ. 334/1992 Sb.,
o ochranČ ZPF ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a postupĤm podle § 3 a § 4 provádČcí vyhlášky MŽP þ. 13/1994 Sb.
Bere se na vČdomí.
MŽP. Za ochranu zemČdČlského pĤdního fondu je pĜíslušným orgánem ochrany zemČdČlského pĤdního fondu (dále jen „ZPF“) k Ĝízení podle § 5 odst. 2 zákona þ. 334/1992
Sb., o ochranČ ZPF, v platném znČní, Krajský úĜad Olomouckého kraje. Pro úplnost však
upozorĖujeme, že pokud bude pĜedmČtem Ĝešení návrhu územního plánu i plocha o výmČĜe nad 10 ha, je tĜeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ýR þ.j. OOLP/1067/96
(Metodický pokyn váže Krajský úĜad Olomouckého kraje povinností projednat vČc s MŽP,
viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
Bere se na vČdomí.
5. Ochrana ovzduší
1. PĜi návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem þ. 201/2012 Sb., o ochranČ ovzduší; Ĝešit návaznost na plánování orgánĤ ochrany ovzduší – splnČno.
2. Respektovat požadavky a opatĜení ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Integrovaném
programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší
Olomouckého kraje – splnČno.
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g) Požadavky na veĜejnČ prospČšné stavby, veĜejnČ prospČšná opatĜení a asanace
1. Vymezit v územním plánu veĜejnČ prospČšné stavby (stavby pro veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu), veĜejnČ prospČšná opatĜení (opatĜení nestavební povahy, sloužící
ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochranČ pĜírodního a kulturního bohatství)
a asanace.
SplnČno, jsou vymezeny veĜejnČ prospČšné stavby a veĜejnČ prospČšná opatĜení.
h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních pĜedpisĤ (napĜíklad požadavky
na ochranu veĜejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpeþnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany pĜed povodnČmi a jinými rizikovými pĜírodními jevy)
Ochrana ložisek
1. Respektovat výhradní ložiska, chránČná ložisková území a dobývací prostory nerostných
surovin:
- B 3099101 Vidnava
- B 3067200 Nová ýervená Voda
- CHLÚ 0990101 Vidnava I.
- CHLÚ 06720000 Nová ýervená Voda
- DP 70886 Nová ýervená Voda.
2. Respektovat evidovaná poddolovaná území:
- 4228 Dolní ýervená Voda
- 4216 Stará ýervená Voda
- 4218 Nová ýervená Voda 2
- 4232 Nová ýervená Voda 3
- 4191 Nová ýervená Voda 4
- 4197 ýeská Ves – Špiþák (Klen) – jihozápad.
3.

Respektovat významné geologické lokality:
- Nová ýervená Voda (ID 2577)
- Kaolinový odkliz u Vidnavy (ID 2579)
- StĜíbrný vrch u Nové ýervené Vody (ID 2580).

V územním plánu jsou uvedena, zakreslena a respektována veškerá výše uvedená chránČná
ložisková území, výhradní ložiska a dobývací prostory nerostných surovin. Poddolovaná
území jsou uvedena a zakreslena dle aktuální evidence, výše uvedený výþet neodpovídá skuteþnosti – poddolované území 4197 neleží na území obce Stará ýervená Voda, poddolované
území 4216 bylo zrušeno a ve výþtu chybí poddolované území 4220.
MŽP. Za státní správu geologie: na k.ú. Dolní ýervená Voda zasahuje ovČĜené ložisko žáruvzdorných jílĤ Vidnava (þíslo lož. 099 101). Pro uvedené ložisko bylo stanoveno chránČné
ložiskové území. Organizací povČĜenou ochranou a evidencí ložiska Vidnava je organizace
ProGeo Colsunting s.r.o.
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Na k.ú. Nová ýervená Voda bylo ovČĜeno výhradní ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu Nová ýervená Voda (þíslo ložiska B3 067 200) pro ložisko byl stanovený
stejnojmenný dobývací prostor a chránČné ložiskové území. Organizací povČĜenou ochranou
a evidencí ložiska Nová ýervená Voda je Kamenolom Nová ýervená Voda s.r.o.
Prostory obou výhradních ložisek nerostných surovin jsou proto v souladu s ustanovením § 13
zákona þ. 62/1988 Sb., v platném znČní, považovány za území se zvláštními podmínkami geologické stavby. Jejich zákresy jsou zobrazeny v mapách ložiskové ochrany vydaných z povČĜení MŽP ýeskou geologickou službou-Geofond. Podle pĜíslušných ustanovení horního zákona
musí orgány územního plánování již v etapČ zpracování ÚPD zajistit územní ochranu prostoru ložiska této suroviny a v pĜípadČ územního Ĝízení dále postupovat v souladu s § 13 zák. þ.
62/1988 Sb., v platném znČní.
Bere se na vČdomí, viz pĜedchozí text.
ýGS, oblastní geologové: V kapitole h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních
pĜedpisĤ….,. jsou v souladu s legislativními požadavky uvedena ložiska, dobývací prostor
a chránČná ložisková území, která jsou limitem území. PĜi zpracování územního plánu by však
mČla být alespoĖ v textové þásti uvedena i další ložiska a prognózní zdroje, které se vyskytují
v Ĝešeném území. Jsou to ložisko scheelitu (N 5052300 Vápenná a N 5051900 Luþní potokLišþí vrch) a dále jedno tČleso ložiska grafitu (N 5052200 ýeská Ves) a evidované prognózní
zdroje kĜemene (Q 9082200 Stará ýervená Voda), dekoraþního kamene (Q 9407100 Nová
ýervená Voda-Kamenitý) a stavebního kamene (Q 928800 Nová ýervená Voda-JestĜábí
vrch).
V seznamu poddolovaných území chybí poddolované území 4220 Nová ýervená Voda 1 a navíc je uvedeno poddolované území 4197 ýeská Ves — Špiþák — jihozápad, které leží již
na k.ú. ýeská Ves. V souþasné dobČ probíhá aktualizace poddolovaných území, která se týká
i obce Stará ýervená Voda. VýraznČ omezeno bude poddolované území 4228 (kaolín) a poddolované území 4216 se posune výraznČ k východu.
V seznamu významných geologických lokalit jsou uvedeny všechny evidované lokality.
Doplnit lze, že na Ĝešeném území není evidováno žádné sesuvné území.
Výše uvedená nebilancovaná ložiska a evidované prognózní zdroje jsou doplnČny do textové
i grafické þásti územního plánu, pĜehled a zákres poddolovaných území je upraven podle
aktuálních údajĤ ýeské geologické služby (www.geology.cz).
Požadavky na ochranu veĜejného zdraví
4.

PĜi návrhu Ĝešení respektovat imisní zatížení území, vycházet z dostupných podkladĤ –
splnČno.

5.

PĜi návrhu nových lokalit provČĜit hlukové zatížení území (silnice, hluþné provozy)
dle dostupných podkladĤ (sþítání dopravy, hluková mapa), vycházet z hlukové mapy
Olomouckého kraje, Ecological Consulting a.s. – dle dostupných podkladĤ není Ĝešené
území zatíženo nadmČrnČ ani hlukem z dopravy ani hlukem z výrobních provozĤ.

6. Respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem vysokého napČtí, prĤmyslové
výroby, zemČdČlských závodĤ, hĜbitova (viz zák. þ. 256/2001 Sb. o pohĜebnictví - § 17,
odst.2), pro tČžbu nerostných surovin, komunikací, letištČ atd. – ochranná pásma
vyplývající ze zákonĤ a vyhlášek jsou respektována, výrobní areály stanovená ochranná
pásma nemají, letištČ se v Ĝešeném území nenachází.
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Krajská hygienická stanice Ol. kraje:
V souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnČní tČchto podmínek:
l)PĜi vzniku nových ploch smíšených, lokalit pro bydlení v návaznosti na nové plochy pro rekreaci, ploch pro prĤmyslovou a zemČdČlskou výrobu, pĜípadnČ navazujících úpravách dopravního systému (smČrové úpravy na silnicích III/4562 a III/4563, nové odstavné a parkovací plochy, místní obslužné komunikace, nové garáže, zastávky autobusové dopravy atd.)
v obci þi odstranČní nČkterých dopravních závad mĤže dojít v tČchto lokalitách ke zmČnám
zátČže obytné zástavby hlukem z dopravy, sportovní, obchodní þi výrobní þinnosti. Této skuteþnosti je tĜeba vČnovat v budoucnu pĜi stavebním Ĝízení zvýšenou pozornost s pĜihlédnutím ke zpracování nových hlukových map a novým výpoþtĤm v hlukových studiích. Tuto zátČž je nutno zohlednit a navrhnout úþinná protihluková opatĜení, pĜípadnČ stavební plochy
pro obytnou zástavbu již nyní vypustit. Zvýšenou pozornost je potĜeba vČnovat rovnČž druhu
podnikatelské þinnosti ve výrobní a smíšené zástavbČ ve vztahu ke zmČnám zátČže obytné zástavby možným produkovaným hlukem (nutno navrhnout rovnČž úþinná protihluková opatĜení, pĜípadnČ stavební plochy pro obytnou zástavbu rovnČž vypustit-viz § 30 zákona þ.
258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 naĜízení vlády þ. 272/2011 Sb. – opatĜení týkající se ochrany
uzdraví obyvatel pĜed hlukem).
Jde o obecné pžadavky, které vesmČs nejsou obsahem územního plánu – podrobnosti nepĜíslušející územnímu plánu. PĜípustné a nepĜípustné využití jednotlivých funkþních
ploch je stanoveno v rozsahu, který stavební zákon pro územní plán pĜipouští.
2)Je bezpodmíneþnČ nutno zajistit zásobování pitnou vodou do lokalit pro novou zástavbu,
zajistit a navrhnout pĜípadná nová ochranná pásma vod. zdrojĤ a respektovat stávající (§ 3
zákona þ.258/2000 Sb. a § 4 vyhlášky þ. 252/2004 Sb. - opatĜení týkající se ochrany zdraví
obyvatel pĜi zajištČní dodávky pitné vody za dodržení rozsahu požadovaných ukazatelĤ).
Pro nové zastavitelné plochy je navrženo rozšíĜení vodovodní sítČ, stávající ochranná pásma vodních zdrojĤ jsou respektována, návrh nových ochranných pásem není zapotĜebí.
3)Hluþné provozy vymístit mimo obytnou zónu, upĜesnit zpĤsob a druh podnikatelské þinnosti
v návaznosti na obytnou zástavbu (viz § 30 zákona þ. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 naĜízení
vlády þ. 272/2011 Sb. - opatĜení týkající se ochrany uzdraví obyvatel pĜed hlukem).
V Ĝešeném území nejsou hluþné provozy, které by bylo nutno vymístit z obytné zástavby.
PĜípustné a nepĜípustné využití jednotlivých funkþních ploch je stanoveno tak, aby obytná
zástavba nebyla obtČžována hlukem.
4)Navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem vysokého napČtí,
léþebných zdrojĤ, ZPF, lesa, pĜípadných dČtských zaĜízení, budov sloužících k tČlovýchovným a rekreaþním úþelĤm, prĤmyslové výroby, zemČdČlských závodĤ, školských zaĜízení,
budov sloužících k obytným, zdravotnickým a potravináĜským úþelĤm, hĜbitova (viz zák.
þ. 256/2001 Sb. o pohĜebnictví - § 17 odst.2), pĜípadnČ pro tČžbu nerostných surovin, komunikací, železnice atd. - opatĜení týkající se ochrany uzdraví obyvatel napĜ. pĜed hlukem
a dalšími noxami výše neuvedenými.
Územní plán nenavrhuje ochranná pásma, ta jsou stanovena zákony, vyhláškami, rozhodnutími apod. Stanovená ochranná pásma jsou respektována.
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Požadavky civilní ochrany
7. V obci nejsou evidovány zvláštní zájmy z hlediska civilní ochrany, obrany a bezpeþnosti
státu. Stanovit podmínky pro zajištČní civilní ochrany. Respektovat zdroje požární vody.
Bere se na vČdomí, jde o obecné požadavky.
Hasiþský záchranný sbor Ol. kr. K vytvoĜení podmínek pro správnou þinnost integrovaného
záchranného systému je nutné zejména v oblasti funkþnosti systému ochrany obyvatelstva vytvoĜit podmínky pro vzdČlávání, varování a informování obþanĤ. Dále se vČnovat rozvoji
a ochranČ kritické infrastruktury, která je nezbytnou souþástí potĜeb pro udržitelný rozvoj
posuzovaného území. Nedílnou souþástí musí být zohlednČní dopadu novČ pĜipravovaných
Ĝešení na funkþní systém ochrany obyvatelstva hendikepovaných a zdravotnČ postižených obþanĤ a na rozvoj systému ochrany obyvatelstva v turistických a rekreaþních oblastech.
PĜi Ĝešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb, tak bývalých výrobních a skladovacích areálĤ pĜedevším z pohledu bezpeþnosti obyvatelstva (nebezpeþí vzniku
požárĤ, mimoĜádných událostí s únikem nebezpeþných látek atd.).
Dopravní infrastrukturu požadujeme Ĝešit i z pohledu bezpeþnosti obyvatelstva, které je ohroženo zejména hustotou silniþního provozu a pĜeplnČním ulic zaparkovanými vozidly. Totální
neprĤjezdnost pro vozidla zasahujících složek IZS vede k zamezení možnosti poskytnout nezbytnou a státem garantovanou pomoc obyvatelstvu. Stavby nových komunikací vþetnČ úprav
komunikací stávajících by mČly odpovídat požadavkĤm na zajištČní pĜíjezdu a pĜístupu techniky složek integrovaného záchranného systému vþetnČ tČžké techniky jednotek požární
ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektĤ, kde jsou technickými a právními
pĜedpisy požadovány. S tímto souvisí i Ĝešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových plochách, zejména u bytové výstavby.
V technické infrastruktuĜe pĜi Ĝešení zásobování vodou požadujeme navrhnout i zásobování
vodou k hasebním úþelĤm, a to v souladu s pĜíslušnými technickými a právními pĜedpisy.
V lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odbČrných míst, ani z požárních vodovodĤ, vytvoĜit podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojĤ požární vody (požární nádrže, studny, odbČrní místa z vodních ploch atd.).
PĜi Ĝešení zásobování plynem doporuþujeme Ĝešit návrhy hlavních tras plynovodĤ i s ohledem
na bezpeþnost obþanĤ.
Bere se na vČdomí, požadavky nad rámec Ĝešení územního plánu.
Ochrana pĜed povodnČmi
8.

Respektovat záplavové území ýerného potoka a jeho aktivní zónu, stanovit podmínky
v záplavovém území.
Záplavové území ýerného potoka je stanoveno zcela mimo zastavČné území, kde se žádná výstavba nenavrhuje ani nepĜipouští.

i) Požadavky a pokyny pro Ĝešení hlavních stĜetĤ zájmĤ a problémĤ v území
1. ProvČĜit a pĜípadnČ zapracovat do územního plánu konkrétní zámČry a požadavky obce
a obþanĤ, uvedené v PĜíloze þ. 1 – PĜehled zámČrĤ a požadavkĤ k zapracování do územního plánu a vyznaþené v PĜíloze þ. 2 – Problémový výkres – viz vyhodnocení v bodČ d)6.
2. JednoznaþnČ vymezit prvky územního systému ekologické stability – splnČno.
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3. ěešit stĜety zájmĤ a problémy v území vyplývající z ÚAP ORP Jeseník – viz vyhodnocení
v bodČ b)1.
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch pĜestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
1. ěešené území se nenachází na rozvojové ose ani v rozvojové oblasti – bere se na vČdomí.
2. V grafické þásti vymezit zastavitelné plochy, které budou tvoĜit plochy vhodné k zastavČní
a plochy pĜestavby. V textové þásti uvést jejich charakteristiku.
SplnČno.
3. Nenavrhovat nové plochy bydlení v odlouþených lokalitách bez návaznosti na zastavČné
území – splnČno s výjimkou zastavitelné plochy þ. Z25, která je situována mimo souvislou zástavbu obce; do územního plánu je zapracována na základČ schváleného zadání.
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorĤ, ve kterých bude uloženo provČĜení zmČn
jejich využití území studií
1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje Ĝešeného území bude vyžadovat, vymezit
plochy a koridory, ve kterých bude uloženo provČĜení zmČn jejich využití území studií.
Navržené Ĝešení nevyžaduje vymezení ploch nebo koridorĤ, ve kterých bude uloženo
provČĜení zmČn jejich využití území studií.
l) Požadavky na vymezení ploch a koridorĤ, pro které budou podmínky pro rozhodování o zmČnách jejich využití stanoveny regulaþním plánem
1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje Ĝešeného území bude vyžadovat, vymezit
plochy a koridory, pro které budou podmínky pro rozhodování o zmČnách jejich využití
stanoveny regulaþním plánem.
Navržené Ĝešení nevyžaduje vymezení ploch nebo koridorĤ, ve kterých budou podmínky
pro rozhodování stanoveny regulaþním plánem.
m) Požadavky na vyhodnocení vlivĤ územního plánu na udržitelný rozvoj území
1. Do Ĝešeného území zasahuje v EVL Rychlebské hory – Sokolský hĜbet, v þásti lesního
území, které je stabilizované a není dotþeno žádnými zámČry. NepĜedpokládá se, že navržené zámČry budou mít vliv na životní prostĜedí, proto není stanoven požadavek na vyhodnocení vlivĤ na udržitelný rozvoj.
Žádná stanovená ptaþí oblast se v Ĝešeném území nenachází.
Stanovisko Krajského úĜadu, životní prostĜedí:
-v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona:
Koncepce (návrh zadání ÚP) nemĤže mít samostatnČ nebo ve spojení s jinými koncepcemi
významný vliv na pĜíznivý stav pĜedmČtu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality
ani ptaþí oblasti.
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ZdĤvodnČní: Orgán ochrany pĜírody vycházel z koncepce „Návrh zadání územního plánu
Stará ýervená Voda“. Do zájmového území zasahuje evropsky významná lokalita (dále
„EVL“) CZ0714086 Rychlebské hory – Sokolský hĜbet, kde je pĜedmČtem 11 typĤ pĜírodních
stanovišĢ a dva evropsky významní živoþichové. Koncepce neobsahuje žádné þinnosti, které by
mohly na jmenované EVL ovlivnit její pĜedmČty ochrany. Na základČ posouzení koncepce
lze tak konstatovat, že koncepce nemĤže mít pĜímé, nepĜímé þi sekundární vlivy na pĜedmČty
ochrany lokalit soustavy NATURA 2000.
Bere se na vČdomí.
-podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí
Z posouzení obsahu návrhu zadání, na základČ kritérií uvedených v pĜíloze þ. 8 zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí a vyjádĜení vČcnČ pĜíslušných oddČlení odboru životního
prostĜedí a zemČdČlství Krajského úĜadu Olomouckého kraje, provedl krajský úĜad, jako dotþený orgán ve smyslu stavebního zákona, posouzení vlivĤ územnČ plánovací dokumentace
na životní prostĜedí podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, s následujícím závČrem: „územní plán Stará ýervená Voda“ je nezbytné a úþelné komplexnČ posuzovat z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí.
Nedílnou souþástí Ĝešení „územního plánu Stará ýervená Voda“ v dalším stupni územnČ plánovací dokumentace bude: Vyhodnocení vlivĤ územního plánu na životní prostĜedí zpracované, na základČ § 19 odst. 2 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu
(stavební zákon), v rozsahu pĜílohy stavebního zákona, autorizovanou osobou dle § 10i odst.
4 zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí. Vyhodnocení vlivĤ na životní prostĜedí musí
postihnout vlivy navrhovaných zmČn na složky životního prostĜedí a na veĜejné zdraví. Souþástí vyhodnocení bude i návrh pĜípadných opatĜení k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci
negativních vlivĤ na životní prostĜedí a veĜejné zdraví. Vyhodnocení vlivĤ na životní prostĜedí
bude zpracováno zejména s ohledem na: - Posouzení dopadĤ investiþního zámČru na krajinný
ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnČní hydrologických pomČrĤ. - Stávající a budoucí zátČž zájmového území hlukem a imisemi. - Bude vypracována kapitola ZávČry a doporuþení
vþetnČ návrhu stanoviska dotþeného orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska
negativních vlivĤ na životní prostĜedí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem
souhlasit, souhlasit s podmínkami vþetnČ jejich upĜesnČní, anebo nesouhlasit. - Vyhodnocení
záboru ZPF a nárĤstu dopravy. - V pĜípadČ konceptu - variantní Ĝešení zámČrĤ, urþení poĜadí
jednotlivých variant z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí, ve kterém jsou jednotlivé varianty
pĜípustné a za jakých podmínek jsou pĜípustné, vþetnČ pĜípadných kompenzaþních opatĜení,
která by mohla tyto negativní vlivy zmírnit nebo úplnČ eliminovat.
Návrh Ĝešení územnČ plánovací dokumentace, vþetnČ vyhodnocení vlivĤ na životní prostĜedí
pĜedá poĜizovatel (v listinné a elektronické podobČ) krajskému úĜadu pro úþely vydání stanoviska k vyhodnocení vlivĤ na životní prostĜedí. ZdĤvodnČní: PĜedmČtem Ĝešení územního plánu jsou funkþních ploch bydlení pro výstavbu RD, sbČrného dvora, cviþištČ pro hasiþe, víceúþelového hĜištČ, ploch pro rozvoj výroby, agroturistiku, parkovišĢ a chodníkĤ a ploch pro výstavbu vČtrných elektráren. Krajský úĜad uplatnil požadavek na zpracování posouzení územního plánu z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí (SEA) zejména z dĤvodu ploch pro výstavbu
vČtrných elektráren. 3 S ohledem na obecnost ÚPD (jen obecný popis zámČrĤ v nČm Ĝešených
bez konkrétních parametrĤ) souþasnČ krajský úĜad upozorĖuje, že tímto stanoviskem není
dotþena povinnost investora – oznamovatele zámČru postupovat ve smyslu ustanovení § 6
a následujících tohoto zákona, upravujících posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, pokud budou tyto zámČry naplĖovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí.
Posouzení vlivĤ zámČru na životní prostĜedí je pak jedním z podkladĤ v následujících Ĝízeních
dle zvláštních právních pĜedpisĤ.
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V rámci odĤvodnČní ÚP bude zpracováno vyhodnocení vlivĤ ÚP na udržitelný rozvoj území
v rozsahu dle pĜílohy þ. 5 k Vyhlášce 500/2006 Sb.
SplnČno, Vyhodnocení vlivĤ Územního plánu Stará ýervená Voda na udržitelný rozvoj
území je zpracováno jako samostatný elaborát.
n) Požadavek na zpracování konceptu, vþetnČ požadavkĤ na zpracování variant
1. Územní plán bude zpracován bez konceptu Ĝešení a bez variant.
Bere se na vČdomí.
p) Požadavky na uspoĜádání obsahu návrhu územního plánu a na uspoĜádání obsahu
jeho odĤvodnČní s ohledem na charakter území a problémy k Ĝešení vþetnČ mČĜítek
výkresĤ a poþtu vyhotovení
1. Územní plán bude zpracován v souladu se zákonem þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a s jeho provádČcími vyhláškami (vyhláška þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ plánovací dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti, vyhláška þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znČní vyhlášky þ. 269/2009 Sb.).
2. Elaborát územního plánu Stará ýervená Voda bude mít dvČ þásti :
• I. Návrh územního plánu
• II. OdĤvodnČní územního plánu
I. Návrh územního plánu bude obsahovat :
I.A Textovou a tabulkovou þást
II.B Grafickou þást :
1. Výkres základního þlenČní území
2. Hlavní výkres
3. Výkres dopravy
4. Výkres vodního hospodáĜství
5. Výkres energetiky a spojĤ
6. Výkres veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací

1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000

II. OdĤvodnČní územního plánu bude obsahovat :
I.A Textovou a tabulkovou þást
II.B Grafickou þást
7. Koordinaþní výkres
8. Výkres pĜepokládaných záborĤ pĤdního fondu
9. Výkres širších vztahĤ

1 : 5000
1 : 5000
1 : 50 000

SplnČno, doplnČna je ještČ þást III. Vyhodnocení vlivĤ Územního plánu Stará ýervená
Voda na udržitelný rozvoj území.
3. Územní plán Stará ýervená Voda bude pĜedán:
- v tištČné formČ - ve fázi Návrh ve 2 vyhotoveních, výsledný územní plán po vydání ve 4
vyhotoveních
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- ve dvou vyhotoveních na CD nosiþi: grafická þást ve formátech shp a pdf, textová þást
ve formátech doc, xls a pdf.
Grafická þást bude odpovídat požadavkĤm Metodiky digitálního zpracování územnČ plánovací dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datový model-metodika MINIS 2.2 digitální
zpracování ÚPD.
SplnČno.
Úpravy návrhu Územního plánu Stará ýervená Voda po projednání dle § 50 stavebního
zákona
MČÚ Jeseník, odbor stavebního úĜadu, majetku a investic (dále jen "poĜizovatel"), jako
úĜad územního plánování pĜíslušný podle § 6 odst. 1 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "stavební
zákon"), projednal v souladu s § 50 stavebního zákona návrh Územního plánu Stará ýervená
Voda. PoĜizovatel ve spolupráci s urþeným zastupitelem, v souladu s § 51 odst. 1 stavebního
zákona, vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona a zpracoval
požadavky pro opravu návrhu územního plánu.
Požadavky byly splnČny takto:
KUOK-Ochrana pĜírody
-

sjednotit názvy prvkĤ územního systému ekologické stability s jejich názvy užívanými
ZUR OK – splnČno

-

plochu Z4 vypustit z návrhu, plochu Z3 zĤstane ponechána, doplnit odĤvodnČní na str. 51
proþ se umisĢuje na tomto místČ – splnČno, plocha þ. Z4 byla vypuštČna, odĤvodnČní pro
plochu þ. Z3 je doplnČno

-

doplnit podmínku k oplocení obory – zachovat prĤchodnost krajinou – splnČno, podmínka je doplnČna do kap. E.3 Prostupnost krajiny a do tab. þ. 20 Plochy obory NO.

KUOK-Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu
-

u navržené zastavitelné plochy Z9 – VS stanovit závazné poĜadí zmČn v území (etapizace)
v rozsahu minimálnČ dvou etap zástavby, tj. I. krok stanovit v návaznosti od stávající plochy VS smČrem severním po plochu VZ – stávající fa Agro. II. krok – zástavba od VS
smČrem jižním postupnČ k Z 10 – splnČno.

KÚOK-Odbor SR
1. U ploch VZ a VS v kap. F, tab. 10, 11 upravit-vypustit text v pĜípustném využití „stavby
pro komerþní výrobu energie“, kterými mohou být vČtrné elektrárny (VTE), které ale
nejsou dle krajské US-VTE na území obce povoleny – splnČno, text je upraven, výstavba
vČtrných elektráren je stanovena jako využití nepĜípustné.
2. Doplnit ve výkrese širších vztahĤ jevy, náležející do podrobnosti ÚP s pĜesahem do sousedících k.ú. (napĜ. VN 22 kV, lokální ÚSES, apod.) – splnČno.
Vymezení K86 provČĜit a upĜesnit jeho vymezení pĜi hranici s obcí ýeská Ves dle ÚAP, kde
je vymezeno i na území obce Stará ýervená Voda – v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje je nadregionální biokoridor K86 vymezen tČsnČ za hranicí obce Stará ýervená Voda, na území obce ýeská Ves; v Územním plánu ýeské Vsi je vymezen zcela na
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území obce ýeská Ves. Do Územního plánu Stará ýervená Voda proto biokoridor K86 není
zapracován.
ýGS, Správa oblastních geologĤ
Dokumentaci upravit dle požadavkĤ v pĜíloze, pĜimČĜenČ v rámci ÚP.
V textové þásti II.A OdĤvodnČní územního plánu jsou opraveny chybné údaje o poddolovaných územích a hlavních dĤlních dílech v kap. E.1, oddílech a) PĜírodní podmínky – Nerostné suroviny, poddolovaná a sesuvná území a e) Limity využití území. V Koordinaþním
výkrese jsou upraveny zákresy poddolovaných území a hlavních dĤlních dČl a doplnČny
zákresy prognózních zdrojĤ, a to podle aktuálních podkladĤ ýeské geologické služby(www.geology.cz). Radonové riziko – informace o údajnČ namČĜených extrémních hodnotách nemá zpracovatel k dispozici, proto nejsou do této kapitoly doplnČny. Do kapitoly
E.1 d) Kulturní a historické hodnoty území jsou doplnČny informace o tČžbČ kameniva
ve Staré ýervené VodČ.
AOPK-Krajské stĜedisko Olomouc
Zohlednit v textu pĜípustného využití území v kap. F tab. þ. 14 návrhu text o „pĜírodČ blízká
protipovodĖová opatĜení pro obnovu retenþního potenciálu nivy“ – doplnČno.
Do pĜípustného využití pro stavby a zaĜízení související s protipovodĖovými opatĜeními dále
doplnit: revitalizace vodních tokĤ a niv – doplnČno.
UpĜesnit hranice NRBC Smolný v souladu s aktuálním vymezením v ZÚR OK. Vymezení
na hranice lesních pozemkĤ a zmenšení plochy biocentra v prostoru podél ýerveného potoka
v bezprostĜední návaznosti na zastavČné území obce upravit jen pokud je zohlednČno v ZUR
OK a v daném mČĜítku zĜetelné.
SplnČno, vymezení NRBC Smolný v územním plánu je ponecháno v souladu s vymezením
v ZÚR OK v platném znČní, s upĜesnČním do podrobnosti katastrální mapy (na hranice
parcel).
Obec Stará ýervená Voda
-

na þástech parcel þ. 584/1, 584/2 a 584/3, (souhrnné výmČry 9879 m2) vymezit novou
plochu (mimo OP lesa) s využitím SV, o výmČĜe cca 2500 m2, pro 1 RD, viz zákres –
splnČno, vymezena zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SV þ. Z26; její vymezení bylo upĜesnČno s Obcí Stará ýervená Voda, výmČra je 3100 m2

-

vypustit þást plochy Z21 za potokem z dĤvodu nutnosti budování pĜístupu pĜes vodní tok
– splnČno

-

vypustit plochy Z18 a Z14 – splnČno

-

vypustit þást plochy P14, þást se zaþlení k ploše Z20 z dĤvodu rozlivové zóny vodního
toku – splnČno

-

rozšíĜit plochu P15 smČrem k jihu (na zastavitelnou), podél cesty, z výmČry 0,06 na 0,08
ha – splnČno

-

vypustit plochu Z11 dle požadavku obce, nahradit plochou NS – splnČno.
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Povodí Odry
plocha Z3-odĤvodnit umístČní – splnČno, viz kap. E.2.1 Základní urbanistická koncepce.
Lesy ýR
-

plochu Z25 posunout a vymezit podél stávající plochy VZ mimo OP lesa – splnČno

-

doplnit návrh pĜeložení úþelových komunikací dle požadavku, viz zákres – splnČno.
Nad rámec uvedených požadavkĤ jsou provedeny následující úpravy:

-

-

z grafické þásti jsou vypuštČna ochranná pásma (PHO I a PHO II) vodního zdroje þ. 1
na pozemku parc. þ. 2070 v k.ú. Stará ýervená Voda – 2x4 bj, která byla zrušena opatĜením obecné povahy MČstského úĜadu Jeseník ze dne 16. 4. 2014 a je vypuštČn zákres
uvedeného vodního zdroje, který zanikl
v tabulkách ploch zemČdČlských NZ, lesních NL a smíšených nezastavČného území NS
je jako pĜípustné využití doplnČno – stavby a zaĜízení pro tČžbu a zpracování nerostných
surovin ve stanovených dobývacích prostorech; a to na základČ stanoviska odboru
územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a ýeského báĖského úĜadu ze dne
11. 1. 2007, podle kterého je rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ve smyslu § 27
odst. 6 zákona þ. 44/1988 Sb., o ochranČ a využití nerostného bohatství (horní zákon),
zároveĖ rozhodnutím o využití území a s odvoláním na ustanovení § 80 odst. 2 písm. b)
rozhodnutím o zmČnČ využití území.

