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I.TEXTOVÁ ČÁST
a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
1. Řešeným územím územního plánu Hradec nad Moravicí je 8 katastrálních území, které tvoří
administrativní území obce Hradec nad Moravicí: Hradec nad Moravicí, Benkovice,
Bohučovice, Domoradovice, Kajlovec, Filipovice, Jakubčovice, Žimrovice.
2. Zastavěné území (ZÚ) Hradec nad Moravicí je stanoveno v katastrálních mapách vykazujících
stav k polovině roku 2010. Tvoří je největší souvislý celek ZÚ – městská zástavba Hradce nad
Moravicí, 6 větších souvislých celků ZÚ venkovských sídel Domoradovice, Benkovice,
žimrovice, Kajlovec, Bohučovice, Jakubčovice, 2 menší části sídla Filipovice (Filipovice a
Zábřemí) a další jednotlivé domy a skupiny domů obytných, rekreačních, výrobních atd. –
z nichž ty větší jsou:
• chatové osady podél řeky Moravice v jižní části katastru Žimrovic a Domoradovic
• chatové osady podél potoka Meleček v Žimrovicích a Benkovicích
• ubytovací a školící komplex Belária
• chaty v jižní části Kajlovce
• motorest, autokemp v jižní části Hradce nad Moravicí
• chatová osada podél potoka Záviliší v katastru Hradce nad Moravicí
• zahrádkářská osada při výjezdu z Hradce n. M. směrem na Bohučovice
• obytná skupina v Bohučovicích u kamenolomu a technolog. objekty lomu
• zemědělská usedlost a chaty severně od Filipovic
• lokalita Hanův Mlýn
• rodinné domky jižně od Jakubčovic
• dva zemědělské areály v Jakubčovicích
• zemědělský areál v Benkovicích
3. Zastavěné území obce Hradec nad Moravicí je vyznačeno ve výkresech:
I.1. Výkres základního členění území 1:5000
I.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1:5000

b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
1. Koncepce rozvoje území vychází z převažujících funkcí řešeného území: obytná, rekreační,
částečně obslužná a omezeně výrobní a dopravní.
2. Navržená koncepce rozvoje území respektuje požadavky na ochranu architektonických,
urbanistických a přírodních hodnot území, které jsou dány právními předpisy a správními
rozhodnutími.
3. Koncepce rozvoje území vychází z prognózy vývoje počtu obyvatel a bydlení ve střednědobém
výhledu cca do r. 2025. Předpokládá se mírný růst počtu obyvatel na cca 5600 a potřeba bytové
výstavby v rozsahu cca 200 - 220 bytů, z toho cca 80% - 85% na nových – zastavitelných
plochách. Uvedené bilance jsou také výchozím podkladem pro posouzení potřeby technické
infrastruktury.
4. Koncepce rozvoje rekreace a CR vychází z respektování Hradce nad Moravicí jako střediska
rekreace cestovního ruchu vyššího významu v oblasti cestovního ruchu č.38 Jeseníky
s převládající krátkodobou rekreací celostátního či mezinárodního významu vázanou především
na zámecký areál v Hradci nad Moravicí a Přírodní park Moravice – údolí Moravice.
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V území obce bude podporován především rozvoj turistiky, cykloturistiky, vodní turistiky,
jezdecké sporty, zvyšování úrovně služeb, mírný nárůst ubytovacích kapacit, rozvoj sportovně –
rekreačních aktivit a areálů.
Koncepce rozvoje obslužných funkcí spočívá ve stanovení podmínek pro umístění občanské
vybavenosti sloužící potřebám obyvatel řešeného území a potřebám vyplývajícím z postavení
Hradce nad Moravicí jako střediska rekreace a CR – viz dále kap. d) a e).
Přiměřená nabídka rozvojových ploch pro výrobu, výrobní služby a podnikání vymezená
v územním plánu vytváří územní předpoklad pro vznik nových pracovních míst.
Z dopravního hlediska nejvýznamnější sledovanou změnou v území je navrhovaná přeložka
silnice I/57 východně od ZÚ Hradec nad Moravicí a Kajlovec.
Ochrana kulturních a historických hodnot v území se soustřeďuje na tyto předměty ochrany:
• národní kulturní památka zámek Hradec nad Moravicí
• městská památková zóna Hradec nad Moravicí
• nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek
• ochranné pásmo kulturní památky zámek a park v Hradci u Opavy
• objekty navržené na prohlášení za nemovité kulturní památky (zatím památky místního
významu)
- areál vodního díla bývalé Weisshunovy papírny = náhon, splav, dva akvadukty
- soubor zbytků opevnění v k ú. Hradec n. M., k.ú. Jakubčovice, k.ú. Benkovice.
- ostatní drobné památky místního významu – kříže, kapličky, boží muka apod.
Při změnách v území prováděných na pozemcích nemovitých kulturních památek i památek
místního významu nebo v jejich bezprostřední blízkosti bude respektována jejich jedinečnost a
celkový ráz prostředí. Památky dosud stojící na veřejných prostranstvích nesmí být zahrnovány
do oplocených pozemků zastavitelných ploch. Drobné památky místního významu ohrožené
změnami v území (kříže, kapličky, boží muka apod.) budou přemístěny na jiné vhodné místo.
Ochrana přírodních hodnot a ochrana krajinného rázu se soustředí především na tyto předměty
ochrany:
- Přírodní park Moravice
- Národní přírodní rezervace Kaluža
- Evropsky významná lokalita NATURA 2000 Údolí Moravice
- Významné krajinné prvky „ze zákona“ = vodní toky, rybníky, lesy, údolní nivy

c) URBANISTICKÁ KONCEPCE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
c)1 URBANISTICKÁ KONCEPCE
1. Urbanistická koncepce řešeného území vyjádřená rozmístěním základních funkcí – bydlení,
občanské vybavení, výroba, rekreace a volný čas – a jejich vzájemných vazeb i širších
dopravních vazeb – se v návrhu územního plánu v zásadě nemění. Navržený územní rozvoj na
založenou koncepci navazuje.
2. Největším sídlem řešeného území zůstává městská část Hradce nad Moravicí. Zde je a bude
nadále soustředěna většina obslužných i sídelních funkcí.
3. Územní rozvoj městské části Hradec nad Moravicí je navrhován v míře, kterou dovolují
přírodní, architektonicko – urbanistické a administrativní podmínky. Rozvojové plochy jsou
navrhovány:
- na severu po administrativní hranici města
- na západě a jihozápadě po okraj lesního masivu Hanuše
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Území mezi silnicí I/57 a nivou řeky v jižní části města zůstává nejcennějším souborem
architektonicko – urbanistických, přírodních a krajinářských hodnot. Zámek s areálem parku,
navazujícími lesy, nivou Moravice a historickou částí města je v návrhu ÚPN respektován,
navrhovány jsou jen dílčí drobné změny.
Rozvojové plochy pro bydlení, které nelze umístit v Hradci n.Mor. jsou navrženy především v
nejbližších dobře dostupných sídlech Žimrovice, Bohučovice a Kajlovec. Ve vzdálenějších
sídlech Filipovice, Domoradovice, Benkovice a Jakubčovice jsou rozvojové plochy pro bydlení
navrženy v omezeném rozsahu, pro vlastní potřebu sídel.
Stávající plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) jsou považovány za územně
stabilizované. Pro rozvoj občanského vybavení a služeb celoměstského významu jsou určeny
především plocha smíšená obytná centrální (SC), přestavbové plochy smíšené městské zástavby
(SM) podél průtahu silnice I/57 městem, částečně i plochy pro bydlení městské (BM).
Pro občanské vybavení komerčního typu (OVK) jsou vymezeny rozvojové plochy téměř ve
všech sídlech řešeného území – především v Žimrovicích. Občanskou vybavenost lze umisťovat
do dalších funkčních ploch zastavitelných i zastavěného území dle podmínek stanovených v kap
f).
Je navrženo rozšíření hřbitova v Hradci nad Moravicí a v Jakubčovicích (ZU-1).
Stávající plochy výroby a skladů – lehký průmysl (VL) v Hradci nad Moravicí a Žimrovicích
jsou územně stabilizované, rozvojové zastavitelné plochy na ně přímo navazují.
Rozvojové plochy pro drobnou výrobu (VD) s možnými rušivými vlivy jsou navrhovány
v Jakubčovicích, Domoradovicích a Benkovicích, v dostatečné vzdálenosti od obytného území.
Pro jednotlivé provozovny výrobních služeb a řemesel spojené s bydlením provozovatelů jsou
určeny plochy smíšené venkovské (SV), omezeně i (SM).
Pro zemědělskou výrobu a sklady s možností chovu hospodářských zvířat ve velkém jsou
vymezeny územně stabilizované plochy (VZ) v Jakubčovicích, Benkovicích, Domoradovicích,
Filipovicích.
Pro povrchovou těžbu je určená plocha kamenolomu v Bohučovicích (TN).
Pro sportovně rekreační vybavení vyššího významu otevřené i kryté je určen areál u Moravice
v Hradci nad Moravicí s navrženým rozšířením. Areál u Moravice v Žimrovicích bude
využíván způsobem slučitelným s polohou v záplavovém území.
Stávající plochy individuální rekreace – chatoviště soustředěná především v nivě Moravice,
Melečku a Záviliší, je nepřípustné rozšiřovat. V celém řešeném území nelze umisťovat chaty ani zřizovat zahrádkové osady.
Stávající plochy ubytovacích zařízení hromadné rekreace jsou územně stabilizované. Rozvoj
ubytovacích zařízení je možný především v rámci ploch – občanské vybavení komerční (OVK)
a v dalších funkčních plochách urbanizovaného území dle podmínek stanovených v kap. f).
Pro sídelní zeleň, tj. zeleň zastavěného území a zastavitelných ploch jsou určeny především
plochy zeleně urbanizované (ZÚ) a plochy veřejných prostranství - veřejné zeleně (PZ) –
navrhované v Žimrovicích – Z10, Z12. Veřejná zeleň bude také součástí veřejných
prostranství, která budou vymezena v zastavitelných plochách Z1a Z3 v Žimrovicích, ve
kterých je stanoveno prověření územní studií.

c2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby je součástí výkresů I.1.Výkres základního
členění území, I.2.Hlavní výkres – urbanistická koncepce.
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Přehled zastavitelných ploch vymezených v územním plánu
Hradce nad Moravicí (dle sídel)
Označení
Způsob využití
plochy
Hradec nad Moravicí
DZ4
D – Doprava
Z1
BM – Bydlení městské
Z2
BM – Bydlení městské
Z3
BM – Bydlení městské
Z5
BM – Bydlení městské
Z6
BM – Bydlení městské
Z7
D-1 – Doprava
Z10
BM – Bydlení městské
Z11
BM – Bydlení městské
Z14
OVK – Vybavenost komerční
Z15
OVK – Vybavenost komerční
Z16
OVK – Vybavenost komerční
Z17
V – Výroba průmyslová
Z19
RS – Sport a rekreace
Z20
ZU – Hřbitov
CELKEM
Benkovice
Z1
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z9
CELKEM
Bohučovice
DZ4
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11

Výměra (ha)

poznámka

37,58
8,25
0,24
2,4
0,48
0,42
0,76
0,12
0,15
0,23
0,92
0,65
4,77
0,74
0,44
58,15

I/57 v k.ú. Hradec n. M.
Podmíněno územní studií

BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
VD – Drobná výroba
S – Specifická

0,35
0,08
0,13
0,22
0,32
0,47
0,59
2,16

D – Doprava
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
D – Doprava
BV – Bydlení venkovské
RS – Sport a rekreace
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské

9,40
0,43
2,51
0,9
1,65
0,27
0,10
0,14
0,21
0,08
0,42
0,44
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I/57 v k.ú. Bohučovice

Z12
Z13
Z14
Z15
CELKEM

BV – Bydlení venkovské
RS – Sport a rekreace
OVK – Vybavenost komerční
BV – Bydlení venkovské

0,09
0,12
0,32
0,12
17,2

Domoradovice
Z1
Z2
Z3
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
CELKEM

BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
OVK – Vybavenost komerční
VZ – Výroba zemědělská
BV - Bydlení venkovské
VD – Drobná výroba

0,54
0,44
0,50
0,39
0,48
0,12
0,55
0,42
3,44

Kajlovec
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
CELKEM

BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
SV – Smíšené venkovské
OVK – Vybavenost komerční
SV - Smíšené venkovské

0,42
0,27
0,72
0,78
0,90
0,47
3,56

Filipovice
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
CELKEM

BV – Bydlení venkovské
RS – Sport a rekreace
BV – Bydlení venkovské
RS – Sport a rekreace
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
RS – Sport a rekreace
VZ – Výroba zemědělská
D – Doprava

0,18
0,22
0,38
0,13
0,14
0,13
0,26
0,34
0,10
0,14
0,25
0,16
0,51
0,07
0,08
3,09

ZU – Hřbitov
BV – Bydlení venkovské
RS – Sport a rekreace

0,23
0,49
0,61

Jakubčovice
Z1
Z2
Z3

+ ZU – Zeleň urbanizovaná

Podmíněno územní studií
Podmíněno územní studií
Podmíněno územní studií
Podmíněno územní studií

+OVK – Vybavenost komerční

část = bydlení BV
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Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
CELKEM
Žimrovice
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z10
Z12
Z13
Z14
CELKEM

BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
VD – Drobná výroba
TI – Technická infrastruktura

0,26
1,05
0,22
0,69
0,43
0,79
0,73
0,47
5,97

BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
PV – Veřejné prostranství
PZ – Veřejná zeleň
PZ – Veřejná zeleň
OVK – Vybavenost komerční
V – Výroba průmyslová

3,05
0,21
1,84
0,09
0,31
0,48
0,14
0,48
0,99
1,38
0,51
9,48

Podmíněno územní studií
Podmíněno územní studií

Přehled přestavbových ploch vymezených v územním plánu
Hradce nad Moravicí (dle sídel)
Označení
Plochy

Způsob využití

Výměra (ha)

SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
SM – Smíšené městské
D - Doprava
OVK – Vybavenost komerční

1,41
0,21
0,09
0,11
0,36
0,26
0,43
0,11
0,80
0,16
0,38
0,14
0,19
0,16

Hradec nad Moravicí
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

7

poznámka

P15
P16
P17
CELKEM

OVK – Vybavenost komerční
PV – Veřejné prostranství
PV – Veřejné prostranství

0,13
0,35
0,27
5,56

VD – Drobná výroba

0,35

OVK – Vybavenost komerční
OVK – Vybavenost komerční
BV – Bydlení venkovské
SV – Smíšené venkovské

0,23
0,61
0,20
0,64
1,68

OV – Občanské vybavení
BV – Bydlení venkovské

0,23
0,34
0,57

BV – Bydlení venkovské
BV – Bydlení venkovské
SV – Smíšené venkovské
SV – Smíšené venkovské
BV – Bydlení venkovské

0,19
0,82
0,28
0,74
0,38
2,41

SV – Smíšené venkovské
SV – Smíšené venkovské

0,08
0,58
0,66

Benkovice
P1

Bohučovice
P1
P2
P3
P4
CELKEM
Domoradovice
P1
P2
CELKEM

Kajlovec
P1
P2
P3
P4
P5
CELKEM

Podmíněno územní studií

Žimrovice
P1
P2
CELKEM

d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
d1) KONCEPCE DOPRAVY
SILNICE – je navrženo:
1. Přeložit silnici I/57 do nové obchvatové plochy tak, aby průjezdná doprava z dnešního
silničního průtahu obytným územím Hradce n. Mor. a Kajlovce byla na obchvat převedena.
2. Upravit stávající průtah silnice I.třídy č.57 městem. Protože tato silnice zůstane trvale hlavní
městskou komunikací je navrženo odstranění šířkových disproporcí trasy a úprav zvyšujících
bezpečnost na pěších přechodech, zejména pak v prostoru křižovatek s ulicemi Palackého,
Bezručovou, Slezskou a průsečnou křižovatkou s ulicemi Podolskou a Bohučovickou a v
místech připojení záchytného parkoviště a ulice Hradečné v Kajlovci.
3. Rozšířit průtah silnice III/44334 v Žimrovicích v úseku mezi centrem sídla a mostem přes
Meleček konzolovitým způsobem nad vodoteč.
8

4. Rozšířit úsek silnice III/44334 před vjezdem do Domoradovic s novou zárubní zdí v úseku od
křižovatky se silnicí III/43336 po hranici katastru.
5. Upravit dílčí směrovou korekcí silnici III/44335 do Benkovic v lesním masivu Hanuše.
6. Přeložit silnici III/4648 v Bohučovicích v úseku u vjezdu do lomu a převézt nahrazovaný úsek
silnice do MK s novými zapojeními do přeložky.
7. Silnici III/44336 do Filipovic rozšířit a zřídit na jejím konci točnu pro otáčení autobusů.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE (MK) - je navrženo:
1. Vybudovat nové MK pro obsluhu navrhovaných - zastavitelných - ploch.
2. Rozšířit nedostatečně široké MK, které nesplňují min. šířkové parametry pro jejich využívání.
Upravit síť MK v zájmu zlepšení její celkové funkčnosti :
V Hradci nad Moravicí :
3. Prodloužit západní části ulice Pod Hanuší severním směrem k hranici katastru sousední obce
Branka u Opavy.
4. Zřídit novou trasu od ulice Slezské pod masivem Hanuše s připojením na silnici III/44335
5. Spojit ulici Stránka s ulicí Pivovarskou novým mostem přes řeku Moravici a nově zapojit ulici
Stránka do ulice Žimrovické (sil.III/44334).
6. Prodloužit ulici Slezskou na ulicí Opavskou (I/57).
7. Prodloužit ulici Smetanovou podél železniční stanice včetně řešení malé okružní křižovatky s
ulicí Pod Hanuší.
8. Připojit ulici Píseckou do ulice Opavské (sil.I/57)
9. Rozšířit jednosměrný úsek ulice Lidické pro zlepšení propojení s ulicí Na Tylovách.
10. Prodloužit příjezdovou MK k navrhovanému rozšíření hřbitova a napojit ji na MK na katastru
Branka u Opavy.
11. Připojit navrhované záchytné parkoviště pod zámkem dvěma vjezdovými úseky ze sil. I/57
včetně mostů přes potok Hradečná.
V Žimrovicích:
12. Spojit severovýchodní zástavbu obce novou MK se silnicí III/44334 (společná křižovatka s
vjezdem k ČOV).
V Benkovicích :
13. Rozšířit a převést do sítě MK účelovou komunikaci k samotě Vendelín (na sousedním katastru).
V Domoradovicích :
14. Rozšířit a převést do sítě MK účelové komunikace, napojené na silnici III/44334, které zajišťují
přístup k podnikatelským aktivitám.
V Jakubčovicích :
15. Obnovit spojovací MK od restaurace západním směrem s odbočkami ke klubovně, hřišti a
česlům u potoka.
V Kajlovci :
16. Doplnit MK pro navrhovanou zástavbu v jižní části sídla včetně rozšíření mostu přes potok
Hradečná.
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE (ÚK) – je navrženo:
1. Rozšířit nedostatečně široké významnější ÚK včetně zpevnění jejich vozovek a jednopruhové
trasy doplnit o výhybny.
Nově jsou navrhovány ÚK:
2. V Hradci po levém břehu potoka Hradečná, navazující na ulici K.H.Borovského u lávky přes
potok Hradečná a napojit ji na síť MK v Kajlovci.
3. V Žimrovicích jako spojení části Horka s Benkovicemi. Náhrada stávající úzké nevyhovující
lávky u závodu Kappa přes řeku Moravici jednopruhovým mostem pro osobní auta, cyklisty a
pěší, který zlepší spojení s ÚK vedenou podél sportovního areálu k chatovišti na pravém břehu
řeky.
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4.
5.
6.
7.

V Bohučovicích na jih od zástavby podél navrženého odvodňovacího příkopu.
V Jakubčovicích k navrhované ČOV.
V Kajlovci po západním okraji sídla pod svahem Doubravy.
Ve Filipovicích od navrženého parkoviště a autobusového obratiště k lesní cestě vedoucí do
údolí Melčského potoka (k poutnímu místu).