Úpravy návrhu Územního plánu Stará ýervená Voda po projednání dle § 52 stavebního
zákona
Na základČ výsledkĤ veĜejného projednání byly provedeny následující úpravy:
-

zastavitelná plocha bydlení hromadného Z12 byla zredukována tak, aby nezasahovala
do ochranného pásma vodního zdroje

-

byla provedena dílþí úprava vymezení regionálního biokoridoru ÚSES 826 (R1) v místČ
prĤchodu zastavČným územím

-

byly provedeny úpravy pĜípustného a nepĜípustného využití pro plochy zemČdČlské NZ

-

byly provedeny úpravy zákresu hlavních odvodĖovacích zaĜízení a doplnČny údaje k tČmto
zaĜízením

-

do OdĤvodnČní územního plánu Stará ýervená Voda, kapitoly I., byly doplnČny závČry
vyhodnocení vlivĤ Územního plánu Stará ýervená Voda na udržitelný rozvoj území

-

do výkresu þ. 9. Výkres širších vztahĤ byl doplnČn zákres vodovodního Ĝadu z ýerné Vody.
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D. VÝýET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ěEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODģVODNċNÍM POTěEBY JEJICH
VYMEZENÍ
V Územním plánu Stará ýervená Voda nejsou vymezeny žádné zámČry nadmístního významu, které nejsou obsaženy v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znČní
Aktualizace þ. 1.
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E. KOMPLEXNÍ ZDģVODNċNÍ PěIJATÉHO ěEŠENÍ VýETNċ VYBRANÉ
VARIANTY
E.1 Východiska navrženého Ĝešení – pĜírodní, sociodemografické, kulturní
a urbanistické hodnoty území, limity využití území
a) PĜírodní podmínky
•

Geomorfologická charakteristika

Tvary reliéfu mnohdy významnČ ovlivĖují možnosti využití území a jeho zástavby, napĜ.
náklady na budování technické infrastruktury, náklady na její údržbu (zejména v zimČ) a následnČ i možnosti využití území. Nejvyšší nadmoĜské výšky dosahuje Ĝešené území na jihu –
Sokolský vrch 967,3 m n.m, LázeĖský vrch 806,9 m n. m., Klen 777,6 m n. m.; vČtšina zástavby se nachází v nadmoĜské výšce 290 až 340 m n.m.
Na území obce je patrná antropogenní þinnost projevující se ve tvarech reliéfu, zejména
po tČžbČ kamene a kaolínu v minulosti. V souþasnosti se zachovala pouze tČžba žuly. Vlastní
zastavČné území obce je mírnČ þlenité, zástavba se rozkládá zejména podél toku ýerveného
potoka s menšími vrstvami sedimentĤ.
ýlenitý reliéf jižní þásti Ĝešeného území a výraznČ þlenitČjší horské okolí vytváĜí atraktivní
podmínky pro rozvoj rekreace. Geologické podmínky výraznČji neovlivĖují využití Ĝešeného
území.
ěešené území se z hlediska geomorfologického þlenČní nachází v následujících geomorfologických jednotkách:
provincie: ýeská vysoþina
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava
oblast: Krkonošsko-jesenické podhĤĜí
celek: Žulovská pahorkatina (vČtšina Ĝešeného území)
podcelek: Žulovská pahorkatina
okrsek: ýervenovodská pahorkatina
jižní a jihovýchodní þást Ĝešeného území, zejména k.ú. Nová ýervená Voda:
oblast: Jesenická oblast
celek: Rychlebské hory
podcelek: Sokolský hĜbet
východní okraj Ĝešeného území, k.ú. Stará ýervená Voda:
oblast: Jesenická oblast
celek: Zlatohorská vrchovina
podcelek: BČlská pahorkatina

•

Významné geologické lokality
V Ĝešeném území se nacházejí tĜi významné geologické lokality:

-

Nová ýervená Voda (ID 2577) – opuštČný lom na svČtlý drobnČ až stĜednČ zrnitý biotitický monzogranit

-

Kaolinový odkliz u Vidnavy (ID 2579) – kaolinové ložisko, ukázka tČžby kaolinu povrchovými dobývkami, transportní štola s vleþkou do blízké šamotárny; profil glacifluviálními kvarterními sedimenty
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-

StĜíbrný vrch u Nové ýervené Vody (ID 2580) – morfologicky nápadná, 30 m vysoká
kuželovitá elevace tvoĜená sekvencí vápenato-silikátových hornin až krystalického vápence a migmatitĤ; horniny jsou nejlépe odkryty v nČkolika opuštČných a zarostlých lĤmcích
na krystalický vápenec pĜi východním úpatí StĜíbrného vrchu.

•

Klimatické podmínky

VČtšina Ĝešeného území leží v mírnČ teplé klimatické oblasti MT 7 a MT 9, jižní þást
ve vyšších polohách v klimatické oblasti chladné CH 7. Léto je zde pomČrnČ dlouhé, mírné
až teplé, zima mírná, s vyšším množstvím snČhu, dlouhá – výraznČ v závislosti na nadmoĜské
výšce. Roþní úhrn srážek na této návČtrné stranČ Hrubého Jeseníku je nadprĤmČrný.
Vybrané klimatické charakteristiky oblastí CH 7, MT 7 a MT 9
Poþet letních dnĤ:
Poþet mrazivých dnĤ:
PrĤmČrná teplota v lednu:
PrĤmČrná teplota v þervenci:
Srážkový úhrn ve vegetaþním období:
Srážkový úhrn v zimním období:
Poþet dnĤ se snČhovou pokrývkou:

CH 7
10 –30
140 – 160
-3 až -4°C
15 – 16°C
500 – 600 mm
350 – 400 mm
100-120

MT 7
30-40
110-130
-2 až -3
16 – 17°C
400 – 450 mm
250 – 300 mm
60-80

MT 9
40-50
110-130
-3 až -4
17 – 18°C
400 – 450 mm
250 – 300 mm
60-80

Relativní þetnost smČru vČtrĤ v %
smČr
þetnost v %

S
6,9

SV
5,5

V
4,8

JV
3,1

J
6,2

JZ
26,9

Z
16,4

SZ
10,4

klid
19,8

V Ĝešeném území výraznČ pĜevládá jihozápadní a západní proudČní vČtrĤ.
•

Nerostné suroviny

V Ĝešeném území se nacházejí následující výhradní ložiska, chránČná ložisková území
a dobývací prostory nerostných surovin:
ýíslo

Název

CHLÚ
09910101

Vidnava I.

B 3099101
CHLÚ
06720000

Vidnava
Nová ýervená Voda

DP 70886
B 3067200

Nová ýervená Voda
Nová ýervená Voda

Surovina
jíly, kaolin

kámen
pro hrubou
a ušlechtilou
kamenickou
výrobu

ZpĤsob
tČžby
dĜívČjší
povrchová
souþasná
povrchová

Iý

Organizace

25358847

ProGeo
Consulting s.r.o.,
Zlaté Hory

26849887

Kamenolom
Nová ýervená
Voda s.r.o.,
Praha

VysvČtlivky: CHLÚ – chránČné ložiskové území
DP – dobývací prostor
B – výhradní ložisko
Organizace – název organizace vlastnící tČžební oprávnČní, pĜípadnČ název
organizace povČĜené ochranou a evidencí ložiska
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Dále se v Ĝešeném území vyskytují nebilancovaná ložiska scheelitu (N 5052300 Vápenná
a N 5051900 Luþní potok – Lišþí vrch) a grafitu (N 5052200 ýeská ves) a evidované prognózní zdroje kĜemene (Q 9082200 Stará ýervená Voda), dekoraþního kamene Q 9407100
Nová ýervená Voda – Kamenitý) a stavebního kamene (Q 928800 Nová ýervená Voda –
JestĜábí vrch).

•

Poddolovaná území, dĤlní díla, sesuvná území

Na Ĝešeném území se nachází nČkolik poddolovaných území, která jsou pozĤstatkem
hornické þinnosti v minulosti:
Klíþ

Název

StáĜí

Surovina

Rozsah

4228
4220
4218
4232
4191

Dolní ýervená Voda
Nová ýervená Voda 1
Nová ýervená Voda 2
Nová ýervená Voda 3
Nová ýervená Voda 4

pĜed i po 1945
pĜed i po 1945
po r. 1945
neznámé
po r. 1945

kaolin
cín-wolframová ruda
polymetalické rudy
polymetalické rudy
grafit

ojedinČlá
ojedinČlá
ojedinČlá
ojedinČlá
ojedinČlá

V Ĝešeném území se dále nacházejí evidovaná hlavní dĤlní díla:
Klíþ

Název

Lokalita

Surovina

Druh díla

29112
29110
29122
29120

Šachtice 44
Šachtice 48
Vidnava – jáma
Divoþák – jáma

Klen
Klen
Vidnava – nový lom
Divoþák

grafit
grafit
kaolin
nezjištČná

šachta
šachta
šachta
šachta

Rok
ukonþení
provozu
po r. 1945
po r. 1945
po r. 1945
neznámé

Sesuvná území se v Ĝešeném území nenacházejí.

•

PĜírodní hodnoty

Krajinný celek
Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znČní Aktualizace þ. 1 spadá obec Stará ýervená Voda do krajinného celku Javornické úpatí (Nisské Slezsko). Jde o vrcholnČ
stĜedovČkou zemČdČlskou krajinu. Na jihozápadu je celek ohraniþen hĜebenem Rychlebských
hor a na severu je krajina otevĜena až k Sudetskému podhĤĜí.
V tomto krajinném celku je žádoucí udržení typické sídelní struktury dlouhých spádnicových ĜetČzových vsí v rovinách a úboþích, obklopených otevĜenou zemČdČlskou krajinou
s dominantní zemČdČlskou funkcí, v úpatí výraznČ pĜecházejících v krajinu lesozemČdČlskou.
Je nutno rozvíjet fenomén menších singularit (vytČžené a þasto zatopené lomy a doly, úzké
potoþní nivy apod.).
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Soustava Natura 2000
Na Ĝešené území zasahuje lokalita soustavy Natura 2000:
•

Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský hĜbet
• Kód lokality: CZ0714086
• Rozloha lokality: 8045,7786 ha
• Vyhlášeno: NaĜízením vlády þ.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým
se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, zmČnČno NaĜízením vlády
ze dne 26. Ĝíjna 2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit, ve znČní naĜízení vlády þ. 301/2007 Sb.
• Charakteristika: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, aktivní vrchovištČ, jeskynČ
nepĜístupné veĜejnosti, lokalita netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého
(Rhinolophus hipposideros).

Památný strom
V k.ú. Nová ýervená Voda se nachází památný strom – Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), po levé stranČ komunikace smČr Stará ýervená Voda – Nová ýervená Voda, u domu
þ.p. 112. Obvod kmene 675 cm, výška 21 m, stáĜí cca 350 – 450 let.
Významné krajinné prvky
V rámci obecné ochrany pĜírody a krajiny dle zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody
a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky –
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné þásti krajiny, které utváĜejí její typický
vzhled nebo pĜispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecnČ
lesy, rašeliništČ, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné þásti krajiny, které pĜíslušný orgán ochrany pĜírody zaregistrují podle §6 zákona.
Významné krajinné prvky musí být chránČny pĜed poškozením a niþením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizaþní funkce. K zásahĤm, které by mohly vést k poškození nebo zniþení významného
krajinného prvku nebo ohrožení þi oslabení jeho ekologicko-stabilizaþní funkce, si musí ten,
kdo takové zásahy zamýšlí, opatĜit závazné stanovisko orgánu ochrany pĜírody. Mezi takové
zásahy patĜí zejména umisĢování staveb, pozemkové úpravy, zmČny kultur pozemkĤ,
odvodĖování pozemkĤ, úpravy vodních tokĤ a nádrží a tČžba nerostĤ.
Registrované významné krajinné prvky se v Ĝešeném území nenacházejí.

b) Životní prostĜedí
•

ZneþištČní ovzduší

ZneþištČní ovzduší je obvykle nejvýraznČjším problémem obcí a jednotlivých sídel
z hlediska ochrany životního prostĜedí. Znaþný vliv na kvalitu ovzduší v obcích mají obvykle
velké zdroje zneþištČní v širším regionu, které jsou však v pĜípadČ Ĝešeného území vČtšinou
vzdálené.
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V Ĝešeném území má negativní vliv na þistotu ovzduší doprava a místní, pĜedevším malé a stĜední zdroje zneþištČní. Situaci pĜíznivČ ovlivĖuje plynofikace obce, obecnČ nepĜíznivČ
pĤsobí zejména nestabilní cenová (dotaþní) politika v oblasti paliv. PĜi použití dĜeva a uhlí
pro vytápČní dochází ke zvýšení emisí þástic, polyaromatických uhlovodíkĤ a tČžkých kovĤ.
Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpeþných
dioxinĤ. Možnosti omezení negativních vlivĤ dopravy jsou na úrovni obcí pomČrnČ omezené
a þasto finanþnČ nároþné (údržba zpevnČných ploch, zkvalitnČní a pĜeložky komunikací
apod.).
V prĤbČhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací
škodlivin v pĜízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštČných ze stacionárních zdrojĤ.
Na celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojĤ zneþišĢování se vedle postupných
hospodáĜských zmČn výraznČ projevila Ĝada opatĜení ke snížení emisí realizovaných provozovateli zdrojĤ a postupná zmČna palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojĤ.
Obecný vývoj v posledních letech však z hlediska vývoje kvality ovzduší není pĜíliš pĜíznivý
a je nejednoznaþný.
V roce 2009 byla provedena Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni
zóny Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.o.) a Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP s.r.o., Olomouc). Globálním cílem
PZKO je zajistit na celém území Olomouckého kraje kvalitu ovzduší splĖující zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a pĜispČt k dodržení závazkĤ, které
ýeská republika pĜijala v oblasti omezování emisí zneþišĢujících látek do ovzduší (národní
emisní stropy). PomČrnČ novým dokumentem je Hodnocení imisní situace v Olomouckém
kraji pro potĜeby Krajského regulaþního Ĝádu (ýHMÚ Ostrava, 2010).
Podle SdČlení odboru ochrany ovzduší MŽP v letech 2005 – 2010 o vymezení oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) nepatĜilo Ĝešené území k oblastem se zhoršenou
kvalitou ovzduší, nedocházelo zde k pĜekroþení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí.
V úvahu je však tĜeba brát skuteþnost, že na hodnocení v jednotlivých letech mají významný
vliv i klimatické podmínky a pro jednotlivé lokality pak zejména možnosti jejich odvČtrání,
þetnost výskytu inverzí apod.
S ohledem na obytnou funkci Ĝešeného území a stávající situaci z hlediska kvality ovzduší
je nezbytné zabezpeþit udržení a pokud možno i zlepšení stávající kvality ovzduší, zejména
pĜimČĜenČ posuzovat povolování umístČní dalších zdrojĤ zneþištČní ovzduší v Ĝešeném území,
prosazovat optimální Ĝešení v oblasti dopravy (zkvalitnČní a pĜimČĜená údržba komunikací
a zpevnČných ploch, výsadba ochranné zelenČ) a novou bytovou výstavbu navrhovat mimo
málo provČtrávané inverzní sníženiny podél vodních tokĤ a intenzivnČ využívané komunikace.

•

ZneþištČní vod

Územím obce Stará ýervená Voda protékají ýerný potok, ýervený potok, KopĜivový potok a KĜemenáþ. Na území Staré ýervené Vody se mČĜí jakost vod na ýerveném potoce
v profilu ústí.
Kvalita povrchových vod v Ĝíþním systému Ĝešeného území je pravidelnČ hodnocena podnikem Povodí Odry, s.p. Hodnocení jakosti vody v profilu ýerveném potoce – ústí za rok
2009 – 2010 (podle Zprávy o jakosti vody v tocích za rok 2010, Povodí Odry, Ostrava 2011)
je následující:
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Obecné fyzikální a chemické
ukazatele

N-NO3

Pcelk.

TĜ. celk.

Kondukt.

Rozp. l.

Nerozp. l.

Rozp. O2

CHSKMn

Cl

So4

Ca

Mg

Mn

II

II

I

I

II

II

I

I

II

I

II

I

I

I

I

I

Biol.
uk.

Fe
termotol.k.bakt
erie
kol.bakt.

N-NH4

ýervený potok –
ústí

CHSKCr

Tok profil

Kovy

BSK5

Vybrané ukazatele

II

I

ýervený potok jako pĜítok ýerného potoka byl kvalitativnČ sledován v profilu ústí. Voda
je celkovČ podle vybraných ukazatelĤ klasifikována II. tĜídou jakosti, a to vlivem vyšší koncentrace organických látek (BSK5, CHSKCr) a celkového fosforu. Jinak je voda þistá, nevykazuje žádné zneþištČní amoniakálním ani dusiþnanovým dusíkem (I.tĜ.) a i ve vČtšinČ sledovaných ukazatelích fyzikálnČ chemických je hodnocena pĜevážnČ nejlepší I. tĜídou jakosti. Podle
poþtu nalezených termotolerantních koliformních bakterií je voda v ýerveném potoku je hodnocena I. tĜídou jakosti jako þistá.

•

Radonové riziko

Orientaþní zatĜídČní vČtších území do kategorie radonového indexu lze provést na základČ
údajĤ z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjadĜuje radonové riziko klasifikované tĜemi základními kategoriemi (nízké, stĜední a vysoké riziko) a jednou pĜechodnou
kategorií (nízké až stĜední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty).
Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, že na Ĝešeném území pĜevládá pĜechodná
kategorie stĜedního radonového indexu, která se prolíná se stĜední kategorií a s vysokou
kategorií radonového indexu. Podloží horniny klasifikované pĜechodným indexem mají sice
vyšší objemovou aktivitu radonu než horniny klasifikované nízkým indexem, ale radon díky
nižší propustnosti a pĜítomnosti jílovitého pokryvu ménČ proniká do objektu.

c) Demografie
•

Sociodemografické podmínky

Soudržnost spoleþenství obyvatel území, jako jeden ze tĜí hlavních pĜedpokladĤ (pilíĜĤ)
udržitelného rozvoje území, vyplává pĜedevším ze sociodemografických podmínek území.
Obyvatelstvo, jeho bydlení a zamČstnanost (podmínky pro hospodáĜský rozvoj území) tvoĜí
vzájemnČ propojený systém osídlení. Tento systém osídlení se postupnČ vyvíjí, znaþnou setrvaþnost má demografický vývoj a zejména vlastní systém bydlení. ZamČstnanost (pĜedevším
v regionálním pohledu) má prvoĜadý význam pro prosperitu vČtšiny sídel, vþetnČ Ĝešeného
území. Analýza tohoto vzájemnČ propojeného systému je podkladem pro formulování koncepce rozvoje území obce (prognózy vývoje poþtu obyvatel a bilance vývoje bytového fondu). Prognóza pak je východiskem pro pĜimČĜený návrh ploch pro bydlení a navazující optimalizaci technické infrastruktury obce. Prognózy v územních plánech jsou obvykle mírnČ
optimistickým odhadem optimálního vývoje.
Úvodem je potĜeba pĜipomenout, že poslední sþítání 2011 zahájilo pĜechod od evidence
trvalého k obvyklému bydlení (jedním z hlavních impulsĤ zde byly požadavky Eurostatu).
Charakteristiky obyvatel podle trvalého bydlištČ a povolení pĜechodného pobytu (cizinci) byly
podkladem pro pĜedbČžné výsledky sþítání, podle obvyklého bydlištČ pak pro definitivní výsledky sþítání. Tento údaj má deklarativní charakter, pro jeho odvození byla urþující deklara41

ce na sþítacím formuláĜi týkající se faktického bydlištČ osoby (bez ohledu na formální místo
trvalého pobytu, resp. povoleného pĜechodného pobytu); vyhodnocovány byly i další informace o faktickém bydlišti pĜed rokem, údaje o místČ trvalého pobytu, resp. povoleného pĜechodného pobytu, a místČ seþtení. Tyto definitivní údaje ze sþítání mnohem lépe odpovídají požadavku na postižení skuteþného poþtu obyvatel (i charakteristik bydlení) v území.
Na rozdíl od minulých sþítání se pĜedbČžné a definitivní výsledky liší metodicky, nikoliv
zpĜesnČním údajĤ. Následující analýza podmínek území je s ohledem na tyto definitivní údaje
aktualizována.
U Ĝešeného území se projevují na jeho demografickém a sídelním vývoji pĜedevším:
•

Nevýhodná dopravní poloha v okrajovém regionu u státní hranice s Polskem.

•

DlouhodobČ omezené možnosti hospodáĜského rozvoje regionu, projevující se v poklesu
poþtu obyvatel již pĜed 1. svČtovou válkou, kdy vČtšina obcí v jiných regionech vykazovala výrazný rĤst.

•

Omezujícím faktorem i v souþasnosti je vysoká úroveĖ nezamČstnanosti v obci i v širším
regionu, hospodáĜské problémy zejména Javornicka a Vidnavska.

Pro vývoj poþtu obyvatel v minulosti (po r. 1869, prvním moderním sþítání obyvatel) je
charakteristický dlouhodobý pokles, který výraznČ urychlily dĤsledky druhé svČtové války.
K mírnému poklesu poþtu obyvatel docházelo až do období pĜed cca 10 lety, pĜedevším
v dĤsledku migrace mladých rodin.
Vývoj poþtu obyvatel od roku 1869 v jednotlivých sídlech Ĝešeného území je patrný z následující tabulky.
Dlouhodobý vývoj poþtu obyvatel (zdroj: ýSÚ)
rok
celkem
Nová ý.
Voda
Stará
ý. Voda

1869
2235
812

1900
2108
868

1930
2101
791

1950
958
445

skuteþnost
1961 1970
922
794
422
327

1423

1240

1310

513

500

467

1980
723
318

1991
681
267

405

414

2001
654

2012
687

prognóza
2025
700

V Ĝešeném území bylo na zaþátku roku r. 2012 687 obyvatel (podle prĤbČžné evidence
ýSÚ, založeném na trvalém bydlišti). Poþet obyvatel v posledních letech mírnČ roste, i pĜes
mírnou opravu poþtu obyvatel provedenou na základČ výsledkĤ sþítání. Vývoj poþtu obyvatel
vykazuje v jednotlivých letech pomČrnČ znaþné výkyvy, svou roli v jednotlivých letech hraje
i výstavba bytĤ v jednotlivých letech, která je také nerovnomČrná.
Vývoj poþtu obyvatel po r. 2001 v Ĝešeném území (zdroj: ýSÚ)
rok

stav 1.1.

narození

zemĜelí

2001
2002
2003
2004
2005
2006

659
650
669
669
657
662

6
5
7
10
5
7

4
11
6
8
9
8

pĜistČhovalí
16
33
13
9
29
10
42

vystČhovalí
27
8
14
23
20
28

pĜirozená
mČna
2
-6
1
2
-4
-1

saldo
migrace
-11
25
-1
-14
9
-18

zmČna
celkem
-9
19
-12
5
-19

2007
2008
2009
2010

643
656
675
668

2011
682
2012
687
PrĤmČr 2001-2011

14
8
20
13
7
9
31
10
7
6
8
16
7
5
26
4
Oprava s ohledem na výsledky sþítání 2011
3
7
31
22
7

7

21

17

6
-2
1
2

7
21
-8
22

-4

9

13
19
-7
24
-10
5

0

4

4

CelkovČ je vývoj poþtu obyvatel po r. 2001 v Ĝešeném území pĜíznivČjší než
v pĜedcházejícím desetiletí; projevují se tak pĜíznivČjší obecné demografické podmínky i poptávka po bydlení v obcích s pĜíznivým životním prostĜedím. PĜímČstské obce pĜedstavují
v souþasnosti nejrychleji rostoucí skupinu sídel v ýR, naopak vlastní mČsta vykazují poklesy
poþtu obyvatel.
VČková struktura obyvatel Ĝešeného území byla v minulosti pĜíznivá. Podíl pĜedproduktivní vČkové skupiny (0 – 14 let) byl v r. 2011(definitivní výsledky sþítání) 17,0 % (23,8 %
v r. 1991), pĜi srovnatelném prĤmČru ýR – 15,5 % (21,0 % v r. 1991). Podíl obyvatel v poproduktivním vČku byl v r. 2011 v Ĝešeném území 12,4 %, zatímco prĤmČr ýR byl nepĜíznivČjší – 14,8 %. Poþet dČtí 0 – 14 let v Ĝešeném území poklesl ze 162 v r. 1991 na 113 na
zaþátku roku 2011, byl však vyšší než v roce 2001 (111 dČtí). V dlouhodobém výhledu podíl
obyvatel nad 65 let dále mírnČ poroste, podíl dČtí bude stagnovat þi mírnČ klesat, tj. i pĜi eventuálním mírném rĤstu poþtu obyvatel do r. 2025 bude absolutní poþet dČtí nejspíše klesat,
v lepším pĜípadČ stagnovat.
Obyvatelstvo a jeho vČková struktura (zdroj: ýSÚ, definitivní výsledky sþítání 2011)
Obyvatelstvo
Obyvatelstvo
Obyvatelstvo
Obyvatelstvo
Územní jednotka
celkem
vČk 0 – 14 let vČk 15 – 64 let
vČk 65 a více let
ýeská republika
abs.
1 289 217
199 306
895 024
190 911
%
100 %
15,5 %
69,4 %
14,8 %
Olomoucký kraj
abs.
628430
90401
434573
101647
%
100 %
14,4 %
69,2 %
16,2 %
663
113
466
82
Stará ýervená Voda abs.
%
100 %
17,0 %
70,3 %
12,4 %

Z následující tabulky je patrný rozdíl mezi definitivními a pĜedbČžnými výsledky sþítání. Definitivní údaj o celkovém poþtu obyvatel je o více než 3 % nižší (z metodických dĤvodĤ, které byly popsány v pĜedchozím textu). Pro sledování poþtu obyvatel mezi sþítáním
jsou k dispozici pouze evidence obyvatel (obce a ýSÚ) vycházející z trvalého bydlištČ, tyto
údaje je potĜeba hodnotit jako mírnČ navýšené. Problémy s pĜesností evidence obyvatel jsou
v ýR dlouhodobé, mají problematické dopady zejména do rozpoþtového urþení daní, které je
rozhodujícím zpĤsobem ovlivnČno tímto parametrem.
Vývoj vČkové struktury a poþtu obyvatel v Ĝešeném území a srovnání s ýR
(zdroj: ýSÚ, pĜedbČžné výsledky sþítání 2011)
vČková skupina – sþítání
obyvatel
0 –14 let (pĜedproduktivní)
15 – 64 let (produktivní)
65+ let (poproduktivní)

26. 3. 2011
688
118
479
91
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1. 3. 2001
654
111
461
82

3. 3. 1991
681
162
458
61

Stárnutí obyvatel – nepĜíznivý vývoj vČkové struktury se dlouhodobČ promítá do poklesu
potĜeb školských zaĜízení a naopak rĤstu poptávky po sociálnČ zdravotních zaĜízeních, zejména do oblasti komunitního plánování. Je však nutno pĜipomenout, že rozsah poptávky po sociálních službách je citlivý na nastavení sociálního systému a sociální soudržnost obyvatel
území.
Vzhledem k vývoji poþtu obyvatel v posledních letech, rozvojovým podmínkám obce
a obecným tendencím v rozvoji osídlení je možno pĜedpokládat do r. 2025 další stagnaci
až mírný nárĤst poþtu obyvatel na cca na 700 obyvatel. Limitujícími faktory jsou zejména
nabídka disponibilních stavebních pozemkĤ pro bydlení a hospodáĜské podmínky regionu.

•

HospodáĜské podmínky

Jak již bylo uvedeno, pro rozvoj Ĝešeného území má velký význam nabídka pracovních
míst a úroveĖ nezamČstnanosti v celém regionu pohybu za prací. Údaje z roku 1991 uvádČly
353 ekonomicky aktivních obyvatel v obci. V r. 2001 bylo vykázáno 314 ekonomicky aktivních osob, pĜiþemž za prací vyjíždČlo 112 osob, dojíždČlo 35 osob. Saldo pohybu za prací
bylo a dlouhodobČ je záporné. Podle výsledkĤ sþítání z r. 2011 poþet ekonomicky aktivních
mírnČ vzrostl na 323 osob.
Poþet pracovních míst v Ĝešeném území stagnuje, v souþasnosti je zde asi 160 pracovních míst, a to pĜedevším ve službách, výrobČ a zemČdČlství. Obyvatelé obce vyjíždČjí
za prací pĜedevším do Žulové, Jeseníku a okolních obcí. Možnosti pohybu za prací jsou omezené dopravní polohou i malou nabídkou pracovních míst v okolí.
Ekonomická aktivita obyvatel (zdroj: ýSÚ, pĜedbČžné výsledky sþítání 2011)

ýeská republika
Olomoucký kraj
Stará ýervená
Voda

Ekonomicky
aktivní –
zamČstnaní
4 580 714
43,9 %
268013
42,6 %

abs.
%
abs.
%

10 436 560
100 %
628430
100 %

Ekonomicky
aktivní
celkem
5 080 573
48,7 %
303992
48,4 %

abs.

663

323

253

70

%

100 %

48,7 %

38,2 %

21,7 %

Obyvatelstvo
celkem

Územní jednotka

NezamČstnanost
499 859
9,8 %
35979
11,8 %

Na zaþátku roku 2011 bylo v Ĝešeném území 70 nezamČstnaných, míra nezamČstnanosti
byla cca 22 %, výraznČ vyšší než prĤmČr ýR (kolem 10 % ve srovnatelném období). Okres
Jeseník patĜí z hlediska dlouhodobé úrovnČ nezamČstnanosti k výraznČ postiženým okresĤm,
nadprĤmČrnČ pĜi srovnání celé ýeské republiky. NepĜíznivým faktorem je mimo jiné dopravní
poloha obce na hranici s Polskou republikou. Z celkového pohledu je potĜeba vnímat omezené možnosti zamČstnanosti obyvatel jako jeden z rozhodujících negativních faktorĤ
pro rozvoj Ĝešeného území, omezující rĤst poþtu trvale bydlících obyvatel.

•

Bydlení

V Ĝešeném území bylo na zaþátku roku 2011 211 obydlených bytĤ, v r. 2001 (podle výsledkĤ sþítání) zde bylo 217 trvale obydlených bytĤ, z toho 187 v rodinných domech. Neobydlených bytĤ v r. 1991 bylo 37, individuálních rekreaþních objektĤ 5. Ke druhému bydlení, zahrnujícímu v sobČ i rekreaþní bydlení v þásti individuálních rekreaþních objektĤ, je
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podobnČ jako v jiných obcích využívána znaþná þást formálnČ neobydlených bytĤ (byty
nejsou vyjmuty z bytového fondu). Rozsah druhého bydlení je odhadován v souþasnosti na
cca 55 jednotek druhého bydlení, pĜiþemž je potĜeba vnímat i problémy klasifikace druhého
bydlení zejména s ohledem na charakter nČkterých chat a i jinak obyvatelných objektĤ.
Bydlení v Ĝešeném území – vþetnČ širšího srovnání
(zdroj: ýSÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydlištČ, vlastní výpoþty)
obydlené
obydlené
výsledky
obyvatel
domy
byty
sþítání
celkem
Stará ýervená
definitivní
663
177
211
Voda
ýR
definitivní 10 436 560 1 800 084 4 104 735

obyvatel/ byt

bytĤ/dĤm

3,14

1,19

2,54

2,28

Bytový fond (ýSÚ, sþítání 2001)
trvale obydlené
neobydlené byty
prĤmČrné
stáĜí
bytových v rodinných celkem nezpĤsobilé
domech
k bydlení
domech
ýR
4366293 3827678 2160730
1632131 538615
53196
47
okres Jeseník
16164
14530
6906
7338
1634
181
50
263
217
27
187
46
17,5%
35
obec celkem
Nová ýervená Voda
103
79
11
67
24
23,3%
22
Stará ýervená Voda
160
138
16
120
22
13,8%
13
územní jednotka

byty
celkem

celkem

RĤst bytové výstavby nenastal v Ĝešeném území ani po r. 2000. Rozsah bytové výstavby
v jednotlivých letech kolísá a dlouhodobČ je velmi nízký, což je patrné i z následující tabulky.
Bytová výstavba v Ĝešeném území po r. 2000 (zdroj: ýSÚ)
rok
dokonþené
byty

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o vývoji poþtu domĤ, vþetnČ neobydlených domĤ, v jednotlivých cenzech po r. 1991. NárĤst obydlených rodinných domĤ nastal i pĜes velmi nízkou bytovou výstavbu, výraznČ rostl i podíl neobydlených rodinných domĤ. Pouze 3
domy byly deklarovány jako nezpĤsobilé k bydlení (2011). I když nejsou k dispozici definitivní výsledky sþítání z r. 2011 (o neobydlených bytech), je možné reálnČ pĜedpokládat pokraþující expanzi druhého bydlení v Ĝešeném území, což se samozĜejmČ projevuje ve vysokém
úbytku obydlených bytĤ.
Domovní fond (zdroj: ýSÚ, pĜedbČžné výsledky sþítání 2011)
domy celkem
z toho obydlené
rodinné domy
z toho
bytové domy
neobydlené domy celkem
z toho rodinné domy

26.3.2011
235
182
173
7
53
53

1.3.2001
229
186
176
7
43
42
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3.3.1991
220
183
169
14
37
36

Pro Ĝešené území do r. 2025 uvažujeme:
1) S odpadem cca 5 – 10 bytĤ ve všech formách, pĜedevším pĜemČnou þásti rodinných domĤ na druhé bydlení a pro jiné využití. Demolice budou tvoĜit pouze malou þást odpadu
bytĤ, tzn. že je možno uvažovat s pomČrnČ nízkou intenzitou odpadu trvale obydlených
bytĤ – asi 0,3 % roþnČ z celkového výchozího poþtu bytĤ (tj. s životností bytĤ jako
hrubých staveb pĜekraþující 150 let, pĜiþemž tato hrubá stavba tvoĜí ménČ než 50 % celé
hodnoty stavby a souþasnČ znaþná þást instalací a vybavení domu/bytu se mČní v mnohem
kratší periodČ, napĜ. po 20 – 40 letech).
2) S potĜebou 5 – 10 bytĤ pro zlepšení úrovnČ bydlení, pĜedevším pro pokrytí nárokĤ
vznikajících v dĤsledku poklesu prĤmČrné velikosti domácnosti, což bude pĜedstavovat
nejvČtší þást z celkové „potĜeby“ nových bytĤ. Tato pĜedevším demograficky odvozená
potĜeba však do r. 2025 nebude plnČ uspokojena, limitujícím prvkem je koupČschopná poptávka. Je možné oþekávat i mírný rĤst soužití cenzových domácností, které však nelze
ve vesnickém území považovat za jednoznaþnČ negativní jev, urþení jeho pĜirozené míry
je problematické. Soužití domácností snižuje nároky na sociálnČ zdravotní služby a je
do jisté míry i pĜirozenou reakcí na snižování prĤmČrné velikosti domácností (rĤst podílu
jednoþlenných domácností dĤchodcĤ a samostatnČ žijících osob). Koneþný poþet bilancovaných novČ získaných bytĤ je nutno redukovat i s ohledem na odhad koupČschopné poptávky v regionu.
3) S potĜebou cca 5 bytĤ pro eventuální pĜírĤstek poþtu obyvatel.
V Ĝešeném území je reálné bČhem oþekávané platnosti územního plánu (tj. cca do r.
2025) získání celkem cca 20 nových bytĤ. SouþasnČ je však pro pĜimČĜené fungování trhu
s pozemky doporuþena výrazná pĜevaha nabídky pozemkĤ nad oþekávanou poptávkou, cca
o 100 %. ýást pozemkĤ z nabídky odpadne už pĜi projednání územního plánu, pozdČji z majetkoprávních þi jiných neodhadnutelných dĤvodĤ nemusí být nabídnuty k prodeji a zástavbČ.
Vývoj poþtu obyvatel a bytĤ v Ĝešeném území
obec-þást obce
rok
celkem
z toho v BD

obyvatel
2012
680
65

bytĤ
2025
700
60

2012
215
25

nových bytĤ do r. 2025
obec
Stará ýervená
Voda

v bytových
domech (BD)

v rodinných
domech (RD)

0

20

2025
225
25

úbytek bytĤ
do r. 2025
5 – 10
-

druhé bydlení
obytných jednotek
r. 2012
r. 2025
55

cca 60

Mírný nárĤst druhého bydlení o cca 5 bytĤ se realizuje zejména formou „odpadu“ trvale
obydlených bytĤ.
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d) Kulturní a historické hodnoty území
První písemná zmínka o obci pochází z listiny hlásící se k roku 1291, avšak popisující stav
v letech 1266 – 1268. Tehdy se oznaþuje jako "Rutta aqua". NČmecká podoba Rotin Wasser se pĜipomíná poprvé roku 1373. Na poþátku 15. století je ves oznaþována jako zpola pustá.
V té dobČ se v okolí údajnČ dobývalo stĜíbro. Ves patĜila k biskupskému hradu Kaltenštejn
a po jeho zániku k Otmuchovu a nakonec k Frýdberku. PostupnČ bylo kolonizováno i zalesnČné okolí a pĜed rokem 1560 byla vysazena nová þást vsi, která byla vratislavskými biskupy
oznaþena jako Nová ýervená Voda.
Již roku 1305 je zmiĖováno zdejší zákupní fojtství. Z jeho majetku, soustĜedČného kolem
tzv. Dolního dvora, se postupnČ vyvinul samostatný statek Dolní ýervená Voda. VČtšina vsi
však zĤstala v majetku vratislavských biskupĤ a byla spravována nejdĜíve z Kaltenštejna,
po jeho zniþení z Otmuchova a pozdČji z Vidnavy. S Vidnavou pak byla ýervená Voda koncem 15. století zastavována. Nakonec tvoĜila souþást panství Jánský Vrch.
Kostel zasvČcený pĤvodnČ Nanebevzetí P. Marie pochází z 13. století a poprvé se pĜipomíná roku 1305.
Ves utrpČla prĤchody vojsk za tĜicetileté války a táboĜením vojsk za slezských válek roku 1759. Po rozdČlení Slezska roku 1742 se ocitla na rakousko-pruské hranici. Kolem
roku 1770 byly v sousedství Dolní ýervené Vody, která se uvádí jako další díl vsi již roku
1722, založeny osady Stachlovice a Johanka.
TČžba nerostĤ, rozšíĜená na Jesenicku od poþátku 19. století, zasahovala na území obce
spíše okrajovČ – v Dolní ýervené VodČ se tČžil kaolín, kamenivo se tČžilo hlavnČ ve Staré
ýervené VodČ.
Nemovité kulturní památky
V ÚstĜedním seznamu nemovitých kulturních památek ýR jsou evidovány následující
objekty:
þ. 32405/8-2147

Kostel Božího TČla se sloupem s kĜížem, kĜtitelnicí (kropenkou)
a sloupem NejsvČtČjší Trojice
parc. þ. 120 st., 2445/9
/1 Kostel Božího TČla, parc. þ. 120 st.
V jádru ranČ gotický jednolodní kostel ze 13. století, upravený
v 1. polovinČ 18. století. V presbytáĜi uchovány fragmenty pĤvodních
fresek ze 13. století.
/2 Sloup s kĜížem, parc. þ. 120 st.
RanČ barokní sloup z r. 1666, souþást areálu kostela.
/3 KĜtitelnice (kropenka), parc. þ. 2445/9
Barokní kamenická práce z poþátku 18. století, souþást areálu kostela.
/4 Sloup NejsvČtČjší Trojice, parc. þ. 2445/9
Barokní skulptura z poþátku 18. století (r. 1713) s reliéfem sv. Jana
Nepomuckého, souþást areálu kostela.
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Dále se v Ĝešeném území nacházejí památky místního významu:
–
–
–
–
–

kĜíže, kapliþky, boží muka, pomníky
kaple ve Farském lese
kostelík v Nové ýervené VodČ
figurální pomník padlým v I. svČtové válce od sochaĜe Josefa Obetha z roku 1929
Stará a Nová kaolinová jáma (povrchové doly na kaolinit); v druhé z nich železniþní tunel
s portálem s pilastry z roku 1921.

V územnČ analytických podkladech SO ORP Jeseník je evidován architektonicky významný objekt – panství, zámeþek, park; jde o bývalý lovecký zámeþek v Dolní ýervené
VodČ, dnes souþást zemČdČlského areálu.
V obci jsou vymezeny tĜi lokality s vyšší pravdČpodobností výskytu archeologických
situací – zahrnují centrální þást Staré ýervené Vody, zástavbu Nové ýervené Vody a prostor
kaolinových lomĤ na severním okraji obce.
e) Limity využití území
Limity využití území omezují zmČny v území z dĤvodĤ ochrany veĜejných zájmĤ; vyplývají z právních pĜedpisĤ nebo jsou stanoveny na základČ zvláštních právních pĜedpisĤ, pĜíp.
vyplývají z vlastností území.
Limity využití území obce Stará ýervená Voda jsou:
•

limity využití území, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje:
- vymezení nadregionálního biocentra þ. 89 Smolný
- vymezení regionálního biocentra þ. 483 Kamenný vrch
- vymezení regionálního biokoridoru þ. 826

•

limity využití území, vyplývající z právních pĜedpisĤ a správních rozhodnutí:
-

Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský hĜbet, vymezená naĜízením vlády þ. 132/2005 Sb., ve znČní naĜízení vlády þ. 301/2007 Sb.

-

památný strom vþetnČ ochranných pásem dle ustanovení § 46 zákona þ. 114/1992
Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ:
-

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), k. ú. Nová ýervená Voda

-

významné krajinné prvky dle ustanovení § 6 zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – lesy, rašeliništČ, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy

-

vzdálenost 50 m od okraje lesa dle zákona þ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmČnČ
a o doplnČní nČkterých zákonĤ (lesní zákon)

-

nemovité kulturní památky dle zákona þ. 20/1987 Sb., o státní památkové péþi,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ:
-

-

þ. 32405/8-2147 Kostel Božího tČla se sloupem s kĜížem, kĜtitelnicí (kropenkou) a sloupem NejsvČtČjší Trojice, parc. þ. 120 st., 2445/9, k.ú. Stará ýervená
Voda

ochranné pásmo hĜbitova 100 m od hranice pozemku dle zákona þ. 256/2001 Sb.,
o pohĜebnictví a o zmČnČ nČkterých zákonĤ
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-

-

výhradní ložiska, chránČná ložisková území a dobývací prostory, dle zákona
þ. 44/1988 Sb., o ochranČ a využití nerostného bohatství (horní zákon):
-

B 3099101 Vidnava

-

B 3067200 Nová ýervená Voda

-

CHLÚ 09910101 Vidnava I.

-

CHLÚ 06720000 Nová ýervená Voda

-

DP 70886 Nová ýervená Voda

poddolovaná území, dle zákona þ. 44/1988 Sb., o ochranČ a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a vyhlášky MŽP þ. 363/1992 Sb.,
o zjišĢování starých dĤlních dČl a jejich registru:
-

4228 Dolní ýervená Voda

-

4220 Nová ýervená Voda 1

-

4218 Nová ýervená Voda 2

-

4232 Nová ýervená Voda 3

-

4191 Nová ýervená Voda 4

-

ochranná pásma silnic II/456, III/4562 a III/4563 15 m od osy komunikace
v nezastavČném území dle zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

-

ochranná pásma vodovodních a kanalizaþních ĜadĤ 1,5 m/2,5 m (do DN 500 vþetnČ/nad DN 500) od vnČjšího líce potrubí dle zákona þ. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ

-

ochranná pásma vodních zdrojĤ dle zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ
nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ:

-

ochranná pásma I. a II. stupnČ vodních zdrojĤ stanovená rozhodnutím ONV
v Šumperku ze dne 24. 11. 1982, þ.j. voda/3099/R/238/82/Ko/233

-

ochranné pásmo II. stupnČ vodního zdroje ýeská Ves stanovené rozhodnutím
ze dne 16. 8. 2000, þ.j. 2461/2000/RŽP/R/146/Vo/231/2

-

ochranná pásma vedení VN 22 kV – bez izolace 7 (10) m od krajního vodiþe (údaj
v závorce platí pro vedení realizovaná pĜed 1. 1. 1995), dle zákona þ. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

-

ochranná pásma vedení VN 22 kV – pro vodiþe s izolací základní/pro kabelové
vodiþe – 2/1 m od krajního vodiþe, dle zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ
(energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

-

ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (údaj
v závorce platí pro zaĜízení realizovaná pĜed 1. 1. 1995), dle zákona þ. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

-

ochranná pásma zdČných/vestavČných trafostanic VN/NN 2 /1m od objektu,
dle zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
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v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ
-

ochranná pásma VTL plynovodĤ 4 m od povrchu potrubí, dle zákona þ. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

-

ochranná pásma STL plynovodĤ 1 m od povrchu potrubí, dle zákona þ. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

-

bezpeþnostní pásma VTL plynovodĤ 40/20/15 m od povrchu potrubí (pro DN nad
150/ DN do 150/DN do100) dle zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ
(energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (platí pro plynovody vybudované
do r. 2009)

-

ochranná pásma vysokotlakých regulaþních stanic plynu 4 m od zaĜízení dle zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ

-

bezpeþnostní pásma vysokotlakých regulaþních stanic plynu 10 m od hranice oplocení dle zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ

-

ochranná pásma podzemních telekomunikaþních vedení 1,5 m od krajního vedení,
dle zákona þ. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmČnČ dalších zákonĤ

-

radioreléové spoje dle zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ.

E.2 Komplexní zdĤvodnČní pĜijatého Ĝešení
E.2.1 Základní urbanistická koncepce
ěešeným územím Územního plánu Stará ýervená Voda jsou tĜi katastrální území – Dolní
ýervená Voda, Stará ýervená Voda a Nová ýervená Voda. Celková rozloha Ĝešeného
území je 3661,33 ha, z toho 2124,36 ha, tj. 58,0 % zaujímají lesy. ZemČdČlské pozemky
zaujímají rozlohu 1398,56 ha, tj. 38,2 % území obce; z toho je 1047,83 ha orné pĤdy,
tj. 74,9 %.
PĜevládajícími funkcemi obce jsou funkce obytná a zemČdČlská, þásteþnČ rekreaþní,
obslužná a výrobní.
Zástavba obce tvoĜí souvislý pás ve smČru sever – jih podél toku ýerveného potoka; její
komunikaþní osu tvoĜí v severní þásti silnice III/4563, ve stĜední þásti silnice II/456 a v jižní
þásti silnice III/4562. Centrum obce je situováno v prostoru kĜižovatky silnic II/456 a III/4563
pod Kostelním vrchem kolem kostela Božího tČla, který je významnou stavební dominantou obce.
Obytnou zástavbu obce tvoĜí vesmČs starší zemČdČlské usedlosti, doplnČné novými rodinnými domy a nČkolika bytovými domy. NovČjší zástavba je soustĜedČna pĜedevším
ve Staré ýervené VodČ, která tvoĜí stĜední þást obce. Katastrální území Dolní ýervená Voda
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zahrnuje severní okraj zástavby jen s nČkolika domy a areálem zemČdČlské výroby, katastrální
území Nová ýervená Voda zaujímá jižní þást Ĝešeného území (jižnČ od kĜižovatky silnic
II/456 a III/4562) s pĜevážnČ starší (pĤvodní) zástavbou, která je dnes v ĜadČ pĜípadĤ využívána k rekreaþním úþelĤm.
VČtšina zaĜízení obþanské vybavenosti je soustĜedČna v centru obce, ve Staré ýervené
VodČ. Je zde základní škola, mateĜská škola, obecní úĜad, kulturní dĤm s hospodou Na rozcestí a prodejnou, kostel, sportovní areál TJ Sokol, pošta, požární zbrojnice a další. V severní
þásti obce se kromČ malé prodejny smíšeného zboží žádná zaĜízení obþanské vybavenosti
nevyskytují, v jižní þásti, v Nové ýervené VodČ, jsou dvČ prodejny potravin a hospoda
U dobré nálady.
Nový hĜbitov je situován v odtržené poloze, na východní stranČ Kostelního vrchu,
cca 1 km od centra obce. Starý hĜbitov, ležící v blízkosti kostela Božího tČla, je opuštČný
a zarostlý náletem. VýznamnČjší plochy veĜejné zelenČ se nacházejí v centru obce, v prostoru
kĜižovatky silnic II/456 a III/4563 a v okolí základní a mateĜské školy.
Výrobní zaĜízení pĜedstavují pĜedevším tĜi areály zemČdČlské výroby, situované na severním okraji obce – v Dolní ýervené VodČ, v blízkosti centra obce a v Nové ýervené VodČ.
Další výrobní areály jsou soustĜedČny v centru obce, na jihovýchodním okraji Nové ýervené
Vody je kamenolom. Další drobná výrobní zaĜízení jsou roztroušena mezi obytnou zástavbou.
Rekreaþní zaĜízení vČtšího rozsahu v obci nejsou, jsou zde pouze rekreaþní chalupy
a rekreaþnČ využívané obytné objekty, soustĜedČné vesmČs v jižní þásti obce, v Nové ýervené
VodČ.
Ze zaĜízení technické vybavenosti je v obci regulaþní stanice plynu a vodojem. V obci je
Ĝada vodních nádrží – rybníkĤ a zatopených bývalých lomĤ, dále jsou zde dvČ obory.
Bývalá osada Johanka, ležící na hranici s Polskou republikou, je již pustá.
ZastavČné území je vymezeno k 1. 5. 2014.
Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoĜení podmínek pro budoucí rozvoj
Ĝešeného území a vytvoĜení pĜedpokladĤ k zabezpeþení udržitelného rozvoje v území. Hlavní
zásadou navrženého Ĝešení byly požadavky na ochranu architektonických, urbanistických
a pĜírodních hodnot Ĝešeného území.
Z hlediska budoucího rozvoje obce Stará ýervená Voda jsou hlavními prioritami dostateþná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu, podpora podnikání a zvyšování poþtu pracovních míst, rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zlepšení kvality životního a obytného prostĜedí a ochrana sídelní a krajinné zelenČ.
Obec Starou ýervenou Vodu je nutno vnímat jako stabilizované sídlo SO ORP Jeseník,
s vyváženým podílem obytných a výrobních funkcí. Rozvojové možnosti obce jsou podmínČny zachováním atraktivity bydlení a využitím rekreaþního potenciálu Ĝešeného území i širšího regionu. Základním problémem Ĝešeného území je nerovnovážný stav hospodáĜského
pilíĜe Ĝešeného území; posílení hospodáĜských podmínek je tĜeba Ĝešit pĜedevším s ohledem
na kvalitu bydlení, rozvoj rekreace a infrastrukturní podmínky území (dopravní obslužnost
lokalit) a na podmínky ochrany pĜírody a krajiny.
Na základČ komplexního zhodnocení rozvojových pĜedpokladĤ (podmínek životního prostĜedí, hospodáĜských podmínek a podmínek soudržnosti obyvatel území) je pĜedpokládán
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mírný rĤst poþtu obyvatel ve stĜednČdobém þasovém horizontu na cca 700 obyvatel
v r. 2025, pĜi odpovídajícím rozvoji obytných, výrobních, rekreaþních a obslužných funkcí
Ĝešeného území; potĜebu nové bytové výstavby (pro trvalé bydlení) bČhem tohoto období
odhadujeme asi na 20 bytĤ.
Základní bilance vývoje poþtu obyvatel a bytĤ slouží pĜedevším jako podklad pro koncepci
rozvoje veĜejné infrastruktury a hodnocení pĜimČĜenosti návrhu územního rozvoje jednotlivých funkþních ploch, zejména pro bydlení a podnikání.
Návrh se soustĜedil pĜedevším na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu.
Pro rozvoj zaĜízení obþanského vybavení je vymezena plocha pĜestavby v centru obce
na místČ bývalé fary, pro posílení ekonomických podmínek území (pracovní pĜíležitosti)
jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování. Souþástí návrhu je doplnČní
komunikací v lokalitách s navrženou výstavbou, návrh rozvoje sítí a zaĜízení technické
infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stability.
Z hlediska budoucího rozvoje Ĝešeného území jsou hlavními prioritami:
-

dostateþná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu
podpora podnikání a zvyšování poþtu pracovních míst
rozvoj rekreaþních funkcí obce
zlepšení kvality životního a obytného prostĜedí
ochrana ovzduší a vod
rozvoj sídelní a krajinné zelenČ
ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot.

Navržená urbanistická koncepce respektuje stávající urbanistickou strukturu a charakter
zástavby, tj. kompaktní sídelní útvar s pĜevažující nízkopodlažní obytnou zástavbou,
doplnČnou v centru sídla skupinami bytových domĤ a s rozsáhlými výrobními areály, v Nové
ýervené VodČ s významnou rekreaþní funkcí. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v prvé ĜadČ
na nezastavČných plochách uvnitĜ zastavČného území (dostavby proluk) a v bezprostĜední
a logické návaznosti na nČ. V zájmu zachování kontinuity rozvoje Ĝešeného území jsou
do územního plánu pĜebírány témČĜ všechny rozvojové plochy, obsažené v platném územním
plánu, s výjimkou nČkterých již neplatných zámČrĤ.
Návrh koncepce rozvoje Ĝešeného území vychází z následujících zásad:
-

jsou respektovány architektonické, urbanistické a pĜírodní hodnoty Ĝešeného území
je vymezen dostateþný rozsah zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu vþetnČ
pĜíslušných veĜejných prostranství, zejména ploch veĜejnČ pĜístupné zelenČ
jsou navrženy plochy pro rozvoj obþanského vybavení, zejména sportovních zaĜízení
jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování
je navržen rozvoj dopravní a technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy.

NejvČtší rozsah navržených zastavitelných ploch a ploch pĜestavby pĜedstavují plochy urþené pro obytnou výstavbu, a to v souladu s charakterem stávající zástavby vymezené jako
plochy smíšené obytné venkovské SV. Jsou navrženy v lokalitách Sever (plochy þ. Z1 a Z2),
Pod Ovþím vrchem (plocha þ. P1), StĜed (plocha þ. Z5), Pod Oborou (plocha þ. P7), U Pošty
(plochy þ. Z13 a P8), Na Rozcestí (plochy þ. Z15, Z16, Z17, P10 a P11), U Zahradnictví (plocha þ. P12), Pod Strážným vrchem (plochy þ. Z19, Z20 a P14), Jih (plochy þ. Z21, Z22, Z23,
Z24, Z26 a P15) a U Statku (plochy þ. Z25 a P16).
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Stávající plochy bydlení v bytových domech BH zĤstávají beze zmČny, pro novou výstavbu bytových domĤ je vymezena zastavitelná plocha v lokalitČ U Bytovek (plocha þ. Z12)
a plocha pĜestavby v lokalitČ MateĜská škola (plocha þ. P13).
Stávající plochy obþanského vybavení OV zĤstávají beze zmČny s tím, že jako plochy
obþanského vybavení OV jsou vymezeny pouze ty plochy, u nichž považujeme za úþelné, aby
pro stávající funkci zĤstaly zachovány (základní a mateĜská škola, obecní úĜad, kulturní dĤm);
ostatní zaĜízení jsou zahrnuta do ploch smíšených obytných venkovských SV a pĜedpokládáme, že jejich využití se mĤže zmČnit (jde o objekty a zaĜízení, u nichž není dĤvod, proþ by
nemohly být využity napĜ. pro bydlení). Pro rozvoj zaĜízení obþanského vybavení je navržena pouze jedna plocha, a to plocha pĜestavby v lokalitČ Za Kostelem, na místČ bývalé
fary (plocha þ. P5). Využití této plochy není konkrétnČ urþeno.
Stávající plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení OS zĤstávají
beze zmČny, nové zastavitelné plochy jsou navrženy v centrální þásti obce – zastavitelná plocha v lokalitČ Pod Kostelním vrchem je urþena pro rozšíĜení sportovního areálu (plocha
þ. Z7), zastavitelná plocha v lokalitČ Za Potokem je urþena pro vybudování hĜištČ pro hasiþe
(plocha þ. Z10).
Plochy obþanského vybavení – hĜbitovy OH zahrnují plochu stávajícího hĜbitova a zĤstávají beze zmČny; hĜbitov má dostateþné plošné rezervy i do budoucna.
Plochy veĜejných prostranství PV zahrnují pĜedevším místní komunikace a ostatní veĜejná prostranství v obci; stávající plochy zĤstávají zachovány, nová zastavitelná plocha je navržena pro vybudování obslužné komunikace pro lokalitu StĜed I. (plocha þ. Z6).
Plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV stabilizují v území plochy veĜejnČ pĜístupné
zelenČ; stávající plochy zĤstávají zachovány. Navržené plochy veĜejných prostranství –
zeleĖ ZV jsou urþeny pro vybudování veĜejnČ pĜístupných ploch zelenČ – parkĤ. Jsou navrženy jednak v návaznosti na stávající veĜejnou zeleĖ v lokalitČ StĜed (plocha þ. Z8), jednak
na drobných plochách zborĤ v lokalitČ U Potoka a U Pošty (plochy þ. P2 a P9).
K vybudování veĜejné zelenČ – parku je navržena také plocha bývalého hĜbitova v centru obce
za bytovými domy (plocha þ. P6).
Stávající plochy výroby a skladování VS jsou ponechány beze zmČny; pro rozvoj výroby
a skladování jsou navrženy rozsáhlé nové plochy v centrální þásti obce, navazující na stávající
výrobní areály (plochy þ. Z9, P3 a P4); plocha P3 a þást plochy Z9 byly pro rozvoj výrobních
areálĤ navrženy i v pĜedchozím, dosud platném územním plánu.
Pro zastavitelnou plochu þ. Z9 je vzhledem k velkému rozsahu plochy stanovena etapizace, aby výstavba (a tím i zábor zemČdČlské pĤdy) probíhala postupnČ – v 1. etapČ bude zastavČna severní þást plochy, navazující na stávající výrobní areály, ve 2. etapČ bude výstavba
pokraþovat v jižní þásti plochy, pĜiþemž zastavČním se rozumí vydání územního rozhodnutí
nebo jiné formy povolení výstavby.
Stávající plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba VZ zĤstávají beze zmČny,
s jedinou výjimkou, kterou je plocha pĜestavby smíšená obytná venkovská, vymezená v þásti
areálu zemČdČlské farmy v Nové ýervené VodČ (plocha þ. P16); plochy pro rozvoj zemČdČlské výroby se nenavrhují.
Stávající plochy výroby a skladování – zahradnictví VX zĤstávají beze zmČny.
Stávající plochy dopravní infrastruktury – silniþní DS zĤstávají beze zmČny.
Stávající plochy technické infrastruktury TI zĤstávají beze zmČny, pro výstavbu þistírny
odpadních vod je navržena zastavitelná plocha v severní þásti obce (plocha þ. Z3); lokalizace
53

navržené ýOV je již jednoznaþnČ urþena, pro stavbu bylo vydáno stavební povolení, realizace
však dosud nebyla zahájena z finanþních dĤvodĤ.
Pro rozšíĜení obory Rokliny je vymezena plocha zmČn v krajinČ – plocha obory NO (plocha þ. K1). Pro zajištČní prostupnosti krajiny musí být pĜi rozšíĜení obory umožnČn prĤchod
oborou pro pČší a musí být zachovány stávající veĜejnČ pĜístupné úþelové komunikace.
Pro vybudování protipovodĖových opatĜení jsou vymezeny plochy zmČn v krajinČ – plochy vodní a vodohospodáĜské – protipovodĖová opatĜení PPO (plochy þ. K2, K3 a K4).
Koncepce návrhu dopravního Ĝešení, Ĝešení technické infrastruktury a vymezení
územního systému ekologické stability jsou podrobnČ popsány v následujících kapitolách.