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – je navrženo:
1. Doplnit chybějící chodníky podél silničních průtahů zastavěnými částmi sídel a zřídit přístupy k
nejbližší MK od autobusových zastávek umístěných na silnici mimo zástavbu.
2. V podrobnějším stupni ÚPD řešit zřízení chodníků u nově navrhovaných nebo šířkově
upravovaných MK, které nebudou zařazeny do funkční skupiny D1.
Samostatné pěší stezky se navrhují :
3. V Hradci mezi navrhovaným záchytným parkovištěm u sil I/57 a zámkem – 2 trasy
4. V Žimrovicích přístupy od jihu k lokalitě Horka a od sil. III/44334 k navrhované lávce přes
řeku Moravici.
5. V Kajlovci v souběhu se sil. I/57 napojení ÚK k motorestu a kempu od autobusové zastávky
"Kajlovec-hájenka".
6. V Jakubčovicích po hrázi požární nádrže a pro zpřístupnění nové zástavby.
Lávky pro pěší a cyklisty se navrhují :
7. Přes řeku Moravici v Hradci západně stávajícího mostu na silnici I/57 pro oddělení od silniční
dopravy.
8. Přes řeku Moravici v Hradci z ulice Bezručovy pro zpřístupnění hřbitova od železniční stanice.
9. Přes řeku Moravici v Žimrovicích k připojení navrhovaného úseku cyklotrasy.
KOMUNIKACE PRO CYKLISTY - CYKLOTRASY A CYKLOSTEZKY – je navrženo:
1. Respektovat v území stávající značené cyklotrasy až na následující změny:
U cyklotrasy č.551 v prostoru Žimrovic vyloučit průjezd po silničním průtahu návrhem
cyklostezky podél pravého břehu řeky Moravice a vedení cyklotrasy po ulici Stránka svést po
navrhovaném mostě přes Moravici na ulici Pivovarskou, zčásti Zámeckou a podél potoka
Hradečná na navrhovanou lávku přes Moravici vedle mostu na silnici I/57.
2. U cyklotrasy 6141 přes Mostky do Jakubčovic vyloučit velkou část jejího vedení po silnici
III/4631 odklonem na Podračí s nově navrhovaným úsekem cyklostezky.
3. Cyklotrasu 6221 zapojit do trasy 551 na západním okraji Žimrovic prostřednictvím navrhované
spojky ÚK s mostem přes Moravici (viz návrh nových ÚK).
4. Vytvořit místní cyklotrasu (pracovně M1) z Branky u Opavy do Kajlovce po stávajících MK
Pod Hanuší, Žižkova, Stránka, Pivovarská, Podolská, Na Potůčku, a navržené ÚK podél potoka
Hradečná.
5. Respektovat záměr na vedení dálkových cyklotras R10 (s využitím částí trasy 551) s dalším
pokračováním na Městečko a po ÚK do Lesních Albrechtic a R19 ( po trase 6141 a 551) a
místní cyklotrasu O24 přes Benkovice po silnici III/44335, jejíž vedení se navrhuje zčásti
odklonit přes východní okraj Žimrovic a pak ji ukončit na trase 551.
6. Respektovat záměr na realizaci cyklotrasy Kylešovice – Chvalíkovice – Hradec nad Mor.,
vedené po účelové komunikaci kolem vodojemů a vstupující do města v prostoru obytného
souboru Na Tylovách.
ZASTÁVKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY – je navrženo:
1. Zřídit novou zastávku s obratištěm pro autobusy ve Filipovicích a obousměrnou zastávku u
hřbitova v Jakubčovicích.
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2. Pro zvýšení bezpečnosti posunout zastávky, které se nachází v rozhledových polích křižovatek
("Rozcestí Filipovice", "Osada Zábřemí", "Rozcestí Benkovice"), a podle možností místních
podmínek zřídit u nich zastávkové pruhy.
3. Doplnit o zastávkový pruh stávající zastávky na silnici III/44334 "Žimrovice-restaurace" ve
směru na Hradec a "Žimrovice-továrna ve směru na Melč.
4. Na silnici III/4648 zastávku "Bohučovice střed" ve směru na Hradec, která je na vnitřní straně
oblouku silnice a brání rozhledu, posunout zpět do přímého úseku silnice.
5. Pro zastávky "Jakubčovice-restaurace" v prostoru křižovatky silnic III/4648 a 4631 vytvořit
zastávkové pruhy drobnou úpravou křižovatky a vyznačením jízdních pruhů. Zastávku od
Skřípova pak situovat do autobusové točny.
6. Zastávky opatřit přístřešky pro cestující.
PLOCHY PRO ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ VOZIDEL – je navrženo:
1. Odstavování a garážování osobních automobilů řešit zásadně na pozemcích vlastníků nové
bytové zástavby, resp. vestavěnými garážemi.
2. Odstavování nákladních vozidel řešit na pozemcích příslušných firem.
3. Nové parkovací plochy pro osobní vozidla, která by měla sloužit občanské vybavenosti, se
navrhují v tomto minimálním rozsahu:
V Hradci nad Moravicí u prodloužené ulice Slezské rozšíření stáv.parkoviště o cca 15 stání, v
oblasti ulice Smetanovy celkem cca 40 stání, u prodloužení Písecké na I/57 cca 20 stání
(náhradou za stávajících 14 stání), u nového hřbitova cca 20 stání, v oblasti ulice Stránka
celkem cca 60 stání, za restaurací na ulici Podolské 5 stání, u ulice Pod Kalvárií 10 stání a
záchytné parkoviště za potokem Hradečná proti čerpací stanici PHM o kapacitě cca 200 stání+5
stání pro autobusy. Ve Filipovicích u točny cca 25 stání, v Žimrovicích u areálu Dobré pohody
20 stání a u nové MK v SZ části zástavby 5 stání, v Benkovicích u hřiště 5 stání,
v Domoradovicích v JZ části cca 15 stání, v Jakubčovicích u sportovišť 2x5 stání a u hřbitova
20 stání, v Kajlovci v oblasti ulice Hradečná cca 20 stání.
- parkovací plochy zřizovat v zastavěném území a zastavitelných plochách s rozdílným
způsobem využití dle podmínek stanovených v kap. f).
ŽELEZNICE – je navrženo:
1. Železniční trať č.315 a její železniční stanici Hradec nad Moravicí pokládat za územně
stabilizovanou.
2. Zkrátit plochu železniční stanice vč. koncové koleje jižního zhlaví pro nové připojení ulice
Slezské na Opavskou (I/57).
d2) KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU.
1. Zachovat stávající, vesměs vyhovující koncepci zásobování všech částí města pitnou vodou ze
dvou Kružberských větví Ostravského oblastního vodovodu.
2. Veřejný vodovod je navrženo rozšířit do zastavitelných ploch.
3. Ve dvou lokalitách – v Hradci nad Moravicí pod vodojemem a v severozápadní části
Domoradovic – jsou navrženy přeložky stávajících vodovodních řadů mimo plochy určené k
zástavbě.
4. V Jakubčovicích je nutno respektovat rozdělení vodovodní sítě na dvě tlaková pásma (dolní –
podél silnice na Mostky, horní – v ostatním území) a v Kajlovci vybudovat pro jižní část
zastavěného území sídla automatickou tlakovou stanici.
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD.
1. V Hradci nad Moravicí, v Bohučovicích a v Kajlovci je navrženo vybudovat soustavnou
splaškovou kanalizaci zakončenou centrální čistírnou odpadních vod v Brance u Opavy – mimo
řešené území.
Původní kanalizační stoky v Hradci je navrženo využít pro nesoustavné odvádění dešťových
vod do toků. Stoky dešťové kanalizace je navrženo rozšířit i do zastavitelných ploch těchto
sídel.
2. V Jakubčovicích je navrženo vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci a zakončit ji lokální
čistírnou odpadních vod (ČOV) s kapacitou cca 85 m³/d s dočištěním v biologických rybnících.
3. V Žimrovicích je navrženo rozšířit do navržených zastavitelných ploch stávající oddílnou
kanalizaci s čištěním splaškových vod ve stávající lokální ČOV. Tu je navrženo stavebně či
technologicky upravit tak, aby její pásmo ochrany prostředí nepřesáhlo 30 m.
4. V Benkovicích je navrženo rozšířit stávající dešťovou kanalizaci do zastavitelných ploch.
Splaškové vody je navrženo likvidovat zákonným způsobem u jednotlivých nemovitostí
(domovní ČOV nebo žumpy).
5. Stávající dešťová kanalizace v Domoradovicích není pro zastavitelné plochy využitelná, veškeré
odpadní vody je v zastavitelných plochách nutno likvidovat u nemovitostí.
6. Ve Filipovicích není kanalizace ani stávající, ani navržená, odpadní vody je nutno rovněž
likvidovat u nemovitostí.
VODNÍ TOKY
1. V Hradci nad Moravicí jsou navrženy dvě přeložky drobných vodních toků v lokalitách Pod
Hanuší a u areálu zem. závodu – tam je navrženo úsek vodního toku zatrubnit. Je navržena
úprava toku Záviliší s náhradou zatrubněného úseku otevřeným korytem.
2. V Benkovicích, v Žimrovicích a v Bohučovicích je navrženo vybudovat záchytné příkopy se
zaústěním do drobných vodních toků jako součást protierozních opatření.
3. Ve Filipovicích je navrženo realizovat protierozní opatření v rámci komplexních pozemkových
úprav.
d3) KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJŮ
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
1. Hlavním vedením pro zásobování řešeného území elektrickou energií zůstává distribuční vedení
VN 22 kV č.22 a č.31.
2. Navrženo je propojení VN 22 kV č.22 s vedením VN 22 kV č.18 v Hlubočci a vedením č.11 ve
Skřípově novou trasou v k.ú. Jakubčovice.
3. Potřebný transformační výkon pro navrhované byty, vybavenost a podnikatelské aktivity bude
zajišťován navrhovanou výstavbou nových distribučních trafostanic v jednotlivých sídlech:
Hradec nad Moravicí – 6 TS
Kajlovec – 1 TS
Bohučovice – 2 TS
Jakubčovice – 2 TS
Benkovice – 1 TS
Žimrovice – 3 TS
Domoradovice – 1 TS
Filipovice – 1 TS
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
1. Potřeba plynu pro zastavitelné plochy bude zajišťována rozšířením středotlaké plynovodní sítě.
2. V Jakubčovicích je navržena odbočka z trasy středotlakého plynovodu vedená ve směru do
Skřípova.
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
1. Bude zachován stávající způsob vytápění se samostatnými kotelnami na zemní plyn pro
občanskou vybavenost, bytové domy, výrobní podniky a elektrickým vytápěním zámku a hotelu
Belaria.
2. Individuální obytná zástavba, stávající i navrhovaná, bude vytápěna z vlastních tepelných zdrojů
s převážným využitím zemního plynu.
d4) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
1. Komunální odpad z řešeného území se bude nadále odvážet na řízené skládky mimo území
obce. V řešeném území se neuvažuje se zřízením skládky komunálního odpadu.
2. Sběrné dvory lze realizovat v rámci ploch výroby VL, VD, VZ za určitých podmínek i
smíšených obytných SV a SM nebo občanské vybavení komerční OVK (viz. kap.f).
3. Nebezpečný odpad bude shromažďován ve sběrném dvoře nebo svážen mobilní sběrnou a
likvidován mimo řešené území.
4. Odstraňování odpadu z výroby a provozoven právnických osob bude nadále zajišťováno
původci odpadu.
d5) OBČANSKÉ VYBAVENÍ
1. Pro občanskou vybavenost jsou návrhu územního plánu vymezeny především plochy OVobčanské vybavení veřejné infrastruktury, OVK-občanské vybavení komerčního typu, dále SC
– smíšené centrální, RS – rekreace sportovní a ZU – 1 = hřbitov v Hradci nad Moravicí a
Jakubčovicích.
2. Stavby a zařízení občanské vybavenosti mohou být umísťovány nebo zřizovány změnou využití
staveb v dalších plochách v souladu s podmínkami dle kap. f). – především v plochách BM bydlení městské, BV - bydlení venkovské i SM - smíšené obytné městské.
3. V případě umístění občanské vybavenosti v území musí být zajištěna potřebná parkovací místa
v rámci vlastního pozemku nebo musí být prokázána možnost zřídit parkování na veřejných
prostranstvích či jiných plochách v okolí.
d6) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (viz. výkres I.2.)
1. Jako veřejná prostranství jsou vyznačeny prostory zastavěného území přístupné každému bez
omezení. V řešeném území především všechny veřejné komunikační a uliční prostory-náměstí
označené jako plochy PV, které zajišťují také komunikační (vozidlový, cyklistický, pěší)
přístup k zastavěným a zastavitelným plochám. Takto jsou označeny i významné účelové
komunikace ve volné krajině.
2. Jako veřejná prostranství mohou být využívány i části ploch občanské vybavenosti veřejně
přístupné.
3. Jako veřejná prostranství – zeleň PZ jsou vymezeny stávající i navrhované plochy a parkových
a sadovnických úprav v Hradci nad Mor. a Žimrovicích.

e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES
e1) VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ,
OCHRANA KRAJINY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,
REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
VYMEZENÍ PLOCH
1. Ve volné krajině – neurbanizovaném území jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem
využití NP, NL, NS, NZ. Součástí všech těchto ploch jsou vodní toky a rybníky, vodní nádrže.
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2.

3.

4.

5.

Při zásahu do sítě účelových komunikací musí být zajištěn přístup ke všem obhospodařovaným
pozemkům.
NP, NP-1 – plochy přírodní. Zahrnují zvláště chráněné části přírody – národní přírodní
rezervaci Kaluža, zámecký park jako součást národní kulturní památky, území evropsky
významné lokality NATURA 2000 Údolí Moravice, plochy regionálních biocenter,
regionálních biokoridorů, lokalitách biocenter a biokoridorů územního systému ekologické
stability. Jsou to nejkvalitnější části krajiny z hlediska přírodních a ekologických hodnot.
V těchto plochách se nepřipouští žádná výstavba s výjimkou staveb a zařízení v zájmu ochrany
přírody a krajiny, nezbytných tras a zařízení dopravní a technické infrastruktury – za podmínek
dle kap. f). Orná půda v plochách určených pro ÚSES je navržena ke změně na lesní nebo trvalé
travní pozemky. V plochách NP se nepřipouští změny druhů pozemků ve prospěch orné půdy.
NL, NS-1 až NS-5 – plochy lesní. Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa. V těchto
plochách se připouští stavby k provozu lesních školek, myslivosti a lesního hospodářství,
stavby v zájmu ochrany přírody a krajiny, protierozní a protipovodňová opatření, nezbytná
dopravní a technická infrastruktura, vodní nádrže a stavby na vodních tocích – za podmínek dle
kap. f).
NS – plochy smíšené nezastavěného území. Zahrnují menší výměry zemědělských pozemků –
orné půdy a travních porostů v méně příznivých geomorfologických podmínkách, nevhodné pro
velkoplošné obdělávání – krajinnou zeleň a menší výměry lesních pozemků. Součástí ploch NS
jsou konkrétně navrhovaná protierozní a protipovodňová opatření a úpravy. Přípustné jsou
stavby sloužící ochraně přírody a krajiny, lesnímu hospodářství, myslivosti, vodohospodářské
úpravy na tocích, stavby malých vodních nádrží, průchody dopravní a technické infrastruktury,
rekreační využívání krajiny, také zřizování zahrad a sadů, pastevní chov dobytka – za podmínek
uvedených v kap.f).
NZ, NZ-1 a NZ-2 – plochy zemědělské. Jsou určeny především pro zemědělskou rostlinnou
výrobu – orná půda, trvalé travní porosty obdělávané ve velkém. Přípustné jsou stavby a
zařízení sloužící k ochraně přírody a krajiny, zahradnictví, pro pastevní chov dobytka,
vodohospodářské úpravy na tocích a menší vodní nádrže, protierozní a protipovodňová opatření
nezbytná dopravní a technická infrastruktura – za podmínek uvedených v kap. f.)

OCHRANA KRAJINY
1. Ochrana harmonického měřítka krajiny a pohledového obrazu kulturně historických dominant zámku a zámeckého areálu - bude zajišťována respektováním podmínek prostorového
uspořádání a ochrany krajinného rázu stanovených v kapitole f)
2. Nová zástavba bude umisťována především mimo pohledově exponovaná území a v návaznosti
na zastavěná území sídel - viz většina zastavitelných ploch v sídlech Hradec n. Mor.,
Žimrovice, Bohučovice. Prostorové uspořádání těch největších - Z1 v Hradci n.Mor. a Z1 + Z3
v Žimrovicích bude prověřeno územními studiemi.
3. Ochrana historických a urbanistických znaků chráněných částí sídel i místních kulturně
historických dominant je stanovena v koncepci rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot v
kapitole b)
4. Ochrana typu krajiny lesní bude zajišťována minimalizací zásahů do lesních porostů na
nezbytnou míru - především pro přeložku silnice I/57 a podmínkami pro využití ploch NL, které
omezují umisťování staveb v ploše NL - viz kapitola f). Nezbytné zábory lesní půdy jsou
kokmpenzovány navrhovaným zalesněním - viz kapitola E části II odůvodnění.
5. V celém území obce je nepřípustné rozšiřování a vznik nových lokalit určených pro stavby k
rodinné rekreaci.
6. Nová kapacitní rekreační zařízení a sportovně rekreační zařízení nejsou navrhována.
7. Jsou navrhována protierozní, půdoochranná a revitalizační opatření v krajině včetně založených
prvků ÚSES.
14

8. Je zachována prostupnost krajiny stabilizovanou i doplňovanou sítí účelových komunikací,
cyklotras a cyklostezek.
9. Jsou chráněny a rozšiřovány trvale zelené plochy v krajině - trvalé travní porosty, krajinná
zeleň, sady a zahrady - vymezením ploch NS - smíšených nezastavěného území.
PROSTUPNOST KRAJINY
1. Prostupnost krajiny bude v rámci návrhu územního plánu zachována. Stávající významné
účelové komunikace budou respektovány.
2. Pro zlepšení prostupnosti krajiny jsou navrženy trasy účelových komunikací, samostatné
cyklostezky a významné pěší chodníky – viz. výkres I.3.a. koncepce dopravy a text kap. d1)
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŮD
1. Návrh protierozních opatření je vyznačen ve výkrese I.3.b Koncepce vodního hospodářství a
bude realizován jako záchytné příkopy v Benkovicích jižně od zastavěného území, záchytný
příkop v Žimrovicích po severním okraji zastavitelné plochy Z1, záchytné příkopy
v Bohučovicích v okolí zastavitelné plochy Z4.
2. Návrh trvalého zatravnění nebo zalesnění zemědělské půdy je vyznačen ve výkrese I.2 –
Urbanistická koncepce a bude realizován jako plochy smíšené nezastavěného území NS – 4: v
Benkovicích jižně od zastavěného území, v Žimrovicích severně od zastavitelné plochy Z1,
v Bohučovicích severně a severovýchodně od zastavěného území, v Jakubčovicích zalesnění
mezi farmou ŽV a obcí.
3. Protierozní funkci bude plnit i územní systém ekologické stability.
4. Další protierozní opatření mohou být realizována v plochách NS – smíšeně nezastavěného
území a NZ – plochy zemědělské podle potřeby – dle podmínek uvedených v kap. f)..
5. Konkrétní ochrana před povodněmi není navrhována.
PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
1. Podmínky pro rekreační využívání zámeckého parku – jsou dány statutem národní kulturní
památky. Ve výkrese I.2. – urbanistická koncepce je park zařazen do funkční plochy NP –
neurbanizované přírodní. Hlavní rekreační využití je především pěší turistika.
2. Rekreační využívání krajiny spočívá v provozování pěší turistiky, cykloturistiky, vodní
turistiky, koupání, rybolovu, běžeckém lyžování, jezdectví. Pro turistiku, cykloturistiku a vodní
turistiku se vymezují cykloturistické trasy a stezky, připouští se provozování přírodních
tábořišť, vodáckých stanovišť. Pro koupání v přírodě jsou vhodné jezy v Žimrovicích.
3. Pro jmenované možnosti rekreačního využívání jsou určeny funkční plochy NS – smíšené
nezastavěného území, z nich nejatraktivnější jsou NS–2 louky pod zámkem a NS–3 údolí
Moravice a údolí Melečku – dle podmínek stanovených v kap. f).
4. Podmínky pro rekreační využívání plochy NL–lesů a plochy NP–přírodní jsou stanoveny v kap.
f).
5. Plochy zeleně urbanizované ZU–2 = zahrádkářské osady budou využívány v souladu
s podmínkami stanovenými v kap. f), stejně tak plochy rekreace individuální RI – chatoviště
v údolí Moravice a Melečku i jinde.
6. Zastavěná území označené barvou ploch NP – přírodní, NL – lesní, NS – smíšené, lze nadále
využívat stávajícím způsobem. Pokud v nich dojde ke zrušení nebo zániku dnešního zastavění,
mohou být obnoveny jen pro stavby a činnosti přípustné v plochách NP, NL, NS dle podmínek
stanovených v kap.f).
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
1. Pro dobývání nerostů je vymezena plocha kamenolomu v Bohučovicích uvnitř stanoveného
dobývacího prostoru.
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e2) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
1. V řešeném území jsou vymezeny plochy pro realizaci územního systému ekologické stability
(ÚSES) – regionální biocentra (RBC) a regionální biokoridory (RBK), lokální biocentra (LBC)
a lokální biokoridory (LBC) – jako územní předpoklad pro zajištění ekologické stability
v krajině. Plochy pro ÚSES jsou v hlavním výkrese I.2 vymezeny jako součást funkční plochy
neurbanizované přírodní – NP.
2. V chybějících - nefunkčních částech ÚSES vedených dnes ornou půdou je třeba změnit druh
pozemku na lesní společenstva nebo ostatní plochy. V chybějících částech ÚSES vedených
intenzivně obdělávanými travními porosty je třeba změnit způsob hospodaření nebo změnit
druh pozemku na ostatní plochy.
3. Ve většině prvků ÚSES jsou cílovým společenstvem lesní společenstva. Nivní a vodní
společenstva jsou typická pro RBK vedený tokem Moravice a RBC v nivě Moravice.
4. Založení chybějících částí ÚSES je třeba upřesnit podrobnější územně plánovací nebo
prováděcí dokumentaci; upřesnit v plánu komplexních pozemkových úprav nebo lesních
hospodářských plánech.
5. Křížení biokoridorů a biocenter s komunikacemi bude řešeno přerušením prvku ÚSES. Křížení
s nadzemním elektrickým vedením bude řešeno udržováním trvalého travního porostu nebo
dřevin malého vzrůstu v ochranném pásmu vedení. Křížení s podzemními trasami technické
infrastruktury bude řešeno trvalým zatravněním nad průběhem trasy.
6. Na plochách prvků ÚSES jsou nepřípustné změny druhu pozemků na ornou půdu, nepřípustné
je umísťování trvalých staveb kromě nezbytně nutných vodohospodářských a
protipovodňových opatření. Na plochách chybějících prvků ÚSES je třeba do doby jejich
založení zajistit takové hospodaření, které nebude snižovat stupeň ekologické stability těchto
ploch.
7. Regionální biocentra (RBC) a regionální biokoridory (RBK) vymezené v řešeném území jsou
tyto:
• RBC 139 – Hradecké , k.ú. Hradec nad Moravicí a Žimrovice
• RBC 142 Kaluža, k.ú. Žimrovice
• RBC 210 Rosoly, k.ú. Domoradovice a Žimrovice
• RBK 608, k.ú. Domoradovice a Žimrovice
• RBK 609, k.ú. Domoradovice a Žimrovice
• RBK 610, k.ú. Žimrovice
• RBK 611, k.ú. Hradec nad Moravicí
• RBK 613, k.ú. Benkovice a Hradec nad Moravicí
f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
1. PŘEHLED PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
V řešeném území jsou vymezeny plochy
urbanizovaného území, tj. zastavěného území, zastavitelné plochy a přestavbové plochy
neurbanizovaného území, tj. nezastavěnou volnou krajinu
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PLOCHY URBANIZOVANÉHO ÚZEMÍ:
plochy bydlení:
− BM,BM-1 - bydlení městské
− BV, BV-1, BV-2 - bydlení venkovské
plochy smíšené obytné:
− SC - smíšené obytné centrální
− SM - smíšené obytné městské
− SV, SV-1 - smíšené obytné venkovské
plochy občanského vybavení
− OV, OV-1, OV-2 - občanské vybavení veřejné infrastruktury
− OVK, OVK-1, OVK-2 - občanské vybavení komerčního typu
plochy rekreace
− RS, RS-1, RS-2 - rekreace sportovní
− RI - rekreace individuální
plochy výroby a skladování
− VD - výroba drobná
− VZ - výroba zemědělská
− VL, VL-1 - výroba a skladování – lehký průmysl
plochy specifické
− S - plocha specifická
plochy technické infrastruktury
− TI, TI-1 - technická infrastruktura
plochy povrchové těžby nerostů
− TN - povrchová těžba nerostů
plochy dopravní infrastruktury
− D, D-1, D-2 - dopravní infrastruktura
plochy veřejných prostranství
− PV, PV-1 - veřejná prostranství – veřejné komunikační prostory
− PZ, PZ-1 - veřejná prostranství – zeleň
plochy zeleně
− ZU, ZU-1, ZU-2, ZU-3 - zeleň urbanizovaná
PLOCHY NEURBANIZOVANÉHO ÚZEMÍ:
− NP - plochy přírodní
− NL, NL-1 - plochy lesní
− NS, NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5 - plochy smíšené nezastavěného území
− NZ, NZ-1, NZ-2 - plochy zemědělské
2. PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ PLOCH PLATNÉ PRO CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, NEBO
SPOLEČNÉ PRO VÍCE PLOCH
1. Kromě stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je nutno
respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí a z
řešení územního plánu. Je třeba přihlédnout i k dalším omezením, které vyplývají z vlastností
území nebo jiných skutečností. Limity a omezení platné v době vydání územního plánu jsou
jmenovány v příslušné kapitole části II. odůvodnění a zobrazeny v kooridnačním výkrese.
Mohou se v čase měnit.
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2. V celém řešeném území se nepřipouští umisťovat rekreační chaty pro individuální rekreaci a
rozšiřovat plochy chatovišť (RI). Ve stanovených plochách urbanizovaného území se připouští
umisťování staveb pro individuální rodinnou rekreaci – „druhé bydlení“
3. Fotovoltaické zdroje energie lze umisťovat v plochách pro bydlení, plochách smíšených
obytných, plochách občanského vybavení a plochách rekreace pouze jako podmíněně přípustné a
pouze pro pokrytí energetické potřeby jednotlivých staveb a zařízení v těchto plochách
4. V celém řešeném území je nepřípustné umisťování maloobchodních zařízení a nákupních center
halového typu – hypermarketů.
3. V NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADEC NAD MORAVICÍ JSOU STANOVENY
NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ: (odkazy na právní předpisy = viz pod čarou na konci kapitoly f.)
BM – BYDLENÍ MĚSTSKÉ
BM, BM – 1
Hlavní využití:
− pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech
− pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech
Využití doplňující a přípustné:
− umisťování staveb občanského vybavení veřejné infrastruktury 5) místního významu včetně
staveb, které jsou nutné k jejich užívání.
− umisťování staveb občanského vybavení komerčního typu – pro stravování a maloobchod –
místního významu, včetně staveb, které jsou nutné k jejich užívání
− umisťování staveb pro ubytování typu penzion včetně staveb nutných k jeho užívání
− dětská hřiště, maloplošná hřiště
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť pro osobní automobily bydlících
− veřejná prostranství, veřejná zeleň
Využití podmíněně přípustné:
− stavby a zařízení výrobních a nevýrobních služeb bez rušivých vlivů
− stavby a zařízení občanského vybavení komerčního typu širšího významu pro maloobchod a
stravování a pro ubytování nad 30 lůžek
− využití zastavitelné plochy Z3 v k.ú. Hradec n. Moravicí je podmíněno vyřešením odtokových
poměrů v území
Využití nepřípustné:
− stavby, změny staveb a činnosti, které nejsou slučitelné s hlavním využitím – především plochy
pro drobnou výrobu, plochy průmyslové a zemědělské výroby, skladů, boxových garáží,
zařízení výrobních a nevýrobních služeb s rušivými vlivy apod.
− občanské vybavení typu velkoplošných hřišť, hřbitovů apod.
− Stavby pro rodinnou rekreaci
− nájemné zahrádky
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
− bytové domy nepřesahují výšku 4 nadzemních podlaží
− jednotlivé stavby občanského vybavení a služeb nepřekročí zastavěnou plochu 2000 m2
− garáže pro osobní automobily u umisťovaných bytových domů mohou být pouze vestavěné
− v plochách s označením BM – 1 se vyžaduje vyšší architektonická a estetická úroveň
umisťovaných staveb, změn staveb.
− Při umisťování staveb a změnách staveb v plochách s označením BM – 1 je třeba prokázat, že
nebudou narušeny významné pohledy na zámecký komplex z přilehlých veřejných prostranství
a silnic.
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− v zastavitelné ploše Z1 v Hradci nad Moravicí dle územní studie.