E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným zpĤsobem využití
Pro potĜebu rozhodování o využití ploch je celé Ĝešené území rozþlenČno na plochy
s rozdílným zpĤsobem využití. Pro každý typ ploch s rozdílným zpĤsobem využití jsou
územním plánem stanoveny:
• podmínky pro využití ploch s urþením:
- hlavního využití (pĜevažujícího úþelu využití)
- pĜípustného využití (využití, které lze v ploše obecnČ pĜipustit s podmínkou, že nebude
negativnČ ovlivĖovat hlavní využití)
- nepĜípustného využití (využití, které se v dané ploše nepĜipouští)
• podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu.
Podmínky pro využití ploch (zejména zastavČného a zastavitelného území) jsou stanoveny
tak, aby budoucí (dnes neznámé) zámČry na zmČny v území mohly být realizovány bez nutnosti poĜizovat zmČnu územního plánu; podmínkou je samozĜejmČ požadavek, aby tyto zámČry rozvoj obce negativnČ neovlivnily. Proto je pĜevážná þást zastavČného území, zastavitelných ploch a ploch pĜestavby vymezena jako plochy smíšené obytné venkovské SV, v nichž
je možná pomČrnČ znaþná variabilita využití. Monofunkþní charakter mají pouze ty plochy,
u nichž je funkce a využití pĜedem jednoznaþnČ urþena a nepĜedpokládá se, že dojde k její
zmČnČ (napĜ. hĜbitov, sportovní areál, škola, apod.).
Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou souþástí textové þásti I.A. Tyto
podmínky je nutno respektovat pĜi rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objektĤ, zaĜízení,
areálĤ a þinností na jednotlivých pozemcích. Dále je nutno pĜi rozhodování o využití ploch
respektovat limity využití území, kterými mĤže být využití ploch omezeno.
V územním plánu jsou vymezeny následující plochy s rozdílným zpĤsobem využití:
plochy bydlení (§ 4):
- plochy bydlení v bytových domech

BH

plochy obþanského vybavení (§ 6):
- plochy obþanského vybavení

OV

- plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení

OS

- plochy obþanského vybavení – hĜbitovy

OH
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plochy veĜejných prostranství (§ 7):
- plochy veĜejných prostranství

PV

- plochy veĜejných prostranství – zeleĖ

ZV

plochy smíšené obytné (§ 8):
- plochy smíšené obytné venkovské

SV

plochy dopravní infrastruktury (§ 9):
- plochy dopravní infrastruktury – silniþní

DS

plochy technické infrastruktury (§ 10)

TI

plochy výroby a skladování (§ 11):
- plochy výroby a skladování

VS

- plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba

VZ

- plochy výroby a skladování – zahradnictví

VX

plochy vodní a vodohospodáĜské (§ 13):
- plochy vodní a vodohospodáĜské

VV

- plochy vodní a vodohospodáĜské – protipovodĖová opatĜení

PPO

plochy zemČdČlské (§ 14)

NZ

plochy lesní (§ 15)

NL

plochy pĜírodní (§ 16)

NP

plochy smíšené nezastavČného území (§ 17)

NS

plochy tČžby nerostĤ (§ 18)

NT

plochy obory

NO

Charakteristika jednotlivých typĤ ploch
Plochy bydlení v bytových domech BH
Zahrnují plochy stávající a navržené vícepodlažní bytové zástavby vþetnČ ploch zelenČ,
dČtských hĜišĢ, komunikací, parkovacích, odstavných a manipulaþních ploch, chodníkĤ a pČších stezek. Plochy jsou urþeny pĜedevším pro bydlení, možná je kombinace s obþanským
vybavením, napĜ. využití nČkterých bytových i nebytových prostor pro obchod, služby, kulturní zaĜízení (klubovny), apod., proto jsou jako pĜípustné využití stanoveny také stavby obþanského vybavení vþetnČ zaĜízení sportovních a tČlovýchovných. Koeficient zastavČní pozemku je stanoven na max. 0,30, aby byl zachován dostateþný podíl ploch obytné zelenČ, maximální výšková hladina zástavby 3 NP a podkroví.
Plochy obþanského vybavení OV
Zahrnují stávající i navržené pozemky staveb a zaĜízení obþanského vybavení urþených jak
pro zaĜízení veĜejné infrastruktury, tak pro zaĜízení komerþního typu, a to vþetnČ ploch veĜejných prostranství, ploch veĜejné zelenČ, komunikací, parkovacích, odstavných a manipulaþních ploch, chodníkĤ, apod. Jde o plochy, které mají jednoznaþný úþel (funkci) a které
v územním plánu považujeme za nutné pro tento úþel chránit. Koeficient zastavČní pozemku
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je stanoven na max. 0,50, aby byl zajištČn dostateþný rozsah veĜejnČ pĜístupné zelenČ, maximální výšková hladina zástavby 2 NP a podkroví.
Plochy obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení OS
Zahrnují stávající a navržené plochy zaĜízení sportovních a tČlovýchovných areálĤ
pro organizovanou i neorganizovanou sportovní a rekreaþní þinnost vþetnČ provozního zázemí, ploch veĜejné zelenČ, ploch veĜejných prostranství apod. PĜipouštČjí se zde i stavby
pro ubytování, stravování, maloobchod a služby s pĜímou vazbou na hlavní funkci. Koeficient zastavČní pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajištČn urþitý rozsah ploch zelenČ
(zpravidla jde o zeleĖ vyhrazenou, tzn. s omezeným pĜístupem); maximální výšková hladina
zástavby na 1 NP a podkroví.
Plochy obþanského vybavení – hĜbitovy OH
Zahrnují plochy stávajícího hĜbitova (veĜejného pohĜebištČ). PĜipouští se zde pouze výstavba zaĜízení bezprostĜednČ souvisejících s funkcí a provozem hĜbitova. Koeficient zastavČní pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter tČchto ploch
to nevyžaduje.
Plochy veĜejných prostranství PV
Zahrnují plochy stávajících i navržených místních komunikací, veĜejnČ pĜístupných úþelových komunikací, pČších prostranství, chodníkĤ a pČších stezek. PĜipouštČjí se zde zejména
stavby související s dopravní funkcí plochy. Koeficient zastavČní pozemku není stanoven,
funkce a charakter tČchto ploch pĜedpokládá zastavČní (nebo zpevnČní) ploch v celém rozsahu.
Plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV
Zahrnují stávající i navržené samostatné plochy veĜejnČ pĜístupné zelenČ (parky, parkovČ
upravená zeleĖ). PĜipouštČjí se zde drobné stavby a zaĜízení pro úþely kulturní a církevní,
relaxaþní, rekreaþní a sportovní zaĜízení, apod. Koeficient zastavČní pozemku je stanoven
na max. 0,10, protože hlavní funkcí tČchto ploch je veĜejnČ pĜístupná okrasná zeleĖ; maximální výšková hladina vzhledem k charakteru plochy není stanovena.
Plochy smíšené obytné venkovské SV
Zahrnují stávající a navrženou obytnou zástavbu. Charakteristické je zde prolínání funkcí –
funkce obytná je dominantní, doplĖuje ji funkce obslužná (obþanské vybavení) a výrobní
(zemČdČlské usedlosti, drobná a Ĝemeslná výroba), plochy veĜejné zelenČ, pĜípadnČ i drobná
sportovní zaĜízení (dČtská hĜištČ). Koeficient zastavČní pozemku je stanoven na max. 0,30,
aby byl zachován rozvolnČný charakter zástavby, maximální výšková hladina v souladu
s charakterem stávající zástavby na 1 NP a podkroví.
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Plochy dopravní infrastruktury – silniþní DS
Zahrnují pozemky stávajících silnic; pĜipouštČjí se zde pouze takové stavby a zaĜízení,
které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu se silniþním provozem. Koeficient zastavČní pozemku není stanoven, funkce a charakter tČchto ploch pĜedpokládá zastavČní (nebo
zpevnČní) ploch v celém rozsahu.
Plochy technické infrastruktury TI
Zahrnují stávající a navržená plošná zaĜízení technické infrastruktury vþetnČ souvisejících
staveb a zaĜízení. Jde o plochy monofunkþní, urþené pro konkrétní využití. Koeficient zastavČní pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter tČchto
ploch je natolik specifický, že toto stanovení není nutné.
Plochy výroby a skladování VS
Zahrnují stávající a navržené výrobní areály ve stĜední þásti obce. Hlavní využití tČchto
ploch pĜedstavuje výroba (s výjimkou tČžkého prĤmyslu) a skladování, dále pak výrobní
a opravárenské služby nesluþitelné s bydlením, tj. provozy, u nichž lze pĜedpokládat urþité
negativní vlivy na okolí (napĜ. autoservisy, pneuservisy), þerpací stanice pohonných hmot,
technické služby obce vþetnČ zaĜízení pro nakládání s odpady, drobná a Ĝemeslná výroba,
apod. PĜipouští se také využití pro obþanské vybavení komerþního typu (napĜ. pro obchod
a služby – firemní prodejny, apod.), sportovní zaĜízení (mĤže jít napĜ. o sportovní zaĜízení
pro zamČstnance), stavby pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ s výjimkou
staveb vČtrných elektráren, apod. Koeficient zastavČní pozemku je stanoven na max. 0,70, aby
byl zajištČn urþitý rozsah ploch zelenČ (ochranná zeleĖ po obvodu areálu, apod.); maximální
výšková hladina se vzhledem k charakteru staveb nestanovuje.
Plochy výroby a skladování – zemČdČlská výroba VZ
Zahrnují stávající areály zemČdČlské výroby. Hlavní využití tČchto ploch pĜedstavují stavby a zaĜízení zemČdČlských provozĤ pro živoþišnou a rostlinnou výrobu, pĜipouštČjí se zde
také stavby pro nezemČdČlskou výrobu a skladování, pĜípadnČ i stavby pro obchod, ubytování, stravování, sport a tČlovýchovu (napĜ. farmáĜské prodejny, využití pro agroturistiku, využití pro technické sporty, apod.), stavby pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ
s výjimkou staveb vČtrných elektráren, apod. Koeficient zastavČní pozemku je stanoven
na max. 0,75, aby byl zajištČn urþitý rozsah ploch zelenČ (alespoĖ ochranná zeleĖ po obvodu
areálu); maximální výšková hladina se vzhledem k charakteru staveb nestanovuje.
Plochy výroby a skladování – zahradnictví VX
Zahrnují areál stávajícího zahradnictví. PĜipouští se zde poze stavby související
s provozem zahradnictví vþetnČ pĜíslušné dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavČní pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter této
plochy je natolik specifický, že toto stanovení není nutné.
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Plochy vodní a vodohospodáĜské VV
Zahrnují stávající vodní plochy a vodní toky. PĜipouští se zde pouze technické vodohospodáĜské stavby, úpravy pro zlepšení retenþních schopností krajiny, stavby mostĤ a lávek, stavby malých vodních elektráren, apod. Koeficient zastavČní pozemku není stanoven, jde o vodní
plochy s bĜehovou zelení.
Plochy vodní a vodohospodáĜské – protipovodĖová opatĜení PPO
Zahrnují plochy navržených protipovodĖových opatĜení, zahrnující pĜeložky vodních tokĤ,
meandry, revitalizaci vodních tokĤ a niv, apod. ýásti ploch, které nebudou pĜímo dotþeny
stavbami protipovodĖových opatĜení, budou i nadále zemČdČlsky využívány. Koeficient zastavČní pozemku není stanoven, plochy jsou urþeny pĜedevším pro pĜírodČ blízká opatĜení.
Plochy zemČdČlské NZ
Zahrnují plochy zemČdČlského pĤdního fondu vþetnČ drobných ploch náletové zelenČ
na nelesní pĤdČ, ploch ostatních, ploch úþelových komunikací apod. Souþástí tČchto ploch
jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Jsou uþeny pĜedevším
pro zemČdČlskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a ovcí) a pĜipouštČjí se
na nich v zásadČ pouze takové stavby, které jsou v souladu s jejich prvoĜadou funkcí, tj. stavby pro zemČdČlskou prvovýrobu, dále pak stavby pro ochranu pĜírody a krajiny, pro veĜejnou
dopravní a technickou infrastrukturu a nČkteré vybrané stavby pro úþely rekreace a cestovního
ruchu. Ve vymezených plochách lokálních biokoridorĤ ÚSES je realizace staveb a zaĜízení
výraznČ omezena.
Plochy lesní NL
Zahrnují pozemky urþené k plnČní funkcí lesa; jejich souþástí jsou i lokální prvky územního systému ekologické stability. Na tČchto plochách lze realizovat pĜedevším takové stavby,
které jsou v souladu s jejich prvoĜadou funkcí, tj. stavby pro lesní hospodáĜství a myslivost;
dále se pĜipouštČjí stavby pro ochranu pĜírody a krajiny, pro veĜejnou dopravní a technickou
infrastrukturu a nČkteré vybrané stavby pro úþely rekreace a cestovního ruchu. Ve vymezených plochách lokálních biokoridorĤ ÚSES je realizace staveb a zaĜízení výraznČ omezena.
Plochy pĜírodní NP
Zahrnují plochy regionálního a nadregionálního významu územního systému ekologické
stability a plochy lokálních biocenter. PĜedstavují tČžištČ zájmu ochrany pĜírody a území
a základní pĜedpoklad jeho ekologické stability. Na tČchto plochách je realizace jakýchkoliv
staveb a zaĜízení výraznČ omezena, nezbytné stĜety komunikací a sítí technické infrastruktury
s plochami pĜírodními je nutno minimalizovat.
Plochy smíšené nezastavČného území NS
Zahrnují pozemky pĜirozených a pĜírodČ blízkých ekosystémĤ (náletovou zeleĖ), zejména
zeleĖ podél vodních tokĤ. Souþástí tČchto ploch jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Na tČchto plochách lze realizovat pouze takové stavby, které neohrozí jejich ekostabilizaþní funkci.
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Plochy tČžby nerostĤ NT
Zahrnují stávající plochy povrchové tČžby. PĜipouští se zde pouze realizace takových staveb a zaĜízení, které bezprostĜednČ souvisejí s tČžbou, zpracováním kamene a provozem lomĤ.
Plochy obory NO
Zahrnují plochy stávajících obor a plochy pro rozšíĜení obory Rokliny. PĜipouští se zde
pouze stavby oplocení a stavby související s provozem obory vþetnČ staveb pĜíslušné dopravní a technické infrastruktury.

E.2.3 Bydlení
V Ĝešeném území pĜedpokládáme do r. 2025 realizaci celkem cca 20 bytĤ v rodinných
domech.
Rozsah a kapacita navržených zastavitelných ploch v územním plánu by však mČla být
vyšší než je pĜepokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch pĜevyšovala potenciální poptávku. Tím se vytváĜí pĜevis nabídky, sloužící regulaci cen pozemkĤ.
Navržené zastavitelné plochy a plochy pĜestavby, urþené pro výstavbu rodinných domĤ,
jsou vesmČs poze proluky mezi stávající zástavbou, umožĖující výstavbu 1 – 2 RD.
Kapacita rozsáhlejších zastavitelných ploch a ploch pĜestavby urþených pro výstavbu rodinných domĤ je následující:
-

lokalita StĜed (plocha þ. Z5) – cca 8 RD
lokalita Pod Strážným vrchem I. (plocha þ. Z19) – cca 4 RD
lokalita Pod Strážným vrchem II. (plocha þ. Z20) – cca 4 RD
lokalita Jih (plochy þ. Z22, Z23, Z24 a Z26) – cca 8 RD.

Celková kapacita navržených zastavitelných ploch urþených pro výstavbu rodinných domĤ je tedy cca 30 – 40 bytĤ, což je více než odhadnutá demografická prognóza. VesmČs však
jde o plochy, které jsou jako návrhové obsaženy již v pĜedchozím územním plánu z r. 2001;
tyto plochy považujeme za vhodné (pokud tomu nebrání limity využití území) i nadále respektovat, aby byla zachována kontinuita rozvoje obce a právní jistoty vlastníkĤ pozemkĤ.
Ve vČtšinČ pĜípadĤ jde o nezastavČné plochy uvnitĜ zastavČného území nebo o plochy, které
na zastavČné území logicky a bezprostĜednČ navazují, pĜípadnČ o plochy pĜestavby.
Dále jsou v územním plánu vymezeny dvČ plochy urþené pro výstavbu bytových domĤ:
Lokalita MateĜská škola (plocha þ. P13) s kapacitou cca 4 byty – jde o pĜestavbu (zmČnu
funkþního využití) objektu bývalé mateĜské školy na byty pro sociální úþely.
Lokalita U Bytovek (plocha þ. Z12) s kapacitou cca 12 bytĤ – jde o rezervu pro pĜípad potĜeba výstavby bytĤ, zejména pro sociální úþely.
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E.2.4 Obþanské vybavení
Rozsah zaĜízení obþanské vybavenosti v obci je pomČrnČ omezený, odpovídá však potĜebám obce této velikosti, za širší škálou obþanského vybavení dojíždČjí do Jeseníku, pĜíp.
do Žulové a do Vidnavy.
a) ZaĜízení veĜejné infrastruktury
ZaĜízení školství – v obci je základní škola pro 1. – 5. roþník, kterou navštČvuje cca 30
dČtí a mateĜská škola s kapacitou cca 25 míst.
ZaĜízení zdravotnická, zaĜízení sociální péþe – v obci nejsou žádná zdravotnická zaĜízení ani zaĜízení sociální péþe.
ZaĜízení kulturní a církevní – v centru obce je Kulturní dĤm se sálem s kapacitou cca
150 míst, v nČž je umístČna také hospoda Na rozcestí a obchod, knihovna je v budovČ obecního úĜadu. Z církevních zaĜízení je ve Staré ýervené VodČ kostel Božího tČla, v Dolní
ýervené VodČ kaple.
ZaĜízení obecní samosprávy, veĜejnČ prospČšné služby – obecní úĜad je umístČn
v centru Staré ýervené Vody, spoleþnČ s knihovnou, pošta je situována ve Staré ýervené VodČ, jižnČ od centra obce; v blízkosti hasiþské zbrojnice. HĜbitov leží východnČ centra obce,
pod Kostelním vrchem.
Všechna výše uvedená stávající zaĜízení obþanského vybavení zĤstávají v územním plánu
beze zmČny.
b) ZaĜízení sportovní a tČlovýchovná
V centrální þásti obce je sportovní areál TJ Sokol (fotbalové hĜištČ, tenisový kurt, víceúþelové hĜištČ), tČlocviþna je souþástí ZŠ.
Stávající sportovní a tČlovýchovná zaĜízení zĤstávají v územním plánu beze zmČny.
Pro nová sportovní zaĜízení jsou navrženy dvČ zastavitelné plochy v centrální þásti obce.
Zastavitelná plocha v lokalitČ Pod Kostelním vrchem je urþena pro rozšíĜení sportovního areálu (plocha þ. Z7), zastavitelná plocha v lokalitČ Za Potokem je urþena pro vybudování hĜištČ
pro hasiþe (plocha þ. Z10).
c) ZaĜízení komerþního typu
V obci jsou dvČ stravovací zaĜízení – hospoda Na Rozcestí v centru obce a hospoda
U Dobré Nálady jižnČ kĜižovatky silnic II/456 a III/4562, nČkolik prodejen potravin a smíšeného zboží, kadeĜnictví v objektu obecního úĜadu a drobné provozovny služeb v obytné
zástavbČ. S výjimkou hospody Na Rozcestí, která je umístČna v objektu Kulturního domu,
jsou všechna tato zaĜízení zahrnuta do ploch smíšených obytných venkovských SV a nejsou
pro nČ vymezeny samostatné funkþní plochy.
V územním plánu je navržena pouze jedna plocha urþená konkrétnČ pro výstavbu zaĜízení
obþanského vybavení, a to plocha pĜestavby v centru obce na místČ bývalé fary (plocha þ. P5);
její konkrétní využití není stanoveno. ZaĜízení obþanského vybavení mohou být rovnČž
realizována v jiných funkþních plochách v souladu s podmínkami pro jejich využití.
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E.2.5 Výroba
a) ZemČdČlská výroba
Struktura zemČdČlského pĤdního fondu
výmČra
(ha)
Stará ýervená Voda
celkem
zemČdČlské pozemky
orná pĤda
TTP
Nová ýervená Voda
celkem
zemČdČlské pozemky
orná pĤda
TTP
Dolní ýervená Voda
celkem
zemČdČlské pozemky
orná pĤda
TTP

podíl na výmČĜe
v Ĝešeného území
(%)

podíl na výmČĜe
zemČdČlských pozemkĤ
(%)

1324
872
714
138

100
66
54
10

100
82
16

2061
398
226
157

100
19
11
8

100
57
39

276
119
108
9

100
43
39
3

100
91
8

Poznámka: Uvedené údaje jsou pĜevzaty z katastru nemovitostí, ve skuteþnosti je zastoupení
trvalých travních porostĤ vyšší.
Z pedologického hlediska jde o hnČdozemní oblast. PĜevažují hnČdé pĤdy, hlinitopísþité
až písþité, mČlké, vČtšinou stĜednČ skeletovité až skeletovité.
Obec je z vČtší þásti zaĜazena do zemČdČlské pĜírodní oblasti nížinné, katastrální území
Nová ýervená Voda do zemČdČlské pĜírodní oblasti pahorkatinné. Terénní pomČry jsou
pĜíznivé, terén je mírnČ zvlnČný, þásteþnČ þlenitý s dobrou mechanizaþní pĜístupností. Oblast
je vhodná až velmi vhodná pro bČžnou zemČdČlskou výrobu – pro pČstování obilovin, brambor, zeleniny, Ĝepky, technických plodin, v živoþišné výrobČ pro pastevní chov skotu a ovcí.
Katastrální území Stará ýervená Voda a Dolní ýervená Voda je zaĜazeno do zemČdČlské
výrobní oblasti ě3 – ĜepaĜská horší, pĜevažuje výrobní podtyp ĜepaĜsko-žitný, katastrální
území Nová ýervená Voda do zemČdČlské výrobní oblasti B1 – bramboráĜská dobrá, pĜevažuje výrobní podtyp bramboráĜsko-jeþný.
Meliorace – v Ĝešeném území jsou zastoupeny velkoplošnými i lokálními odvodĖovacími
akcemi. Celkem je odvodnČno 968 ha, tj. 70 % z celkové výmČry zemČdČlských pozemkĤ.
Organizace zemČdČlské výroby
Provoz stĜedisek živoþišné výroby mĤže mít negativní vliv na okolí – zejména zápach,
proto jsou v územním plánu kolem tČchto stĜedisek vymezena území, v nichž mĤže docházet
k negativním vlivĤm. V tomto území není vhodné umisĢovat stavby vyžadující hygienickou
ochranu (školská a dČtská zaĜízení, budovy sloužící k obytným, potravináĜským,
tČlovýchovným a rekreaþním úþelĤm, apod.). Pro vymezení tČchto území jsme jako
nejvhodnČjší vodítko použili Metodický návod pro posuzování chovĤ zvíĜat z hlediska
ochrany zdravých životních podmínek (zpracoval ing. M. Klepal, Brno). Výpoþty jsou
orientaþní a slouží jen pro potĜeby územního plánu.
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PĜevládající smČr vČtrĤ je jihozápadní. Korekce dle þetnosti vČtru se omezuje 30 %
v kladném i záporném smyslu.
Relativní þetnost smČru vČtrĤ v %:
S
6,9

SV
5,5

1/8 calmu = 2,475
smČr
podíl
vČtru
S
6,9
SV
5,5
V
4,8
JV
3,1
J
6,2
JZ
26,9
Z
16,4
SZ
10,4
VysvČtlivky:
En
=
K
=
=
EKn
rOP
=

V
4,8

JV
3,1

podíl + 1/8
calmu
9,375
7,975
7,272
5,575
8,675
29,375
18,875
12,875

J
6,2

JZ
26,9

x8

Z
16,4

SZ
10,4

+

75,0
63,8
58,2
44,6
69,4
235,0
151,0
103,0

- 25
- 36,2
- 41,8
- 55,4
- 30,6
+ 135
+ 51
+3

klid
19,8

korekce
- 25
- 30
- 30
- 30
- 30
+ 30
+ 30
+3

souþet
100

aktuální
smČr
J
JZ
Z
SZ
S
SV
V
JV

emisní þíslo
korekce v %
emisní þíslo korigované
polomČr ochranného pásma

V Ĝešeném území hospodaĜí následující subjekty:
AGRO A.R.W., s.r.o. – hospodaĜí na 820 ha zemČdČlských pozemkĤ, z toho je v Ĝešeném
území 640 ha. Jde pĜevážnČ o trvalé travní porosty. V rostlinné výrobČ je zamČĜení na travní
osiva.
Farma pro živoþišnou výrobu (Stará ýervená Voda) – tĜi stáje pro chov skotu bez tržní
produkce mléka – 300 VDJ. Administrativní budova, sklady, garáže, silážní žlaby, opravárenská hala. Jde o pastevní chov skotu, ve stájích je umístČn jen v zimním období. V územním
plánu zĤstává areál beze zmČny.
kategorie zvíĜat
krávy bez TPM

K
EKn
rOP

S
- 30
1,05
128,5

skuteþný
poþet
(ks)
300
SV
+ 30
1,95
182,88

V
+ 30
1,95
182,88

prĤmČrná
váha
(kg)
500
JV
+3
1,545
160,15

poþet
standardizovaných kusĤ
300
J
- 25
1,125
133,66

JZ
- 30
1,05
128,5

emisní
konstanta

emisní
þíslo

0,005

1,5

Z
- 30
1,05
128,5

SZ
- 30
1,05
128,5

rOP = m 128 až 183 m. V ochranném pásmu se nacházejí þtyĜi rodinné domy.
Farma Dolní ýervená Voda – dvČ stáje, v dobČ zpracování prĤzkumĤ a rozborĤ nevyužívané, pĜístĜešek na stroje a sklad. V jedné ze stájí se pĜedpokládá v budoucnu chov ovcí. Protože
není ujasnČna kapacita, ochranné pásmo nenavrhujeme. V územním plánu zĤstává areál beze
zmČny.
Chovný rybník (Stará ýervená Voda) – 0,55 ha, chov ryb.
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Karel Rybár s.r.o. – Ekologicky hospodaĜící zemČdČlská farma s chovem koní. Celkem obhospodaĜuje 500 ha, z toho v Ĝešeném území 380 ha.
Farma Nová ýervená Voda – dvČ stáje pro skot, sklad, administrativní budova.
kategorie zvíĜat
krávy bez TPM
telata
býci
konČ

skuteþný
poþet
(ks)
150
50
5
20

prĤmČrná
váha
(kg)
500
300
700
500

poþet standardizovaných
kusĤ
150
30
7
20

emisní
konstanta

emisní
þíslo

0,005
0,005
0,005
0,003

0,75
0,15
0,035
0,006

En = 0,941
S
SV
V
JV
J
JZ
Z
SZ
K
- 30
+ 30
+ 30
+3
- 25
- 30
- 30
- 30
EKn 0,6587 1,2233 1,2233 0,96923 0,70575 0,6587
0,6587
0,6587
rOP
98,51
140,19 140,19
122,77
102,46
98,51
98,51
98,51
rOP = 99 m až 140 m. V ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany.
V územním plánu zĤstává areál v zásadČ beze zmČny, pouze v jeho okrajové þásti je navržena
plocha pĜestavby pro obytnou výstavbu – plocha smíšená obytná venkovská þ. P16.
Manfred Reinold – celkem obhospodaĜuje 150 ha zemČdČlských pozemkĤ. Chov 50 ks krav
bez tržní produkce mléka je celoroþnČ umístČn na pastvinách.
Obora Rokliny (Manfred Reinold) – 70 ha oplocené obory, z toho 43 ha trvalých travních
porostĤ a 27 ha lesních pozemkĤ, chov jelení, mufloní a daĖþí zvČĜe. V územním plánu je
navrženo rozšíĜení obory o cca 67 ha smČrem k zastavČnému území obce (plocha þ. K1).
Obora Stará ýervená Voda – Myslivecké sdružení Stará ýervená Voda – 16 ha oplocené
obory, z toho 13 ha lesních pozemkĤ a 3 ha trvalých travních porostĤ, chov daĖþí zvČĜe.
V územním plánu zĤstáva obora beze zmČny.
GARDNER zahrady s.r.o. (Nová ýervená Voda) – oplocený areál 1,55 ha. Prodej kvČtin,
dĜevin, zahrádkáĜských potĜeb, poradenská þinnost – návrhy okrasných zahrad. V územním
plánu zĤstává areál beze zmČny.

b) Lesní hospodáĜství
Lesy v Ĝešeném území jsou zaĜazeny do lesní oblasti þ. 28 – PĜedhoĜí Hrubého Jeseníku; jsou zastoupeny velkým lesním komplexem v jižní þásti Ĝešeného území, menšími lesními
celky, drobnými lesíky v polích a bĜehovými porosty podél vodních tokĤ.
Lesnatost
katastrální území
Stará ýervená Voda
Nová ýervená Voda
Dolní ýervená Voda
celkem

výmČra
(ha)

výmČra lesních
pozemkĤ
(ha)
371
1610
143
2124

1324
2061
276
3661
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podíl na výmČĜe
Ĝešeném území (%)
28
78
52
58

VČková a druhová skladba – jde se o rĤznovČké porosty od 1 do 110 let. PĜevažujícím
porostním typem je smrk – 60 – 75 %. PĜímČsí jsou javor, lípa, jedle, borovice, modĜín, buk,
dub, habr, jedle, jasan, bĜíza, osika, jeĜáb a olše.
V Ĝešeném území jsou zastoupeny následující kategorie lesa:
Lesy hospodáĜské – lesy podle § 9 zákona þ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmČnČ a doplnČní
nČkterých zákonĤ (lesní zákon), v nichž jiný dĤležitý veĜejný zájem nevyžaduje odlišný zpĤsob hospodaĜení. Do kategorie þ. 10 lesĤ hospodáĜských je zaĜazena vČtšina lesních porostĤ
v Ĝešeném území.
Lesy zvláštního urþení – lesy podle § 8 zákona þ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ (lesní zákon), a to:
32 f) lesy potĜebné pro zachování biologické rĤznorodosti – Genová základna ýervená
Voda, 230 ha.
Na vČtšinČ lesních pozemkĤ v Ĝešeném území hospodaĜí Lesy ýeské republiky s. p. Hradec Králové – Lesní správa Javorník. Lesní hospodáĜský plán (LHP) pro lesní hospodáĜský
celek Javorník je zpracován s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017.
Obec Stará ýervená Voda má ve vlastnictví celkem 164 ha lesních pozemkĤ. ýást lesních
pozemkĤ je v soukromém vlastnictví – jen menší výmČry, lesy v soukromém vlastnictví jsou
zaĜazeny do kategorie þ. 10 – lesy hospodáĜské. Pro lesní pozemky v soukromém vlastnictví
jsou zpracovány Osnovy pro hospodaĜení na lesních pozemcích s platností od 1. 1. 2008
do 31. 12. 2017.
c) Ostatní výroba, tČžba nerostných surovin
V obci je nČkolik výrobních areálĤ. NejvČtší z nich je firma Reinold s.r.o., umístČná
v centru obce; zabývá se výrobou plastových oken, dveĜí a výloh, dále dĜevovýrobou a výrobou speciálních palet.
Firma VK Profil, výrobnČ obchodní sdružení, umístČná v centru obce v blízkosti areálu
firmy Reinold, se zabývá klempíĜskou výrobou, stĜíháním a tvarováním plechĤ apod.
Firma Barabáš, stavební a zemní práce, provozovna Stará ýervená Voda, umístČná
v areálu v centru obce, provádí kompletní zemní práce, demoliþní práce, bourací práce a výkopy a vyrábí kamenobetonové bloky.
Dále je v obci nČkolik drobných podnikatelĤ, provozujících rĤzné þinnosti bez výrobních areálĤ.
Všechny stávající výrobní areály jsou územnČ stabilizované a v územním plánu zĤstávají
beze zmČny. Pro rozvoj výroby a skladování jsou navrženy nové plochy v cenrální þásti
obce, navazující na stávající výrobní areály (plochy þ. Z9, P3 a P4); plocha P3 a þást plochy
Z9 byly pro rozvoj výrobních areálĤ navrženy i v pĜedchozím, dosud platném územním plánu
z r. 2001.
TČžbu žuly v lomu v Nové ýervené VodČ provádí v souþasné dobČ firma Kamenolom
Stará ýervená Voda s.r.o. Plocha kamenolomu je vymezena jako stávající plocha tČžby
nerostĤ NT, tČžba nerostných surovin je však možná i mimo takto vymezené plochy v rámci
stanovených dobývacích prostorĤ.
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E.2.6 Rekreace, cestovní ruch
ěešené území není pĜíliš intenzivnČ rekreaþnČ využíváno, leží stranou hlavních rekreaþních zájmĤ a má pĜedpoklady pro rozvoj klidových forem pobytové rekreace.
V obci je k r. 2014 evidováno 5 objektĤ užívaných k rekreaci. Ke druhému bydlení, široce definovanému, které zahrnuje všechny jeho formy, je však využívána znaþná þást trvale
neobydlených bytĤ, nejen ty, které slouží k rekreaci; mnohé z nich pĜitom nejsou vyjmuty
z bytového fondu. Rozsah druhého bydlení je tedy odhadován celkovČ na cca 50 jednotek.
Ubytovací zaĜízení v souþasné dobČ v obci nejsou.
Jižní þástí území obce Stará ýervená Voda jsou vedeny dvČ znaþené turistické trasy –
þervenČ znaþená trasa þ. 0601 a modĜe znaþená trasa þ. 2204.
Rekreaþnímu cyklistickému provozu slouží nČkolik znaþených cykloturistických tras.
Jde o trasy þ. 6041 (Bílá Voda – Javorník – Vidnava – Terezín), þ. 6046 (Vidnava – ýerná
Voda – Žulová) a þ. 6047 (Vidnava – ýerná Voda), které jsou pĜevážnČ vedeny po silniþních
a místních komunikacích. V jižní þásti území jsou dále vyznaþeny tzv. Rychlebské stezky,
které jsou urþeny pĜedevším pro horská kola.
Pro rozvoj cykloturistiky jsou navrženy nové cyklotrasy (podrobnČji viz kap. E.2.8 Doprava).
Vzhledem k charakteru obce nejsou v územním plánu navrženy žádné zastavitelné plochy urþené pro výstavbu rekreaþních zaĜízení, jejich realizace je však možná v rámci ploch
smíšených obytných venkovských SV (stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro ubytování),
pĜíp. ploch obþanského vybavení OV a ploch obþanského vybavení – tČlovýchovná a sportovní zaĜízení OS (stavby pro ubytování).