BV – BYDLENÍ VENKOVSKÉ
BV, BV – 1, BV - 2
Hlavní využití:
− pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech
Využití doplňující a přípustné:
− pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci
− veřejná prostranství včetně veřejné zeleně
− dětská hřiště, maloplošná hřiště
− umisťování staveb občanského vybavení veřejné infrastruktury místního významu včetně
staveb, které jsou nutné k jejich užívání
− umisťování staveb občanského vybavení komerčního typu – pro stravování a maloobchod,
nevýrobních služeb místního významu, jako součást stavby pro bydlení
− ubytování v soukromí
− v ploše označené jako BV – 2 ve Filipovicích se připouští zahradnictví včetně staveb, které
jsou nezbytné k jeho provozu
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť pro osobní automobily
Využití podmíněně přípustné:
− byty vlastníků provozoven
− stavby a zařízení výrobních a nevýrobních služeb bez rušivých vlivů
− stavby a zařízení občanského vybavení komerčního typu širšího významu pro maloobchod a
stravování a pro ubytování nad 30 lůžek
− pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech
− nájemné zahrádky se zahrádkářskými chatami
− stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení
Využití nepřípustné:
− stavby, změny staveb a činnosti, které nejsou slučitelné s hlavním využitím – především
plochy pro drobnou výrobu, plochy průmyslové a zemědělské výroby, skladů, boxových
garáží, zařízení výrobních a nevýrobních služeb s rušivými vlivy apod.
− občanské vybavení typu velkoplošných hřišť, hřbitovů apod.
− vícepodlažní bytové domy městského typu, polyfunkční domy
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− bytový dům nesmí obsahovat víc jak 4 byty a přesahovat výšku dvou nadzemních podlaží
− jednotlivé stavby občanského vybavení komerčního typu a služeb nepřekročí zastavěnou
plochu 1000m2
− garáže pro osobní automobily musí být součástí staveb pro bydlení
− v plochách označených BV – 1 v Kajlovci a Hradci se vyžaduje vyšší architektonická a
estetická úroveň umisťovaných staveb, změn staveb
− při umisťování staveb a změnách staveb v plochách označených BV – 1 je třeba prokázat, že
nebudou narušeny významné pohledy na zámecký komplex v průhledech z veřejných
prostranství a silnic
− v zastavitelné ploše Z1 v Žimrovicích, zastavitelných plochách Z1, Z2 a Z3 v sídle Kajlovec
a přestavbové ploše P2 a P5 v sídle Kajlovec – dle územní studie.
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SC – SMÍŠENÉ OBYTNÉ CENTRÁLNÍ
Hlavní využití:
− pozemky pro stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury místního i širšího významu
vč. staveb, které jsou nutné k jejich užívání
− pozemky pro stavby občanského vybavení komerčního typu místního i širšího významu vč.
staveb, které jsou nutné k jejich užívání
− rodinné domy jejichž součástí je občanská vybavenost nebo služby
− polyfunkční bytové domy
Využití doplňující a přípustné:
− byty vlastníků provozoven
− veřejná prostranství vč. veřejné zeleně
− dopravní a technická infrastruktura nezbytná pro funkci plochy
− parkoviště pro obyvatele i návštěvníky centra
Využití podmíněně přípustné:
− pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech
− pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech
− stavby vícepodlažních hromadných garáží
Využití nepřípustné:
− pozemky pro stavby, změny staveb a činnosti, které nejsou slučitelné s hlavním využitím –
především plochy pro drobnou výrobu, plochy průmyslové a zemědělské výroby, skladů,
boxových garáží, zařízení výrobních a nevýrobních služeb s rušivými vlivy
− občanské vybavení typu velkoplošných hřišť, hřbitovů apod.
− další stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním využitím plochy
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− výšková hladina umisťovaných budov nepřekročí 3 nadzemní podlaží
− při realizaci staveb a změn staveb, úpravách ploch budou dodržovány vysoké
architektonické a estetické standarty
− při umisťování staveb je třeba prokázat, že nebudou narušeny pohledy na zámecký komplex
z prostoru centra

SM – SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ
Hlavní využití:
− pozemky a stavby pro bydlení spojené s občanským vybavením a službami místního i
širšího významu
− pozemky a stavby občanského vybavení a služeb místního a širšího významu
Využití doplňující a přípustné:
− byty vlastníků provozoven a zařízení
− veřejná prostranství vč. veřejné zeleně
− dětská hřiště
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura
− parkoviště pro obyvatele a návštěvníky
Využití podmíněně přípustné:
− pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech
− pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech
− stavby vícepodlažních hromadných garáží
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Využití nepřípustné:
− stavby, změny staveb a činnosti, které nejsou slučitelné s hlavním využitím – především
plochy pro výrobu, plochy průmyslové a zemědělské výroby, skladů, boxových garáží
− občanské vybavení typu velkoplošných hřišť, hřbitovů apod.
− další stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním využitím plochy
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− výšková hladina umisťovaných budov nepřekročí 3 nadzemní podlaží
− při realizaci staveb a změn staveb, úpravách ploch budou dodržovány vysoké
architektonické a estetické standarty
− při umisťování staveb a změnách staveb je třeba prokázat, že nebudou narušeny významné
pohledy na zámecký komplex z přilehlých veřejných prostranství a silnic

SV – SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
SV, SV – 1
Hlavní využití:
− pozemky a stavby pro bydlení spojené s výrobními funkcemi i nevýrobními službami
Využití doplňující a přípustné:
− veřejná prostranství vč. veřejné zeleně a dětských hřišť
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura
− parkoviště pro obyvatele a návštěvníky
− občanské vybavení komerčního typu, místního významu, pro stravování, obchod
− ubytování v soukromí
− stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení především v plochách SV-1
Využití podmíněně přípustné:
− samostatné stavby pro bydlení bez vazby na výrobní funkce a služby
Využití nepřípustné:
− stavby a zařízení, která přímo nesouvisejí s hlavním využitím plochy
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− v plochách označených SV – 1 se vyžaduje vyšší architektonická a estetická úroveň
umisťovaných staveb, změn staveb.
− při umisťování staveb a změnách staveb v plochách SV – 1 je třeba prokázat, že nebudou
narušeny významné pohledy na zámecký komplex z přilehlých veřejných prostranství a
silnic

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
OV, OV – 1, OV – 2
Hlavní využití:
− pozemky pro stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury místního a širšího
významu včetně staveb, které jsou nutné k jejich užívání
− v ploše označené OV – 2 zejména občanské vybavení veřejné infrastruktury pro kulturu a
osvětu regionálního nebo vyššího významu
Využití doplňující a přípustné:
− byty vlastníků provozoven a zařízení
− veřejná prostranství vč. veřejné zeleně a dětských hřišť
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− nezbytná dopravní a technická infrastruktura
− parkoviště pro návštěvníky
− občanské vybavení komerčního typu – stravování a maloobchod
Využití podmíněně přípustné:
− samostatné stavby pro bydlení
Využití nepřípustné:
− další stavby a zařízení, které přímo s hlavním využitím plochy nesouvisejí
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− v plochách označených OV – 1 se vyžaduje vyšší architektonická a estetická úroveň
umisťovaných staveb, změn staveb.
− při umisťování a změnách staveb v plochách OV – 1 je třeba prokázat, že nebudou narušeny
významné pohledy na zámecký komplex z přilehlých veřejných prostranství a silnic

OVK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍHO TYPU
OVK, OVK – 1, OVK – 2
Hlavní využití:
− pozemky a stavby pro občanské vybavení komerčního typu místního a širšího významu –
především pro ubytování a stravování
− v ploše označené OVK – 2, pouze ubytování, stravování, kulturní a osvětová zařízení
nadmístního a vyššího významu
Využití doplňující a přípustné:
− byt pro vlastníka nebo správce zařízení
− občanské vybavení veřejné infrastruktury
− veřejná prostranství, veřejná zeleň, dětská hřiště
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Využití podmíněně přípustné:
− výrobní a nevýrobní služby nerušivé jen mimo OVK – 2
− ve venkovských částech Hradce nad Moravicí stavby pro zemědělství s byty pro trvalé
rodinné bydlení
Využití nepřípustné:
− stavby a zařízení, která přímo nesouvisejí s hlavním přípustným a podmíněně přípustným
využitím ploch OVK, OVK – 1, OVK – 2
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− v plochách OVK – 1, OVK – 2 se vyžaduje vysoká architektonická a estetická úroveň
úpravy ploch a staveb
− v zastavitelné ploše Z5 v sídle Kajlovec dle územní studie
RS – REKREACE SPORTOVNÍ
RS, RS – 1, RS - 2
AREÁL V HRADCI NAD MORAVICÍ RS – 1 A V ŽIMROVICÍCH RS – 2:
Hlavní využití:
− hřiště a sportoviště otevřená i krytá
Využití doplňující a přípustné:
− sportovní haly
− veřejná prostranství včetně zeleně
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− stavby a zařízení doplňující hlavní funkci plochy: ubytování a stravování, klubovny,
technické zázemí apod.
− stavby pro technické sporty
− plochy pro stanování a táboření, vodácká tábořiště
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura
− parkoviště pro návštěvníky
− byt pro majitele nebo správce areálu
− doprovodná a ochranná zeleň
Využití podmíněně přípustné:
− plavecké bazény otevřené a kryté
Využití nepřípustné:
− plochy, stavby a činnosti, které přímo nesouvisejí s hlavním a přípustným využitím –
především plochy výroby, skladů, boxových a hromadných garáží, plochy pro bydlení a
rodinnou rekreaci apod.
− plavecké bazény kryté v ploše RS – 2
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− vzhledem k exponované poloze a významu vyžadovat vysokou architektonickou úroveň
staveb a změn staveb
PLOCHY RS:
Hlavní využití:
− hřiště a sportoviště místního významu
Využití doplňující a přípustné:
− stavby a zařízení doplňující hlavní funkci
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura
− parkoviště pro návštěvníky
− doprovodná a ochranná zeleň
Využití nepřípustné:
− plochy, stavby a činnosti, které přímo nesouvisejí s hlavním a přípustným využitím
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− výška staveb max. jedno nadzemní podlaží a zastřešení – 6 m.

RI – REKREACE INDIVIDUÁLNÍ
Hlavní využití:
− objekty, stavby a plochy pro individuální rekreaci
Využití doplňující a přípustné:
− veřejná prostranství, veřejná zeleň
− nezbytná technická infrastruktura
− cyklostezky účelové komunikace
− hřiště pro děti, maloplošná hřiště
Využití podmíněně přípustné:
− změny staveb – jen bez zvyšování ubytovacích kapacit staveb
− oplocování pozemků staveb individuální rekreace
− změny staveb pro účely společných zařízení – např. klubovny, sociální zařízení
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Využití nepřípustné:
− plochy, stavby a činnosti, které přímo nesouvisejí s hlavním, doplňujícím, přípustným a
podmíněně přípustným využitím
− zvyšování stávajících ubytovacích kapacit staveb
− umisťování garáží pro osobní automobily
− změny staveb pro účely trvalého bydlení
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− vyžadovat vyšší úroveň architektonického řešení změn staveb, úpravy prostranství

VD – VÝROBA DROBNÁ
Hlavní využití:
− plochy a stavby pro drobnou výrobu, řemesla a výrobní služby s možnými negativními vlivy
na blízké okolí
Využití doplňující a přípustné:
− stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání plochy a bezprostředně souvisejí s jejím
provozem
− veřejná prostranství veřejná a ochranná zeleň
− dopravní a technická infrastruktura včetně parkovišť
Využití podmíněně přípustné:
− výroba energie z obnovitelných zdrojů pro potřebu jednotlivých staveb nebo zařízení uvnitř
funkčních ploch VD
− plochy a stavby pro zemědělskou živočišnou výrobu – chov hospodářských zvířat
Využití nepřípustné:
− stavby a činnosti, které by znemožňovaly hlavní a převládající využití plochy a které přímo
nesouvisejí s hlavní a převládající funkcí plochy, především stavby pro bydlení, občanské
vybavení spojené s dlouhodobým pobytem osob, stavby pro rekreaci apod.
− výroba energie kromě podmíněně přípustné
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− výška budov max. 12 m od terénu
− realizovat pohledovou – ochrannou zeleň po obvodu plochy VD

VZ – VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ
Hlavní využití:
− plochy a stavby pro zemědělskou výrobu a sklady včetně živočišné výroby
Využití doplňující a přípustné:
− plochy a stavby pro drobnou výrobu a skladování, řemesla, výrobní služby
− stavby a zařízení nutné k užívání plochy a bezprostředně s nimi související
− občanské vybavení komerčního typu související s hlavním a převládajícím využitím např.
podnikové prodejny
− doprovodná a ochranná zeleň
− sběrný dvůr obce
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura vč. parkovišť a garáží pro různé typy vozidel
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Využití podmíněně přípustné:
− výroba energie z obnovitelných zdrojů pro potřebu jednotlivých staveb nebo zařízení
umístěných uvnitř funkčních ploch VZ
− stavby a změny staveb jejichž provoz by vyžadoval stanovení ochranného pásma pro
eliminaci negativních vlivů na obytné území (obtěžování hlukem, prachem, zápachem,
vibracemi apod.)
Využití nepřípustné:
− stavby a činnosti, které by znemožňovaly hlavní a převládající využití plochy a které přímo
nesouvisejí s hlavní a převládající funkcí plochy, především stavby pro bydlení, občanské
vybavení spojené s dlouhodobým pobytem osob, stavby pro rekreaci apod.
− výroba energie kromě podmíněně přípustné
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− udržovat a realizovat pohledovou a ochrannou zeleň po obvodu plochy VZ

VL – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL
VL, VL – 1
Hlavní využití:
− pozemky a stavby pro průmyslovou výrobu a sklady
Využití doplňující a přípustné:
− stavby a zařízení, které jsou nezbytné k užívání plochy a bezprostředně souvisejí s její
funkcí
− podnikové prodejny
− veřejná prostranství, veřejná, vyhrazená a ochranná zeleň
− dopravní a technická infrastruktura
− parkování a odstavování všech typů vozidel
Využití podmíněně přípustné:
− výroba energie z obnovitelných zdrojů
− pozemky a stavby pro zemědělskou výrobu
Využití nepřípustné:
− pozemky a stavby pro zem. živočišnou výrobu
− plochy, stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním a převládajícím využitím
plochy – např. plochy pro bydlení a rodinnou rekreaci, občanské vybavení, rekreaci a sport,
velkoplošná hřiště, hřbitovy apod.
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− v pohledově exponované poloze VL – 1 v Žimrovicích, vyžadovat vyšší architektonickou a
estetickou úroveň úpravy ploch a budov
− udržovat a realizovat ochrannou zeleň uvnitř areálu min. v rozsahu 20% z celkové plochy.
Realizovat pohledovou – ochrannou zeleň podél silnic a místních komunikací po obvodu
ploch VL, VL – 1

S – PLOCHA SPECIFICKÁ
Stabilizovaná i rozvojová plocha vymezená pro zařízení MO – ČR
Zvláštní požadavky pro její využití nejsou stanoveny.
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Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− realizace pohledové – ochranné zeleně po obvodu plochy

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
TI, TI – 1
Hlavní využití:
− zařízení technické infrastruktury
Využití doplňující a přípustné:
− nezbytná dopravní infrastruktura
− ochranná zeleň
− stavby a zařízení nutné k provozu technické infrastruktury včetně oplocení
Využití podmíněně přípustné:
− výroba energie z obnovitelných zdrojů pro potřebu jednotlivých staveb a zařízení
umístěných uvnitř ploch TI
Využití nepřípustné:
− stavby, zařízení a činnosti, které přímo nesouvisejí s funkcí plochy
− stavby a zařízení pro výrobu energie jiné než podmíněně přípustné
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− realizace pohledové – ochranné zeleně po obvodu ploch TI – umístěných samostatně ve
volné krajině
− vyžadovat vyšší architektonickou úroveň úpravy ploch a staveb v ploše TI – 1.

TN – POVRCHOVÁ TĚŽBA NEROSTŮ
Hlavní využití:
− povrchová těžba kamene
Využití doplňující a přípustné:
− stavby a zařízení nezbytné k účelu užívání plochy
− stavby, zařízení a procesy nezbytné pro provádění rekultivačních prací
Využití nepřípustné:
− stavby a zařízení, které bezprostředně nesouvisejí s hlavním a přípustným využitím
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− nejsou stanoveny

D – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
D, D – 1, D - 2
PLOCHY D, D – 1
Hlavní využití:
− plochy, pozemky a veřejné prostory silnic
− plochy areálů dopravních zařízení
Využití doplňující a přípustné:
− parkoviště
− prvky drobné architektury
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− komunikace pro pěší a cyklisty
− vedení technické infrastruktury
− doprovodná a ochranná zeleň
Využití nepřípustné:
− stavby a činnosti, které přímo nesouvisejí s hlavním využitím, nebo by znemožňovaly či
výrazně omezovaly hlavní doplňující a přípustné využití
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− v plochách označených D – 1 vyžadovat vysokou estetickou a architektonickou úroveň
úprav ploch a prostranství, kvalitu a výběr materiálů a mobiliáře
PLOCHY D – 2
Hlavní využití
− plochy, pozemky a stavby železnice
Využití doplňující a přípustné:
− změny staveb ve prospěch bydlení, občanského vybavení
− veřejná prostranství včetně sadovnických úprav
− parkoviště
− komunikace pro pěší a cyklisty
− vedení technické infrastruktury
Využití nepřípustné:
− stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním a přípustným využitím
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− při změnách staveb respektovat hodnoty dochovaných staveb
− s ohledem na exponovanou polohu u hlavní městské třídy vyžadovat vysokou
architektonickou a estetickou úroveň staveb a úprav ploch a prostranství

PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV, PV – 1
Hlavní využití:
− veřejné komunikační prostory obsahující vozidlové a pěší komunikace a plochy, cyklistické
stezky
− prvky veřejné zeleně
Využití doplňující a přípustné:
− parkování osobních automobilů v nezbytném rozsahu
− drobná architektura a mobiliář
− aleje a stromořadí
− trasy dopravní a technické infrastruktury
Využití nepřípustné:
− stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním využitím plochy, nebo které by
znemožňovaly nebo znehodnocovaly hlavní funkce plochy
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− v plochách navrhovaných veřejných komunikačních prostorů obsahujících místní
komunikace dodržet podle možností a potřeby minimální parametry pozemků veřejných
prostranství
− v plochách označených PV – 1 vyžadovat vysokou architektonickou a estetickou úroveň
úprav, výběru mobiliáře

27

PZ – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - ZELEŇ
PZ, PZ – 1
Hlavní využití:
− sadovnické úpravy včetně mobiliáře a prvků drobné architektury, chodníků a pěších
prostranství
Využití doplňující a přípustné:
− drobné stavby a zařízení nezbytné pro užívání plochy
− dětská hřiště
− průchody nezbytné dopravní a technické infrastruktury
− cyklistické stezky
Využití nepřípustné:
− stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním využitím nebo které by znemožňovaly
hlavní, doplňující a přípustné využití plochy
− oplocování pozemků kromě oplocení nezbytných drobných zařízení tech. infrastruktury jejíž
umístění v ploše PZ je prokazatelně nezbytné
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− v plochách označených PZ – 1 v exponované poloze u hlavní městské třídy vyžadovat
vysokou úroveň sadovnických úprav, kvalitu parkového mobiliáře

ZU – ZELEŇ URBANIZOVANÁ
ZU, ZU – 1, ZU – 2, ZU – 3
ZU – 1 = HŘBITOVY
Hlavní využití:
− veřejné pohřebiště
Využití doplňující a přípustné:
− stavby a zařízení, které souvisejí s pohřbíváním
− zahradnictví
− církevní stavby a zařízení
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Využití nepřípustné:
− další stavby a činnosti, které by mohly narušit hlavní a převládající využití plochy a přímo s
ním nesouvisejí
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− realizace pohledové – ochranné zeleně kolem ploch ZU – 1
− vyžadovat vysokou architektonickou úroveň umisťovaných staveb, změn staveb, mobiliáře
apod.
ZU – 2 = ZAHRADY, ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY
Hlavní využití
− zahrady a nájemné zahrádky
Doplňující a přípustné využití:
− ochranná a izolační zeleň
− veřejná prostranství, veřejná zeleň
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− průchod nezbytné technické infrastruktury
− přístupové a účelové komunikace, pěší komunikace
− oplocování zahrad nad 1000 m²
Využití podmíněně přípustné:
− změny staveb pro účely bydlení v RD nebo pro rodinnou rekreaci pouze v ploše ZU – 2
jižně od zastavěného území Kajlovce
− stavby do 25 m² a jednom nadzemním podlaží k uskladnění nářadí a výpěstků
− oplocování zahrad menších než 1000 m²
− stavba společných hygienických zařízení nebo změna stavby pro tento účel
Využití nepřípustné:
− stavby a změny staveb pro účely bydlení nebo pro rodinnou rekreaci v plochách ZU – 2 v
k.ú. Hradec nad Moravicí u silnice Hradec – Bohučovice a ZU – 2 u Moravice v sousedství
lesní školky
− ostatní stavby, které přímo nesouvisejí s hlavním využitím plochy
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− s ohledem na exponované polohy vyžadovat vyšší architektonickou úroveň staveb a změn
staveb
ZU – 3 = ZELEŇ URBANIZOVANÁ V ŽIMROVICÍCH
Hlavní využití:
− provozování letních táborů pro děti
Využití doplňující a přípustné:
− nezbytné stavby a zařízení umožňující hlavní využití
− nezbytné trasy dopravní a technické infrastruktury
− ochranná a izolační zeleň
Využití podmíněně přípustné:
− oplocení areálu
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− stavby max. přízemní do výšky 5 m
ZU = OSTATNÍ PLOCHY URBANIZOVANÉ ZELENĚ
Hlavní využití
− ochranná a izolační zeleň
− zahrady
Využití doplňující a přípustné:
− veřejná zeleň, veřejná prostranství vč. mobiliáře
− stavby do 25 m² a jednom nadzemním podlaží k uskladnění nářadí a výpěstků
− oplocení zahrad
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Využití nepřípustné:
− stavby a funkce, které přímo nesouvisí s hlavním a přípustným využitím
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− není stanoveno
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NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ
Hlavní využití:
− evropsky významné lokality (EVL) NATURA 2000 – údolí Moravice
− Národní přírodní rezervace Kaluža
− zámecký park jako součást národní kulturní památky
− regionální biocentra, regionální biokoridory, lokální biocentra a lokální biokoridory
územního systému ekologické stability
Využití doplňující a přípustné:
− stavby a zařízení nezbytné pro potřebu ochrany přírody a krajiny
− nezbytné průchody dopravní infrastruktury, které prokazatelně nelze umístit jinam
− stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací, jen s úpravou blízkou přírodě
− nezbytné stavby pro potřebu lesního a vodního hospodářství
Využití podmíněně přípustné:
− změny stávajících staveb
− nezbytné odvodňování pozemků, úpravy na tocích, malé vodní nádrže
− společná zařízení komplexních pozemkových úprav
− mosty a lávky v území EVL NATURA 2000
− nezbytné průchody liniových staveb technické infrastruktury
− zřizování vodáckých stanovišť
− vymezování ploch pro dočasné putovní (skautské) tábory
Využití nepřípustné:
− zřizování trvalého oplocení
− změny využití pozemků na ornou půdu
− umisťování jakýchkoliv staveb, které nesouvisejí s hlavním, doplňujícím a přípustným nebo
podmíněně přípustným využitím plochy
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− stanoveno v kapitole e1) a e2)

NL – PLOCHY LESNÍ
NL, NL – 1
V PLOŠE NL
Hlavní využití:
− hospodářské využívání lesů
Využití doplňující a přípustné:
− zemědělská výroba, která souvisí s lesním hospodářstvím a myslivostí
− stavby sloužící k provozu lesních školek nebo provozování myslivosti
− zařízení a stavby v zájmu ochrany přírody a krajiny
− stavby přístřešků pro turisty, odpočinkových a vyhlídkových míst
− průchody nezbytné dopravní a technické infrastruktury, cyklistických tras a turistických tras
− stavby na vodních tocích vč. malých vodních nádrží
Využití podmíněně přípustné:
− oplocování pozemků
Využití nepřípustné:
− další stavby, změny staveb a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním využitím plochy
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− nezbytné přípustné stavby pouze jako přízemní, do výšky 6 m
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− dále v kapitole e1)
V PLOŠE NL – 1
Hlavní využití:
− lesní školka v nivě Moravice
Využití doplňující a přípustné:
− stavby a zařízení nezbytné pro provoz školky
− dopravní a tech. infrastruktura nezbytná pro provoz školky
Využití nepřípustné:
− změna staveb nebo změna využívání staveb a ploch pro jiné účely než hlavní využití
− umisťování staveb a zařízení, která přímo nesouvisejí s hlavním využitím plochy
− v případě zrušení lesní školky, je nepřípustné využívat opuštěné plochy jinak než jako lesní
pozemky, ostatní pozemky nebo trvalé travní porosty
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− nezbytné stavby pouze o jednom nadzemním podlaží do výšky 6 m

NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS, NS – 1, NS – 2, NS – 3, NS – 4, NS – 5
PLOCHY NS
Hlavní využití:
− hospodářské využívání zemědělských a lesních pozemků
− podpora a zvyšování podílu trvalých travních porostů, krajinné zeleně
Využití doplňující a přípustné:
− pozemky a stavby nezbytné pro:
- vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině, vč. úprav toků a malých vodních nádrží
- společná zařízení komplexních pozemkových úprav
- potřebu ochrany přírody a krajiny včetně nezbytného oplocení
- průchody nezbytné dopravní a technické infrastruktury
- úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst vč. mobiliáře
- zemědělskou rostlinnou výrobu, skladování zem. produktů
- sady a zahrady bez oplocení
- turistické trasy, cyklostezky a cyklotrasy
Využití podmíněně přípustné:
− zřizování samostatných zahrad včetně oplocení a hospodářských staveb
− velkoplošné sady vč. oplocení
− pastevní chov dobytka vč. ohrazení pastvin
Využití nepřípustné:
− zahrádkové osady
− trvalé oplocování a ohrazování pozemků a staveb kromě přípustných a podmíněně
přípustných
− stavby, pozemky a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím a funkcí plochy, např. pozemky a stavby pro bydlení
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− oplocování pozemků nesmí zabraňovat průchodům ze zastavěného území do volné krajiny
− nezbytné stavby pouze jako přízemní, do výšky 6 m
− dále v kapitole e1)
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PLOCHY NS – 1
Svahy mezi Kajlovcem a zámeckým areálem. Všechny změny využití v této ploše prováděné v
souladu s podmínkami pro plochu NS musí být individuálně posuzovány a podřízeny
dochovaným hodnotám krajinného rázu – především zachování pohledů na zámek a Městečko
PLOCHY NS – 2 = louky pod zámeckým areálem v nivě Moravice
Hlavní využití:
− louky a trvalé travní porosty
− hospodářské využívání pozemků
Využití podmíněně přípustné:
− nezbytné vodohospodářské a protierozní úpravy
− nezbytné průchody tras dopravní a technické infrastruktury
− turistické trasy, cyklostezky a cyklotrasy
Využití nepřípustné:
− umisťování jakýchkoliv staveb, kromě podmíněně přípustných
− přístavby a nástavby stávajících staveb
− změny druhů pozemků na lesní nebo ornou půdu, zahrady a sady
− stanoviště pro putovní tábory, vodácká stanoviště
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− všechny změny v území musí být podřízeny potřebě zachování luk a travních porostů v nivě
Moravice, zachování pohledů na zámek a Městečko
PLOCHA NS – 3 = nivy toků Moravice a Meleček
Hlavní využití:
− hospodářské využívání zemědělských a lesních pozemků
− extenzivní rekreační využívání krajiny – turistika, vodní turistika, cykloturistika
Využití podmíněně přípustné:
− nezbytné vodohospodářské a protierozní úpravy, stavby a zařízení nezbytné pro ochranu
přírody a krajiny
− nezbytné průchody tras dopravní a technické infrastruktury
− turistické trasy, cykloturistické trasy a stezky
− vymezení stanovišť pro putovní tábory, vodáckých stanovišť
Využití nepřípustné:
− přístavby a nástavby stávajících staveb
− trvalé stavby jako zařízení vodáckých stanovišť, putovních táborů
− další stavby kromě podmíněně přípustných
− změny druhů pozemků na lesní, ornou půdu, zahrady a sady
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− všechny změny v území musí být podřízeny dochovaným krajinářským a přírodním
hodnotám obou údolí
− dále v kapitole e1)
PLOCHY NS – 4 = protierozní opatření
Hlavní využití:
− trvalé travní porosty, zalesnění a protierozní vodohospodářské úpravy v Žimrovicích,
Benkovicích, Bohučovicích, Jakubčovicích
− hospodářské využívání pozemků
Využití doplňující a přípustné:
− nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury
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− rozptýlená krajinná zeleň, remízy, aleje
Využití nepřípustné:
− oplocování pozemků
− umisťování staveb a zařízení, která přímo nesouvisejí s hlavním, doplňujícím a přípustným
využitím plochy, např. zřizování zahrádkářských osad, zahrad aj.
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− dále v kapitole e1)
PLOCHY NS – 5 = bývalé skládky v Benkovicích a v Hradci nad Moravicí a Bohučovicích
Hlavní využití:
− ostatní plochy, krajinná zeleň
− zemědělská půda
Využití doplňující a přípustné:
− nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury
− vodohospodářské a protierozní úpravy změny v území ve prospěch ochrany přírody a
krajiny
− zalesňování pozemků
Využití nepřípustné:
− produkce krmiv a potravin
− umisťování staveb kromě doplňujících a přípustných
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− není stanoveno

NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
NZ, NZ – 1, NZ – 2
PLOCHY – NZ:
Hlavní využití:
− zemědělská výroba rostlinná, hospodářské využívání zem. půdy
Využití doplňující a přípustné:
− lehké stavby nezbytné pro zemědělskou výrobu, letní ustájení dobytka, skladování
zemědělských produktů
− pastvinářské hrazení
− investice do půdy
− obnova remízků, krajinné zeleně
− účelové komunikace, turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky
− přístřešky a odpočinková místa u turistických tras, cyklotras a cyklostezek
− stavby a zařízení v zájmu ochrany přírody a krajiny
− nezbytné průchody a zařízení technické infrastruktury
− stavby pro potřeby vodního hospodářství, protipovodňové a protierozní opatření
− zahrady a sady bez oplocení
Využití podmíněně přípustné:
− trvalé oplocení staveb a zařízení
Využití nepřípustné:
− trvalé oplocování kromě podmíněně přípustného
− zřizování nájemných zahrádek
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− další stavby a zařízení, které přímo nesouvisejí s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− přípustné stavby pouze s jedním nadzemním podlažím a výšky max. 6 m
− dále v kapitole e1)
PLOCHA NZ – 1 = zahradnictví ve Filipovicích
Hlavní využití:
− lesní školky
− hospodářské využívání orné půdy pro účely zahradnictví
Využití doplňující a přípustné:
− nezbytné průchody technické infrastruktury
Využití podmíněně přípustné:
− oplocování pozemků
− dočasné stavby pro potřeby zahradnictví nebo lesní školky
Využití nepřípustné:
− trvalé stavby budov
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− přípustné stavby pouze s jedním nadzemním podlažím a výšky max. 6 m
PLOCHA NZ – 2 V JAKUBČOVICÍCH
Hlavní využití:
− hospodářské využívání orné půdy
Využití doplňující a přípustné:
− změny druhů pozemků na travní porosty
Využití podmíněně přípustné:
− změny ve využití plochy, které neznemožní nebo výrazně neztíží případně výhledové využití
plochy jako obytného území
Využití nepřípustné:
− umisťování staveb
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
− není stanoveno
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g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU, PRO KTERÁ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
1. VPS a VPO jsou pod následujícím označením zobrazeny ve výkrese 1.4.
Označení Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám Číslo
VPS
vyvlastnit
map. listu
Benkovice
S1

Specifická plocha MO ČR v lokalitě Na štěrku v Benkovicích

0-7

D1

Rozšíření části místní komunikace na severozápadě Benkovic

0-7

D2

Rozšíření místní komunikace Benkovice - Vendelín

1-7, 0-7

D3

Rozšíření a návrh místní komunikace na severovýchodě sídla

0-7

D4

Rozšíření a návrh místní komunikace na jihovýchodě sídla

0-7

D5

Návrh a rozšíření účelové komunikace do Žimrovic

0-7, 0-8

D7

Rozšíření úseku silnice III/44335 v západní části zastavěného území
Benkovic

0-7

V1

Vodovod na severozápadě Benkovic

0-7

V2

Dešťová kanalizace na severozápadě Benkovic

0-7

V3

Vodovod v jihovýchodní části sídla

0-7

V4

Vodovod na jihu Benkovic

0-7

V5

Záchytný příkop jižně od Benkovic

0-7

V6

Vodovodní řad v severovýchodní části sídla

0-7

E1

Středotlaký plynovod na severozápadě Benkovic

0-7

E2

STL plynovod v jihovýchodní části sídla

0-7

E3

STL plynovod na jihu Benkovic

0-7

E4

Vzdušné elektrické vedení 22 kV a trafostanice na jihu Benkovic

0-7

Bohučovice
DZ4c

Silnice I/57 - dvoupruhová, směrově nedělená

9-7, 9-8

D1

Návrh účelové komunikace Za Humny

9-7, 8-7,
8-8

D2

Rekonstrukce a nové místní komunikace pro obsluhu navrhovaných
zastavitelných ploch severně od silnice III/4648

9-7, 8-7

D3

Rozšíření úseku místní komunikace v jihozápadní části Bohučovic

9-7

D4

Přeložka silnice III/4648 v lokalitě Lípová

8-8

V1

Části navrhované splaškové kanalizace

9-7, 8-7

V2

Prodloužení vodovodního řadu v severozápadní části

9-7

V3

Rozšíření vodovodní sítě pro navrhované plochy na severu Bohučovic

9-7, 8-7
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Označení Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám Číslo
VPS
vyvlastnit
map. listu
V4

Otevřený a zatrubněný odvodňovací příkop

9-7, 8-7

V5

Otevřený a zatrubněný odvodňovací příkop

9-7

E1

Vzdušné elektrické vedení 22 kV a 2 trafostanice na severu Bohučovic

9-7, 8-7

E2

Rozšíření sítě STL plynovodu pro navrhované plochy na severu Bohučovic 9-7, 8-7
Domoradovice

D1

Návrh a rozšíření místní komunikace na západním okraji zastav. území
Domoradovic

1-8

D2

Rozšíření místní komunikace na severovýchodě zastav. území
Domoradovic

1-8

D3

Návrh místní komunikace na západě Domoradovic propojující místní
komunikaci a silnici III/44334

1-8

D4

Návrh místní komunikace pro přístup do zastavitelné plochy Z6 a plochy
územní rezervy v jižní části sídla

1-8

D5

Návrh účelové komunikace jižně od Domoradovic

1-8, 1-9

D6

Rozšíření úseku silnice III/44334 východně od zastavěného území
Domoradovic

1-8

V1

Přeložka místního vodovodního řadu v západní části sídla

1-8

V2

Návrh vodovodního řadu ve východní části sídla

1-8

V3

Vodovodní řad pro zastavitelnou plochu Z6 a plochu územní rezervy

1-8

V4

Návrh prodloužení vedení vodovodního řadu v jižní části Domoradovic

1-8

E1

Středotlaký plynovod v severní části zastav. území Domoradovic

1-8

E2

Vzdušné elektrické vedení 22 kV a distribuční trafostanice severně od
Domoradovic

1-8

E3

Přeložka úseku vzdušného vedení 22 kV k TS 1104

1-8

E4, E5

Středotlaký plynovod v jižní části Domoradovic

1-8

Filipovice
D1

Rozšíření místní komunikace ve východní části sídla Filipovice

2-8

D2

Rozšíření a návrh významné účelové komunikace západně od zastav.
území Filipovi

2-8

D3

Rozšíření a návrh významné účelové komunikace Filipovice - Zábřemí

2-8

D4

Rozšíření silnic III/44336 a III/44334 směrem do Melče

2-8

D5

Chodník k autobusové zastávce u silnice III/44334

2-8

V1

Vodovod ve východní části Filipovic

2-8

E1

Vzdušné elektrické vedení 22kV a distribuční trafostanice východně od
zast. území

2-8
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VPS
vyvlastnit
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Hradec nad Moravicí
OV1

Rozšíření hřbitova

9-7

DZ4c

Silnice I/57 - dvoupruhová, směrově nedělená

9-6, 9-7

D69

Stavební úpravy silnice I/57

9-7

D1

Úprava směrového oblouku na silnici III/44335

0-7

D2

Návrh místní komunikace na západě zastavěného území Hradce

0-7, 9-7

D3

Most přes Moravici

9-7

D4

Lávka přes Moravici v souběhu s ulicí Opavskou

9-7

D5

Lávka přes Moravici u Bezručovy ulice

9-7

D6

Místní komunikace pro přístup do zastavitelných ploch ve východní části
Hradce

9-7

D7

Účelová komunikace s cyklotrasou podél vodního toku Hradečná

9-7, 9-8

D8

Parkoviště

9-7

D9

Samostatný chodník pod zámkem

9-7

D10

Most přes Hradečnou

9-7

D11

Most přes Hradečnou

9-7

D12

Rozšíření místní komunikace v jihovýchodní části Hradce

9-7

D14

Prostorová úprava křižovatky silnic I/57 a III/4648

9-7

D15

Cyklotrasa

9-7

D16

Samostatný chodník kolem kostela

9-7

V1

Rozšíření vodovodní sítě v západní části Hradce

9-7

V3

Vodovod v západní části Hradce

9-7

V4

Vodovod v jihovýchodní části Hradce

9-7

V5

Přeložka hlavního vodovodního řadu na severovýchodě Hradce

9-7

V6

Úsek navrhované splaškové kanalizace v severní části sídla

9-7

V7

Úsek navrhované splaškové kanalizace v západní části sídla

9-7

V8

Úsek navrhované splaškové kanalizace v západní části sídla

9-7

V9

Úsek navrhované splaškové kanalizace v souběhu s Opavskou ulicí

9-7, 9-8

V10

Dešťová kanalizace na severu Hradce

9-7

V11

Dešťová kanalizace v západní části

9-7

V13

Přeložka vodního toku na západě Hradce

9-7

E1

Vzdušné elektrické vedení 22 kV a trafostanice na severu Hradce

9-6, 9-7

E2

Trafostanice na severozápadě

9-7

E3

Trafostanice se vzdušným el. vedením 22 kV

0-7
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E5

Rozšíření sítě STL plynovodu na severu Hradce

9-6

E6

STL plynovod v západní části sídla

9-7

E7

Rozšíření sítě STL plynovodu na severovýchodě Hradce

9-7

E8

STL plynovod v jihovýchodní části Hradce

9-7

Jakubčovice
OV1

Rozšíření hřbitova v lokalitě Nad Studénčí

8-8

D1

Návrh a rozšíření místní komunikace v západní části sídla

8-8, 8-9

D2

Úsek samostatné cyklotrasy vedoucí z Jakubčovic západním směrem do
Hradce

9-8, 8-8,
8-9

D3

Rozšíření místní komunikace v jihozápadní části Jakubčovic

8-9

D4

Rozšíření a návrh místní komunikace na východě Jakubčovic

8-9

D5

Účelová komunikace k navrhované ČOV na jihovýchodě Jakubčovic

8-9

D6

Samostatný chodník propojující místní komunikace na jihu Jakubčovic

8-9

D7

Rozšíření účelové komunikace na jihu sídla

8-9

V1

Hlavní úseky splaškové kanalizace navržené v sídle

8-9

V2

Čistírna odpadních vod a vyústní objekt kanalizace jihovýchodně od
Jakubčovic

8-9

V3

Navrhované úseky dešťové kanalizace na jihu sídla

8-9

V4

Vodovod v jižní části sídla

8-9

V5

Vodovod v severovýchodní části Jakubčovic

8-9

E1

Vzdušné elektrické vedení 22 kV a 2 trafostanice na severu a
severovýchodě Jakubčovic