E.2.7 Systém sídelní zelenČ
NejvýznamnČjším druhem zelenČ v Ĝešeném území jsou lesní masivy, které pokrývají
témČĜ 60 % jeho rozlohy; jsou situovány zejména v jižní þásti Ĝešeného území, na svazích
Žulovské pahorkatiny. Z krajináĜského hlediska je významná také doprovodná zeleĖ vodních tokĤ – zejména ýerveného potoka.
ZeleĖ v zastavČné þásti obce tvoĜí pĜevážnČ soukromé zahrady u obytné zástavby a rekreaþních objektĤ. VýznamnČjší plochy parkovČ upravené veĜejnČ pĜístupné zelenČ jsou
v centru obce, v prostoru kĜižovatky silnic II/456 a III/4563 a v okolí základní a mateĜské školy.
V územním plánu jsou vyznaþeny dva druhy ploch systému sídelní zelenČ, a to:
a) plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV
b) plochy obþanského vybavení – hĜbitovy OH.
a) Plochy veĜejných prostranství – zeleĖ ZV – navržená koncepce systému sídelní zelenČ
v Ĝešeném území respektuje stávající plochy veĜejné zelenČ a doplĖuje je novými plochami, situovanými pĜedevším v lokalitách s navrženou soustĜedČnou obytnou výstavbou.
Nové plochy veĜejnČ pĜístupné zelenČ jsou navrženy jednak v návaznosti na stávající veĜejnou zeleĖ v lokalitČ StĜed (plocha þ. Z8), jednak na drobných plochách zborĤ v lokalitČ
U Potoka a U Pošty (plochy þ. P2 a P9). K vybudování veĜejné zelenČ – parku je navržena také plocha bývalého hĜbitova v centru obce za bytovými domy (plocha þ. P6).
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Navržené plochy veĜejné zelenČ dostateþnČ splĖují požadavek § 7 vyhlášky þ. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, na vymezení pĜíslušné rozlohy ploch veĜejných prostranství pro navržené zastavitelné plochy urþené pro bydlení.
b) Plochy obþanského vybavení – hĜbitovy OH zahrnují plochu stávajícího hĜbitova. Bývalý hĜbitov jižnČ od kostela je navržen k úpravČ na veĜejnou zeleĖ s pietním místem (viz
pĜedchozí text).

E.2.8 Doprava
a) Výchozí stav dopravy na pozemních komunikacích
Základní dopravní kostru Ĝešeného území (komunikaþní systém vyššího dopravního významu) pĜedstavují v souþasné dobČ silnice II/456 (Žulová – Stará ýervená Voda – Velké
KunČtice), II/457 (Javorník – Vidnava – Mikulovice – Zlaté Hory – JindĜichov – Osoblaha),
III/4562 (Stará ýervená Voda – Nová ýervená Voda) a III/4563 (Stará ýervená Voda – Vidnava).
Silnice II/456 a II/457 patĜí mezi krajské doplĖkové tahy. Na území Olomouckého kraje
zajišĢují dopravní obslužnost, a to mezi Žulovou a Mikulovicemi (silnice II/456) a Javorníkem a Mikulovicemi (silnice II/457). Význam ostatních silniþních komunikací, tedy silnic
III/4562 a III/4563, je lokální. Slouží spojení Staré ýervené Vody s okolními sídly (Nová
ýervená Voda a Vidnava).
Dopravní zatížení základní komunikaþní sítČ v obci je v souþasné dobČ nízké. Nejvyšší objem dopravy pĜevádí silnice II/456 (cca 824 motorových vozidel/24 hodin v r. 2010 dle sþítání
dopravy). PĜedstavu o dopravním zatížení v okolí Staré ýervené Vody doplĖují údaje o dopravním zatížení silnice II/457, která prochází zcela mimo zástavbu podél státní hranice
s Polskem. Intenzity dopravy na této komunikaci jsou rovnČž velice nízké (cca 726 mV/24h).
Hodnoty tČchto intenzit indikují vyšší úrovnČ kvality dopravy (stupeĖ B nebo C závislosti na
šíĜkovém uspoĜádání – kategorie S 6,5 nebo S 7,5). Údaje o intenzitách dopravy na ostatních
silniþních komunikacích nebo na síti místních komunikací nejsou k dispozici.
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Výsledky sþítání dopravy na silniþní síti v Ĝešeném území (rok 2010)

Výsledky sþítání dopravy na silniþní síti v Ĝešeném území (ěSD ýR)
Stan.
þ.

Sil. þ.

7-4170

II/456

7-4176

II/456

7-4200

II/457

Úsek mezi:

Rok

1995
2000
Žulová – Stará
ýervená Voda
2005
2010
1995
Stará ýervená Voda – 2000
Velké KunČtice
2005
2010
2000
Velká Kraš – Velké
2005
KunČtice
2010

motocykly,
osobní
vozidla a
dodávky
908
862
691
730
251
477
502
730
668
376
616

tČžká motorová
vozidla –
nákladní
automobily a
soupravy
284
232
180
94
106
173
194
94
91
134
110

voz./24 hod.
souþet všech
mot. vozidel
a pĜívČsĤ
1192
1084
871
824
357
650
606
824
759
510
726

koeficient
rĤstu/pokles
u proti
pĜedchozímu
období
0,91
0,80
0,95
1,82
0,93
1,36
0,67
1,42

Na silniþní komunikace v Ĝešeném území navazuje síĢ místních a úþelových komunikací
(komunikace nižšího dopravního významu). SíĢ komunikací ve Staré ýervené VodČ je
uspoĜádána živelnČ (bezplánovitČ) dle historického vývoje zástavby. Z hlediska technického
jde výhradnČ o jednopruhové úseky s nehomogenní šíĜkou vozovky (nejednoznaþnou
kategorií). Místní komunikace mají pĜedevším obslužný charakter, dle ýSN 73 6110
odpovídající z hlediska urbanisticko-dopravního funkþní skupinČ C (místní komunikace III.
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tĜídy) a zajišĢují obsluhu zástavby, která není pĜímo obsloužena ze silniþních prĤtahĤ; jejich
dopravní význam je nízký. Úþelové komunikace, ve formČ polních a lesních cest, doplnČné
pĜíjezdovými komunikacemi k rozptýleným lokalitám zástavby (jde vesmČs o veĜejnČ
pĜístupné úþelové komunikace), slouží pĜedevším ke zpĜístupnČní jednotlivých objektĤ,
polních a lesních pozemkĤ nebo výrobních areálĤ a navazují na místní nebo silniþní
komunikace. V pĜípadČ lesních a polních cest jde o jednopruhové komunikace s rĤznou
povrchovou úpravou.
Infrastrukturu silniþní dopravy v Ĝešeném území dále doplĖují obslužná dopravní zaĜízení.
ObecnČ se k nim Ĝadí autobusové zastávky, þerpací stanice pohonných hmot, parkovištČ
a pĜípadnČ odpoþívky. Ve Staré ýervené VodČ se nachází v souþasnosti celkem sedm autobusových zastávek (viz bod f) VeĜejná doprava a zaĜízení veĜejné dopravy) a rozptýlené parkovací plochy v centru obce a u objektĤ a zaĜízení obþanské vybavenosti (viz bod e) Statická
doprava – parkování a odstavování vozidel).
b) Základní koncepce Ĝešení dopravy na pozemních komunikacích
Hlavním podkladem pro Ĝešení dopravy v Územním plánu Stará ýervená Voda jsou nadĜazené rozvojové dokumenty – Politika územního rozvoje ýR (PÚR ýR 2008), Dopravní politika ýeské republiky pro léta 2005 – 2013 a Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
ve znČní Aktualizace þ. 1 (ZÚR OK). Dle tČchto dokumentĤ je území obce Stará ýervená Voda na úseku dopravy považováno za stabilizované, rozvoj nebo úpravy nadĜazené silniþní sítČ
tedy nejsou Ĝešeny ani územním plánem. DĤvodem je zejména nízké dopravní zatížení,
pro které je možno stávající uspoĜádání silniþních komunikací považovat za uspokojivé. Tyto
závČry podporuje i orientaþnČ provedená prognóza dopravního zatížení, která ani
v dlouhodobém þasovém horizontu nepĜedpokládá pĜekroþení intenzit dopravy, které by nutnost úprav silniþních komunikací vyvolávaly. V pĜedchozím územním plánu z r. 2003 bylo
navrženo nČkolik dílþích úprav na silnicích II/456, III/4562 a III/4563, vzhledem ke stávajícím i výhledovým intenzitám dopravy v Ĝešeném území již však tyto zámČry dále nejsou sledovány. Územní plán však pĜipouští realizaci zámČrĤ zlepšujících parametry silniþních komunikací lokálního charakteru (viz níže).
Dopravní systém nižšího významu (místní a úþelové nebo veĜejnČ pĜístupné úþelové komunikace), z jehož tras je obsluhována vČtšina Ĝešeného území, je pro stávající rozsah zástavby v obci dostateþný. Nové úseky místních komunikací jsou navrženy pouze ve vztahu k novým plošnČ významnČjším zámČrĤm, jejichž dopravní obsluha není možná ze stávajících komunikací. V územním plánu jsou tedy navrženy následující nové místní komunikace:
-

nová místní komunikace v lokalitČ StĜed pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy þ. Z5

-

prodloužení stávající místní komunikace v lokalitČ Pod Oborou pro pĜíjezd k ploše
pĜestavby þ. P7

-

nová místní komunikace v lokalitČ U Pošty pro dopravní obsluhu plochy pĜestavby
þ. P8

-

prodloužení stávající místní komunikace u bytových domĤ v centrální þásti obce
do zastavitelné plochy þ. Z12.

Ostatní zastavitelné plochy nebo plochy pĜestavby jsou dopravnČ pĜístupné ze stávajících
komunikací. VnitĜní obsluha rozsáhlejších navržených zastavitelných ploch a ploch pĜestavby
není územním plánem konkrétnČ navržena a bude Ĝešena podrobnČjší projektovou dokumentací. ZároveĖ je pĜi realizaci výše uvedených úprav a budování nových místních nebo veĜejnČ
pĜístupných úþelových komunikací nutno respektovat pĜíslušné dopravní právní pĜedpisy a
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oborové normy. Lokální úpravy stávající komunikaþní sítČ (napĜ. dílþí úpravy kĜižovatek
spoþívající v uvolnČní rozhledových polí nebo ve zlepšení prĤjezdnosti úpravou polomČrĤ
obrub kĜižovatek, šíĜkové homogenizace jednotlivých úsekĤ, doplnČní výhyben a obratišĢ,
úpravy komunikaþních prostorĤ pro vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního
prostoru, realizace chodníkĤ nebo stezek pro cyklisty nebo úpravy zaĜízení veĜejné hromadné
dopravy), které vzhledem k omezené rozlišovací schopnosti územního plánu nelze zobrazit v
grafické þásti, lze realizovat v jednotlivých plochách s rozdílným zpĤsobem využití v souladu
s podmínkami pro jejich využití.
Úþelové komunikace v Ĝešeném území lze ve stávajících trasách považovat za stabilizované, zvýšenou pozornost je tĜeba vČnovat úsekĤm, po kterých jsou vedeny cykloturistické trasy, tzn. provést úpravy krytu jeho zpevnČním, úpravy propustkĤ, realizovat informaþní znaþení a úpravy dopravního znaþení. U ostatních stávajících úþelových komunikací se pĜedpokládá pouze nutná údržba a úpravy jejich vybavení (propustky, mosty apod).
c) Dopravní prognóza intenzit silniþní dopravy
Pro výchozí zatížení silniþní sítČ z r. 2010 je provedena orientaþní prognóza k r. 2025
(stĜednČdobý þasový horizont) a k r. 2035 (dlouhodobý þasový horizont) založená na výpoþtových mechanismech TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích.
Výhledové dopravní zatížení na silniþní síti

Stan. þ.

Sil. þ.

7-4170

II/456

7-4176

II/456

7-4200

II/457

Úsek mezi:

Rok

2010
Žulová – Stará
2025
ýervená Voda
2035
Stará ýervená 2010
Voda – Velké 2025
KunČtice
2035
2010
Velká Kraš –
2025
Velké KunČtice
2035

motocykly,
osobní
vozidla a
dodávky
730
934
1066
730
934
1066
616
788
899

tČžká motorová
vozidla –
nákladní
automobily a
soupravy
94
98
101
94
98
101
110
114
118

voz./24 hod.
souþet všech
mot. vozidel
a pĜívČsĤ
824
1032
1167
824
1032
1167
726
902
1017

koeficient
rĤstu/pokles
u proti
pĜedchozímu
období
1,25
1,13
1,25
1,13
1,24
1,13

Z provedené prognózy a rozboru dosavadního vývoje dopravního zatížení je zĜejmé,
že v oblasti Staré ýervené Vody je intenzita dopravy na silniþních komunikacích dlouhodobČ
stabilizovaná v rozpČtí cca 350 – 1200 voz/24hod (þasová Ĝada 1995 – 2035). Tyto hodnoty
lze obecnČ na silnicích nižšího dopravního významu, tedy silnicích II. tĜídy, považovat
za velmi nízké (výkyvy zatížení v letech 1995 – 2005 mohly být zpĤsobeny hospodáĜskou
situací v regionu, v r. 2010 pak i s pĜispČním zmČny metodiky sþítání dopravy). Dosažení limitních intenzit provozu (kapacity komunikací nebo dosažení limitních úrovní kvality dopravy), které by vyvolaly nutnost dalších úprav komunikaþní sítČ, se ve stĜednČdobém (rok 2025)
ani dlouhodobém þasovém horizontu (rok 2035) neoþekává (viz následující tabulku).
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Orientaþní rozpČtí úrovĖových intenzit k pĜedbČžnému stanovení návrhové kategorie
silnic, rychlostních silnic a místních sbČrných komunikací
Typ komunikace

Návrhová
kategorie

silnice III. tĜídy

S 7,5
S 6,5

RozpČtí úrovĖových intenzit
pro požadovaný stupeĖ úrovnČ kvality
dopravy (voz./24hod.)
8000
13000
1000
4000

Požadovaný
stupeĖ úrovnČ
kvality dopravy
E
E

V tČchto souvislostech tak lze vypuštČní zámČrĤ pĜedchozího územního plánu z r. 2001
na smČrové úpravy silnic II/456, III/4562 a III/4563 z dalšího sledování považovat za opodstatnČné. Nenavrhují se ani šíĜkové homogenizace na technicky vyšší šíĜkovou kategorii.
Takto provedený rozbor, založený na rĤstových koeficientech, však poskytuje pouze zkreslené údaje (neuvažuje napĜ. s pĜípadnou zmČnou dopravních vazeb apod.) a podává jen hrubou pĜedstavu o dopravních tocích v Ĝešeném území. Pro koncepþní rozhodování o dopravních zámČrech v územním plánu je však považován za dostaþující.

d) Provoz chodcĤ a cyklistĤ
Infrastruktura pČší dopravy je ve Staré ýervené VodČ zastoupena komunikacemi
s vylouþeným provozem motorové dopravy (napĜ. stezky pro chodce) a chodníky podél komunikací. Bezkolizní provoz chodcĤ je zajištČn pouze ve stĜední þásti obce u kostela a obecního úĜadu. Mimo centrum, v okrajových þástech obce, chodci využívají prostory místních
nebo silniþních komunikací. Tento stav lze však vzhledem k nízkým intenzitám dopravy považovat za vyhovující.
Cyklisté v Ĝešeném území využívají pro bČžný provoz pĜedevším stávající síĢ silnic a místních komunikací, samostatné komunikace pro cyklisty nejsou v Ĝešeném území vybudovány.
Rekreaþnímu cyklistickému provozu slouží nČkolik znaþených cykloturistických tras. Jde
o trasy þ. 6041 (Bílá Voda – Javorník – Vidnava – Terezín), þ. 6046 (Vidnava – ýerná Voda –
Žulová) a þ. 6047 (Vidnava – ýerná Voda), které jsou pĜevážnČ vedeny po silniþních a místních komunikacích. V jižní þásti území jsou dále vyznaþeny tzv. Rychlebské stezky, které
jsou urþeny pĜedevším pro horská kola. Jsou vedeny v trasách lesních cest, pČšin a starých
loveckých chodníkĤ.
Dopravní Ĝešení územního plánu obecnČ navrhuje realizovat nové chodníky podél komunikací nebo stezky pro chodce dle místní potĜeby, a to v rámci prostorĤ místních komunikací
a v souladu se zásadami stanovenými dle ýSN 73 6110. Tyto chodníky a stezky lze realizovat
v jednotlivých plochách s rozdílným zpĤsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými
pro jejich využití, bez konkrétního vyznaþení v grafické þásti územního plánu. V územním
plánu jsou pĜímo navrženy chodníky podél prĤtahĤ silnic II/456 (od mostu pĜes ýervený
potok po centrum), III/4562 (od kĜižovatky se silnicí II/456 po bytové domy) a III/4563
(od centra po konec zástavby). DĤvodem pro jejich vymezení je pĜedpokládané vyšší dopravní zatížení silniþních komunikací v zástavbČ (nad 500 voz/24 hod) v porovnání
s ostatními místními komunikacemi v obci. Stranové vedení chodníkĤ vymezených
v územním plánu má však pouze doporuþující charakter. RovnČž není Ĝešeno jejich šíĜkové
uspoĜádání, pĜedpokládá se však jejich realizace v normových hodnotách, ve stísnČných podmínkách pak i s uplatnČním výjimeþných parametrĤ (napĜ. min šíĜka 1,00 m s pĜíslušnými
bezpeþnostními odstupy v nejvČtší délce 50 m apod.). Nové turistické trasy nejsou navrženy, lze je však realizovat, s ohledem na jejich charakter (turistické trasy jsou vymezovány

70

pĜedevším ve stopách stávajících komunikací bez nutnosti provádČt stavební úpravy), ve vČtšinČ ploch s rozdílným zpĤsobem využití.
Infrastruktura cyklistické dopravy, sloužící pro bČžný cyklistický provoz, je v Ĝešeném
území považována za stabilizovanou. Vzhledem k nízkým intenzitám silniþního provozu
na silniþních prĤtazích není nutno navrhovat opatĜení k segregaci silniþní a cyklistické dopravy. Tyto závČry potvrzují i výsledky celostátního sþítání cyklistické dopravy z r. 2010.
Intenzity cyklistického provozu na vybraných profilech (ěSD ýR, rok 2010)
špiþková
hodina
(cca 20 %
z celkového
poþtu
za den)
v obou
smČrech

Doporuþené mezní intenzity
pro návrh oddČleného
provozu cyklistĤ od motorové
dopravy (TP 179)
cyklistĤ/24 hod. v jednom
smČru
území zastavČné / nezastavČné

Stan. þ.

Sil. þ.

Úsek:

Rok

cyklistĤ/24
hod.
souþet
všech
cyklistĤ
v obou
smČrech

7-4170

II/456

Žulová – Stará
ýervená Voda

2010

27

6

150 / 90

7-4176

II/456

Stará ýervená
Voda – Velké
KunČtice

2010

27

6

150 / 90

7-4200

II/457

Velká Kraš –
Velké KunČtice

2010

60

12

- / 90

Pozn.: Na síti místních nebo úþelových komunikací nebylo sþítání cyklistĤ provádČno.

V územním plánu jsou navrženy následující nové cyklotrasy:
- propojení cyklotrasy þ. 6047 z Nové ýervené Vody s Rychlebskými stezkami vedenými jižnČ kolem JestĜábího vrchu
- propojení Nové ýervené Vody a ýerné Vody kolem Bukového vrchu (v ýerné VodČ)
- propojení Staré ýervené Vody a Velkých KunČtic, vedené od kĜižovatky silnic II/456
a III/4562 po stávající komunikaci východním smČrem do Velkých KunČtic, lokality
Strachoviþky
- propojení navržené trasy Stará ýervená Voda – Velké KunČtice se stávající trasou
þ. 6047, které je vedeno kolem Kamenitého kopce s navrženou odboþkou Solný vrch –
Kamenný vrch
- doplĖková propojení cyklotrasy þ. 6047 z UhlíĜského údolí s Rychlebskými
stezkami vedenými kolem Klenu a Lišþího vrchu.
Navržené trasy doplĖují stávající systém a slouží pĜedevším ke zpĜístupnČní atraktivních
þástí Ĝešeného území a k rekreaci. Ostatní zámČry podporující rozvoj infrastruktury cyklistické dopravy, které nejsou Ĝešeny územním plánem, je pĜípustné realizovat za pĜedpokladu dodržení stejných zásad jako pro upravování technických parametrĤ komunikací.

e) Statická doprava – parkování a odstavování vozidel
Odstavování a garážování osobních automobilĤ obyvatel rodinných domĤ se pĜedpokládá
na vlastních pozemcích, odstavování a garážování nákladních automobilĤ ve výrobních
a podnikatelských areálech. Nároky na parkování osobních automobilĤ návštČvníkĤ obþanské
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vybavenosti jsou v Ĝešeném území dány pĜedevším typem vybavenosti. V blízkosti významnČjších objektĤ (obecní úĜad, prodejny apod.) jsou vybudována stávající parkovištČ na terénu.
Jejich rozsah je však malý a k parkování se využívá i zpevnČných zbytkových ploch
v blízkosti jednotlivých objektĤ. Základní úlohou územního plánu není tedy pĜesná lokalizace
jednotlivých zaĜízení, ale stanovení základních parametrĤ a podmínek pro návrh a budování
odstavných nebo parkovacích stání, event. garáží, podle kterých bude pĜi realizaci staveb
v jednotlivých funkþních plochách postupováno. DoplnČní stávajících kapacit novými zámČry
je tedy územním plánem navrženo pouze obecnČ, tzn., že napĜ. výstavba nových bytových
domĤ nebo pĜestavba stávajících objektĤ na bytové domy bude podmínČna výstavbou odpovídajícího poþtu odstavných stání. Tento princip je nutno uplatnit i v pĜípadČ realizace nových
objektĤ v rámci obþanské vybavenosti, sportovišĢ, výrobních areálĤ apod.
Souþasný trend naznaþuje postupný rĤst stupnČ automobilizace. PotĜebné kapacity, aĢ už
pro potĜeby parkování, odstavování nebo garážování, je tedy navrženo realizovat pro stupeĖ
automobilizace 1:2,5. Plocha s monofunkþním využitím pouze pro potĜeby statické dopravy je navržena u sportovního areálu TJ Sokol Stará ýervená Voda a je pĜístupná
ze silnice II/456.
ObecnČ se realizace nových parkovacích stání pĜipouští v jednotlivých plochách
s rozdílným zpĤsobem využití v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich využití.
PĜi výstavbČ nových parkovacích a odstavných stání je nutno respektovat platné pĜedpisy a
legislativu. Realizace ploch pro odstavování nákladních a speciálních vozidel se pĜipouští
pouze v plochách výroby a skladování.

f) VeĜejná doprava a zaĜízení veĜejné dopravy
Základ veĜejné dopravy v Ĝešeném území tvoĜí pĜedevším autobusová hromadná doprava
osob. Pro její zajištČní se v Ĝešeném území nachází celkem sedm autobusových zastávek. Jejich dostupnost je v centrální þásti obce dostateþná, mimo standardní dostupovou vzdálenost
(cca 500 m, cca 7 – 8 min. chĤze bČžnou rychlostí) se nacházejí pouze nČkteré odlehlé lokality situované mimo souvislou zástavbu nebo Ĝídce osídlené oblasti podél stávajících silniþních
prĤtahĤ (napĜ. podél silnice III/4563).
Provoz veĜejné dopravy je zaĜazen do integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje – IDSOK (viz následující obr).
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Mapa obcí a zón IDSOK pro Ĝešené území a okolí (zdroj: http://www.kidsok.cz/)

Stávající stav infrastruktury veĜejné dopravy v území je považován za dostateþný, za pĜedpokladu, že nebudou rušena stávající zaĜízení veĜejné dopravy. To se týká pĜedevším stávajících autobusových zastávek situovaných na silniþních prĤtazích, kde docházková vzdálenost
þiní až 600 m. Tato vzdálenost je však dle normových hodnot (ýSN 73 6110) pro menší obce
pĜípustná (limitem je cca 600 m až 700 m). Ostatní komunikaþní síĢ v oblastech, které se nacházejí mimo dostupovou vzdálenost, neumožĖuje provoz pravidelné konvenþní autobusové
dopravy. Proto není ani další rozvoj infrastruktury veĜejné dopravy v tČchto lokalitách navrhován.
DoplnČní vybavení u stávajících zastávek (pĜístĜešky, zastávkové pruhy) není pĜedmČtem
Ĝešení územního plánu, obecnČ lze Ĝíci, že u zastávek, které nejsou vybaveny zastávkovými
pruhy a pĜístĜešky, by toto vybavení mČlo být doplnČno.

g) Ostatní druhy dopravy
Pro potĜeby územního plánu se ostatními druhy dopravy rozumí doprava letecká, vodní
a ostatní zaĜízení dopravy (napĜ. hipotrasy). ZaĜízení letecké ani vodní dopravy se v Ĝešeném
území nenacházejí.
Pro realizaci hipotras nebo hipostezek nejsou v územním plánu navrženy žádné konkrétní
trasy. Jejich realizace je, vzhledem k jejich pĜírodnímu charakteru (zpravidla nejsou vymezovány stavebními úpravami), pĜipuštČna ve vČtšinČ ploch s rozdílným zpĤsobem využití, stejnČ
jako realizace cyklotras a pČších turistických tras.
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h) Ochranná dopravní pásma, ochrana pĜed nepĜíznivými úþimky hluku a vibrací
V Ĝešeném území je nutno respektovat:
-

silniþní ochranná pásma, stanovená k ochranČ silnic II. a III. tĜíd mimo souvisle zastavČné území podle zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, vymezená prostorem ohraniþeným svislými plochami vedenými
do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky

-

rozhledová pole kĜižovatek, stanovená alespoĖ v minimálních hodnotách dle ýSN
73 6102

-

podmínky pro ochranu pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací – negativní
úþinky hluku jsou v Ĝešeném území kvantifikovány z pĜedpokládaného provozu bČžné
silniþní dopravy pro venkovní prostor, a to v zastavČném území. Výpoþty hlukových
imisí jsou provedeny pouze v okolí silnice II/456 pro známé intenzity dopravy vycházející z celostátního sþítání dopravy z roku 2010 a pro r. 2025 a 2035 dle „Novely metodiky pro výpoþet hluku silniþní dopravy“. Orientaþní výpoþet je proveden bez zapoþítání vlivu nové výstavby a vlivu navržených dopravních prvkĤ na silniþní síti. Vzhledem k nehomogenním podmínkám v okolí silnice II/456, je uvažováno s odrazivým
i pohltivým terénem (viz Novela metodiky pro výpoþet hluku silniþní dopravy).

Hluk ve venkovním prostoru pro území podél silnice II/456

Typ terénu

Výpoþtový
rok

2010
Odrazivý

2025
2035
2010

Pohltivý

2025
2035

LAeq (do) pro den / noc ve vzdálenosti od zdroje hluku:
8m

10 m

15 m

20 m

30 m

50 m

53,8 /
45,8
54,3 /
46,2
54,7 /
46,5
53,8 /
45,8
54,4 /
46,2
54,7 /
46,5

52,9 /
44,9
53,5 /
45,3
53,8 /
45,6
52,7 /
44,7
53,2 /
45,1
53,6 /
45,4

51,2 /
43,3
51,8 /
43,7
52,1 /
43,9
50,3 /
42,3
50,8 /
42,7
51,2 /
43,0

50,0 /
42,1
50,6 /
42,5
50,9 /
42,7
48,4 /
40,4
48,9 /
40,8
49,3 /
41,0

48,3 /
40,3
48,8 /
40,7
49,2 /
41,0
45,5 /
37,5
46,0 /
37,9
46,4 /
38,2

46,0 /
38,0
46,5 /
38,4
46,9 /
38,7
41,7 /
33,7
42,2 /
34,1
42,6 /
34,4

LAeq (pĜíp.)
dB (A)
den/noc
s korekcemi dle
naĜ. vlády þ.
148/2006 Sb.

60/50

60/50

(pozn.: pro pohltivý terén uvažováno s výškou posuzovaného bodu 3,5 m, ve výpoþtu nejsou uplatnČny další
korekce, prĤmČrný podélný sklon vozovky uvažován mezi cca 2 – 3 %)

Vypoþtená intenzita hluku na prĤtahu silnice II/456 podává pĜedbČžnou hrubou pĜedstavu
o jeho pĤsobení v okolí komunikace. Z provedených výpoþtĤ vyplývá, že k pĜekraþování nyní
platných hygienických limitĤ nedochází ani v bezprostĜedním okolí komunikace, a to ani
pro nejvyšší zatížení pro r. 2035. Vzhledem k tomu, že silnice II/456 pĜevádí nejvyšší
dopravní zatížení v území, nejsou v územním plánu stanoveny žádné podmínky doložení
splnČní hygienických hlukových limitĤ pĜi situování budov vyžadujících ochranu z hlediska
hygienického (pĤsobení hluku) v blízkosti silniþních komunikací. Doložení splnČní
hygienických podmínek by tak mČlo být vyžadováno pouze pĜi realizaci zámČrĤ, které by
svým charakterem zvyšovaly dopravní zatížení v obci, a to zejména nákladní dopravou.

74

E.2.9 Vodní hospodáĜství
a) Zásobování pitnou vodou
Obec Stará ýervená Voda má vybudovaný veĜejný vodovod, který je v majetku obce.
Vodovod byl postupnČ budován v letech 1995 – 1999 a navazuje na vodovod v obci ýerná
Voda. Oba vodovody tvoĜí spoleþný systém zásobování pitnou vodou, zdrojem vody je prameništČ Pod PetĜekem, které bylo urþeno hlavnČ pro vodovod v ýerné VodČ a prameništČ
Zelená Hora, které bylo zprovoznČno až pĜi rozšíĜení vodovodu pro Starou ýervenou Vodu;
obČ prameništČ leží mimo území obce Stará ýervená Voda. PrameništČ Pod PetĜekem má minimální vydatnost 3,60 l/s. V prameništi je provedena pramenní jímka (418 m n. m.), ze které
je voda gravitaþnČ dopravována Ĝadem DN 80 v celkové délce cca 1 km do vodojemu ýerná
Voda 400 m3 (380,00 – 375,00 m n. m.). PrameništČ Zelená Hora má minimální vydatnost
1,08 l/s. V prameništi je provedena pramenní jímka (436 m n. m.), ze které je voda gravitaþnČ
dopravována Ĝadem DN 80 v celkové délce cca 1,4 km do vodojemu ýerná Voda 150 m3
(380,00 – 375,00 m n. m.). PĤvodní vodojem ýerná Voda 400 m3 byl pro potĜeby vodovodu
ve Staré ýervené VodČ rozšíĜen o nový vodojem 150 m3, situovaný v bezprostĜední blízkosti
pĤvodního vodojemu. Oba vodojemy spolupĤsobí jako jeden vícekomorový vodojem 150 m3
+ 400 m3 (380,00 – 375,00 m n. m.). Z vodojemu ýerná Voda 150 m3 + 400 m3 je voda gravitaþnČ dopravována zásobovacím Ĝadem DN 100 do obce ýerná Voda, kde se tento Ĝad rozvČtvuje v rozvodnou vodovodní síĢ. Na konci obce ýerná Voda je na zokruhovanou rozvodnou
síĢ napojen pĜívodní Ĝad DN 150 do obce Stará ýervená Voda. Rozvodná síĢ v obci Stará
ýervená Voda je rozdČlena na dvČ tlaková pásma. Horní tlakové pásmo (HTP) je Ĝízeno vodojemem ýerná Voda, tvoĜí je jižní þást Staré ýervené Vody a Nová ýervená Voda. V dolním
tlakovém pásmu (DTP) je tlak regulován redukþním ventilem na odboþce z hlavního pĜívodního Ĝadu. DTP tvoĜí severní þást obce. Rozvodná síĢ v obci je zhotovena z materiálĤ PVC
a IPE DN 80 – DN 150 v celkové délce cca 10 km.
Ve stĜední þásti Staré ýervené Vody je vČžový vodojem a vodní zdroj, který slouží
pro potĜeby zemČdČlského areálu.
Na území obce Stará ýervená Voda se nachází jedenáct vodních zdrojĤ, které mají stanovená ochranná pásma I. a II. stupnČ rozhodnutím ONV v Šumperku
þj. Voda/3099/R/238/82/Ko/233 ze dne 24. 11. 1982, pĜiþemž ochranná pásma (PHO I a PHO
II) vodního zdroje þ. 1 na pozemku parc. þ. 2070 v k.ú. Stará ýervená Voda – 2x4 bj. byla
zrušena OpatĜením obecné povahy MČstského úĜadu Jeseník ze dne 26. 6. 2014.
Do jižní þásti Ĝešeného území zasahuje ochranné pásmo II. stupnČ vodního zdroje ýeská Ves, které bylo vyhlášeno rozhodnutím þj. 2461/2000/RŽP/R/146/Vo/231/2 ze dne
16. 8. 2000.
Bilance potĜeby vody
Výpoþet potĜeby vody k r. 2025 je orientaþnČ proveden na základČ údajĤ obsažených
v Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací území Olomouckého kraje, ve smČrnici þ. 9 z roku
1973 a ve vyhlášce þ. 428/2001 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

obec
Stará ýervená Voda

poþet
obyvatel
k r. 2025
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obyvatelstvo
(m3/d)
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základní
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14

koeficient
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nerovnomČrnosti
1,5

obec
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Qm
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147

zemČdČlství
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Qm
(m3/d)
(m3/d)
1

1,75

Ȉ Qm
(m3/d)
148,75

Územní plán pĜedpokládá potĜebu vody v obci Stará ýervená Voda ve výši
Qm = 148,75 m3/den, tj. 1,72 l/s. Akumulace pitné vody pro Starou ýervenou Vodu je spoleþná s obcí ýerná Voda a je zajištČna ve vodojemech 400 + 150 m3 v k. ú. ýerná Voda.
Dle ýSN 73 6650 se má využitelný objem vodojemĤ rovnat 60 % maximální denní potĜeby.
Pro zajištČní dodávky kvalitní pitné vody je územním plánem navrženo rozšíĜit vodovodní síĢ o další vodovodní Ĝady DN 80 až DN 100 v délce cca 1,5 km pro zásobování zastavitelných ploch. Navržené Ĝady DN 80 až DN 100 budou rovnČž plnit funkci vodovodu požárního. Samostatné vČtve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrantĤ do 200 m, mohou mít profil DN 50.
Do doby než bude navržený vodovod vybudován a pro objekty, které jsou mimo dosah vodovodních ĜadĤ pitné vody, bude zajištČno zásobení pitnou vodou individuálnČ (ze studní).
Pro zásobení pitnou vodou ze studní je potĜeba vypracovat hydrogeologický prĤzkum, který
posoudí kvalitu vody a vydatnost vodního zdroje a zhodnotí, zda pĜi vybudování studen nedojde ke zmČnČ hydrogeologických podmínek v Ĝešeném území nebo k negativnímu ovlivnČní
stávajících studen.
Ve výkrese þ. 4. Vodní hospodáĜství jsou vyznaþeny pouze trasy navrhovaných páteĜních
vodovodních ĜadĤ, nikoli pĜípojek. Jejich poloha mĤže být dále upĜesĖována podrobnČjší projektovou dokumentací. Dimenze ĜadĤ je nutno považovat za orientaþní a upĜesnit je s ohledem
na protipožární zabezpeþenost jednotlivých objektĤ. V celém území je povoleno stavČt jak
pĜípojky, tak i vodovodní Ĝady, jejichž trasy budou upĜesnČny podrobnČjší projektovou dokumentací.
Navrhovaná výstavba veĜejného vodovodu v obci Stará ýervená Voda je v souladu
s Plánem rozvoje vodovodĤ a kanalizací území Olomouckého kraje a se Zásadami územního
rozvoje Olomouckého kraje ve znČní Aktualizace þ. 1.
b) Odkanalizování a likvidace odpadních vod
V obci Stará ýervená Voda není v souþasné dobČ vybudovaný systém veĜejné kanalizace. Likvidace odpadních vod probíhá pĜímo u zdroje pomocí žump s vyvážením odpadu
nebo v domovních ýOV s vyústČním do vhodného recipientu. DešĢové vody jsou odvádČny
pĜíkopy a propustky pĜímo do tokĤ.
Pro odkanalizování stávající a navržené zástavby je dle zpracované projektové dokumentace Obec Stará ýervená Voda, ýOV a tlaková splašková kanalizace (Recprojekt s.r.o., þerven
2011) navržena výstavba splaškové tlakové kanalizace oddílné stokové soustavy se zakonþením na navržené obecní þistírnČ odpadních vod; pro stavbu je již vydáno stavební
povolení. Stoky tlakové splaškové kanalizace DN 50 – 110 jsou navrženy v celkové délce cca
10 km a na stokové síti je navrženo 242 þerpacích stanic. Mechanicko-biologickou ýOV je
navrženo vybudovat na parc. þ. 2066/1 v k. ú. Stará ýervená Voda, kapacita ýOV je navržena
pro 834 EO. Recipientem proþištČných splaškových vod z ýOV bude bezejmenný levobĜežní
pĜítok ýerveného potoka. Dále územní plán navrhuje navrženou stokovou síĢ dle výše uvedeného projektu rozšíĜit o další stoky splaškové kanalizace pro navržené zastavitelné plochy
v celkové délce cca 0,3 km (gravitaþní DN 300).
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Do doby, než bude provedena výstavba splaškové kanalizace, bude likvidace odpadních
vod zajištČna individuálnČ pomocí žump s vyvážením odpadu nebo v domovních ýOV s vyústČním do vhodného recipientu, stejnČ jako pro objekty, které jsou mimo dosah stávající
a navržené kanalizace. Technologické odpadní vody z výrobních areálĤ lze vypouštČt do kanalizace, pokud zneþištČní vod odpovídá podmínkám kanalizaþního Ĝádu. V opaþném pĜípadČ
je nutno technologické vody náležitČ pĜedþistit.
DešĢové vody, které nevsáknou do terénu, je nutné odvádČt ĜízenČ pĜes retenþní zaĜízení
(nádrže þi podzemní bloky) dešĢovou kanalizací þi otevĜenými zatravnČnými pĜíkopy do stávající dešĢové kanalizace þi vodních tokĤ. DešĢové vody z vČtších parkovišĢ (cca nad 10 stání) a jiných zpevnČných ploch, kde mĤže dojít ke kontaminaci dešĢových vod ropnými látkami, je nutno pĜedþišĢovat v odluþovaþích ropných látek (lapolech). Trasy stok dešĢové kanalizace a pĜíkopĤ bude možno ve vČtšinČ pĜípadĤ navrhnout až po zamČĜení území.
Ve výkrese þ. 4. Vodní hospodáĜství jsou vyznaþeny pouze trasy navrhovaných páteĜních
kanalizaþních stok, nikoli pĜípojek. Jejich poloha mĤže být upĜesĖována podrobnČjší projektovou dokumentací. V celém území je povoleno stavČt jak pĜípojky, tak i kanalizaþní stoky,
jejichž trasy budou upĜesnČny podrobnČjší projektovou dokumentací.
Navržená výstavba veĜejné splaškové kanalizace v obci Stará ýervená Voda je v souladu
s Plánem rozvoje vodovodĤ a kanalizací území Olomouckého kraje a se Zásadami územního
rozvoje Olomouckého kraje ve znČní Aktualizace þ. 1.
c) Vodní toky a plochy
PĜevážná þást území obce Stará ýervená Voda spadá do ýHP 2-04-04-055 a 2-04-04-053 –
povodí ýerveného potoka, západní þást území spadá do ýHP 2-04-047-052 a 2-04-04-050 –
povodí ýerného potoka, severní þást Ĝešeného území spadá do ýHP2-04-04-057 – povodí
Widny a do ýHP 2-04-04-060 – povodí Luzy, východní þást území spadá do ýHP 2-04-04054 – povodí KĜemenáþe a do ýHP 2-04-04-061 – povodí Luzy.
ýervený potok pramení v jižní þásti Ĝešeného území u úpatí hory Klen a protéká zastavČnou þástí obce. Na území obce se do nČj vlévají jeho pravobĜežní pĜítoky KopĜivový potok,
KĜemenáþ a nČkolik bezejmenných pĜítokĤ, levobĜežní pĜítoky ýerveného potoka protékající
Ĝešeným územím jsou bezejmenné. KopĜivový potok pramení v jižní þásti Ĝešeného území
u úpatí hory Bílé kameny, protéká nezastavČnou þástí obce a do ýerveného potoka se vlévá
v jižní þásti zastavČného území. KĜemenáþ pramení mimo Ĝešené území u úpatí hory KĜemenáþ a protéká pĜevážnČ nezastavČnou þástí Ĝešeného území, do ýerveného potoka se vlévá
v centru obce poblíž obecního úĜadu. Západní nezastavČnou þástí k. ú. Stará ýervená Voda
protéká ýerný potok.
ýerný potok je na území obce Stará ýervená Voda od soutoku s ýerveným potokem
po hranici s obcí Velká Kraš dle vyhlášky þ.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokĤ a zpĤsob provádČní þinností souvisejících se správou vodních tokĤ, Ĝazen
mezi vodohospodáĜsky významné vodní toky.
Správcem ýerveného potoka, KopĜivového potoka, KĜemenáþe a jejich bezejmenných
pĜítokĤ jsou Lesy ýR, s.p., správcem ýerného potoka a bezejmenných pravobĜežních pĜítokĤ
ýerveného potoka protékajících k. ú. Stará ýervená Voda je Povodí Odry, s.p.
Do západní þásti území obce Stará ýervená Voda zasahuje záplavové území ýerného
potoka a jeho aktivní zóna, které bylo stanoveno KÚ OK dne 9. 7. 2007, þ.j. KUOK
120972/2006. Záplavové území ani jeho aktivní zóna nezasahuje do zastavČného území obce
Stará ýervená Voda a nelimituje tím jeho rozvoj.
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V Ĝešeném území se nachází nČkolik rybníkĤ, které jsou soukromé nebo obecní a slouží
k chovným a krajinnotvorným úþelĤm, dále je zde Ĝada zatopených bývalých lomĤ.
Dále se v Ĝešeném území nachází 16 staveb vodních dČl – hlavních odvodĖovacích zaĜízení v celkové délce cca 6 km. VČtšina z nich je zatrubnČná, jen tĜi jsou otevĜená. ZaĜízení
jsou ve správČ Státního pozemkového úĜadu. Pro umožnČní výkonu správy a údržby tČchto
zaĜízení je nutno zachovat podél trubních hlavních odvodĖovacích zaĜízení nezastavČný manipulaþní pruh v šíĜi 4 m od osy potrubí na obČ strany a podél otevĜených hlavních odvodĖovacích zaĜízení oboustranný manipulaþní pruh v šíĜce 6 m. Do hlavních odvodĖovacích zaĜízení nesmí být vypouštČny žádné odpadní ani dešĢové vody.
Území obce Stará ýervená Voda nenáleží do žádné z chránČných oblastí pĜirozené akumulace vod ani do zranitelné oblasti vod.
Vody ýerveného potoka, ýerného potoka a KĜemenáþe jsou dle NaĜízení vlády þ. 71/2003
Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci druhĤ ryb a dalších vodních živoþichĤ a o zjišĢování hodnocení stavu jakosti tČchto vod, ve znČní þ. 169/2006 Sb.
Ĝazeny jako lososový typ vody Vidnavky þ. 209. Pro ostatní vodní toky na území obce typ
vody není stanoven.
Povrchové vody v obci spadají do vodních útvarĤ s pracovním þíslem 111 (ýerný potok
po soutok s tokem ýervený potok), 112 (ýervený potok po soutok s tokem ýerný potok)
a 113 (Vidnavka po státní hranici) a jsou dle Plánu oblasti povodí Odry potenciálnČ rizikové,
pĜírodní vodní útvary.
Podzemní vody spadají do vodních útvarĤ 64312 (Krystalinikum severní þásti Východních
Sudet – SZ þást). Z hlediska kvantitativního a chemického jsou dle Plánu oblasti povodí Odry
hodnoceny útvary 32110 jako nevyhovující.
d) ProtipovodĖová opatĜení
PĜi povodních v þervnu 2009 došlo k poškození koryta ýerveného potoka. Obec má vypracované projekty na revitalizaci koryta ýerveného potoka v pČti úsecích:
ýervený potok v km 2,000 – 5,186 (DSP) – revitalizace je navržena v k. ú. Stará ýervená Voda ve tĜech úsecích ýerveného potoka. Je navrženo zkapacitnČní a výškové a smČrové stabilizace koryta toku. V souþasné dobČ je kapacita v severnČjším úseku Q10-20, navržená je Q2050. Kapacita koryta ve stĜedním úseku je dnes Q2-5, navržená je Q20. Kapacitu v jižním úseku
revitalizace je navrženo zachovat stejnou jaká je dnes Q10-20.
ýervený potok v km 5,186 – 7,800 (DSP) – revitalizace vodního toku ýervený potok je navržena v k. ú. Nová ýervená Voda na dvou místech a spoþívá ve zkapacitnČní a výškové a smČrové stabilizaci koryta toku. Revitalizace má probČhnout jen v rámci stávajícího koryta. Souþasná kapacita v severnČjším úseku revitalizace je Q10-20, navržená Q20-50. Kapacita v jižnČjším úseku revitalizace je dnes Q2-5, navržená Q10-20.
Dalšími projekty protipovodĖových opatĜení jsou PB ýerveného potoka v km 4,600 (DSP)
a LB KĜemenáþe v km 0,600 (DSP). Bezejmenný pravobĜežní pĜítok ýerveného potoka a bezejmenný levobĜežní pĜítok KĜemenáþe protékají pĜevážnČ nezastavČnou þástí Ĝešeného území. Kapacita koryt tokĤ je Q50-100, což má za následek rychlý odtok pĜívalových vod z nezastavČného území do zastavČné þásti obce, kde dochází k ohrožení zástavby. Pomocí revitalizace vodních tokĤ má dojít k zpomalení odtoku pĜívalových vod z nezastavČné þásti území
a zvýšení retenþních prostorĤ v okolí bezejmenných tokĤ pro zadržení vody ve volné krajinČ.
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E.2.10 Energetika a elektronické komunikace
a) Zásobování elektrickou energií
Výroba elektrické energie – podle licencí udČlených Energetickým regulaþním úĜadem
(ERÚ) se na území obce Stará ýervená Voda zaĜízení pro výrobu elektrické energie nenacházejí. V územním plánu se nová zaĜízení konkrétnČ nenavrhují, pĜípustná je obecnČ realizace
zaĜízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ (fotovoltaické panely) umístČných na objektech a urþených pro pĜímou spotĜebu staveb a zaĜízení v pĜíslušné ploše, v plochách výroby
a skladování také stavby pro komerþní výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ kromČ vČtrných
elektráren, jejichž výstavba je zakázána na celém území obce.
NadĜazená soustava VVN – územím obce Stará ýervená Voda vedení nadĜazené soustavy 110 kV – 400 kV neprocházejí; v územním plánu se nenavrhují.
Distribuþní soustava VN – obec Stará ýervená Voda je zásobována elektrickou energií
z rozvodné soustavy 22 kV, napojené z TS 110/22 kV ýeská Ves linkami:
VN 72 TĜemešná – HeĜmanovice
VN 73 TĜemešná – Krnov
Možnost vzájemného propojení napájecích linek a jejich dimenze zajišĢují vysokou provozní jistotu zásobování elektrickou energií.
Distribuþní soustavu VN dále tvoĜí 12 distribuþních trafostanic (DTS 22/0,4 kV) s celkovým výkonem 1 720 kVA, z toho do sítČ NN dodává 7 DTS výkon 970 kVA, ostatní trafostanice jsou odbČratelské. Distribuþní trafostanice jsou rĤzných typĤ venkovního provedení,
osazené transformátory 50 až 250 kVA. PĜípojky VN k jednotlivým DTS jsou provedeny jako
nadzemní, s vodiþi AlFe rĤzných prĤĜezĤ.
PĜehled distribuþních trafostanic (DTS) je uveden v následující tabulce:
ýíslo DTS
podle ýEZ

Název umístČní
trafostanice

Typ
DTS

Výkon
DTS (kVA)

þtyĜsloupová

100

DTS JE_0077

Stará ýervená Voda – Kravín

DTS JE_0078

Stará ýervená Voda – U Obecního úĜadu

ocel. pĜíhradová

250

DTS JE_0079

Stará ýervená Voda – U mostu

ocel. pĜíhradová

100

DTS JE_0080

Stará ýervená Voda – Dolní

ocel. pĜíhradová

100

DTS JE_0081

Stará ýervená Voda – U okálĤ

dvousloupová

160

DTS JE_9137

Stará ýervená Voda – Granulárna

tĜísloupová

100

DTS JE_9138

Stará ýervená Voda – Stolárna Reinhold

jednosloupová

250

DTS JE_0073

Nová ýervená Voda – Polesí

dvousloupová

100

DTS JE_0074

Nová ýervená Voda – StĜed

ocel. pĜíhradová

100

DTS JE_0075

Nová ýervená Voda – U kina

ocel. pĜíhradová

160

DTS JE_9133

Nová ýervená Voda – Soukromý statek

ocel. pĜíhradová

50

DTS JE_9135

Nová ýervená Voda – Kamenolom

ocel. pĜíhradová

250

Napájecí vedení a vČtšina DTS jsou v dobrém technickém stavu a zajistí potĜebný pĜíkon
i v dlouhodobém þasovém horizontu.
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Bilance pĜíkonu a transformaþního výkonu
Z energetického hlediska se k roku 2025 uvažuje se smíšeným stupnČm elektrizace.
K r. 2025 se pĜedpokládá, že elektrickým vytápČním bude vybaveno cca 10 % bytĤ (stupeĖ
elektrizace C) a þást objektĤ druhého bydlení. U ostatních bytĤ se vzhledem k rostoucímu
stupni elektrizace domácností, zejména instalací klimatizaþních jednotek, uvažuje se stupnČm
elektrizace B.
PĜepokládané rozdČlení bytĤ podle stupnČ elektrizace bude k r. 2025 následující:
20 bytĤ – stupeĖ elektrizace C (vaĜení elektrickou energií + smíšené vytápČní elektrickou
energií pĜímotopné a akumulaþní)
205 bytĤ – stupeĖ elektrizace B (vaĜení plynem + elektrickou energií)
Podílové maximum bytĤ (Bmax) – je odvozeno z mČrného pĜíkonu bytové jednotky stanoveného k r. 2025. Podle ýSN 33 2130 je mČrný pĜíkon bytové jednotky v úrovni
TR VN/NN stanoven na 2,8 kW/byt pro stupeĖ elektrizace B, pro plnČ elektrifikované byty
(vaĜení el. energií, vþetnČ smíšeného elektrického vytápČní) se uvažuje s mČrným pĜíkonem
12,0 kW/byt (stupeĖ elektrizace C). Pro objekty druhého bydlení (individuální rekreace) se
uvažuje s pĜíkonem 1,0 kW/objekt, pro cca 20 tČchto objektĤ je uvažováno s elektrickým
pĜitápČním s pĜíkonem 5 kW/objekt.
Vypoþtené podílové maximum bytĤ – Bmax je k r. 2025 následující:
Bmax = 200 x 2,8 + 20 x 12 + 60 x 1,0 + 20 x 5 = 960 kW
Podílové maximum vybavenosti (Vmax) – je stanoveno z mČrného ukazatele 0,6 kW/byt
(vþetnČ druhého bydlení), pro nové drobné podnikatelské aktivity je uvažováno s pĜíkonem
200 kW.
Vypoþtené podílové maximum vybavenosti – Vmax je k r. 2025 následující:
Vmax = 285 x 0,6 + 200 = 371 kW
Podílové maximum bytĤ a vybavenosti urþuje potĜebný pĜíkon bytovČ-komunální sféry,
vþetnČ drobných podnikatelských aktivit. PĜi výpoþtu transformaþního výkonu VN/NN (PTR)
je uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorĤ a zajištČní stability provozu pĜi krytí odbČrových maxim.
PTR = (Bmax + Vmax) x 1.20 = 1 597 kVA
Pro stávající odbČratele s vlastní trafostanicí se považuje stávající výkon DTS (650 kVA)
za dostateþný.
Podle bilance pĜíkonu elektrické energie a transformaþního výkonu je nutno pro obec
Stará ýervená Voda zajistit k r. 2025 cca 2 250 kVA transformaþního výkonu VN/NN. PĜírĤstek transformaþního výkonu dosáhne 530 kVA proti souþasnému stavu.
Soudobé zatížení v úrovni TR 110/VN je o cca 30 % nižší než potĜebný transformaþní výkon v úrovni TR VN/NN a bude pro bytovČ-komunální sféru a podnikatelské aktivity dosahovat výše 1,6 MW.
PotĜebný pĜíkon pro Ĝešené území bude i nadále zajištČn z rozvodné soustavy 22 kV, linek VN 72 a VN 73, které jsou pro pĜenos potĜebného pĜíkonu dostateþnČ dimenzovány.
V nČkolika pĜípadech u novČ navržené zástavby dojde k dotþení ochranného pásma nadzemního vedení 22 kV – VN. PĜeložky nadzemního vedení VN se nenavrhují ani nevyluþují.
Jejich návrhy, pĜíp kabelizace vedení VN je nutno Ĝešit podrobnČjší projektovou dokumentací.
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PotĜebný transformaþní výkon pro byty, vybavenost a objekty druhého bydlení bude bČhem zajištČn ze stávajících distribuþních trafostanic 22/0,4 kV, s pĜípadným zvýšením jejich
výkonu a výstavbou tĜí nových trafostanic DTS N1 – 3.
Rozvodná síĢ NN – nová rozvodná síĢ NN v lokalitách s ucelenou rodinnou zástavbou
bude v souladu s vyhláškou þ. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Ĝešena zásadnČ zemním kabelovým vedením. Lokální nedostatek pĜíkonu v síti NN je možno
Ĝešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.

b) Zásobování plynem
VTL plynovody a RS – územím obce Stará ýervená Voda prochází VTL plynovod
s tlakem do 40 barĤ DN 150 , PN 25 Nová Ves – Vidnava (663 012), s odboþkou DN 100
pro regulaþní stanici plynu Stará ýervená Voda – VTL/STL s výkonem 1 200 m3 h–1 (RS 66
176), ze které je obec Stará ýervená Voda zásobována.
Nová vysokotlaká plynárenská zaĜízení se na území obce Stará ýervená Voda nenavrhují,
dodávka plynu pro obec bude zajištČna ze stávající RS VTL/STL, která má dostateþnou výkonovou rezervu.
Místní plynovodní síĢ – místní plynovodní síĢ je provozována jako stĜedotlaká, s pĜetlakem do 300 kPa. Plynovodní síĢ je vybudována z trubek LPe v profilech DN 53 –110 a uložena podél místních komunikací. Na místní plynovodní síĢ je napojeno cca 130 odbČratelĤ,
vþetnČ vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit. Zemní plyn se využívá k vaĜení, pĜípravČ TUV a otopu.
Bilance potĜeby zemního plynu
Bilance potĜeby plynu je sestavena podle jednotlivých odbČratelských skupin – obyvatelstvo a ostatní odbČr.
Obyvatelstvo – roþní a maximální hodinová potĜeba plynu pro obyvatelstvo jsou stanoveny metodou specifických potĜeb podle smČrnice þ.17/97 SMP a.s. Ostrava. PĜedpokládá se,
že k r. 2025 bude plynofikováno 90 % bytĤ, tj. cca 205 bytĤ. BilanþnČ se uvažuje s využitím
plynu pro vaĜení, pĜípravu TUV a vytápČní u všech plynofikovaných bytĤ.
Ostatní odbČr – v této kategorii jsou zahrnuty potĜeby pro otop vybavenosti, þásti objektĤ
druhého bydlení (cca 30 objektĤ) a podnikatelských aktivit (maloodbČr, stĜední odbČr). OdbČry v této kategorii jsou orientaþnČ stanoveny jako 50 % podíl bytového odbČru. Pro blíže nespecifikované odbČry se uvažuje s rezervou 50 m3 h-1, resp. 100 tis.m3 rok-1.
Bilance potĜeby zemního plynu k r. 2025 je uvedena v následující tabulce:
Druh odbČru
Obyvatelstvo – byty
RD (vaĜení, otop, TUV) – 205 bytĤ
Ostatní odbČr
(50 % bytového odbČru)
Rezerva
OdbČr z místní sítČ celkem

MČrná potĜeba plynu
[m3 h-1 ]
[m3 rok-1 ]
1,50
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3 000

Roþní potĜeba plynu
[m3 h-1]
[tis. m3rok-1]
308

615

155
50
513

310
100
1 025

Z celkové bilance potĜeby plynu vyplývá, že k r. 2025 je pro obec Stará ýervená Voda
nutno z místní sítČ zajistit cca 1,0 mil.m3 zemního plynu, zimní hodinové maximum dosáhne
cca 513 m3 h-1.
Územní plán navrhuje rozšíĜení stĜedotlaké plynovodní sítČ pro stávající a navrhovanou
zástavbu na celém zastavČném území obce. Nová stĜedotlaká plynovodní síĢ bude provedena
z plynového tlakového potrubí PE 100 – SDR 11 v jednotném profilu DN 63 podél místních
komunikací. Celková konfigurace sítČ je zĜejmá z grafické þásti dokumentace.
c) Zásobování teplem
Obec Stará ýervená Voda se podle ýSN 06 0210 - mapy oblastí nejnižších venkovních
teplot rozkládá v oblasti s výpoþtovou teplotou tex = - 18o C a intenzivními vČtry. Poþet dnĤ
topného období pro tem = 13o C (tem - stĜední denní venkovní teplota pro zaþátek a konec topného období je 250 - 260, stĜední venkovní teplota za otopné období tes = 2,7oC. PĜevážná þást
obytného území se rozkládá v nadmoĜské výšce kolem 300 m.
Pro stávající zástavbu, je charakteristický decentralizovaný zpĤsob vytápČní s individuálním vytápČním rodinných domĤ a samostatnými domovními kotelnami pro objekty bytových domĤ, vybavenosti a podnikatelských aktivit. Tepelná energie pro vytápČní bytĤ je zajišĢována pĜedevším spalováním zemního plynu (cca 95 bytĤ) a biomasy.
Decentralizovaný zpĤsob vytápČní pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytápČním RD a samostatnými kotelnami pro objekty bytových domĤ a vybavenosti zĤstane zachován. V palivo-energetické bilanci je preferováno využití zemního plynu a biomasy, elektrická
energie bude plnit funkci doplĖkového topného media.
BilanþnČ se uvažuje s rozšíĜením využití zemního plynu pro vytápČní u 90 % bytĤ, tj. 205
bytĤ a þást objektĤ druhého bydlení, dále pro vČtšinu objektĤ vybavenosti a podnikatelských
aktivit v plynofikovaném území.
S využitím elektrické energie k vytápČní se uvažuje pro cca 10 % bytĤ, tj. 20 bytĤ v RD
a þást objektĤ druhého bydlení. ZásadnČ se doporuþuje využívat smíšeného elektrického vytápČní (pĜímotopné v kombinaci s akumulací) a rĤzných druhĤ tepelných þerpadel.
Z obnovitelných zdrojĤ energie lze pro rodinnou zástavbu v širším mČĜítku uvažovat s rozšíĜením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž pĜemČna na tepelnou energii, pĜíp.
elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických þláncích je z hlediska životního prostĜedí nejþistším a nejšetrnČjším zpĤsobem výroby tepelné a elektrické energie.

d) Elektronické komunikace
Sítí elektronických komunikací se rozumí pĜenosové systémy, spojovací a smČrovací zaĜízení umožĖující pĜenos signálĤ a dat (pĜenos digitálních informací, signálĤ rozhlasu a televize, internetové propojení a pĜipojení, elektronická pošta, hlasové – telefonní služby apod.)
po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostĜedky.
Podle jednotné telekomunikaþní pevné sítČ provozované a.s. Telefónica O2 Czech Republic
obec Stará ýervená Voda telekomunikaþnČ pĜísluší do atrakþního obvodu digitální telefonní
ústĜedny (RSU) Stará ýervená Voda, jako souþást telefonního obvodu (TO – 58) Olomoucký
kraj. Digitální telefonní ústĜedna Stará ýervená Voda má dostateþnou kapacitu pro souþasný
provoz s možností dalšího rozšíĜení.