8-8, 8-9

E2

Vzdušné elektrické vedení 22kV v jižní části katastru

8-9

E3

Významný řad středotlakého plynovodu z Jakubčovic jižním směrem podél 8-9
silnice III/4631

E4

středotlaký plynovod pro rozvojové plochy na jihovýchodě Jakubčovic

8-9

Kajlovec
D1

Návrh a rozšíření účelové komunikace na západě Kajlovce

9-8

D2

Návrh místní komunikace na západě Kajlovce

9-8

D3

Rozšíření místní komunikace na jihovýchodě sídla

9-8

D4

Rozšíření úseku silnice I/57 na jihu Kajlovce

9-8

D5

Most přes Hradečnou

9-8

D6

Chodník a lávka jižně od Kajlovce podél silnice I/57

9-8

V1

Vodovod na jihozápadě sídla

9-8
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V2

Čerpací stanice vody

9-8

E1

Rozšíření sítě středotlakého plynovodu na jihozápadě sídla

9-8

E2

Rozšíření sítě středotlakého plynovodu na jihozápadě sídla

9-8

Žimrovice
D2

Rozšíření a návrh místní komunikace ve východní části Žimrovic

0-8

D3

Most přes Moravici

0-8

D4

Most přes Moravici a samostatný chodník k silnici III/44334

0-8

D5

Návrh a rozšíření účelové komunikace do Benkovic

0-8

D6

Samostatná cyklostezka

0-8

D7

Chodník podél úseku silnice III/44334 v jihozápadní části Žimrovic

0-8

D8

Chodník podél úseku silnice III/44334 ve východní části Žimrovic

0-8

D9

Rozšíření úseku silnice III/44334 v centru sídla

0-8

V3

Vodovod ve východě sídla

0-8

V4

Splašková kanalizace na východě Žimrovic

0-8

V5

Záchytný příkop v lokalitě Za Humny

0-8

E1

Návrh vzdušného vedení 22 kV a trafostanice v části Meleček

0-8

E3

Trafostanice a přívod el .energie 22 kV u Kolonie

0-8

Označení VPO

Veřejně prospěšné opatření, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Číslo
map. listu

U

Územní systém ekologické stability místního významu

všechny
kromě 9-6

VPO 139, VPO 142,
VPO 210, VPO 608,
VPO 609, VPO 610,
VPO 611, VPO 613

Územní systém ekologické stability regionálního významu

1-9, 1-0,
0-6, 0-7,
0-8, 0-9,
9-7, 9-8

h) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
1. Další VPS a VPO pro které lze uplatnit předkupní právo nejsou v ÚPN Hradec nad Moravicí
vymezovány.
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i) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV, STANOVENÍ
BUDOUCÍHO MOŽNÉHO VYUŽITÍ A PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
1. Územní rezervy pro rozvoj bydlení venkovského BV jsou vymezeny v sídlech:
Domoradovice – cca 0,9 ha, Benkovice – cca 2,6 ha, Žimrovice – cca 0,4 ha, Bohučovice – cca
1,5 ha, Jakubčovice cca 2,4 ha.
Plochy územních rezerv bude možno zapracovat do územního plánu jako zastavitelné plochy
pouze formou změny ÚPN a pouze pokud se prokáže, že zastavitelné plochy vymezené v ÚPN
Hradec nad Moravicí jsou nedostatečné nebo je nelze využít. Prověření těchto rezerv územní
studií není nutné.
Podmínkou pro využití ploch územních rezerv pro bydlení v Bohučovicích a Benkovicích – jih,
je realizace navrhovaných protierozních opatření.
2. Jako územní rezerva – koridor dopravní infrastruktury je vymezen:
• Obchvat silnice III/4648 Jakubčovice, koridor v rozsahu 15 m od osy na obě strany(viz
zákres ve výkresech I.3a – Doprava
3. Jako tzv. „daleký výhled“ jsou vymezeny územní rezervy jejichž využití se předpokládá
v delším časovém horizontu – více než za cca 20 let:
• R = v Bohučovicích, určená pro rekreační využívání v plochách rekultivovaných po těžbě v
Bohučovicích a plochách přilehlých.
• B = v Jakubčovicích, určená pro rozvoj obytného území mezi navrhovaným východním
obchvatem silnice III. tř. a zastavěným územím sídla.
Plochy „dalekých výhledů“ pro rozvoj obytného území bude možno zapracovat do územního
plánu jako zastavitelné až po vyčerpání územních rezerv uvedených zde v bodě 1. Podmínkou
pro využití ploch „dalekých výhledů“ je prověření uvažovaných změn využití územní studií.

j) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
1. Územní studie v prostoru zastavitelné plochy Z1 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Studie prověří a navrhne základní prostorové uspořádání s ohledem na limity využití území,
navrhne dopravní obsluhu, napojení na sítě technické infrastruktury, vymezení ploch veřejných
prostranství, napojení na okolní zástavbu. Termín pro zpracování studie, její schválení
pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti je stanoven do r. 2015.
2. Územní studie v prostoru zastavitelné plochy Z1 a Z3 v k.ú.Žimrovice včetně v ní obsažených
přestavbových ploch.
Studie prověří a navrhne základní prostorové uspořádání s ohledem na stávající zastavění, limity
využití území, dopravní obsluhu, navrhne napojení na sítě technické infrastruktury a vymezí
nezbytné plochy veřejných prostranství. Termín pro zpracování studie, její schválení
pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti je stanoven do r. 2015.
3. Územní studie v plochách Z1, Z2, Z3, P2 a P5 v sídle Kajlovci (Z1 a Z2 v k.ú. Kajlovec, Z3, P2
+ P5 v k.ú. Hradec nad Moravicí). Studie prověří především, zda zastavění těchto ploch
negativně neovlivní krajinný ráz a pohledy na zámecký areál. Termín pro zpracování studie, její
schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti je stanoven do
konce roku 2015.
4. Územní studie pro zastavitelnou plochu Z5 v k.ú. Hradec nad Moravicí - sídle Kajlovec. Studie
prověří především možnosti umístění zastavitelné plochy Z5 uvnitř koridoru pro přeložku I/57 a
možnost dopravního napojení Z5.
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k) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Svazek textové části I. územního plánu Hradec nad Moravicí obsahuje 41 listů včetně obsahu.
Výkresová část návrhu územního plánu Hradec nad Moravicí obsahuje následující výkresy:
I.1. Výkres základního členění 1:5000 - 12 samostatných listů
I.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1:5000 - 12 samostatných listů
I.3a. Hlavní výkres – doprava 1:5000 - 12 samostatných listů
I.3b. Hlavní výkres – vodní hospodářství 1:5000 - 11 samostatných listů
I.3c. Hlavní výkres – energetika a spoje 1:5000 - 8 samostatných listů
I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000 - 12 samostatných listů
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SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTOVÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU I .a II.
BD = bytový dům
BPEJ = bonitní půdně ekologická jednotka
CR = cestovní ruch
ČGS = Česká geologická služba
ČIŽP = Česká inspekce životního prostředí
ČOV = čistírna odpadních vod
ČSÚ = Český statistický úřad
DOK = dálkový optický kabel
DPS = dům s pečovatelskou službou
DTS = distribuční trafostanice
EIA = (Environmental Impact Assessment) = Posuzování vlivů na životní prostředí
EVL = Evropsky významná lokalita
HPJ = hlavní půdní jednotka
KČT = Klub českých turistů
KÚ-MSK = Krajský úřad Moravskoslezského kraje
LBC = lokální biokoridor
MD = Ministerstvo dopravy
MěÚ = Městský úřad
MK = místní komunikace
MK = Ministerstvo kultury
MO ČR = Ministerstvo obrany České republiky
MŠ = mateřská škola
Mzd ČR = Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Mze = Ministerstvo zemědělství
MŽP = Ministerstvo životního prostředí
OKÚ = Okresní úřad
OOV = Ostravský oblastní vodovod
OP = ochranné pásmo
ORP = Obec s rozšířenou působností
OZKO = oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
PHM = pohonné hmoty
PHO = pásmo hygienické ochrany
PO = Povodí Odry
PRVKUC, PRVK = Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
PÚR ČR = Politika územního rozvoje České republiky
RBC = regionální biocentrum
RBK = regionální biokoridor
RD = rodinný dům
RKC = rekreační krajinný celek
RR = radioreléové
RURÚ = Rozbor udržitelného rozvoje území
SLDB = Sčítání lidu, domů a bytů
STL = středotlaký
SO ORP = Správní obvod obce s rozšířenou působností
SZ = stavební zákon
TS = trafostanice
TTP = trvalý travní porost
ÚAP = Územně analytické podklady
ÚK = účelová komunikace
ÚKZÚZ = Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ÚPD = Územně plánovací dokumentace
ÚPN, ÚP = Územní plán
ÚPN VÚC = Územní plán velkého územního celku
ÚSES = Územní systém ekologické stability
ÚTP = Územně technický podklad
VN = vysoké napětí
VPO = veřejně prospěšné opatření
VPS = veřejně prospěšná stavba
VTL = vysokotlaký
ZŠ = základní škola
ZÚ = zastavěné území
ZÚR = Zásady územního rozvoje
ŽV = živočišná výroba

II. ÚZEMNÍ PLÁN HRADEC NAD MORAVICÍ
– ODŮVODNĚNÍ
Textová část
str.
A) Údaje o splnění zadání, pokynů pro úpravy, použité podklady
a1) Splnění zadání územního plánu, splnění souborného stanoviska, splnění pokynů
k úpravám po projednání ..................................................................................................1
a2) Použité podklady ..............................................................................................................7
B) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
včetně souladu s ÚPD vydanou krajem ...............................................................................11
C) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků
tohoto řešení
c1) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.......................................14
c1.1) Sociodemografické podmínky rozvoje ...................................................................14
c1.2) Podmínky pro rozvoj bydlení .................................................................................17
c1.3) Hospodářské podmínky, výroba a podnikání….......................................................20
c1.4) Podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu.................................................22
c1.5) Ochrana a rozvoj hodnot v území ...........................................................................23
c2) Zastavěné území, urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, systém
sídelní zeleně
c2.1) Zastavěné území .....................................................................................................26
c2.2) Stávající struktura sídel ..........................................................................................26
c2.3) Návrh urbanistické koncepce .................................................................................28
c2.4) Vymezení zastavitelných ploch ..............................................................................33
c2.5) Systém sídelní zeleně .............................................................................................33
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II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
A) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, POKYNŮ PRO ÚPRAVY, POUŽITÉ PODKLADY

a1) SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA,
SPLNĚNÍ POKYNŮ K ÚPRAVÁM ÚP PO PROJEDNÁNÍ
ÚVOD – POSTUP PRACÍ
Návrh územního plánu (ÚPN) města Hradec nad Moravicí – určený k projednání – byl
dokončen v listopadu 2006, s grafickou částí v „klasickém“ analogovém provedení – jako kopie
originálních zákresů do mapových listů 1:5000, 1:2000, 1:2880. Zpracovatelem návrhu územního
plánu města je Ing.Arch. Jaroslav Haluza a kol., Hynaisova 3, Ostrava – Mariánské Hory.
1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon (SZ) č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Z ustanovení §188 odstavce 2 platného SZ vyplývá, že územní plán Hradce nad Moravicí
je třeba podle nového SZ upravit, projednat a vydat. Poslední ukončenou činností ze které je
třeba vycházet je souborné stanovisko ke konceptu ÚPN schválené zastupitelstvem města 19.
10. 2002 a souborné stanovisko k upravenému konceptu ÚPN schválené zastupitelstvem města
dne 13.6.2006.
Protože návrh územního plánu z listopadu 2006 obě souborná stanoviska respektoval, byl také
považován za jeden z výchozích podkladů pro zhotovení návrhu územního plánu Hradec nad
Moravicí určeného k projednání. S pořizovatelem a objednatelem Odborem výstavby, územního
plánování a investic Městského úřadu v Hradci nad Moravicí – dohodl zhotovitel návrhu územního
plánu určeného k projednání – Atelier Archplan Ostrava s.r.o. - následující postup prací:
- Územní plán bude zhotoven v digitálním provedení, podkladem bude aktuální digitální
katastrální mapa.
- Zastavěné území bude nově vymezeno dle platných právních předpisů;
- Limity využití území a data o dopravní a technické infrastruktuře budou aktualizována dle
platné legislativy a dle územně analytických podkladů.
- V návrhu územního plánu z 11/2006 budou provedeny jen nezbytné úpravy vyplývající z výše
uvedených podkladů, vymezení zastavěného území, aktualizace limitů a dat a z použití platného
SZ a vyhlášek.
- Návrh ÚPN z r. 2006 bude upraven s obsahem dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
a v souladu s platným zněním SZ a prováděcích vyhlášek a následně v souladu s platnými
právními předpisy projednán a vydán.
SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zadání územního plánu města Hradec nad Moravicí bylo schváleno v září 1999. Zadání
předcházely Průzkumy a rozbory (12/1997) a Doplnění průzkumů a rozborů (12/1998 – obojí
zpracoval Ing. Arch. Jaroslav Haluza a kol., Ostrava). Na základě schváleného zadání byl
v březnu 2000 zpracován koncept řešení územního plánu města Hradec nad Moravicí
(zpracovatel Ing. Arch. Jaroslav Haluza a kol.).
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Splnění zadání bylo v konceptu řešení vyhodnoceno takto:
- odst. 3/j) v kapitole I (str.13) nenavrhovat nové plochy pro občanskou vybavenost a sport
v inundačním území
Zdůvodnění:
V konceptu územního plánu je v inundačním území jižně od Weisshuhnova splavu na základě
požadavku města ve variantě navrženo umístění školícího zařízení (varianta není vzhledem
k rozporu s jinými ustanoveními zadání doporučována k realizaci)
- odst. 2/ kapitoly M (str.23) – třetí a druhá odrážka – v území nutno respektovat dobývací
prostor Jakubčovice a Jakubčovice II……
Zdůvodnění:
po prověření na Báňském úřadě bylo zjištěno, že došlo k omylu při sestavování vyjádření
k návrhu zadání a do území Hradec n. M. byly zařazeny dobývací prostory z Jakubčovic nad
Odrou v okrese Nový Jičín.
- odst. 7/k) kapitoly I (str.14) – jako veřejně prospěšné stavby se stanovují:
k) cykloturistické stezky (za podmínky, že bude realizována nová trasa!)
Zdůvodnění:
Cykloturistické trasy (nově zřizované) nebyly zařazeny do veřejně prospěšných staveb,
vzhledem ke skutečnosti, že se prakticky nepředpokládá při jejich zřizování zábor ploch mimo
stávající komunikace. Veřejný zájem je nutno prokázat, což u cyklistických tras je složité, neboť
lze ve většině případů najít jinou méně či více vhodnou objízdnou trasu. V případě
odůvodněného požadavku je zařazení těchto staveb do veřejně prospěšných možné.
- odst. 2/c) kapitoly L (str. 17) navrhnou rozšíření ul. Lidické, Na Cihelně
Zdůvodnění:
rozšíření ul. Na Cihelně nebylo navrženo, neboť komunikace je v současnosti uslepena, protože
je po dostavbě školy využívána pro příchod školáků. Do výhledu postačí po rozšíření ul. Lidické
příjezd po této ulici.
- odst. 2/q) kapitoly L (str. 18) navrhnou novou trasu místní komunikace propojující místní část
Žimrovice, Benkovice s obcí Štáblovice a místní část Benkovice s osadou Vendelín
Zdůvodnění:
propojení m.č. Benkovice se Štáblovicemi novou místní komunikací není z pohledu výškových
poměrů pro místní komunikaci vhodné a vzhledem k napojení Benkovice a Vendelína (m.č.
Štáblovic) nebyla potřeba dalšího propojení reálně prokazatelné, což bylo rovněž i obsahem
konzultace na MěÚ Hradec nad Moravicí v průběhu zpracování ÚP
- odst. 4) kapitoly L (str. 18) navrhnout osazení příslušného dopravního značení, nebo realizaci
částečných stavebních úprav s cílem zlepšit špatné rozhledové poměry v některých křižovatkách
Zdůvodnění:
není předmětem ÚP, musí být řešeno v jiných stupních dokumentace
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- odst. 8) kapitoly L (str.18) u místních komunikací, kde je špatný rozhled, případně je
nedostatečná šířka vozovky navrhnout jejich zjednosměrnění
Zdůvodnění:
zjednosměrnění není předmětem ÚP, vzhledem k řešení detailu na komunikaci již patří do řešení
podrobnější dokumentace (regulační plán, urbanistická popř. dopravní studie 1:1000, 1:500,
návrh úprav organizace dopravy, apod.)
- odst. 21) kapitoly L (str. 19) prověřit rozsah ploch pro parkování u významných podniků
Zdůvodnění:
nedostatečné kapacity u stávajících výrobních závodů s ohledem na urbanizaci prostoru je
navrhováno řešit v areálech těchto závodů
- odst. 17/b) kapitoly N (str.26) územní plán navrhuje opatření k : b) snížení vlivu hluku na
plochy bydlení podél silnice I/57
Zdůvodnění:
s ohledem na blízkost obytných objektů, intenzitu provozu a charakter zástavby není možné
navrhnou např. výstavbu protihlukových stěn nebo vytvoření protihlukových valů. Územní plán
navrhuje přeložku silnice I/57 do polohy mimo obytné území s výjimkou části území v m.č.
Kajlovec. Vzhledem k náročnosti této stavby je pravděpodobné, že k její realizaci dojde po
uplynutí návrhového období. Do doby realizace této přeložky budou účinnější opatření ve
změně funkčního využití přilehlého území (územní plán tuto možnost navrhuje) a změně
v dispozici samotných objektů (změna orientace obytných místností) popř. stavebních opatření
na objektech.
- odst. 28/b) kapitoly L (str. 20) – druhá odrážka – několik ČOV na území města. Posoudit
možnost lokalizace ČOV v lokalitě „Pod Hřbitovem“ u řeky Moravice
Zdůvodnění:
koncepci čištění odpadních vod z Hradce není možno řešit ve variantě několika čistíren
v Hradci. Po prověření této varianty bylo zjištěno, že zde nejsou vhodné lokality pro umístění
dílčích ČOV. V lokalitě pod hřbitovem není možno ČOV navrhnout
- odst. 28/g) kapitoly L (str. 20) – při návrhu koncepce odkanalizování řešeného území vycházet
z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Opava“ (Voding Hranice s.r.o. 1297)
Zdůvodnění:
pro obce Bohučovice a Jakubčovice nebyla dodržena koncepce čištění odpadních vod dle
PRVKUC. V Bohučovicích není prostor pro umístění biologických rybníků, nelze je zřídit
na rekultivované skládce ani mezi stávající zástavbou s ohledem na ochranné hygienické pásmo.
V Jakubčovicích bylo s ohledem na velikost obce navrženo centrální čištění dle dodatečného
požadavku obce
- odst. 29/h) kapitoly L (str. 20) – tok potoku Meleček (ve správě Státní meliorační správy)
navrhnou v návrhovém období k úpravě s cílem zvýšit protipovodňovou ochranu jeho povodí
Zdůvodnění:
zvýšení protipovodňové ochrany vodního toku Meleček lze provést až po vypracování
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podrobnější studie odtokových poměrů v jeho povodí (viz zápis)
- odst. 20/h) kapitoly L (str. 20) – podél řeky Moravice navrhnout 15 m ochranné pásmo a podél
ostatních toků navrhnou pásmo 6 m od břehové čáry. Stanovit regulační opatření pro využívání
těchto ploch. Mimo současně zastavěné území ochranné pásmo zvýšit na 25 m podél řeky
Moravice a 15 m u ostatních toků. Pásmo bude sloužit pro břehovou a doprovodnou zeleň a jako
manipulační prostor k údržbě koryta
Zdůvodnění:
ochranná pásma kolem Moravice nebyla zejména v zastavěném území obce v celém průběhu
respektována. Pro projednání na povodí Odry byl průběh pásem v zastavěném území upřesněn
a zakreslen do map (viz vyjádření PO)
Koncept řešení územního plánu byl projednán, souborné stanovisko bylo schváleno 10/2002
V březnu 2005 byla zpracována úprava konceptu řešení územního plánu, která spočívala
ve zrušení a úpravě ochranných pásem zemědělských výrobních areálů a ve využití těchto areálů.
Souborné stanovisko k upravenému konceptu bylo schváleno v červnu 2006.
V listopadu 2006 byl dokončen návrh územního plánu města Hradec nad Moravicí.
V návrhu územního plánu bylo SPLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO SOUBORNÉHO STANOVISKA ZE
DNE 19.10.2002 A SOUBORNÉHO STANOVISKA ZE DNE 13.6.2006 vyhodnoceno takto:
- připomínka 3/3 v kapitole G (str. 46) vyčlenit plochu pro občanskou vybavenost (DPS –
parcela č. 566/1, k.ú. Žimrovice) v severozápadní části lokality Horka
Zdůvodnění:
Parcela č. 566/1 navazuje na stávající bytový dům v zóně bydlení, u něhož byl zájem města
umístit DPS. Na základě konzultace s městem bylo sděleno, že tento bytový dům byl již
převedený do soukromého vlastnictví osob v něm bydlících, tj. město od tohoto záměru
upustilo. Parcela č. 566/1 vzhledem k velikosti pozemku neumožňuje výstavbu samostatného
objektu. Avšak využití této nebo jiné parcely v zóně bydlení pro občanskou vybavenost – DPS –
není v rozporu s regulativy, stanovenými pro zónu či plochu bydlení a v rámci tohoto nebo
jiného území v zóně bydlení je možno po dohodě s vlastníky, příp. majetkoprávním vyjádřením,
umístit dům pro seniory bez nutnosti změny územního plánu.
- požadavek z části J/4 na zatrubnění vodoteče pod kopcem Hanuše
Zdůvodnění:
Zatrubnění by zhoršilo odtokové poměry v přilehlém území, tím by byl takový návrh v rozporu
se zákonem č. 254/2001 sb. Je proto navržena přeložka vodoteče jako náhradní řešení
- doporučení z části H/6 bod 14, 15 na aktualizaci bilance potřeby vody
Zdůvodnění:
Bilance potřeby vody nejsou pro územní plán zásadní (jsou v čase proměnlivé) a nejsou
předmětem návrhu řešení ÚPD. Veškeré takové výpočty byly a jsou považovány za údaje pouze
informativního charakteru a nelze je stanovit tudíž jako závadné. Aktualizace pouze výpočtů by
v tomto případě byla nelogická, vyžadovala by současně kompletní aktualizaci průzkumů
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spotřeby vody nejen u obyvatelstva, ale i všech firem na území obce. Tato aktualizace průzkumů
nebyla předmětem řešení návrhu územního plánu (nebyla objednána a nebyla součástí uzavřené
SOD a vztahuje se pouze k etapě průzkumů a rozborů).
- požadavku v části H/6 bod 18 na aktualizaci ochranných pásem
Zdůvodnění:
V současnosti již platí novější předpisy na ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních
stok, která jsou uvedena v závazné části územního plánu
- požadavek H/3 – na zákres RR spojů
Zdůvodnění:
Tyto spoje jsou již zrušené.