82

Telefonní úþastníci ve správním území obce Stará ýervená Voda jsou napojeni na digitální
ústĜednu prostĜednictvím úþastnické pĜístupové sítČ (ÚPS), která je provedena úložnými
a závČsnými kabely v dobrém technickém stavu, vþetnČ rezervy pro další zákaznická napojení. Tato ústĜedna, jako základní prvek telekomunikaþní sítČ je napojena na Ĝídící digitální hostitelskou ústĜednu (HOST) Jeseník prostĜednictvím dálkové pĜenosové optické sítČ a.s. Telefónica O2. Elektronické komunikaþní služby v území nabízí kromČ a.s. Telefónica O2 dalších
cca 8 operátorĤ na pevné a mobilní síti v rĤzném rozsahu.
PĜedpokládá se, že k r. 2025 hustota telefonních stanic v území odpovídat 100 % telefonizovaných bytĤ s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru, s požadavkem
na pĜipojení cca 300 telefonních úþastníkĤ. Podmínky pro rozvoj elektronického komunikaþního provozu budou Ĝešeny výbČrem z aktuální nabídky operátorĤ na pevné, bezdrátové
a mobilní síti.
Územím obce Stará ýervená Voda procházejí optické kabely dálkové pĜenosové sítČ
ve správČ a.s. Telefónica O2. Trasy dálkové pĜenosové optické sítČ na území obce jsou zĜejmé
z grafické þásti dokumentace.
Pokrytí území televizním a rozhlasovým signálem – území je pokryto pozemním digitálním signálem (DVB – T) z vysílaþe Jeseník – PradČd, který šíĜí televizní programy multiplexu 1 (36. kanál – ýT1, ýT2, ýT 24, ýT4 Sport a 7 programĤ ýRo – veĜejnoprávní multiplex), multiplexu 2 (53. kanál – TV Nova, TV Prima, TV Barandov, Nova Cinema a Prima
Cool) a multiplexu 3 (51. kanál – Prima LOVE).
V pásmu AM – DV a SV je území pokryto rozhlasovým signálem z vysílaþĤ Ostrava –
Svinov (SV), ProstČjov – Dobrochov (SV) a Uherské HradištČ – Topolná (DV), v pásmu FM
– VKV pak rozhlasovým signálem z vysílaþe Jeseník – PradČd.
Rozhlasové a televizní programy jsou dále šíĜeny vysíláním satelitu ASTRA 3A (DVB – S)
a prostĜednictvím nČkterých operátorĤ na pevné, mobilní a internetové síti.
Mobilní telefonní síĢ – na území obce Stará ýervená Voda jsou dostupné všechny služby
nabízené operátory mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile (TMO), Telefónica O2 (O2)
a Vodafone (VDF). Na území obce Stará ýervená Voda je provozována základnová stanice
operátora mobilní sítČ (BTS) Telefónica O2 situovaná na objektu hydroglobu.
Radioreléové spoje – tyto spoje jsou urþeny pro pĜenos televizní a rozhlasové modulace
pĜenos dat a telefonních hovorĤ. Nad územím obce Stará ýervená Voda je provozován radioreléový spoj mezi koncovými body Zlaté Hory – Kobylá.

E.2.11 Likvidace komunálních odpadĤ
Efektivní a úþinná likvidace komunálních odpadĤ je v mnoha obcích nákladným problémem s významnými územními vlivy.
Jedním ze základních dokumentĤ v oblasti odpadového hospodáĜství je Plán odpadového
hospodáĜství ýR, na který navazuje zastupitelstvem schválený Plán odpadového hospodáĜství
Olomouckého kraje (2004), který je pravidelnČ vyhodnocován (poslední dostupné vyhodnocení je z roku 2011 a konstatuje zejména problémy s likvidací biologicky rozložitelných komunálních odpadĤ). V okrese Jeseník byl Plán odpadového hospodáĜství zpracován v r. 2006.
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Plán odpadového hospodáĜství pĤvodce odpadĤ není v obci zpracován (ze zákona mají tuto
povinnost pĤvodci odpadĤ, kteĜí produkují roþnČ více než 10 t nebezpeþného odpadu nebo
více než 1000 t ostatního odpadu). V obci vzniká ménČ než 1000 t komunálního odpadu roþnČ. Obec je aktivní pĜi zajištČní separace odpadĤ.
Likvidaci komunálních odpadĤ v Ĝešeném území provádí odborná firma Technické služby
Jeseník, a.s. (Otokara BĜeziny 168/41, Jeseník). Spoleþnost zajišĢuje pro obec komplexní nakládání s odpady, což znamená sbČr, svoz, tĜídČní, úprava a koneþné odstranČní prakticky
všech vyskytujících se odpadĤ vþetnČ nebezpeþných (odpad je ukládán na skládky mimo Ĝešené území). Navržená plocha výroby a skladování – plocha pĜestavby þ. P4 bude zþásti sloužit i pro zlepšení podmínek odpadového hospodáĜství jako sbČrný dvĤr.

E.2.12 Územní systém ekologické stability
Cílem ÚSES je zajistit pĜetrvání pĤvodních pĜirozených skupin organismĤ v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto
systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických pĤvodních nebo pĜírodČ blízkých
spoleþenstev, která jsou schopna bez výrazného pĜísunu energie þlovČkem zachovávat svĤj
stav v podmínkách rušivých vlivĤ civilizace a po narušení se vracet ke svému pĤvodnímu
stavu.
•

Velikosti skladebných souþástí ÚSES

V plochách pro skladebné þásti ÚSES, kde neexistují vhodné porosty a spoleþenstva pro
zajištČní funkcí biokoridoru nebo biocentra, je vymezení ÚSES provedeno tak, aby se
s ohledem na úþelné a krajináĜsky vhodné þlenČní krajiny blížilo k minimálním parametrĤm.
VČtší výmČry lokálních biocenter a šíĜky biokoridorĤ jsou navrženy v lesích pro snadnČjší
upĜesnČní v lesních hospodáĜských plánech a lesních hospodáĜských osnovách.
Parametry navrženého ÚSES – lesní spoleþenstva:
-

lokální biokoridor – maximální délka 2 000 m a minimální šíĜka 15 m, možnost pĜerušení
na 15 m
lokální biocentrum – minimální výmČra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostĜedím
byla 1 ha (šíĜka ekotonu je asi 40 m)
regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorĤ o maximální
délce 700 metrĤ a minimální šíĜce 40 metrĤ a vložených lokálních biocenter a má po 5 až
8 km vložena ještČ regionální biocentra
nadregionální biocentrum – minimální výmČra je 1 000 ha.

Další upĜesnČní systému bude provedeno pĜi zapracovávání ÚSES do lesního hospodáĜského plánu (LHP) a lesních hospodáĜských osnov. Prvky územního systému ekologické stability by v lesích mČly být ve fázi projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodáĜské osnovy)
vymezeny hranicemi trvalého rozdČlení lesa, popĜ. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž
lze trvalé rozdČlení lesa vést.
V celcích zemČdČlského hospodaĜení bude rozsah a pĜesné vymezení ÚSES upraveno
pĜi zpracování komplexních pozemkových úprav za pĜedpokladu dodržení pĜedepsaných parametrĤ a splnČní funkþnosti ÚSES (respektování propojení pĜíbuzných geobiocénĤ).
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Pro skladebné þásti existující a nefunkþní by mČla být zmČnČna druhová skladba dĜevinných porostĤ, pro skladebné þásti þásteþnČ existující nebo þásteþnČ chybČjící by mČly být rozšíĜeny plochy dĜevinných porostĤ s cílovou druhovou skladbou dle STG, pĜípadnČ upravena
druhová skladba v existujících þástech, skladebné þásti chybČjící je potĜebné založit. ýásti
oznaþené jako þásteþnČ funkþní jsou s vyhovující cílovou formací (lesem), ale s nevhodnou
nebo z þásti nevhodnou druhovou skladbou.

•

HospodaĜení na území vymezeném pro ÚSES

Cílovými porosty ÚSES by mČly být lesy tĜetího až pátého lesního vegetaþního stupnČ,
s pĜevahou území ve tĜetím vegetaþním stupni, tj. lesy s cílovou druhovu skladbou
v nejvyšších polohách jedlových buþin až smrkových buþin nebo bukových smrþin podle
STG, v údolnicích tokĤ pak stanovištČ s lesy smrkobukovými, smrkojedlovými nebo v polohách tĜetího vegetaþního stupnČ dubových buþin, bukových jedlin, javorových jasenin.
Na plochách chybČjících biocenter a biokoridorĤ je nutno zabezpeþit takové hospodaĜení,
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze napĜ.
budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty mČnit na ornou pĤdu, odstraĖovat nárosty nebo
jednotlivé stromy a pod. PĜípustné jsou pouze ty zmČny v hospodaĜení, které mají ve svém
dĤsledku ekologicky pĜirozené zlepšení stávajícího stavu (napĜ. zatravnČní orné pĤdy, výsadba bĜehových porostĤ, zalesnČní).
Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních
porostĤ a lesních pásĤ.

•

Koncepce návrhu územního systému ekologické stability krajiny

V Ĝešeném území jsou vymezeny prvky nadregionální, regionální a lokální úrovnČ
územního systému ekologické stability. Vymezení nadregionálních a regionálních prvkĤ
ÚSES vychází ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znČní Aktualizace þ. 1.
Nadregionální úroveĖ je v obci reprezentována þástí nadregionálního biocentra 89
Smolný (N1).
Regionální úroveĖ je zastoupena regionálním biokoridorem RK 826 (jeho skladebné
þásti jsou v území obce oznaþeny R1 až R7), který vychází z nadregionálního biocentra 89
Smolný v k.ú. Stará ýervená Voda a v jeho jihovýchodním cípĤ konþí v regionálním
biocentru 483 Kamenný vrch (R8).
Regionální biokoridor RK 826 je v úseku R5 v územním plánu vymezen s mírnou
odchylkou od vymezení v ZÚR OK; je vymezen ve vČtší vzdálenosti od silnice II/456 a více
využívá stávající lesní porosty (v ZÚR OK veden v soubČhu se silnicí II/456).
Lokální úroveĖ je tvoĜena lokálními trasami – lokálními biocentry propojenými lokálními biokoridory, která reprezentují stanovištČ a potenciální pĜirozená spoleþenstva biochor
v území Staré ýervené Vody.
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Skladebné þástí lokálního ÚSES:
-

L1 až L9 – úsek L1 až L6 posiluje funkþnost regionálního biokoridoru RK 826 a prostĜednictvím LBC L5 a trasy L7, L8 a L9 propojuje ÚSES do území Velkých KunČtic

-

L10 až L19 – trasa vedená lesy na severozápadnČ exponovaných svazích Sokolského
hĜbetu s napojením od LBC L13 lokálním biokoridorem LBK L21 do území Supíkovic

-

L19, L20, L22 až L24 – trasa vedená od jihu z k. ú. Vápenná k severu do k. ú. ýerná
Voda, LBC L25 zasahuje v pokraþování této trasy z území ýerné Vody.

Oznaþení
prvku

Funkce,
funkþnost

STG

RozmČr

Charakter ekotopu

Cílové spoleþenstvo,
návrh opatĜení

nadregionální úroveĖ
nadregionální biocentrum 89 Smolný – nivní, luþní, mezofilní hájové, mezofilní buþinné
lesní
N1/Rokl, NRBC Smolný 3AB3
482,0 ha
smrkové lesy s bukem
a modĜínem
Vkra,
funkþní
3B3
Mkra,
3AB4
3BC4,5
Vid

regionální úroveĖ
regionální biokoridor RK 826, mezofilní hájový
R1
RBK, þásteþnČ 3B3
675 m
existující
3BC4
R2
LBC, þásteþnČ 3AB3
4,8 ha
existující
R3
RBK, chybČjící 3B3
470 m
3AB3
R4
LBC, funkþní, 3B3
6,2 ha
þást. chybČjící
R5
RBK, þásteþnČ 3B3
620 m
existující
3AB3
R6
LBC, nefunkþní 3AB3
6,0 ha
3B3
R7
RBK, þásteþnČ 3AB3
620 m
funkþní

remízy mezi zástavbou
sídla, pole, louky
listnatý lesík nad
zástavbou sídla, louky
louky

lesní

listnatý les, buk, lípa,
habr, dub
lesní remíz, travní
porosty
les pĜevážnČ smrkový

lesní

lesní
lesní

lesní
lesní

lesní
pĜevaha smíšených
listnatých porostĤ,
jen v malé þásti smrþiny
regionální biocentrum 483 Kamenný vrch, mezofilní buþinné, mezofilní hájové, mokĜadní,
rašelinné
R8/
RBC funkþní
3B3
71,5 ha
listnaté lesy pĜevážnČ
lesní, mokĜadní
Sup,
3BC3
v údolnici potok
VKun
3C4,5
KĜemenáþ, jinak pĜevaha
3A3
smrþin

lokální úroveĖ
L1

LBK, chybČjící 3B3

L2

LBC, þásteþnČ
chybČjící
LBK, þást.
chybČjící

L3

3AB3
3B3
3B3
3BC4

1220 m
pole, travní porosty
+
440 m R1
4,2 ha
listnaté remízy v zem.
pozemích, travní porost
1050 m
travní porosty, lesy
(L3 +þást v údolnici potoka
L6)
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lesní
lesní
lesní

L5/
VKun
L4
L6+L7

LBK, þásteþnČ
funkþní
LBK funkþní

L8

LBC, funkþní

3B3
3BC,C5

5,4 ha

L9/
VKun
L10

LBK

3C4,5a

(190 m)

lesní porosty v komplexu
lesa – listnaté
rĤzné porosty lesního
komplexu
rĤzné porosty lesního
komplexu
okraj lesního komplexu,
zamokĜené porosty
kolem Luže
zalesnČná údolnice Luže
pĜevaha smrþin

lesní

5,0 ha

listnaté lesy

lesní

L12

LBK, funkþní

1520 m

L14

LBC, þásteþnČ
funkþní
LBK, funkþní

porosty listnaté,
smrkové a smíšené
listnaté a smrkové
porosty
porosty listnaté,
smrkové a smíšené

lesní

L13

L15

LBC, funkþní

L16

LBK, funkþní

3AB3
3B3
4BC3
3B3
4B3
4B,BC4
4AB3
4BC3
4B3
4AB3
4AB4
5C(D)3
5C(D)3
5BC4, 5
5C(D)3

330 m

L11

LBK, þásteþnČ
funkþní
LBC funkþní

L17

LBC, funkþní

L18

LBK funkþní

L19

LBC, þásteþnČ
funkþní
LBK þásteþnČ
funkþní
LBK, funkþní

L20/
Váp
L21/
Sup
L22

L23
L24/
ýVod
L25/
ýVod

LBC, funkþní

3BC4,5a
3B3
3B3

430 m

3B3

1370 m

5C(D)3
5BC3
4BC3
5C(D)3
5AB3
5C(D)3
5BC4
5AB2
6AB3
4BC3
4B3

LBK, þásteþnČ
funkþní

(1,4 ha)

7,5 ha
1430 m

4,9 ha
1140 m
6,7 ha
1550 m
8,2 ha
(1350 m)
(1130m)

lesní
lesní
lesní
lesní
lesní

lesní
lesní

listnaté, pĜevážnČ
bukové porosty
listnaté, pĜevážnČ
bukové porosty
listnaté, pĜevážnČ
bukové porosty

lesní

stĜídání pruhĤ rĤzných
lesních porostĤ s pĜevahou
listnáþĤ
lesní porosty smrkové
a listnaté smíšené
lesní porosty smrkové
a listnaté smíšené
lesní porosty smrkové
a listnaté smíšené

lesní

lesní
lesní

lesní
lesní
lesní

4BC4,
5C(D)3
4BC3
4AB3
LBC, nefunkþní 4AB3
5C(D)3
LBK, þásteþnČ 4B3,
funkþní
3AB3

1250 m

lesní porosty smrkové
a listnaté smíšené

lesní

8,9 ha

smrkové, modĜínové,
smíšené porosty
lesní porosty smrkové,
smíšené a listnaté

lesní

LBC, funkþní

(2,5 ha)

3B3

(930 m)

smíšené listnaté lesní
porosty
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lesní
lesní

VysvČtlivky k tabulkám:
- poĜ. þ. – poĜadové þíslo a souþasnČ oznaþení prvkĤ ve výkrese, pro každou úroveĖ je þíslování
zvlášĢ – oznaþení prvkĤ lokální úrovnČ L, regionální úrovnČ R, nadregionální úrovnČ N; prvky zasahující na další k.ú. mají uveden jeho název (ýVod-ýerná Voda, Váp-Vápenná, VKun-Velké
KunČtice, VKra-Velká Kraš, MKra-Malá Kraš, Rok-Rokliny, Sup-Supíkovice, Vid-Vidnava)
-

význam, funkþnost – biogeografický význam, souþasný stav funkþnosti
NRBC nadregionální biocentrum, RBC regionální biocentrum, RBK regionální biokoridor,
LBC lokální biocentrum, LBK lokální biokoridor

-

STG – skupina typĤ geobiocénĤ (kód uvádí na prvním místČ vegetaþní stupeĖ, písmenem je oznaþena úživnost stanovištČ (A - kyselé, B - stĜednČ živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem
a jejich kombinace), poslední cifra oznaþuje vlhkostní režim (1 - suché až 5 - mokré), týká se jen
území obce Stará ýervená Voda

-

rozmČr – výmČra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozmČr uvedený v závorce platí
jen pro území obce, prvek dále pokraþuje na sousední území

-

charakter ekotopu – struþný popis stavu (jen na území obce Stará ýervená Voda)

-

cílové spoleþenstvo.

StĜety a bariéry prvkĤ ÚSES
StĜety, vytváĜející bariéry v souvislém systému prvkĤ ÚSES pro pohyb organismĤ, lze
v území Staré ýervené Vody charakterizovat jako polopropustné bariéry. PĜerušení biokoridorĤ silnicemi nebo zástavbou zde nejsou široká, napomáhají šíĜení druhĤ vázaných na otevĜená
stanovištČ. PĜi kĜížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dĜevin do maximální pĜípustné výšky, kĜížení s místními komunikacemi nevytváĜí výraznou bariéru.
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F. VYHODNOCENÍ ÚýELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVċNÉHO ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTěEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Zástavba obce Stará ýervená Voda je pomČrnČ rozvolnČná a uvnitĜ zastavČného území
existují znaþné proluky, které je možno využít pro výstavbu. Tyto proluky pĜedstavují rezervu
možného rozvoje obce mimo vymezené zastavitelné plochy a plochy pĜestavby. K novému
využití jsou navrženy nČkteré plochy zborĤ – zejména plochy v centrální þásti obce, urþené
pro rozvoj výroby a skladování (plochy þ. P3 a P4), plocha za kostelem na místČ bývalé fary,
urþená pro výstavbu zaĜízení obþanského vybavení (plocha þ. P5) a nČkolik ploch, navržených
pro obytnou výstavbu (plochy þ. P1, P7, P8, P10, P11, P12, P15 a P16).
PotĜeba vymezení zastavitelných ploch vychází z demografické prognózy vývoje poþtu
obyvatel, která pĜedpoklá do r. 2025 realizaci cca 20 bytĤ v rodinných domech. Celková kapacita navržených zastavitelných ploch urþených pro bydlení je cca 30 – 40 bytĤ, což pĜedstavuje pomČrnČ znaþné územní rezervy; vesmČs však jde o plochy obsažené v platném
územním plánu z r. 2001. Domníváme se, že pokud tomu nebrání závažné dĤvody, je vhodné
v rámci zachování právní jistoty a kontinuity tyto plochy i nadále ponechat jako zastavitelné.
Navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny pĜevážnČ uvnitĜ zastavČného území, na dosud
nezestavČných plochách a prolukách mezi stávající zástavbou, mimo zastavČné území pak
vesmČs v bezprostĜední návaznosti na nČ (výjimkou je zastavitelná plocha þ. Z25, vymezená
v územním plánu na základČ schváleného zadání).
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G. VYHODNOCENÍ PěEDPOKLÁDANÝCH DģSLEDKģ NAVRHOVANÉHO
ěEŠENÍ NA ZEMċDċLSKÝ PģDNÍ FOND A NA POZEMKY URýENÉ
K PLNċNÍ FUNKCÍ LESA
Vyhodnocení je zpracováno podle zákona þ. 334/1992 Sb., o ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu, vyhlášky MŽP þ. 13/1994 Sb., kterou se upravují nČkteré podrobnosti ochrany
ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pĤdy MŽP ýR (þj.OOLP/1067/96)
k odnímání pĤdy ze ZPF, vyhlášky þ. 48/2011 Sb., o stanovení tĜíd ochrany a zákona
þ.289/1995 Sb., o lesích a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ (lesní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Vyhodnocení je zpracováno podle Spoleþného metodického doporuþení Odboru územního
plánování MMR a Odboru ochrany horninového a pĤdního prostĜedí MŽP, þervenec 2011.
Použité podklady
-

údaje o druzích pozemkĤ z podkladĤ Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz –
kvČten 2014
bonitní pĤdnČ ekologické jednotky z podkladĤ katastrálního úĜadu
podklady o odvodnČných pozemcích z podkladĤ ÚAP

Kvalita zemČdČlských pozemkĤ
ZemČdČlské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemČdČlských
pozemkĤ s urþením BPEJ. ěešené území náleží do klimatického regionu regionu 6 – MT3 –
mírnČ teplý (až teplý), jen Dolní ýervená Voda do klimatického regionu 5 MT 2 – mírnČ teplý, mírnČ vlhký.
Dvojþíslí (2. a 3. þíslo kódu BPEJ) oznaþuje hlavní pĤdní jednotku (HPJ). V Ĝešeném území
se podle vyhlášky þ. 546/2002, kterou se mČní vyhláška þ. 327/1998 Sb., kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných pĤdnČ ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, vyskytují následující HPJ:
32 – KambizemČ modální eubazické až mezobazické na hrubých zvČtralinách, propustných,
minerálnČ chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, ménČ ortorulách, stĜednČ
tČžké lehþí s vyšším obsahem grusu, vláhovČ pĜíznivČjší ve vlhþím klimatu.
51 – KambizemČ oglejené a pseudoglej modální na zahlinČných štČrkopíscích, terasách a morénách, zrnitostnČ lehké nebo stĜednČ tČžké lehþí, bez skeletu až stĜednČ skeletovité, s nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách.
52 – Pseudogleje modální, kambizemČ oglejené na lehþích sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnokĜídové a tercierní uloženiny), þasto s pĜímČsí eolického materiálu,
zpravidla jen slabČ skeletovité, zrnitostnČ stĜednČ tČžké lehþí až lehké, se sklonem k doþasnému pĜevlhþení.
58 – FluvizemČ glejové na nivních uloženinách, popĜípadČ s podložím teras, stĜednČ tČžké
nebo stĜednČ tČžké lehþí, pouze slabČ skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové pomČry
po odvodnČní pĜíznivé.
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Zábor pĤdy pro navržené plochy
Celkový pĜedpokládaný zábor pĤdy je 19,56 ha, z toho je 16,14 ha zemČdČlských pozemkĤ.
Zábor pĤdy podle funkþního þlenČní ploch
funkþní þlenČní

zábor pĤdy
celkem

Zastavitelné plochy
SV plochy smíšené obytné venkovské
BH plochy bydlení v bytových domech
OS plochy obþanského vybavení – sportovní a tČlovýchovná
zaĜízení
VS plochy výroby a skladování
PV plochy veĜejných prostranství
TI plochy technické infrastruktury
ZV plochy veĜejných prostranství – zeleĖ
Zastavitelné plochy celkem
Plochy pĜestavby
SV plochy smíšené obytné venkovské
BH plochy bydlení v bytových domech
OV plochy obþanského vybavení
VS plochy výroby a skladování
ZV plochy veĜejných prostranství – zeleĖ
Plochy pĜestavby celkem
Návrh celkem
PPO plochy vodní a vodohospodáĜské – protipovodĖová opatĜení

(ha)

z toho
zemČdČlských
pozemkĤ
(ha)

8,33
0,45
0,80

7,93
0,45
0,44

4,29
0,28
0,09
0,12
14,36

4,29
0,12
0,09
0,05
13,37

2,85
0,09
0,69
1,01
0,56
5,20
19,56
16,96

1,69
0,03
0,51
0,53
0,01
2,77
16,14
11,99

Meliorace – celkem se pĜedpokládá zábor 7,99 ha odvodnČných zemČdČlských pozemkĤ.
Plochy K2, K3, K4 – PPO – protipovodĖová opatĜení - plochy nejsou zapoþítány do celkového záboru pĤdy. Jde o plochy, které budou zadržovat vodu z pĜívalových dešĢĤ, a které
bude možné i nadále zemČdČlsky využívat. U orné pĤdy – 10,81 ha – je vhodná zmČna druhu
pozemku na trvalé travní porosty.
Plocha K1 – ZO – 66,74 ha je urþena pro rozšíĜení stávající obory – nejde o zábor zemČdČlských ani lesních pozemkĤ. Plocha bude oplocená.

Zábor zemČdČlských pozemkĤ pro územní systém ekologické stability
Do grafické pĜílohy jsou plochy územního systému ekologické stability pĜipojeny jen orientaþnČ. Je zakreslen celý prĤbČh ÚSES, vþetnČ jeho funkþních þástí. Dle metodického doporuþení se zábor pĤdy pro ÚSES nevyhodnocuje.
VČtšina ploch potĜebných pro územní systém ekologické stability v Ĝešeném území je navržena na lesních pozemcích.
Do zemČdČlských pozemkĤ zasahují navržené biokoridory a biocentra R1, R2, R3, R5, L1,
L2, L3 v katastrálním území Stará ýervená Voda. PĜevážnČ jde o pozemky v prĤmČrné
až nejhorší kvalitČ ve tĜídČ ochrany III až V. Navržené plochy ÚSES zasahují i do odvodnČných ploch.
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Posouzení a zdĤvodnČní záboru zemČdČlských pozemkĤ
Plochy potĜebné pro územní rozvoj obce jsou až na nepatrné výjimky navrženy v návaznosti na stávající zástavbu a jsou jejím doplnČním. Jde pĜevážnČ o plochy urþené pro bydlení,
zþásti také pro výrobu a pro obþanské vybavení. Znaþnou þást navržených zastavitelných
ploch pĜedstavují plochy, které jsou již obsaženy v platném územním plánu a které je tedy
v zájmu kontinuity rozvoje Ĝešeného území vhodné i nadále respektovat. Záborem vČtšiny
navržených ploch nedojde k narušení organizace zemČdČlského pĤdního fondu ani zemČdČlských cest.
Pozemky navržené k záboru jsou þásteþnČ v prĤmČrné až nejhorší kvalitČ ve tĜídČ ochrany
III až V. V nejlepší kvalitČ, ve tĜídČ ochrany II je zábor 0,08 ha.
Plochy s vČtším záborem zemČdČlských pozemkĤ:
Z5 – SV – k. ú. Stará ýervená Voda, celkem 1,52 ha z toho je 1,37 ha zemČdČlských pozemkĤ
ve tĜídČ ochrany III – plocha leží uvnitĜ zastavČného území, je dlouhodobČ sledována jako
rozvojová lokalita a je zahrnuta již v pĜedchozím územním plánu z r. 2001
Z9 – VS – k. ú. Stará ýervená Voda, 4,29 ha zemČdČlských pozemkĤ ve tĜídČ ochrany III
a IV, vČtší þást plochy je odvodnČná – lokalita je dlouhodobČ sledována jako rozvojová plocha pro výrobu a skladování; zþásti je zahrnuta již v pĜedchozím územním plánu; vzhledem
k jejímu velkému plošnému rozsahu je stanovena etapizace výstavby, aby byla zemČdČlská
pĤda zabírána postupnČ
Z20 – SV – k. ú. Nová ýervená Voda, 1,07 ha, z toho je 1,04 ha zemČdČlských pozemkĤ
ve tĜídČ ochrany IV, plocha je z vČtší þásti odvodnČná – þást plochy leží uvnitĜ zastavČného
území, navazuje na stávající zástavbu a na vymezenou plochu pĜestavby; zþásti byla obsažena
již v pĜedchozím územním plánu.
Dopad navrženého Ĝešení na pozemky urþené k plnČní funkcí lesa
Celkem se pĜedpokládá trvalý zábor 0,36 ha pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa.
plocha
Z7-OS

funkþní využití

zábor (ha)

plochy obþanského vybavení – sportovní
a tČlovýchovná zaĜízení

0,36

kategorie lesních
pozemkĤ
10 – lesy hospodáĜské

Jde o pozemek, který je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek, ale ve skuteþnosti je již bez porostu a je využíván jako hĜištČ.
Výstavba v ostatních navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv
na okolní lesní porosty. V pĜípadČ nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m
od okraje lesa – dle ustanovení zákona þ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ (lesní zákon). Rozhodnutí o umístČní stavby do této vzdálenosti lze vydat jen
se souhlasem pĜíslušného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa
nesplĖují zastavitelné plochy Z3 – TI, Z5 – SV, Z6 – PV, Z7 – OS, Z22 – SV, Z23 – SV, Z24
– SV, Z25 – SV a plocha pĜestavby P16 – SV.
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H. VÝSLEDEK PěEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ ýERVENÁ VODA
H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará ýervená Voda s politikou územního
rozvoje a s územnČ plánovací dokumentací vydanou krajem
a) Soulad s Politikou územního rozvoje ýR
Pro hodnocení širších vztahĤ obce Stará ýervená Voda je výchozím podkladem vymezení
a definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionĤ, jak je provedeno v Politice územního rozvoje ýR 2008 (PÚR ýR).
Z PÚR ýR 2008 je patrné základní vymezení rozvojových oblastí národního významu.
Vlastní Ĝešené území není souþástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy. V rámci PÚR ýR
2008 byly vymezeny i tzv. specifické oblasti (SOB) – spádové území ORP Jeseník patĜí
do SOB 3 Jeseníky – Králický SnČžník (tvoĜí je spádové území ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, RýmaĜov, Šumperk). ěešeného území se dotýká pouze þást kritérií a úkolĤ definovaných
v PÚR ýR, s ohledem na širší vnímání Ĝešeného území je text zaĜazen v celé šíĜi.
Vymezení SOB 3:
Území obcí z ORP Bruntál (severní a jižní þást), Jeseník (jižní þást), Králíky, Krnov (severozápadní þást), RýmaĜov a Šumperk.
DĤvody vymezení:
a) PotĜeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patĜí k nejslabším v ýR
a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvČtvími hospodáĜství. Vzhledem k velkým zásobám dĜeva a klimatickým podmínkám, nevhodným pro intenzivní zemČdČlství, je potĜeba podpoĜit pĜedevším rozvoj lesního hospodáĜství a zejména
dĜevozpracujícího prĤmyslu.
b) PotĜeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál pĜírodnČ cenné a spoleþensky atraktivní oblasti JeseníkĤ, které jsou chránČnou krajinnou oblastí,
pro rekreaci a lázeĖství.
c) PotĜeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost vČtšiny území.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o zmČnách v území:
PĜi rozhodování a posuzování zámČrĤ na zmČny v území pĜednostnČ sledovat:
a) rozvoj rekreace a lázeĖství – obec Stará ýervená Voda nemá pĜedpoklady pro rozvoj
lázeĖství ani pro významnČjší rozvoj rekreace, jde o obec s pĜevažující funkcí obytnou a výrobnČ-zemČdČlskou; pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy
plochy pro výstavbu sportovních zaĜízení a nové cyklotrasy
b) rozvoj ekologického zemČdČlství a dĜevozpracujícího prĤmyslu – ekologická zemČdČlská
výroba je v obci provozována, pro dĜevozpracující výrobu lze využít jak stávající výrobní areály, tak navržené zastavitelné plochy výroby a skladování
c) zlepšení dopravní dostupnosti území – obcí procházejí silnice II/456 a II/457, které mají pĜímé napojení na nadĜazenou silniþní síĢ; je tedy velmi dobĜe dopravnČ dostupná.