PRÁCE NA NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADEC NAD MORAVICÍ BYLY
ZAHÁJENY V ROCE 2008. Byla svolávána pracovní jednání, kde byl upřesňován postup prací:
viz zápisy z 9. 6. 2009, 24. 7. 2009, 8. 9. 2009, 13. 11. 2009, 19. 4. 2010. V prosinci 2010 bylo
opatřením obecné povahy vydáno vymezení zastavěného území.
Návrh územního plánu byl projednán dle § 50 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. V březnu 2011
byly zhotoviteli předány „pokyny pro zpracovatele ÚP Hradec nad Moravicí, vyplývající
z projednání dle § 50 stavebního zákona a požadavků města“, splnění „pokynů“ bylo projednáno
31. 3. 2011 za účasti starosty města, zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a pořizovatele.
SPLNĚNÍ POKYNŮ K ÚPRAVÁM
PROJEDNÁNÍ DLE § 50 SZ

NÁVRHU

ÚP HRADEC

NAD MORAVICÍ PO

ad1) Z koordinovaného stanoviska KÚ MSK:
- návrh byl upraven dle požadavků DOSS dle zák. č. 20/1987
- byla upravena textová část I., navrhované úpravy nejsou označovány kategorijním šířkovým
uspořádání dle ČSN
- požadavek na úpravu návrhu z hlediska zák. č. 334/1992 dle zápisu ze dne 23. 8. 2010 byl splněn
(zmenšení rozsahu plochy Z1 v Žimrovicích)
ad 2. Z požadavků města Hradec nad Moravicí
Požadavky města byly splněny, kromě požadavku: „celou parcelu p.č. 496/3 v k.ú. Jakubčovice
zahrnout do návrhové plochy 28, tedy z rekreace a sportu do bydlení“. Tento požadavek byl při
jednání 31. 3. 2011 vyřazen.
ad 3. Z dohodovacího jednání dne 5. 8. 2010 Národní památkový ústav
Byly splněny požadavky: v Kajlovci omezena zastavitelná plocha Z4, využití ploch Z1, Z2, Z3 a P2
je podmíněno prověřením územními studiemi.
V Žimrovicích byly provedeny požadované úpravy v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3; Z7 byla
z návrhu vypuštěna. Při výrazném omezení plochy Z1 ztratila plocha Z7 své opodstatnění.
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ad 4. Ze stanoviska ŘSD
- „nesouhlas s umístěním plochy Z5 - koridoru uvažované přeložky silnice I/57“ ...
Vzhledem k přetrvávající nejasnosti v přesném umístění přeložky silnice I/57 je využití plochy Z5
v Kajlovci podmíněno prověřením územní studií.
Zastavitelná plocha Z1 v Bohučovicích byla výrazně omezena.
Zastavitelné plochy Z6 a Z10 byly v ÚP ponechány, varianta přeložky silnice I/57, která byla
součástí návrhu územního plánu určenému k projednání po vydání ZÚR MSK již neplatí, byla
vybrána varianta DZ4c.
ad 5. Z vyjádření Povodí Odry
Úprava vodního toku Záviliší byla zapracována do výkresu vodního hospodářství a textových částí
ÚP.
ad 6. Zapracovat požadavky Ministerstva obrany ČR ze dne 19. 5. 2010
Ochranná pásma a zájmová území byla zapracována do koordinačního výkresu a příslušné kapitoly
části II. - odůvodnění (limity).
ad 7. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradec nad Moravicí lok. Skalka byly teprve zahájeny,
nejsou dokončeny a projednány. Možnost realizovat společná zařízení komplexních pozemkových
úprav je zapracována obecně do podmínek pro využití ploch neurbanizovaného území (kap. f.
textové části I. ÚP).
ad 8. Prověřit soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací
Návrh ÚP Hradec nad Moravicí byl upraven tak, aby byl v souladu s platnými Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje (viz kap. B. odůvodnění).
ad 9. „ÚP umístit na aktuální katastrální mapy“
Návrh územního plánu je upraven do katastrálních map, které byly podkladem pro vymezení
zastavěného území (vydáno 12/2010). Úprava se týkala především k.ú. Filipovice, kde je nově
k dispozici digitalizovaná vektorová katastrální mapa místo skenovaného podkladu, který byl použit
pro zhotovení grafické části návrhu určeném k projednání.
ad 10. Ochranné pásmo objektu ŽV v Kajlovci
Podle podkladů objednatele byl do územního plánu zapracován návrh OP objektu živočišné výroby
v Kajlovci.
Na jednání 31. 3. bylo dále dohodnuto, že vzhledem k vydaným ZÚR MSK bude nově zpracován i
výkres širších vztahů.
Upravený návrh ÚP byl posouzen KÚ MSK dle §51 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. stavebního
zákona. Ve svém stanovisku upozornil KÚ MSK na nedostatky z hlediska souladu s vydanou
dokumentací PÚR 2008 i ZÚR MSK i s ohledem na zajištění koordinace využívání území – širší
územní vztahy.
Zjištěné nedostatky byly odstraněny takto:
− do územního plánu byl zapracován záměr na realizaci cyklotrasy Kylešovice – Chvalíkovice –
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Hradec nad Moravicí; záměr je stanoven v ZÚR MSK a je obsažen i v rozpracovaném ÚP obce
Chvalíkovice (viz výkres I.3a – Hlavní výkres – doprava, textová část I – kap d1) a textová část
II odůvodnění kap. c3.1)
− lokální biokoridor a lokální biocentrum, které je dle ÚPN VÚC okresu Opava vymezeno podél
společné hranice obcí Vršovice a Hradec nad Moravicí (k.ú. Jakubčovice), leží v území obce
Vršovice (viz II – odůvodnění, kap. c4), soulad s ÚP okolních obcí)
− zastavitelné plochy Z9 a Z15 v k.ú. Žimrovice, které ležely v záplavovém území vodního toku
Moravice byly z návrhu ÚP vypuštěny.
− do kapitoly II B. bylo doplněno vyhodnocení souladu návrhu ÚP Hradec nad Moravicí se všemi
záměry a požadavky vyplývajícími ze ZÚR MSK.
Byly odstraněny další nedostatky, na které KÚ MSK upozornil:
− Ze zastavitelných ploch byly vypuštěny části, kde již v průběhu prací na ÚP byly stavby
realizovány. V souvislosti s tím byly upraveny všechny části návrhu ÚP, které jsou těmito
úpravami dotčeny - což se týká i označení některých zastavitelných a přestavbových ploch např. Z1 a Z3 místo Z1 v Žimrovicích nebo P2 a P5 místo P2 v Kajlovci
− Do zastavitelných ploch byla doplněna chybějící dopravní infrastruktura včetně vyhodnocení
předpokládaných záborů půdy.
− Samostatná příloha – schema - „nemovité kulturní památky a soubory, hodnoty v území“ byla z
návrhu ÚP vyřazena (zákres těchto jevů v koordinačním výkrese 1:5000 je díky většímu
měřítku výkresu srozumitelnější než bylo schema v m=1:10 000)
− byly doplněny zákresy hranic zastavěného území, které jdou v souběhu s hranicí obce nebo s
hranicí k.ú. tak, aby zastavěné území bylo vždy jednoznačně vymezeno.
− Byla opravena nesrovnalost v hranicích RBC a RBK a přírodního parku v hlavním výkrese I.2 –
Hlavní výkres – urbanistická koncepce
− Do výrokové části (kap. e1) a odůvodnění (kap. c4) týkající se ochrany krajiny byly
zapracovány návaznosti na ust. č. 89 (krajinné oblasti) a ust. č. 93, 94, 5 a 96 (typy krajin) ZÚR
MSK.

a2) POUŽITÉ PODKLADY
Z důvodů uvedených výše, jedním z výchozích podkladů pro zhotovení tohoto návrhu územního
plánu určeného k projednání zpracovaného v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. byl návrh územního
plánu města Hradec nad Moravicí dokončený v listopadu 2006.
Návrh ÚPN z listopadu 2006 zpracovali:
Ing. Arch. Jaroslav Haluza – zodpovědný projektant, urbanizmus, koordinace
Ing. Arch. Helga Bencúrová – Kozelská – urbanismus
RNDr. Milan Poledník – demografie
Ing. Bedřich Nečas, Ing. Martin Krejčí – doprava
Ing. Alena Kimlová, Ing. Marie Stuchlá – vodní hospodářství
Ing. Zdeněk Chudárek – elektro, spoje
Ing. Mojmír Válek – plyn, teplo
Libuše Frančíková – zemědělská výroba, zábory půdy
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Ing. Arch. Jiří Horák, RNDr. Leo Bureš – ÚSES
Ing. Martina Axmanová – životní prostředí
Zora Lojková a Pavla Marenová – konstruktérské a kresličské práce
Věcná stránka řešení byla z návrhu ÚP obce převzata, nezbytné úpravy vyplynuly především
z následujících skutečností:
- mapový podklad. Územní plán 11/2006 byl zpracován analogově do mapových listů 1:5000.
Tento návrh ÚPN určený k projednání - který dále označujeme 12/2009 - je zpracován
v digitalizované (nebo v části území skenované) katastrální mapě.
- zastavěné území. Bylo vymezeno nové, podle nových právních předpisů.
- aktualizace a upřesnění limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních
rozhodnutí. Zákres do papírových map 1:5000 provedený ručně v ÚPN 11/2006 se liší od dat
uvedených v ÚAP. Některé limity se změnily.
- zastavitelné plochy; jejich převedení z ÚPN 11/2006 do návrhu ÚPN 12/2009 je přizpůsobeno
novému mapovému podkladu.
- bylo provedeno doplnění několika drobných rozšíření zastavitelných ploch (na základě
požadavku obce):
Usnesením Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí (značka položky = v závorce)
− k.ú. Benkovice (14.14.01/ZM) pozemek parc. č. 273/2 pro stavbu 1 RD
− k.ú. Bohučovice (03.16.2004/ZM) pozemek parc. č. 401/1 pro stavbu 1 RD
− k.ú. Benkovice (21.08.2004/ZM) pozemek parc. č. 271/2 pro stavbu 1 RD
− k.ú. Domoradovice (12.18.2006/ZM) pozemek parc. č. 1/5 pro stavbu RD
− doplnění zastavitelné plochy pro rozšíření sportoviště v Žimrovicích (podle sdělení
pořizovatele vydáno ÚR a dohodnuto s Povodím Odry).
Kromě jmenovaného návrhu územního plánu města 11/ 2006 byly pro návrh určený
k projednání použity následující podklady:
- katastrální mapa skenovaná pro k.ú. Domoradovice (ve formátu CIT, poskytl: GEOMETRA
OPAVA, spol. s r.o., Masařská 19, 746 01 OPAVA)
- katastrální mapa digitalizovaná pro k.ú. Benkovice, Bohučovice, Hradec nad Moravicí,
Jakubčovice, Kajlovec a Žimrovice (ve formátech: VFK a DGN, poskytl: GEOMETRA
OPAVA, spol. s r.o., Masařská 19, 746 01 OPAVA – stav. leden r. 2009)
- Ortofotomapy řešeného území (ve formátu TIF poskytl Městský úřad Hradec nad Moravicí,
licence: GEODIS Brno, spol.s.r.o., Lazaretní 11a, Brno)
- ZABAGED® - polohopis, výškopis (ve formátu DGN poskytl Městský úřad Hradec nad
Moravicí, původ: Český úřad zeměměřický a katastrální)
- Databáze geografických jmen z území České republiky - GEONAMES (ve formátu DGN
poskytl Městský úřad Hradec nad Moravicí, původ: Český úřad zeměměřický a katastrální)
- Vektorový soubor správních a katastrálních hranic pro měřítko 1:10000 - POÚ (ve formátu
DGN poskytl Městský úřad Hradec nad Moravicí, původ: Český úřad zeměměřický
a katastrální)
- Územně analytické podklady a rozbor udržitelného rozvoje území ORP Opava (poskytl:
Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a ÚP, Horní nám.69, 746 26 Opava)
- Souborné stanovisko ke konceptu ÚPN města Hradec nad Moravicí, schválené usnesením
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č.19 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 19. 10. 2002.
Souborné stanovisko k upravenému konceptu územního plánu města Hradec nad Moravicí,
schváleného na 17. zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí dne 13. 6. 2006.
Koncept řešení územního plánu (ÚPN) města Hradec nad Moravicí – textová a grafická část
(Ing.arch. Jaroslav Haluza a kol., Ostrava, březen 2000).
Upravený koncept ÚPN města Hradec nad Moravicí (březen 2005, Ing.arch. Jaroslav
Haluza a kol., Ostrava).
Územní plán Velkého územního celku okresu Opava (zpracoval Ing.arch. Jaroslav Haluza
a kol., Ostrava, schválen 6. 2. 2003 vyhláškou krajského úřadu Moravskoslezského kraje).
Zastavovací studie „Rodinné domy – Hradec nad Moravicí“ Pod Hanuší (Pyramida, atelier
architektury a projektování Opava, Ing.arch. Petr Šmarda, 12/2003).
Vydaná územní rozhodnutí a územní souhlasy za poslední cca 3-4 roky (poskytl odbor
výstavby MěÚ v Hradci nad Moravicí)
Územní plány okolních obcí (webové stránky KÚ – MSK v Ostravě)

Při zpracování návrhu ÚPN obce 2006 byly použity následující studie a projektová
dokumentace, promítnuté do návrhu ÚP určeném k projednání 2009:
- projekt kanalizace Žimrovice, zprac. v r. 1995 ing. Kalusová a ing. Smyčka
- projekt ČOV Hradec nad Moravicí – intenzifikace, zprac. Hydroprojekt v r. 1996
- projekt Hradec nad Moravicí – připojení ulic Pod Kalvárií a okolí na ČOV Na Tylovách
- posouzení odtokových poměrů v Hradci nad Moravicí – Pod Hanuší, zprac. ing. Valík v r.
1996
- úprava odtokových poměrů Bohučovice – jih, zprac. ing. Valík v r. 1995
- úprava odtokových poměrů Žimrovice – Zážlibky, zprac. ing. Valík
Při úpravě návrhu ÚP po společném jednání (květen 2011) byly použity především:
- Pokyny pro zpracovatele ze dne 2. 3. 2011
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané opatřením obecné povahy
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v prosinci 2010, které nabyly účinnost 4. 2.
2011.
- Vyhledávací studie silnice I/57 Opava - Hradec n. Moravicí (UDI Morava, Ing. Bedřich
Nečas, 04/2004)
Byl prověřen soulad návrhu územního plánu s koncepčními dokumenty kraje.
- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje - vyhodnocení
rozvojového dokumentu (UDI Morava s.r.o., Dopravní projektování s.r.o., 7/2008, schválena
usnesením zastupitelstva MS kraje č. 24/2096 ze dne 26. 6. 2008).
- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje (Dopravní
projektování s.r.o., Ostrava, 3/2006, schválena usnesením zastupitelstva MS kraje č. 17/1486
ze dne 26. 4. 2007).
- Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod (Povodí Odry, s.p., 2003).
- Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje (vydán nařízením MS kraje č.
1/2004 ze dne 20. 5. 2004) včetně Aktualizace programu snižování emisí
Moravskoslezského kraje (2010).
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Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje (nařízení
č. 1/2009 MS kraje, kterým se program vydává, nabylo účinnosti dne 30. 4. 2009).
Územní energetická koncepce (Tebodin Czech republic, s.r.o., 11/2003, vzato na vědomí
radou kraje dne 20. 5. 2004) včetně vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce
(10/2009).
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (schválen usnesením zastupitelstva
MS kraje č. 25/1120/1 ze dne 30. 9. 2004, závazná část vydána Obecně závaznou vyhláškou
MS kraje č. 2/2004, která byla změněna Obecně závaznou vyhláškou MS kraje č. 3/2010 ze
dne 23. 6. 2010).
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny (Schválena usnesením zastupitelstva MS kraje
č. 5/298/1 ze dne 23. 6. 2005).
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, včetně aktualizací č. 1 až č. 5
(schválen usnesením zastupitelstva MS kraje v září 2004).
Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí na území
Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o., 9/2005).
Strategie rozvoje kraje na léta 2009-2016 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s.).
Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012 (Agentura pro regionální
rozvoj, a.s.).
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a
Slezska na léta 2009-2013 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 7/2009).
Koncepce rozvoje zemědělství a venkova (Ekotoxa Opava, s.r.o., 11/2005).
Bílá kniha - investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje,
aktualizace 11/2010 (Správa silnic MS kraje, p.o.).
Plán oblasti povodí Odry 2010-2015 (Poyry Environment a.s., schválen zastupitelstvem MS
kraje dne 14. 10. 2009, závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2. 6.2010).
Akční plány ke strategickým hlukovým mapám.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014
(Schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22. 9. 2010).
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B) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM
POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Základní vymezení a definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí
národního významu je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR) schválené
usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Řešené území města Hradec nad Moravicí leží mimo
rozvojové osy a rozvojové oblasti i mimo specifické oblasti národního významu.
Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou
jmenovány v PÚR ČR, se území obce především týká: „vymezovat zastavitelné plochy
v záplavových územích jen ve výjimečných a zvláště zdůvodněných případech“. V územním plánu
Hradec nad Moravicí do záplavového území vodního toku Moravice nejsou žádné zastavitelné
plochy navrhovány.
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (ZÚR–MSK)
Ze ZÚR – MSK vydaných Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na jeho 16. zasedání dne
22.12. 2010 usnesením č. 16/14260 jsou do územního plánu převzaty následující záměry (zde
uvedeny pod označením veřejně prospěšných staveb a opatření):
D69 – silnice I/57 Hradec nad Moravicí, průtah – stavební úpravy, dvoupruhová – směrově
nedělená komunikace I. třídy. Do územního plánu je převzato jako veřejně prospěšné stavby v
úsecích, kde dojde ke stavebním úpravám.
DZ4c – „krátká“ varianta pro přeložku silnice I/57, úsek Hradec nad Moravicí – Kajlovec,
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy. Do územního plánu je zapracována jako VPS –
DZ4c (viz výkres VPS) a jako zastavitelná plocha v rozsahu ochranného pásma silnice I. tř. (50
m od osy na obě strany - funkce plochy D – dopravní infrastruktura.
Regionální ÚSES – s vymezením regionálních biocenter (RBC) a biokoridorů (RBK). Do územního
plánu jsou zapracovány jako veřejně prospěšná opatření (viz výkres I.4):
VPO 139 – RBC Hradecké
VPO 142 – RBC Kaluža
VPO 210 – RBC Rosoly
VPO 608, VPO 609, VPO 610, VPO 611, VPO 613 – jako RBK.
Prvky ÚSES jsou v územním plánu zařazeny do ploch přírodních – NP.
Cyklotrasa Hradec nad Moravicí – Opava – státní hranice ČR/Polsko a cyklotrasa Kylešovice –
Chvalíkovice – Hradec nad Moravicí jsou jako záměr vyplývající ze ZÚR MSK do územního
plánu převzaty (viz výkres I.3a doprava a kap. d1 textové části I. a kap. c3.1 textové části II).
V Hradci nad Moravicí, Bohučovicích a Kajlovci je navrženo vybudouvat soustavnou slaškovou
kanalizaci zakončenou ČOV v Brance u Opavy – v souladu se záměrem vyplývajícím ze ZÚR
MSK (viz výkres I.3b a textové části kap. I d2a, II C3.2.
Záměr na dobudování kanalizace a ČOV v Jakubčovicích je do ÚP také převzat a zapracován ze
ZÚR MSK (viz výkres I.3b a textové části kap. I.d2a, II.c3.2.)
V ZÚR MSK byla upřesněna rozvojová oblast republikového významu OB2 – je vymezena
severně od administrativní hranice Hradce n. Mor. (viz výkres širších vztahů), řešené území leží
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mimo.
Specifická oblast nadmístního významu SOB-N1, přiléhá k západní hranici administrativního
území Hradce nad Moravicí (viz výkres širších vztahů), řešené území leží mimo.
ŠIRŠÍ VZTAHY A VAZBY – SÍDELNÍ STRUKTURA
Sídelní struktura širšího regionu, druh a intenzita vazeb, přirozená dělba funkcí sídel do značné
míry předurčují jak rozvoj celého regionu, tak i řešeného území. Hradec nad Moravicí patří mezi
příměstské rekreační obce SO ORP Opavy. Je stabilní součástí sídelní struktury regionu. Tvoří
přirozený spádový obvod města Opavy (administrativní funkce) a omezeně i Ostravy, zejména
vlivem pohybu za vzděláním a rekreací.
Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná a rekreační, částečně obslužná
a omezeně i výrobní a dopravní. Obec tvoří 8 sídel, které mají rozdílnou funkci ve struktuře
osídlení, ve většině je posilována zejména funkce obytná a rekreační. Obyvatelstvo obce vykazuje
značnou sociální soudržnost, projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti. Obec se
v posledních letech výrazně rozvíjí, zejména sídla dopravně dostupnější z Opavy.
Tab. Základní ukazatele sídelní struktury spádového obvodu ORP Opava a širší srovnání
SO ORP