Úkoly pro územní plánování:
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V rámci územnČ plánovací þinnosti kraje a koordinace územnČ plánovací þinnosti obcí:
a) identifikovat hlavní póly a stĜediska ekonomického rozvoje oblasti a vytváĜet zde územní
podmínky pro zkvalitnČní a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a obþanského vybavení – obec Stará ýervená Voda nepatĜí k hlavním pólĤm ani stĜediskĤm
ekonomického rozvoje oblasti
b) vytváĜet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a pĜeshraniþních dopravních tahĤ, zejména na Kladsko – obec leží na pomČrnČ významných dopravních tazích, silnicích II/456 a II/457; její dopravní dostupnost je tedy velmi dobrá; pĜeshraniþní dopravní tahy smČrem na Kladsko se Ĝešeného území netýkají
c) vytváĜet územní podmínky pro rozvoj systému pČších a cyklistických tras a propojení systému se sousedním Polskem, koncepþního rozvoje systému dálkových tras – Ĝešeným
územím procházejí stávající cykloturistické trasy (trasa þ. 6041 je vedena pĜímo
po hranici s Polskou republikou), v územním plánu je navrženo nČkolik nových cyklotras lokálního významu, které propojí cyklotrasy stávající; zámČry rozvoje systému
dálkových tras smČrem na Polsko v Ĝešeném území nejsou známy
d) vytváĜet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dĜevozpracujícího
prĤmyslu a ekologického zemČdČlství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity – pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy plochy pro výstavbu
sportovních zaĜízení a nové cyklotrasy; ekologické zemČdČlství je již v obci provozováno, pro dĜevozpracující výrobu lze využít jak stávající výrobní areály, tak navržené zastavitelné plochy výroby a skladování
e) vytváĜet územní podmínky pro zemČdČlskou výrobu podhorského a horského charakteru,
zejména vymezením vhodných území pro zatravĖování a pastvináĜství – zemČdČlská výroba podhorského typu je zde rozvinuta, podíl trvalých travních porostĤ dle evidence nemovitostí není pĜíliš vysoký, ve skuteþnosti je ale vyšší; tento problém ale nelze
územní plánem Ĝešit, je to otázka organizace zemČdČlské výroby
f) provČĜit možnosti využití rekreaþního potenciálu horských masivĤ JeseníkĤ a Králického
SnČžníku; do doby provČĜení je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limitĤ
tohoto území – obec Stará ýervená Voda leží na okraji JeseníkĤ stranou hlavních rekreaþních zájmĤ, má pĜedpoklady pĜedevším pro rozvoj klidových forem pobytové
rodinné rekreace; samostatné plochy urþené pro výstavbu rekreaþních zaĜízení
se nenavrhují
g) Ĝešit územní souvislosti napojení JeseníkĤ smČrem na Ostravu – obcí procházejí silnice
II/456 a II/457, které prostĜednictvím silnic I/60 a I/44 napojují obec na silnici I/11
a umožĖují tak spojení s Ostravou.

b) Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará ýervená Voda s územnČ plánovací dokumentací vydanou Olomouckým krajem
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Aktualizace þ. 1 Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Olomouckého kraje (dále jen
ZÚR OK) byla vydána formou opatĜení obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje
dne 22. 4. 2011 usnesením UZ/19/44/2011.
V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znČní Aktualizace þ. 1 je potvrzeno zaĜazení obce Stará ýervená Voda do specifické oblasti SOB 3. SouþasnČ je navrženo zpĜesnČní úkolĤ pro územní plánování – Ĝešeného území se dotýkají obecné úkoly, zejména požadavky na vymezování dostateþných ploch pro bydlení, v oblasti technické infrastruktury, rekreace a dopravy; viz kap. A3 ZÚR OK, znČní bodu 13:
13. HospodáĜský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. VytváĜet zde podmínky pro:
13.1. pĜimČĜenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení – v územním plánu jsou
vymezeny zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu v rozsahu odpovídajícím pĜedpokládanému demografickému vývoji
13.2. zkvalitnČní dopravní, technické a obþanské infrastruktury – v územním plánu jsou
vymezeny plochy pro rozvoj zaĜízení obþanského vybavení, pro vymezené zastavitelné plochy je souþasnČ navržena i odpovídající dopravní a technická infrastruktura
13.3. územní pĜedpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, ekologického zemČdČlství a tradiþních Ĝemesel vymezením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísĢování tČchto aktivit v obcích i v krajinČ v koordinaci
s ochranou pĜírody a krajiny – v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro rozvoj výroby a skladování i pro rozvoj obþanského vybavení; pro jednotlivé plochy s rozdílným zpĤsobem využití je stanoveno pĜípustné i nepĜípustné využití tak, aby byla zajištČna ochrana obytného prostĜedí i krajiny
13.4. optimální využívání zejména stávajících areálĤ a zastavČných ploch, tj. upĜednostĖovat intenzifikaci a funkþní optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj
zástavby v krajinČ – stávající areály a zastavČné plochy jsou stabilizované.
V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znČní Aktualizace þ. 1 jsou
na území obce Stará ýervená Voda vymezeny pouze nadregionální a regionální þásti ÚSES:
- vymezení nadregionálního biocentra þ. 89 Smolný
- vymezení regionálního biocentra þ. 483 Kamenný vrch
- vymezení regionálního biokoridoru þ. 826.
Uvedené prvky jsou do Územního plánu Stará ýervená Voda zapracovány v souladu
se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znČní Aktualizace þ. 1, s dílþí úpravou
vymezení regionálního biokoridoru þ. 826 ve vhodnČjší poloze.

H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará ýervená Voda s cíly a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavČného území
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Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon þ. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ) takto:

§ 18 Cíle územního plánování
(1) Cílem územního plánování je vytváĜet pĜedpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spoþívající ve vyváženém vztahu podmínek pro pĜíznivé životní prostĜedí,
pro hospodáĜský rozvoj a pro soudržnost spoleþenství obyvatel území a který uspokojuje potĜeby souþasné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
V územním plánu Stará ýervená Voda jsou vytvoĜeny podmínky pro zlepšení životního
prostĜedí zejména návrhem vybudování soustavné splaškové kanalizace; pro zlepšení
soudržnosti spoleþenství obyvatel území obce jsou vytvoĜeny podmínky návrhem
zastavitelných ploch, umožĖujících výstavbu rodinných domĤ, návrhem ploch pro rozvoj
obþanského vybavení a návrhem nových ploch zelenČ na plochách veĜejných prostranství.
Realizací zámČrĤ obsažených v územním plánu Stará ýervená Voda nedojde ke stĜetĤm
se zájmy ochrany pĜírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro souþasné generace
ani pro generace budoucí.
(2) Územní plán zajišĢuje pĜedpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním Ĝešením úþelného využití a prostorového uspoĜádání území s cílem dosažení obecnČ prospČšného souladu veĜejných a soukromých zájmĤ na rozvoji území. Za tím úþelem sleduje
spoleþenský a hospodáĜský potenciál území.
Územní plán Stará ýervená Voda vymezuje pĜedevším nové rozvojové plochy pro obytnou
výstavbu a s tím související veĜejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu. PotĜeba vymezení zastavitelných ploch vychází z demografické prognózy vývoje poþtu obyvatel.
ZajištČní dostateþnČ kapacitních ploch urþených pro rozvoj obytné výstavby je jedním
z dĤležitých úkolĤ územního plánu, smČĜujících ke stabilizaci poþtu obyvatel a tím k posílení
sociodemografického pilíĜe.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veĜejné
i soukromé zámČry zmČn v území, výstavbu a jiné þinnosti ovlivĖující rozvoj území
a konkretizují ochranu veĜejných zájmĤ vyplývajících ze zvláštních pĜedpisĤ.
Ochrana veĜejných zájmĤ v Ĝešeném území, vyplývajících ze zvláštních pĜedpisĤ, je definována v zadání územního plánu a je v územním plánu respektována.
(4) Územní plánování ve veĜejném zájmu chrání a rozvíjí pĜírodní, kulturní a civilizaþní
hodnoty území, vþetnČ vþetnČ urbanistického, architektonického a archeologického dČdictví. PĜitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostĜedí života obyvatel a základ
jejich totožnosti. S ohledem na to urþuje podmínky pro hospodárné využívání zastavČného území a zajišĢuje ochranu nezastavČného území a nezastavitelných pozemkĤ. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavČného území.
PĜírodní hodnoty na území obce Stará ýervená Voda jsou reprezentovány pĜedevším evropsky významnou lokalitou Rychlebské hory – Sokolský hĜbet, která zasahuje na Ĝešené
území, dále nadregionálním biocentrem þ. 89 Smolný, regionálním biocentrem þ. 483 Ka96

menný vrch, regionálním biokoridorem þ. 826, rozsáhlými souvislými lesními celky a bĜehovými porosty vodních tokĤ. Tyto pĜírodní hodnoty jsou v územním plánu respektovány a nedotýkají se jich navržené zmČny v území. Kulturní a civilizaþní hodnoty v Ĝešeném území
pĜedstavují nemovité kulturní památy – areál kostela Božího TČla a památky místního významu (kĜíže, kapliþky, pomníky, bývalý hĜbitov); veškeré tyto památky územní plán respektuje.
Ochrana nezastavČného území a nezastavitelných pozemkĤ je zajištČna stanovením pĜípustného a nepĜípustného využití nezastavČných a nezastavitelných ploch, kdy na tČchto plochách se s výjimkou omezeného rozsahu staveb, zejména staveb dopravní a technické infrastruktury, nepĜipouští žádná nová výstavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pĜedevším
pro obytnou výstavbu, jejich potĜeba vychází z demografické prognózy vývoje poþtu obyvatel.
§ 19 Úkoly územního plánování
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a) ZjišĢovat a posuzovat stav území, jeho pĜírodní, kulturní a civilizaþní hodnoty – tato
zjištČní a posouzení byla nedílnou souþástí zpracování Územního plánu Stará ýervená
Voda. PĜírodní hodnoty na území obce Stará ýervená Voda jsou reprezentovány pĜedevším evropsky významnou lokalitou Rychlebské hory – Sokolský hĜbet, která zasahuje
na Ĝešené území, dále nadregionálním biocentrem þ. 89 Smolný, regionálním biocentrem
þ. 483 Kamenný vrch, regionálním biokoridorem þ. 826, rozsáhlými souvislými lesními
celky a bĜehovými porosty vodních tokĤ. Kulturní a civilizaþní hodnoty v Ĝešeném území
pĜedstavují nemovité kulturní památy – areál kostela Božího TČla a památky místního významu (kĜíže, kapliþky, pomníky, bývalý hĜbitov).
b) Stanovovat koncepci rozvoje území, vþetnČ urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území – navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce, stávající urbanistickou strukturu jednotlivých sídel doplĖuje návrhem
dostavby proluk a rozvíjí ji do nových ploch, pĜi dĤsledném respektování a zachování jejich charakteru. Návrh se soustĜedil pĜedevším na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, pro výstavbu zaĜízení obþanského vybavení, zejména zaĜízení sportovních a tČlovýchovných a pro vybudování ploch veĜejnČ pĜístupné zelenČ. Pro posílení ekonomických
podmínek území (pracovní pĜíležitosti) jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování. Souþástí územního plánu je návrh rozvoje sítí a zaĜízení technické infrastruktury
a vymezení územního systému ekologické stability.
c) ProvČĜovat a posuzovat potĜebu zmČn v území, veĜejný zájem na jejich provedení,
jejich pĜínosy, problémy, rizika s ohledem napĜíklad na veĜejné zdraví, životní prostĜedí, geologickou stavbu území, vliv na veĜejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání – budoucí rozvoj obce je zamČĜen zejména na rozvoj obytné funkce
a na udržení a zlepšení pĜíznivého životního a obytného prostĜedí, proto jsou navrženy
pĜedevším plochy urþené pro novou obytnou výstavbu a pro výstavbu zaĜízení obþanského vybavení a plochy zelenČ na veĜejných prostranstvích. Vzhledem ke svému charakteru
navržené zastavitelné plochy nevyvolávají rizika z hlediska ochrany veĜejného zdraví ani
životního prostĜedí. Z geologické stavby území nevyplývají z hlediska koncepce rozvoje
obce žádná rizika. Pro hospodárné využití veĜejné infrastruktury jsou vytvoĜeny podmínky návrhem zastavitelných ploch situovaných v bezprostĜední návaznosti na vybudované
komunikace s inženýrskými sítČmi.
d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspoĜádání území a na jeho zmČny, zejména na umístČní, uspoĜádání a Ĝeše97

ní staveb – pro jednotlivé plochy s rozdílným zpĤsobem využití jsou stanoveny podmínky
prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu využití pozemkĤ
a maximální výšku zástavby.
e) Stanovovat podmínky pro provedení zmČn v území, zejména pak pro umístČní
a uspoĜádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území – podmínky
prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jednotlivé plochy
s rozdílným zpĤsobem využití stanoveny tak, aby byl zachován stávající charakter zástavby, tj. pĜevládající jednopodlažní zástavba rodinných domĤ, s vČtšími objekty obþanského
vybavení a rozsáhlými výrobními areály.
f) Stanovovat poĜadí zmČn v území (etapizaci) – etapizace je stanovena pro navrženou
zastavitelnou plochu þ. Z9, kde je z dĤvodĤ ochrany zemČdČlského pĤdního fondu nutno
realizovat výstavbu postupnČ; pro ostatní navržené zámČry poĜadí zmČn v území není stanoveno, výstavba na jednotlivých zastavitelných plochách a plochách pĜestavby bude probíhat individuálnČ dle zájmu investorĤ.
g) VytváĜet v území podmínky pro snižování nebezpeþí ekologických a pĜírodních katastrof a pro odstraĖování jejich dĤsledkĤ, a to pĜírodČ blízkým zpĤsobem – ve Staré
ýervené VodČ ekologické ani pĜírodní katastrofy nehrozí, stanovené záplavové území
ýerného potoka nezasahuje do zastavČného území ani v nČm nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy.
h) VytváĜet v území podmínky pro odstraĖování dĤsledkĤ náhlých hospodáĜských
zmČn – vzhledem k tomu, že pĜevážná vČtšina zastavitelných ploch je urþena pro obytnou
výstavbu, se nedá oþekávat, že by náhlé hospodáĜské zmČny výrazným zpĤsobem ovlivnily rozvoj obce.
i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení –
pĜevážná vČtšina navržených zastavitelných ploch je urþena pro obytnou výstavbu, tedy
pro rozvoj sídelní struktury.
j) ProvČĜovat a vytváĜet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostĜedkĤ
z veĜejných rozpoþtĤ na zmČny v území – navržené zastavitelné plochy jsou pĜevážnČ
vymezeny uvnitĜ zastavČného území nebo v bezprostĜední návaznosti na nČ, v lokalitách
s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou, kde je z ekonomického hlediska
výstavba nejvýhodnČjší.
k) VytváĜet v území podmínky pro zajištČní civilní ochrany – požadavky z hlediska civilní ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny.
l) Urþovat nutné asanaþní, rekonstrukþní a rekultivaþní zásahy do území – na území
obce Stará ýervená Voda se nenacházejí plochy vhodné pro asanaþní, rekonstrukþní nebo
rekultivaþní zásahy; je zde ovšem Ĝada ploch zborĤ pĤvodní zástavby, které jsou navrženy
k pĜestavbČ.
m) VytváĜet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních pĜedpisĤ pĜed negativními vlivy zámČrĤ na území a navrhovat kompenzaþní opatĜení, pokud zvláštní
právní pĜedpis nestanoví jinak – zámČry navržené v územním plánu Stará ýervená Voda nebudou mít negativní vlivy na území, kompenzaþní opatĜení se proto nestanovují.
n) Regulovat rozsah ploch pro využívání pĜírodních zdrojĤ – v územním plánu je vymezena plocha tČžby nerostĤ v rozsahu stávajícího kamenolomu v Nové ýervené VodČ. Rozvojové plochy tČžby nejsou navrženy, tČžba nerostných surovin je však možná i mimo takto vymezené plochy v rámci stanovených dobývacích prostorĤ.
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o) UplatĖovat poznatky zejména z oborĤ architektury, urbanismu, územního plánování
a ekologie a památkové péþe – pĜi zpracování Územního plánu Stará ýervená Voda byly
využity veškeré dostupné podklady, vztahující se k Ĝešenému území a k dané problematice.
(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivĤ územního plánu na vyvážený
vztah územních podmínek pro pĜíznivé životní prostĜedí, pro hospodáĜský rozvoj
a pro soudržnost spoleþenství obyvatel území; jeho souþástí je posouzení vlivĤ na životní
prostĜedí a posouzení vlivĤ na evropsky významnou lokalitu nebo ptaþí oblast, pokud
orgán ochrany pĜírody svým stanoviskem takovýto vliv nevylouþil.
Územní plán Stará ýervená Voda vytváĜí pĜedpoklady pro udržitelný rozvoj území,
tj. pro vyvážený vztah územních podmínek pro pĜíznivé životní prostĜedí, pro hospodáĜský
rozvoj a pro soudržnost spoleþenství obyvatel území obce.
Posouzení vlivĤ na evropsky významnou lokalitu nebo ptaþí oblast nebylo požadováno.

H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará ýervená Voda s požadavky stavebního
zákona a jeho provádČcích právních pĜedpisĤ
Územní plán Stará ýervená Voda je zpracován v souladu se zákonem þ. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
a s vyhláškou þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ plánovací dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti, ve znČní vyhlášky þ. 458/2012 Sb.

I. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVģ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO
VYHODNOCENÍ VýETNċ VÝSLEDKģ VYHODNOCENÍ VLIVģ NA ŽIVOTNÍ
PROSTěEDÍ
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Územní plán Stará ýervená Voda byl posouzen z hlediska vyhodnocení vlivĤ na udržitelný
rozvoj území vþetnČ vyhodnocení vlivĤ na životní prostĜedí dle zákona þ. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ
s následujícími závČry:
•

Vyhodnocení vlivĤ Územního plánu Stará ýervená Voda na životní prostĜedí
dle zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ

ZávČrem posouzení z hlediska vlivĤ územního plánu na životní prostĜedí je konstatováno,
že Územní plán Stará ýervená Voda je z hlediska ochrany životního prostĜedí a pĜírody
akceptovatelný pĜi dodržení uvedených doporuþení, stanovených pro jednotlivé zastavitelné
plochy, plochy pĜestavby a plochy zmČn v krajinČ – v pĜevážné vČtšinČ jde o požadavky
na respektování stanoveného koeficientu zastavČní pozemku, pĜiþemž nezastavČné þásti
pozemkĤ je nutno využít pro doplnČní staveb vhodnou zelení a o požadavky na zajištČní
zasakování dešĢových vod pĜímo na pozemku.

•

Vyhodnocení vlivĤ Územního plánu Stará ýervená Voda na udržitelný rozvoj území

ZávČrem vyhodnocení vlivĤ územního plánu na udržitelný rozvoj území lze konstatovat,
že v územním plánu jsou vytvoĜeny podmínky pro zlepšení všech tĜí pilíĜĤ udržitelného
rozvoje území, a to:
-

Podmínky pro zlepšení životního prostĜedí jsou vytvoĜeny zejména návrhem rozšíĜení
soustavné splaškové kanalizace zakonþené na ýOV.

-

Pro zlepšení soudržnosti spoleþenství obyvatel území obce jsou vytvoĜeny podmínky
návrhem zastavitelných ploch a ploch pĜestavby, umožĖujících novou obytnou výstavbu,
návrhem nových ploch pro rozvoj obþanského vybavení, zejména ploch pro sportovní
a tČlovýchovná zaĜízení a návrhem nových ploch zelenČ na plochách veĜejných
prostranství.

-

Pro zlepšení hospodáĜských podmínek jsou vytvoĜeny pĜedpoklady zejména vymezením
rozvojových ploch pro výrobu a skladování, což umožní vznik nových pracovních míst.

Realizací zámČrĤ obsažených v územním plánu Stará ýervená Voda nedojde ke stĜetĤm se zájmy ochrany pĜírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro souþasné
generace ani pro generace budoucí.
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Vyhodnocení pĜedpokládaných dĤsledkĤ navrhovaného Ĝešení na zemČdČlský pĤdní fond
þíslo plochy

zpĤsob
využití
plochy

lesní
celkový
nezemČdČls
zábor
ké pozemky pozemky
(ha)
plochy (ha)
(ha)

ZPF celkem

zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
orná pĤda

zahrady

TTP

zábor ZPF podle tĜíd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

odvodnČní
(ha)
V.

katastrální území Stará ýervená Voda
zastavitelné plochy
Z1

SV

0,29

0,29

0,26

0,03

Z2

SV

0,51

0,04

0,47

0,04

0,43

Z5

SV

1,52

0,15

1,37

0,57

0,80

Z13

SV

0,23

0,23

Z15

SV

0,18

0,18

0,29
0,47

0,23

0,23

0,13
0,05

Z16

SV

Celkem SV
Z12

0,34
3,07

BH

Celkem BH
Z7

OS

0,44

Z10

OS

0,36

Z3

0,80
TI

Celkem TI
Z9
Celkem VS
Z6

PV

Celkem PV
Z8

ZV

0,45

0,45

0,00

0,45

0,45

0,36

0,08
0,36

0,36

0,00

0,36

0,44

0,36

0,00

0,08

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,09

4,29

4,29

4,29

4,29

0,00

0,00

0,12

0,03

0,06

0,03

0,12

0,03

0,06

0,03

0,00

0,09
0,09

VS

0,34
1,34

0,00

0,45
0,45

Celkem OS

0,34
2,88

0,19

0,00

4,29

0,00

0,28

0,16

0,28

0,16

0,12

0,07

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,01

0,12

0,02

0,03

1,63

0,05

0,29

0,81

0,44

0,38

0,45

0,00

0,43

0,00

0,00

0,36

0,00

0,00

0,45
0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,43

0,08
0,36

0,09

4,29

1,54

0,38

1,37

0,00

0,44

0,00

0,00

0,09

0,00

1,44

2,85

1,44

2,85

0,00

3,94

0,00

0,00

0,00

0,09

0,05

0,36

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

3,94

0,12
0,12

0,05

þíslo plochy

zpĤsob
využití
plochy

celkový
lesní
nezemČdČls
ké pozemky pozemky
zábor
plochy (ha)
(ha)
(ha)

ZPF celkem

zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

zábor ZPF podle tĜíd ochrany (ha)

odvodnČní
(ha)

orná pĤda

zahrady

TTP

I.

II.

III.

IV.

V.

Celkem ZV

0,12

0,07

0,00

0,05

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

celkem zastav. plochy

9,10

0,42

0,36

8,32

6,47

0,11

1,74

0,00

0,00

3,72

4,16

0,44

5,11

0,64

0,31

plochy pĜestavby
P1

SV

0,33

0,26

0,08

0,18

0,07
P7

SV

0,55

0,08

0,47

0,34

0,47

0,25

0,37

P8

SV

0,63

0,26

0,37

0,12

P10

SV

0,19

0,14

0,05

0,05

P11

SV

0,16

0,07

0,09

0,09

2,17

0,86

0,69

0,18

Celkem SV
P5

OV

Celkem OV

0,00

1,31

0,00

0,51

0,65

0,05
0,09
0,66

0,00

0,08

0,84

0,51

0,25

0,69

0,18

0,51

0,00

0,51

VS

0,46

0,16

0,30

0,13

0,17

0,30

P4

VS

0,55

0,32

0,23

0,23

0,23

0,00

0,53

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

1,01

0,48

P2

ZV

0,04

0,03

P6

ZV

0,45

0,45

P9

ZV

0,07

0,07

Celkem ZV

0,56

0,55

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

celkem plochy pĜestavby

4,43

2,07

0,00

2,36

0,13

1,57

0,66

0,00

0,08

0,84

1,30

0,14

0,00

celkem Stará ýer. Voda

13,53

2,49

0,36

10,68

6,60

1,68

2,40

0,00

0,08

4,56

5,46

0,58

5,11

0,49

0,49

0,01

0,40

0,14

0,51

P3

Celkem VS

0,00

0,07

0,13

0,01

0,53
0,01

katastrální území Nová ýervená Voda
zastavitelné plochy
Z17

SV

0,51

0,02

0,49

0,35

celkový
lesní
nezemČdČls
ké pozemky pozemky
zábor
plochy (ha)
(ha)
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

þíslo plochy

zpĤsob
využití
plochy

Z19

SV

1,16

0,07

1,09

1,09

1,09

0,87

Z20

SV

1,07

0,03

1,04

0,85

0,85

0,58

ZPF celkem

orná pĤda

zahrady

TTP

zábor ZPF podle tĜíd ochrany (ha)
I.

II.

0,15

Z21

SV

0,10

Z22

SV

0,63

Z23

SV

0,65

Z24

SV

0,43

Z25

SV

0,40

Z26

SV

0,01

0,05

0,03

0,09
0,04

0,04

0,09

0,09

0,09

0,63

0,63

IV.

V.

0,06

0,63

0,60

0,60

0,60

0,43

0,43

0,43

0,37

0,31

III.

odvodnČní
(ha)

0,37

0,50
0,43
0,37

0,31

0,31

Celkem SV

5,26

0,21

0,00

5,05

3,77

0,15

1,13

0,00

0,00

0,31
1,56

2,86

0,63

0,13
2,86

celkem zastav. plochy

5,26

0,21

0,00

5,05

3,77

0,15

1,13

0,00

0,00

1,56

2,86

0,63

2,86

0,42

0,06

0,36

0,17

0,08

0,11

0,02

0,02

0,38

0,19

plochy pĜestavby
P12

SV

P15

SV

0,08

0,06

P16

SV

0,18

0,18

0,68

0,30

0,09

0,06

Celkem BH

0,09

0,06

0,00

0,03

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

celkem plochy pĜestavby

0,77

0,36

0,00

0,41

0,19

0,11

0,11

0,00

0,00

0,05

0,36

0,00

0,02

celkem Nová ýer. Voda

6,03

0,57

0,00

5,46

3,96

0,26

1,24

0,00

0,00

1,61

3,22

0,63

2,88

ZÁBOR CELKEM

19,56

3,06

0,36

16,14

10,56

1,94

3,64

0,00

0,08

6,17

8,68

1,21

7,99

Celkem SV
P13

BH

0,00

0,03

0,36
0,02

0,08

0,11

0,00

0,00

0,03

0,02

0,02

0,36

0,00

0,02

0,03

þíslo plochy

zpĤsob
využití
plochy

celkový
lesní
nezemČdČls
ké pozemky pozemky
zábor
plochy (ha)
(ha)
(ha)

ZPF celkem

zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

zábor ZPF podle tĜíd ochrany (ha)

orná pĤda

zahrady

TTP

I.

II.

III.

IV.

odvodnČní
(ha)
V.

Rekapitulace
zastavitelné plochy
SV - plochy smíšené obytné venkovské
SV - Stará ýervená Voda

3,07

0,19

0,00

2,88

1,34

0,00

1,54

0,00

0,00

1,63

0,81

0,44

0,38

SV - Nová ýervená Voda

5,26

0,21

0,00

5,05

3,77

0,15

1,13

0,00

0,00

1,56

2,86

0,63

2,86

SV celkem

8,33

0,40

0,00

7,93

5,11

0,15

2,67

0,00

0,00

3,19

3,67

1,07

3,24

BH - plochy bydlení v bytových domech
BH - Stará ýervená Voda

0,45

0,00

0,00

0,45

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

0,00

0,43

BH celkem

0,45

0,00

0,00

0,45

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

0,00

0,43

OS - plochy obþanského vybavení - tČlovýchovná a sportovní zaĜízení
OS - Stará ýervená Voda

0,80

0,00

0,36

0,44

0,36

0,00

0,08

0,00

0,00

0,44

0,00

0,00

0,36

OS celkem

0,80

0,00

0,36

0,44

0,36

0,00

0,08

0,00

0,00

0,44

0,00

0,00

0,36

VS - plochy výroby a skladování
VS - Stará ýervená Voda

4,29

0,00

0,00

4,29

4,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1,44

2,85

0,00

3,94

VS celkem

4,29

0,00

0,00

4,29

4,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1,44

2,85

0,00

3,94

PV - plochy veĜejných prostranství
PV - Stará ýervená Voda

0,28

0,16

0,00

0,12

0,03

0,06

0,03

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

PV celkem

0,28

0,16

0,00

0,12

0,03

0,06

0,03

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

TI - plochy technické infrastruktury
TI - Stará ýervená Voda

0,09

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

TI celkem

0,09

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

ZV - plochy veĜejných prostranství - zeleĖ
ZV - Stará ýervená Voda

0,12

0,07

0,00

0,05

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

ZV celkem

0,12

0,07

0,00

0,05

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

þíslo plochy

zpĤsob
využití
plochy

zastavitelné pl. celkem

celkový
lesní
nezemČdČls
ké pozemky pozemky
zábor
plochy (ha)
(ha)
(ha)
14,36

0,63

ZPF celkem

zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

zábor ZPF podle tĜíd ochrany (ha)

odvodnČní
(ha)

orná pĤda

zahrady

TTP

I.

II.

III.

IV.

V.

0,36

13,37

10,24

0,26

2,87

0,00

0,00

5,28

7,02

1,07

7,97

plochy pĜestavby
SV - plochy smíšené obytné venkovské
SV - Stará ýervená Voda

2,17

0,86

0,00

1,31

0,00

0,65

0,66

0,00

0,08

0,84

0,25

0,14

0,00

SV - Nová ýervená Voda

0,68

0,30

0,00

0,38

0,19

0,08

0,11

0,00

0,00

0,02

0,36

0,00

0,02

SV celkem

2,85

1,16

0,00

1,69

0,19

0,73

0,77

0,00

0,08

0,86

0,61

0,14

0,02

BH - plochy bydlení v bytových domech
BH - Nová ýervená Voda

0,09

0,06

0,00

0,03

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

BH celkem

0,09

0,06

0,00

0,03

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

OV - plochy obþanského vybavení
OV - Stará ýervená Voda

0,69

0,18

0,00

0,51

0,00

0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

0,00

0,00

OV celkem

0,69

0,18

0,00

0,51

0,00

0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

0,00

0,00

VS - plochy výroby a skladování
VS - Stará ýervená Voda

1,01

0,48

0,00

0,53

0,13

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,53

0,00

0,00

VS celkem

1,01

0,48

0,00

0,53

0,13

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,53

0,00

0,00

ZV - plochy veĜejných prostranství - zeleĖ
ZV - Stará ýervená Voda

0,56

0,55

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

ZV celkem

0,56

0,55

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

pl. pĜestavby celkem

5,20

2,43

0,00

2,77

0,32

1,68

0,77

0,00

0,08

0,89

1,66

0,14

0,02

ZÁBOR CELKEM

19,56

3,06

0,36

16,14

10,56

1,94

3,64

0,00

0,08

6,17

8,68

1,21

7,99

þíslo plochy

zpĤsob
využití
plochy

celkový
lesní
nezemČdČls
ké pozemky pozemky
zábor
plochy (ha)
(ha)
(ha)

ZPF celkem

zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
orná pĤda

zahrady

TTP

0,14

1,01

zábor ZPF podle tĜíd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

odvodnČní
(ha)
V.

PPO - plochy vodní a vodohospodáĜské - protipovodĖová opatĜení
K2

PPO

0,04

0,04

K3

PPO

8,67

2,83

K4

PPO

8,25

1,99

5,84

0,11

6,15

4,69

0,69

6,12

0,01
0,03

Celkem PPO

16,96

4,86

0,11

11,99

10,81

0,14

1,04

1,81

5,00

5,54

1,15

1,01

4,30

5,49

10,45

12,06

0,03
0,00

0,00

0,01

2,53

0,02