počet
obcí katastrů

částí

částí /
obec

výměra
km2

km2/
obec

obyvatel

obyvatel na
obec část.o. km2

Opava

41

85

89

2,2

567

13,8

101 728

2 481

1 143

179

Ostrava

13

53

55

4,2

332

25,5

336 811

25
909

6 124

1 016

13,6
30,5

27,9
63,0

28,3
72,8

2,3
2,8

246,7
382,3

19,3
15,4

56813,5
44727,0

4 180
1 661

2 006
690

230
132

průměr ORP
MSK kraj
ČR

Zdroj: Malý lexikon obcí 2008, ČSÚ, data pro rok 2007

Pro sídelní strukturu většiny spádového obvodu ORP Opava, ale i okolních ORP je do značné
míry determinující vysoká hustota osídlení a výrazné ovlivnění osídlení antropogenními
podmínkami (průmyslová krajina se značnou dynamikou dalšího rozvoje, zejména v okolí města
Opavy). Vlastní řešené území a jeho nejbližší okolí představuje příměstské obytné a rekreační
území, v němž se výrazněji rozvíjí funkce bydlení (suburbanizační tendence).
Obecně s ohledem na stav současných znalosti, podkladů je nutno považovat za základní
problémy řešeného území – obce Hradec nad Moravicí - mírně nepříznivý stav hospodářského
pilíře a omezeně i problémy v oblasti životního prostředí. Posílení hospodářského pilíře
je předpokladem dlouhodobě udržitelného rozvoje území, přitom však musí být minimalizovány
negativní dopady v oblasti obytného a rekreačního prostředí, které je nejvýznamnějším zdrojem
obytné atraktivity obce.
Optimalizace funkcí řešeného území je nutno orientovat s ohledem na vlastní územní
předpoklady a širší vazby obce v sídelní struktuře regionu – rozvojové oblasti OB2 Ostrava
(zahrnuje i město Opavu, Slavkov a Otice).
Z regionálního hlediska je a zůstává nejvýznamnějším dopravním tahem v území silnice I/57,
která Hradec n. Mor. spojuje s Opavou, významným a blízkým centrem osídlení.
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Dále územím procházejí silnice:
- III/44334 (Hradec n. M. - Melč)
- III/44335 (Hradec n. M. - Benkovice)
- III/4648 (Hradec n. M. - Kyjovice)
- III/4643 (Bohučovice – Chvalíkovice - Kylešovice)
- III/4631 (Jakubčovice – Skřipov - Fulnek)
- III/44336 (Filipovice – silnice III/44334)
- III/05713 (Hradec n. M. centrum – zámek)
V území končí:
- jednokolejná železniční trať č. 315 (Opava – východ – Hradec nad Moravicí)
Z nadřazených inženýrských sítí územím procházejí
- dva vodovodní řady OOV DN 1000
- vodovodní přivaděče propojující obce Jakubčovice a Hlubočec, Skřipov a Jakubčovice, Hradec
s Brankou, Benkovice a Štáblovice
- síť elektrického vedení 22kV
- dálkové sdělovací kabely
- plynovod VTL DN 200
Nadmístní význam mají velkoplošná chráněná území a ÚSES:
- Přírodní park Moravice
- Národní přírodní rezervace Kaluža
- regionální územní systém ekologické stability (ÚSES)
Ze severu má město společné hranice s obcemi Štáblovice, Uhlířov, Branka u Opavy
a Chvalíkovice, na východě s obcemi Vršovice a Hlubočec, na jihu s obcemi Skřipov, Lesní
Albrechtice a Radkov a na západě s obcí Melč.
Byly prověřeny a zkoordinovány návaznosti dopravní a technické infrastruktury i ÚSES
s územními plány okolních obcí.
Napojení prvků ÚSES bude třeba v některých případech – (RBK č. 613 přecházející do
Uhlířova, RBK č. 608 přecházející do Březové, LBK přecházející do Chvalíkovic a LBC + LBK
mezi obcemi Hradec nad Mor. a Vršovice) do územních plánů těchto obcí doplnit – podrobněji viz
kap. c4) odstavec územní systém ekologické stability.
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C) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ
c1) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Koncepce rozvoje území obce vychází obecně z cílů územního plánování - vytvářet předpoklady
pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro:
- příznivé životní prostředí
- pro hospodářských rozvoj
- pro soudržnost společenství obyvatel území
Řešené území města Hradec nad Moravicí tvoří 8 sídel s diferencovanými předpoklady rozvoje,
které jsou stabilní součástí sídelní struktury SO ORP Opava. Převažujícími funkcemi řešeného
území jsou funkce obytná a rekreační, částečně obslužná a omezeně i výrobní, dopravní.
Obyvatelstvo vykazuje značnou sociální soudržnost, projevující se i v kulturním životě a spolkové
činnosti. Hradec nad Moravicí se v posledních letech výrazně rozvíjí zejména jeho městská část.
Za omezující faktor dlouhodobého rozvoje města je nutno považovat mírně nevyvážené
hospodářské podmínky širšího regionu a částečně i podmínky životního prostředí (kvalita ovzduší,
odkanalizování, průtah frekventované silnice městem). Míra soudržnosti obyvatel území je tradičně
dobrá. Možnosti posílení hospodářských podmínek ve vlastním administrativním území obce jsou
omezené, zejména s ohledem na potřeby ochrany obytného (životního) prostředí a rekreačních
funkcí.
Na základě komplexního zhodnocení rozvojových předpokladů Hradce nad Moravicí
se předpokládá další růst počtu obyvatel, při odpovídajícím rozvoji bydlení (zejména v Hradci nad
Moravicí a Žimrovicích), rozvoj možností pro podnikání a rozvoj obslužných funkcí obce.
Základní bilance očekávaného vývoje počtu obyvatel a bytů slouží především jako podklad pro
navazující koncepci rozvoje veřejné infrastruktury a hodnocení přiměřenosti návrhu plošného
rozsahu nových ploch, zejména pro bydlení a podnikání.

c1)1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY ROZVOJE
Obyvatelstvo, bydlení (podmínky soudržnosti obyvatel území) – zaměstnanost (hospodářské
podmínky území) vytvářejí základní prvky sídelní struktury území, nedílnou součást civilizačních
hodnot území. Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce (přímo její
prosperitu) je obvykle považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu. Z ostatních
faktorů je to především vybavenost sídel, dopravní-příměstská poloha, obytné prostředí včetně
životního prostředí, vlastní či širší rekreační zázemí. Kvalita rekreačního-obytného prostředí
je v případě většiny sídel Hradce nad Moravicí významným faktorem jejich rozvoje. Zhodnocení
rozvojových faktorů řešeného území je jedním z výchozích podkladů pro prognózu budoucího
vývoje (územně plánovací koncepci rozvoje obce) během očekávaného období platnosti územního
plánu, obvykle pro dalších cca 15 let.
Prognóza vývoje počtu obyvatel a bydlení slouží především jako podklad pro dimenzování
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technické a sociální infrastruktury a pro přiměřený návrh zastavitelných – rozvojových ploch pro
bydlení.
V případě Hradce nad Moravicí se projevují na jeho vývoji především:
• Poloha v zázemí města Opavy, zejména dobře dopravně dostupný Hradec n. M. a do značné míry
srostlý Kajlovec. Na druhé straně některé odlehlé části obce vykazují poměrně malou dopravní
dostupnost (Filipovice, Domoradovice, Benkovice).
• Možnosti zaměstnanosti v samotné obci, blízké Brance a především v Opavě.
• Rekreační a kulturně-společenská atraktivita - především Hradec n.M., Kajlovec, ale i Žimrovic,
Benkovic, Domoradovic a částečně i zbylých sídel.
• Poměrně značnou velikostí obce a dobrou vybaveností soustředěnou do Hradce n.M.
Počet obyvatel v jednotlivých sídlech administrativního území Hradce nad Mor. se vyvíjel
rozdílně. Pokles počtu obyvatel v důsledku II. světové války byl v samotném Hradci nad Moravicí
nahrazen už v šedesátých letech. Odlišný vývoj proběhl v Filipovicích, Benkovicích,
Domoradovicích a Bohučovicích, které nikdy po r. 1945 nedosáhly předválečné velikosti. Vybrané
údaje o vývoji počtu obyvatel od r. 1869 (prvního moderního sčítání) poskytuje následující tabulka,
včetně reálné prognózy dalšího vývoje.
Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a očekávaný výhled
2008
Rok
1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
*
Benkovice
321 349 371 278 268 218 207 185 177 186
Bohučovice
357 382 471 382 382 331 304 296 322 330
Domoradovice 369 325 276 212 219 200 226 224 225 221
Filipovice
203 188 181
78
108
74
59
61
63
73
Hradec n M.
1599 1539 2095 1993 2281 2329 2569 2666 2672 2915
477 564 620 553 571 536 551 523 526 516
Jakubčovice
Kajlovec
274 280 293 256 309 285 319 296 314 367
Žimrovice
344 444 609 596 762 727 668 722 734 763
celkem řešené
území
3944 4071 4916 4348 4900 4700 4903 4973 5033 5371

2025
200
350
250
90
3000
530
360
820
5600

*podle sdělení obce
Výrazný růst počtu obyvatel je vykazován v obci jako celku. Vlastní růst je však územně
koncentrován zejména do částí Hradce nad Moravicí, v menší míře i do Kajlovce a Žimrovic.
Tab. Vývoj počtu obyvatel v obci v posledních letech
rok
2002
2003
2004
2005
obyvatel
5076
5108
5198
5225
(podle ČSÚ, k 1.1. příslušného roku)

2006
5222

2007
5233

2008
5371

2009
5387

Z následujícího grafu je patrná proměnlivost jednotlivých faktorů vývoje počtu obyvatel,
zejména migrace (rozdílu počtu přistěhovalých a vystěhovalých). Většinou je počet narozených
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v obci mírně vyšší než počet zemřelých, tj. nedochází k úbytkům obyvatel přirozenou měnou.
Význam migrace pro vývoj počtu obyvatel v obci stoupá, v některých letech vykazuje výrazné
kladné saldo.

Věková struktura obyvatel byla v roce 2001 ve srovnání s jinými podobnými obcemi průměrná
(v obci jako celku). Zastoupení obyvatel v poproduktivním věku (18% v r. 1991, 17,8 % v r. 2001
bylo podobné jako průměr okresu Opava, předproduktivní složka populace vykázala pokles
z 23,0 % v r. 1991 na 16,9 % v r. 2001, tj. velmi mírně pod průměr okresu Opava. Zhoršování
věkové struktury představuje všeobecný trend v celé ČR. Věková struktura obyvatel v jednotlivých
částech obce je rozdílná. Nejhorší situace byla v r. 2001 v Benkovicích, Domoradovicích
a Žimrovicích (vysoký podíl obyvatel v poproduktivním věku).
Počet i podíl dětí v obci v minulosti dlouhodobě klesal a pravděpodobně bude stagnovat i přes
růst počtu obyvatel. Zhoršování věkové struktury obyvatel by mělo najít odraz zejména
v komunitním plánování města.
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Tab. Věková struktura obyvatel (ČSÚ, sčítání r. 2001)
celkem
věková skupina
věková skupina
nezjištěno průměrný
územní jednotka
0-14 podíl 0-14 nad 60 podíl 60+
věk
ČR
10230060 1654862 16,2% 1883783 18,4%
3483
39
okr. Opava
181405
31001
17,1%
32240
17,8%
26
38
Hradec nad M.
5033
851
16,9%
897
17,8%
1
38
Benkovice
177
28
15,8%
44
24,9%
0
42
322
61
18,9%
51
15,8%
0
36
Bohučovice
Domoradovice
225
38
16,9%
43
19,1%
0
38
Filipovice
63
11
17,5%
5
7,9%
0
35
Hradec nad M.
2672
427
16,0%
473
17,7%
1
39
526
86
16,3%
93
17,7%
0
38
Jakubčovice
Kajlovec
314
62
19,7%
48
15,3%
0
36
Žimrovice
734
138
18,8%
140
19,1%
0
37
Vývoj počtu obyvatel v budoucnosti bude ovlivněn poptávkou po bydlení v nejatraktivnějších
částech obce (zejména samotném Hradci, částečně i Žimrovicích) a na druhé straně disponibilní
nabídkou stavebních pozemků (která je nerovnoměrná z hlediska poptávky). V územně plánovací
dokumentaci je uvažováno s dalším růstem počtu obyvatel v řešeném území na cca 5600 obyvatel
do roku 2025, přitom v centrálním území (Hradec n.M., ale i blízkých Žimrovicích) je uvažován
nejvýraznější růst.
c1) 2. PODMÍNKY PRO ROZVOJ BYDLENÍ
Počet trvale obydlených bytů v Hradci nad Moravicí na začátku roku 2009 je odhadován na cca
1860. Podle definitivních výsledků sčítání zde bylo v roce 2001 1751 trvale obydlených bytů,
z toho 1372 v rodinných domech. Celkový rozsah druhého bydlení (jehož značnou část tvoří tzv.
neobydlené byty a chaty) je v současnosti odhadován na cca 500 jednotek druhého bydlení (z toho
více než polovina v rekreačních objektech, zbytek v tzv. neobydlených bytech). Rozsáhlá rekreační
funkce obce zvyšuje v době sezóny počet přítomných obyvatel zejména v Žimrovicích,
Benkovicích, Domoradovicích a Filipovicích.
Tab. Bytový fond (ČSÚ, sčítání r. 2001)
Byty
Okres
Celkem
trvale obydlené
neobydlené
.město – obec
celkem
v
v bytových celkem % podíl užívané k
…část města, obce
rodinných domech
neobydl. rekreaci
domech
ČR
4366293 3827678 1632131 2160730 538615
12,3%
175225
okr. Opava
69337
63297
39448
23467
6040
8,7%
943
Hradec nad M. celkem 2013
1751
1372
362
262
13,0%
63
Benkovice
93
65
65
0
28
30,1%
12
Bohučovice
112
88
83
4
24
21,4%
5
Domoradovice
97
78
70
8
19
19,6%
4
Filipovice
37
19
19
0
18
48,6%
14
Hradec nad M.
1059
959
665
281
100
9,4%
8
17

Jakubčovice
191
Kajlovec
130
Žimrovice
294
zdroj : ČSÚ, SLDB 2001

167
114
261

160
112
198

6
2
61

24
16
33

12,6%
12,3%
11,2%

5
0
15

Očekávaný rozsah nové bytové výstavby během návrhového období vychází z následujících
předpokladů:
-

Odpad bytového fondu (trvale obydlených bytů) v rozsahu asi 0,2-0,5% z výchozího počtu bytů
ročně, diferencovaně v jednotlivých sídlech, podle jejich funkce, přitom většinou nepůjde o
fyzický odpad (demolice), ale spíš o slučování bytů, převod na druhé bydlení apod., tj. celkem
cca 50-60 bytů do r. 2025.

-

Výrazný tlak na přírůstek počtu bytů vyvíjí i neustálé zmenšování průměrné velikosti
domácností (růst podílu domácností důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob apod.).
Okrajovým faktorem je i možné snížení rozsahu soužití cenzových domácností. Růst soužití
cenzových domácností, který probíhá v posledních letech, však není možno považovat
(především v zástavbě rodinných domků) za jednoznačně negativní proces. Má pozitivní dopady
zejména v komunitní oblasti, v poklesu nároků na sociálně zdravotní péči z veřejných zdrojů.
Takto vzniká potřeba cca 100-120 bytů do roku 2025.

-

Pro předpokládaný nárůst počtu obyvatel, zejména vlivem migrace z širšího okolí, cca 60-80
bytů do r. 2025.
Potřebu nové bytové výstavby odhadujeme celkem asi na 15-18 bytů ročně pro celou obec
v příštích cca 15 letech. Očekávaný rozsah nové bytové výstavby do r. 2025 však bude nižší –
odhadujeme jej na cca 200 - 220 nových bytů. Bytová výstavba v obci a regionu je limitována
především koupěschopnou poptávkou obyvatel. Je uvažováno s novou bytovou výstavbou pro
obyvatele obce, avšak do značné míry však i z širšího regionu (města Opavy). Při vymezení ploch
je vhodné uvažovat převis nabídky ploch min. v rozsahu 40 – 50 % potřeby pro případné větší
investory nebo pro případ, že vymezení zastavitelné plochy budou z nějakého důvodu nedostupné.
U cca 15 - 20% bytů lze předpokládat, že budou získány bez nároku na nové plochy, většinou
intenzifikací využití současného stavebního fondu a stavebních pozemků (zástavba proluk, v místě
demolic – přestaveb). Reálně bude tedy potřeba vymezit zastavitelné nové plochy pro cca 170 - 190
RD (bytů).
V návrhu územního plánu Hradec nad Moravicí je vymezeno necelých 37 ha zastavitelných
ploch pro cca 270 RD (bytů).
To je cca o 40 - 60% víc než reálná potřeba. Z toho většina je vymezena v Hradci, v Žimrovicích
a v Bohučovicích - to je ve vlastním městě a sídlech, které jsou městské části Hradce nejblíž a
zároveň patří k největším sídlům v řešeném území. Rozsah „převisu“ nabídky ploch pro bydlení je
pro řešené území přiměřený vzhledem k tomu, že řešené území leží mimo rozvojové osy a rozvojové
oblasti.
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Tab. Odhad vývoje počtu obyvatel a bytů v řešeném území
Obyvatel
obydlených bytů
r.2009
r.2025
část obce
Benkovice
Bohučovice
Domoradovice
Filipovice
Hradec n. M.
Jakubčovice
Kajlovec
Žimrovice
celkem

r.2009
185
330
220
75
2920
515
370
770
5385

r.2025
200
350
250
90
3000
530
360
820
5600

celkem
70
95
80
20
1020
170
125
280
1860

v RD
70
90
75
20
700
165
125
220
1465

celkem
nové
byty

nové byty
odpad
bytů
část obce
Benkovice
Bohučovice
Domoradovice
Filipovice
Hradec n M.
Jakubčovice
Kajlovec
Žimrovice
celkem

0
5
0
0
30
5
5
10
55

celkem
v BD
do r.2025
5
0
20
0
10
0
5
0
90
20
20
0
10
0
40
0
200
20

5
20
10
5
110
20
10
40
220

celkem
75
110
90
25
1100
185
130
310
2025

v RD
75
105
85
25
780
180
130
250
1630

čistý přírůstek
bytů
do r.2025
5
15
10
5
80
15
5
30
165

Kapacita
druhé bydlení
neobydl. byty + zastavitelných
objekty indiv. ploch (celkem
RD/bytů)
rekr.
r.2009 r.2025
80
85
9
25
30
43
45
50
19
25
30
17
120
130
105
25
30
21
30
35
12
150
160
47
500
550
273

Na 1 RD/byt připadá v průměru za celé řešené území cca (bilančně) asi 1330 m2 zastavitelné
plochy – tj. včetně komunikací a veřejných prostranství a ostatních funkcí přípustných v obytném
území.

Celkem vymezeno zastavitelných ploch určených pro bydlení
Benkovice
Bohučovice
Domoradovice
Filipovice
Hradec nad Moravicí
Jakubčovice
Kajlovec
Žimrovice
celkem

Výměra (ha)
1,10
6,19
2,42
2,08
12,06
3,93
2,66
5,98
36,42

Bilanční odhad počtů RD
9
43
19
17
105
21
12
47
273
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Celkem vymezeno přestavbových ploch pro bydlení
Výměra (ha)

Bohučovice
Domoradovice
Kajlovec
Žimrovice

0,84

Bilanční odhad počtu RD
(3)

0,34

(4)

2,41
0,58

(12)
(2)

c1)3 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY ROZVOJE, VÝROBA A PODNIKÁNÍ
Hospodářské podmínky území, regionu, jsou obvykle rozhodujícím faktorem pro další vývoj
jednotlivých sídel – obcí, významně se promítají i do soudržnosti obyvatel území (sociálních
podmínek). Do značné míry je tomu tak i v řešeném území, avšak ve vazbě na širší region, zejména
Ostravska. Rozhodující význam má nabídka pracovních míst a na ni vázaná úroveň
nezaměstnanosti v celém regionu pohybu za prací.
Údaje ze sčítání v r. 2001 – uváděly 2543 ekonomicky aktivních obyvatel, za prací vyjíždělo
mimo obec - 1147 osob. Do obce dojíždělo za prací 1097 osob. Počet pracovních míst v řešeném
území je v současnosti odhadován asi na 2300 a to zejména v drobném podnikání a službách, menší
míře i průmyslu (Žimrovice) a zemědělství. Obyvatelé Hradce nad Moravicí vyjížděli a vyjíždějí
za prací především do Opavy, Branky u Opavy a omezeně do obcí v širším okolí.
Tab. Ekonomická aktivita obyvatel (ČSÚ, sčítání r. 2001)
územní jednotka ekonomicky podíl nezaměstnaní
míra
EA
podíl EA
–
nezaměstnan v zemědělství v zemědělství
aktivní –
EA
obec
osti
(EA)
část obce
ČR
5253400
51%
486937
9,3%
230475
4,4%
okr. Opava
90675
50%
10405
11,5%
4858
5,4%
Hradec nad M.
2543
51%
221
8,7%
180
7,1%
Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2007, zdroj ČSÚ): celkem 93, z toho:
podnikatelé – fyzické osoby
847
samostatně hospodařící rolníci 41
svobodná povolání
49
(Tyto údaje nevypovídají o počtu pracovních míst v obci)
Míra nezaměstnanosti byla v posledních letech v řešeném území nižší než průměr ČR, kolem 6%
(r.2008). Z celkového pohledu je nutno vnímat možnosti zaměstnanosti obyvatel (včetně možnosti
dojíždění za prací do Opavy), jako jeden z významných pozitivních faktorů pro rozvoj řešeného
území.
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EKOMONICKÝ POTENCIÁL ÚZEMÍ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ, výrobní služby
a podnikání
Zemědělská výroba (VZ)
Zastavitelné plochy pro zemědělskou živočišnou výrobu nejsou navrhovány.
V řešeném území jsou čtyři větší areály – farmy s objekty živočišné výroby, které budou nadále
alespoň částečně využívány (plochy VZ s vymezeným ochranným pásmem) – v Domoradovicích,
Benkovicích, Jakubčovicích.
Ostatní menší areály budou nadále přednostně využívány především pro zemědělskou rostlinou
výrobu, sklady: Filipovice, Domoradovice (malá plocha na severu).
Další areály jsou určeny k přestavbě:
Žimrovice –
nevyužívaný kravín a vepřín. V návrhu ÚPN součást zastavitelné plochy Z1
určené pro bydlení venkovské.
Hradec nad Moravicí – jižně od ZÚ sídla Kajlovce. Určeno k přestavbě na plochu smíšenou
venkovskou - SV - s možností chovu hospodářských zvířat.
nevyužívané budovy zemědělského závodu jsou určené k přestavbě
Bohučovice –
na občanské vybavení komerční – podnikání (OVK) nebo bydlení venkovské
(BV).
Lesní výroba
V řešeném území převažují lesy – tvoří 52% celkové rozlohy – 2261 ha. Pod 50% jen
v Bohučovicích – 11% a Benkovicích – 23%. Jedná se o různověké porosty od 1 do 140 let.
Převažujícím porostním typem je smrčina – 68% s vysokou příměsí buku – 18%, borovice – 4% a
modřínu 3%. Příměsí jsou jedle, douglaska, dub, habr, javor, jasan, akát, bříza, lípa, olše, topol a
vrba.
Do kategorie lesů zvláštního určení spadá cca 150 ha, ostatní lesy jsou hospodářské.
V řešeném území nejsou žádné výrobní ani správní objekty lesní výroby.
Výroba a sklady – lehký průmysl (VL)
V řešeném území jsou soustředěny ve třech lokalitách.
Branecké železárny – do severního cípu katastru Hradce nad Mor.zasahuje část areálu,
stabilizovaná plocha bez územních rezerv.
Bývalý areál Hradecké zemědělské společnosti v Hradci nad Mor. a plochy mezi ul. Žimrovickou a řekou jsou územně stabilizované. Jihozápadním směrem
navazuje rozvojová plocha (VL) – jediná větší v řešeném území.
Kappa Karton Morava s.r.o. – závod na zpracování papíru v Žimrovicích. Je územně
stabilizován. V těsné blízkosti je vymezena menší rozvojová zastavitelná
plocha.
Rozsah ploch pro výrobu a sklady – lehký průmysl, stabilizovaných i navrhovaných
zastavitelných je považován v řešeném území za maximálně možný i dostačující.
Výroba drobná (VD)
Menší provozovny, které však mohou rušit obytné území v blízkosti hlukem, dopravou,
prašností, pachy, záblesky, vibracemi apod.
Zastavitelné plochy pro VD jsou navrženy vždy v dostatečné vzdálenosti od obytného území:
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Domoradovice – Z10 u farmy s živočišnou výrobou
Benkovice – Z7 a Z8 u farmy s živočišnou výrobou
Jakubčovice – Z11 u farmy s živočišnou výrobou
Provozovny drobné výroby mohou být umisťovány v plochách pro výrobu - lehký průmysl
(VL), výrobu zemědělskou (VZ), jednotlivě a podmíněně i ve smíšené obytné venkovské (SV) dle
podmínek stanovených ve svazku I kap. f)..

c1)4 PODMÍNKY PRO ROZVOJ REKREACE A CESTOVNÍHO RUCHU
Hradec nad Moravicí je součástí oblasti cestovního ruchu (CR) č.38 Jeseníky. V ÚPN VÚC
okresu Opava jsou vymezeny rekreační krajinné celky (RKC). Hradec nad Moravicí leží v jádrovém
území RKC Hradecko, jako středisko rekreace a cestovního ruchu vyššího významu.
Většina administrativního území města patří do Přírodního parku Moravice, jehož
nejatraktivnější částí jsou areál zámku a zámeckého parku a údolí Moravice.
Převládá rekreace krátkodobá (víkendová), celostátního až mezinárodního významu. Hlavní
náplní je pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika (Moravice je splavná od Kružberku po soutok
s Opavou, koupání – (Hradec koupaliště, Žimrovice a Domoradovice splav), rybolov, běžecké
lyžování, jezdectví, návštěva kulturních památek a přírodních pozoruhodností.
Možnosti rozvoje rekreace a CR jsou především v doplňování sportovně rekreačních zařízení
v zastavěném území sídel (především sport. a rekreační areály v Hradci n.M. a Žimrovicích),
rozšiřování cykloturistických tras a stezek, zlepšování systému služeb pro návštěvníky a turisty
(ubytování, stravování, dostatečné plochy pro parkování).
Podíl individuální rekreace (chaty, chalupy) je dnes vysoký. Výstavba nových chat, rozšiřování
chatovišť se nepřipouští. Případný nárůst lůžek individuální rekreace může nastat jen jako nárůst
počtu neobydlených bytů využívaných pro rekreaci (chalupy) nebo staveb pro rodinnou rekreaci s
parametry rod.domů - „druhé bydlení“. Mírné zvýšení ubytovacích kapacit hromadné rekreace se
předpokládá spíše v menších zařízeních - v penzionech, ubytovacích hostincích, v soukromí.
Z podílu rekreačních lůžek v řešeném území (viz následující tabulky) je zřejmé, že v menších
sídlech, vzdálenějších od sídla Hradec nad Moravicí je podíl chalup v zastavěném území vyšší
(Filipovice, Domoradovice, Benkovice, Jakubčovice). Chaty se vyskytují především v Žimrovicích,
Benkovicích, Hradci nad Mor. a Domoradovicích – jsou to chatoviště v údolí Moravice, Melečku
a Záviliší.
Územní rezervou pro rozvoj rekreace v dalekém výhledu je záměr na vybudování areálu
přírodního koupaliště, které by vzniklo po ukončení těžby a následné rekultivaci kamenolomu
v Bohučovicích na vodní plochu.
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Ubytovací kapacity v k.ú. v povodí Moravice – počet lůžek
Individuální rekreace
Hromadná rekreace
Sídlo –
katastrální
Letní
Hotely,
Objekty
Objekty
území
stanové
chalupnické individuální penziony,
tábory
podnikové
rekreace (v rekreace
chaty,
zast. území)
autokempy
Hradec nad
0
188
515
0
Moravicí
Kajlovec
0
92
0
0
Žimrovice
0
496
25
100
Domoradovice 32
168
0
120
Filipovice
68
0
0
0
Celkem
100
944
540
220
Ubytovací kapacity v k.ú. mimo povodí Moravice – počet lůžek
Hromadná rekreace
Sídlo
– Individuální rekreace
katastrální
Letní
Hotely,
Objekty
Objekty
území
stanové
chalupnické individuální penziony,
tábory
podnikové
rekreace (v rekreace
chaty,
zast. území)
autokempy
Benkovice
104
204
0
40
Bohučovice
0
0
0
0
Jakubčovice
52
32
0
Celkem
156
236
0
40

Ubyt.
kapacita
celkem

Návrh
ubyt.
kapacity
hromadné
rekreace

703

80

92
621
320
68
1804

20
0
0
0
100

Ubyt.
kapacita
celkem

Návrh
ubyt.
kapacity
hromadné
rekreace

248
0
84
332

20
40
40
100

c1)5 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ
(viz. výkresová část odůvodnění – II.1. koordinační výkres)
PŘÍRODNÍ A KRAJINÁŘSKÉ HODNOTY
V území Hradce nad Moravicí převažují lesní pozemky: tvoří je 2 261 ha lesů – tj. 51% z celého
území obce (řešené území Hradce nad Moravicí má 4 405 ha). Lesy převažují v jižní části řešeného
území.
Zemědělská půda tvoří jen 39% z celkové rozlohy obce – 1 706 ha, z toho orné půdy je 60% =
1 028 ha, trvalých travních porostů 34% = 574 ha. Zemědělská půda převažuje v severní části
řešeného území.
O krajinářských hodnotách řešeného území – obce Hradec nad Moravicí - svědčí skutečnost, že
většina (jižní část) patří do Přírodního parku Moravice, zbývající část je označena (viz
Koordinační výkres návrhu ZÚR - MSK) jako území se zvýšenou estetickou hodnotou. Přírodní park
Moravice zřídil OkÚ Opava vyhl.č.j.03/94, ze dne 1.9.1994 a pojímá v sobě nejhodnotnější území
okresu Opava po stránce přírodní. Vyhláška obsahuje 9 článků, které určují jeho vymezení, poslání,
ochranu, územní řízení a stavební činnost, zemědělství, péči o les, myslivost a rybářství, všeobecné
povinnosti. Většina ustanovení omezuje nebo zakazuje zejména rušivé činnosti, nepřiměřené
stavební nebo pěstební zásahy, usměrňuje se pohyb a pobyt pěších turistů, cykloturistů apod.
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Posláním parku je zachování krajinného rázu jihozápadní části okresu Opava s jeho přírodními
a estetickými hodnotami a využití půvabů této krajiny ke zotavení návštěvníků a k jejich poučení.
V k.ú. Kajlovec a k.ú. Jakubčovice se vyskytují památné stromy – lípy malolisté.
V k.ú.Kajlovec jde o strom stáří cca 250 let, obvod kmene 430 cm. Je to krajinná dominanta
u silnice Opava-Kajlovec mezi silnicí a rybníkem před vjezdem do Kajlovce. V k.ú.Jakubčovice jde
o strom o obvodu kmene 430 cm, stáří cca 200 let. Je to krajinná dominanta na levé straně silnice
Hradec-Jakubčovice, v blízkosti místního hřbitova, asi 1km od sídla.
Nejvýznamnější a nejhodnotnější z hlediska přírodního a krajinářského jsou:
- Národní přírodní rezervace Kaluža (zasahuje do jižního okraje území) Byla vyhlášena
výnosem MK č.j.10.750/69-II/2 z 29.10.1969 na katastrálním území Lesní Albrechtice a Žimrovice.
Cílem ochrany je zachovat, případně zlepšit celkový stav a strukturu lesního komplexu. Jedná se
o převážně původní bukové porosty středního stáří a porosty staré, pomístně s podrostem. Dalšími
dřevinami jsou klen, mléč, jasan, habr, jilm. Z chráněných rostlinných druhů se vyskytuje Lilium
martagon.
- Evropsky významná lokalita NATURA 2000 Údolí Moravice V řešeném území zahrnuje vodní
tok Moravice od okraje zastavěného území Hradce až po ústí Mlýnské strouhy do Moravice včetně
nivy pravobřežního přítoku - Bukovického potoka, větší části zámeckého parku a přilehlých lesů,
které jsou součástí regionálního biocentra Hradecké - včetně uvažovaného rozšíření RBC dle
návrhu ZÚR-MSK.
KULTURNÍ A HISTORICKÉ HODNOTY
V Hradci nad Moravicí jsou evidovány tyto národní kulturní památky, nemovité kulturní památky a
památkové zóny, ochranná pásma:
- městská památková zóna Hradec nad Moravicí, dána Vyhláškou MK č. 108/2003 Sb. ze dne 1.
dubna 2003
- národní kulturní památka“ zámek č.p. 1 s areálem“, dána Nařízením vlády č. 132/2001 Sb.
ze dne 28. března 2001. S evidenčním číslem 396 38/8-1382 je tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích parc. č. 679/1, 679/2, 1317, 1318, 1319,1320,1751,1752,1753
– včetně těchto pozemků.
Jako národní kulturní památka jsou zapsány tyto objekty a areály (viz koordinační výkres):
• 8-1382/1 - Bílý zámek
• 8-1382/2 - Bílá věž
• 8-1382/3 - Červený zámek
• 8-1382/4 - provozní budova
• 8-1382/5 - hradební teď s věžovou průjezdní branou
• 8-1382/8 - hodinová věž
• 8-1382/9 - hradební zeď
• 8-1382/10 - zámecký park
- nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, dle zákona
č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou (viz koordinační výkres):
• 21274/8-1384 - slovanské sídliště, osada lidu kultury slezské a slezsko-platěnické, osada
lidu s kanelovanou keramikou
Jako nemovitá kulturní památka jsou v zámeckém areálu národní kulturní památky evidovány a

24

v koordinačním výkrese zakresleny:
• 8-1382/6 - bývalá hospodářsko-správní budova
• 8-1382/7 - domek bývalého zámeckého kastelána
a další objekty, které v koordinačním výkrese zakresleny nejsou:
• 8-1382/11 - kamenná ohradní zeď parku s branami
• 8-1382/12 - Beethovenova busta
• 8-1382/13 - pionýrský památník
• 8-1382/14 - plastika ženy
• 8-1382/15 - vyhlídky
• 8-1382/16 - kameny
• 8-1382/17 - bílý most
• 8-1382/18 - býv. tenisové hřiště Lichnovských
• 8-1382/19 - lávka
• 8-1382/20 - most
• 8-1382/21 - žimrovický splav
• 8-1382/22 – schodiště
Mimo zámecký areál evidovány:
19003/8-1383 - areál farního kostela sv. Petra a Pavla (Hradec n. M.), který obsahuje
• 8-1383/1 - farní kostel sv. Petra a Pavla
• 8-1383/2 - kapli sv. Jana Nepomuckého
• 8-1383/3 - ohradní zeď s branami
další kulturní památky jsou rozptýleny v sídlech města:
• 21207/8-2975 - kaple na Pivovarské ulici (Hradec n. M.)
• 29284/8-2545 - kaple sv. Jakuba apoštola, hřbitovní (Hradec n. M.)
• 32860/8-3073 - kaple sv. Jana Nepomuckého, u cesty k zámku (Hradec n. M.)
• 14682/8-1459 - soubor 14 zastavení křížové cesty, tzv. Kalvarie u cesty směrem na
Kajlovec (Hradec n. M.)
• 36460/8-1327 - boží muka, SZ od sídla mezi třemi lipami (Benkovice)
• 25904/8-2976 - boží muka, proti samoobsluze, parc. č. 325 (Benkovice)
- Hradec nad Moravicí ochranné pásmo kulturní památky zámek a park na Hradci u Opavy,
stanovené rozhodnutím ONV v Opavě ze dne 5. dubna 1966
OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH, PŘÍRODNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH
HODNOT ÚZEMÍ – které jsou zároveň limity využití území vyplývající z právních předpisů
a správních rozhodnutí – a je zajišťována těmito předpisy.
V Hradci nad Moravicí jsou to všechny jmenované v předcházejícím textu:
- městská památková zóna Hradec n. Mor.
- národní kulturní památka zámek Hradec nad Moravicí
- nemovité kulturní památky
- ochranné pásmo kulturní památky zámek a park na Hradci u Opavy
- Přírodní park Moravice
- Národní přírodní rezervace Kaluža
- evropsky významná lokalita NATURA 2000 Údolí Moravice
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Způsob OCHRANY KRAJINY vyplývající z typologie krajiny a příslušnosti řešeného území do
krajinné oblasti Nízký Jeseník je vysvětlen v kap. c4).
ZA PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU JSOU POVAŽOVÁNY:
- areál vodního díla bývalé Weisshunovy papírny jako unikátní technický a stavební doklad
dokumentující využití vodní energie ve 2. polovině 19. století. Jsou to tyto objekty: horní
náhon, Weisshunův splav, dva akvadukty
- soubory zbytků opevnění. Je to především menší vojenské opevnění na vrchu Hanuše a
pozůstatky opevnění na vrchu Kalvarie - obě v k.ú. Hradec nad Moravicí. Tři další pozůstatky
opevnění se nacházejí v k.ú. Jakubčovice.
Areál vodního díla i zbytky opevnění jsou dle sdělení Národního památkového ústavu
ústředního pracoviště v Praze v návrhu na prohlášení za kulturní památku.
Návrhem územního plánu nejsou tyto památky dotčeny - jsou zakrresleny v koordinačním výkrese.
CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY, dle odst. 2, § 22 zákona
č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů

c2) ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH A SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
c2.1)ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
Zastavěné území obce Hradec nad Moravicí bylo vydáno opatřením obecné povahy v prosinci v
r. 2010. V návrhu územního plánu bylo vydané ZÚ upraveno podle aktuální katastrální mapy a
údajů z KN jen v několika málo místech: v Bohučovicích byla do ZÚ zahrnuta celá pozemková
parcela č. 1154/2 rodinného domu. V Benkovicích byla zahrnuta parcela se stavbou RD (č. 292/2).
V Žimrovicích bylo ZÚ rozšířeno o obslužnou komunikaci, která zajišťuje přístup k RD na
pozemcích parc. č. 1258 a 1145. V Jakubčovicích bylo ZÚ upraveno tak, že do něj patří celá plocha
hřiště ne jen část (parc. č. 649).

c2.2)STÁVAJÍCÍ STRUKTURA SÍDEL
Hradec nad Moravicí sestává z osmi samostatných sídel vzájemně oddělených plochami lesů
a polí. Městská část Hradce nad Moravicí je stavebně srostlá s obcí Branka.
Všechna katastrální území Hradce nad Moravicí – Hradec nad Moravicí, Kajlovec, Žimrovice,
Bohučovice, Jakubčovice, Benkovice, Domoradovice a Filipovice obsahují sídla sevřeného tvaru
s koncentrovanou zástavbou, pro která byl v r. 1966 vymezen intravilán.
V Hradci nad Moravicí se již částečně projevuje struktura městského typu se zónami bydlení,
výroby, služeb, s ne zcela jasně vymezeným a utvářeným jádrem (centrem).
Pro podobu všech částí města byl určující výrazný terénní reliéf s dominujícím zámkem, řekou
Moravicí a její nivou.
Hradec nad Moravicí (viz schéma na konci kap. c2)
Zastavěné území Hradce nad Moravicí je rozděleno řekou Moravicí na dvě části:
1. severní část města – Pod Hanuší – v ní převažují plochy individuálního bydlení městského
charakteru (vilové čtvrti), na jejichž okraji jsou dvě výrobní zóny (Branecké železárny
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a Hradecká zemědělská společnost). Urbanistickou strukturu ploch individuálního bydlení
tvoří jednoduchý pravidelný rastr s objekty rodinných domů jednopodlažních –
dvoupodlažních. V prostoru Pod Hanuší se již v urbanistické struktuře objevují na měřítko
města příliš dlouhé přímé jednotvárné ulice lemované rodinnými domky. Zóna
individuálního bydlení se prolíná s plochami hromadného bydlení – bytových domů,
občanské vybavenosti a ploch podnikatelských aktivit. Nejvíce podnikatelských aktivit
vzniká v zástavbě u silnice I/57
2. jižní část města – okolí zámku s historickým jádrem a místní část Podolí. Zde zcela jasně
dominují plochy bydlení, služeb, sportu a rekreace. V plochách bydlení jsou zastoupeny
plochy individuálního bydlení městského charakteru (městské vily a řadové domky) a
plochy hromadného bydlení (bytové domy). Největší koncentrace bytových domů je
v Podolí u ul.Na Týlovách. Na stejné ulici je i nová výstavba řadových rodinných domů.
Historický půdorys si zachovává část města podél ul. Podolské, Pivovarské, Zámecké
a na Městečku. V části vymezené ul. Podolskou a Opavskou je kumulováno nejvíce
podnikatelských aktivit v oblasti prodeje zboží a služeb.
V jižní části města a pravém břehu Moravice je největší městský sportovní areál, navazuje
na ostroh mezi řekou Moravicí a potokem Hradečná s dominantou zámku. Celý komplex
zámku včetně zámeckého parku je nejatraktivnější částí města.Tato část města téměř nemá
územní rezervy pro rozvoj. Bariérami jsou: sklon terénu – geomorfologie, niva Moravice,
chráněné objekty a soubory, krajinná a přírodní hodnota přírodního parku Moravice.
Stávající zástavba je jedno až třípodlažní, bytové domy tří až čtyř podlažní.
V okrajových plochách (podél Závilišího potoka) navazují na obytnou zástavbu plochy
rekreačních chat.
Severní a jižní část města je vždy rozdělena také silnicí I/57. Do severní části města zasahuje
železniční trať, která zde končí. Řeka Moravice je významným a cenným kompozičním prvkem,
silnice I/57 je významnou kompoziční osou ovšem vzhledem k dopravní zátěži silně
problematickou.
Město je tedy prostorově rozděleno řekou a silnicí do čtyř kvadrantů (viz. příloha na konci
kapitoly C2).
Toto členění města přináší četné problémy, snížení průchodnosti města přes řeku a silnici I.třídy.
Z kompozičního hlediska je nejvýznamnějším prvkem ostroh se zámeckým areálem, který je
významnou dominantou, uplatňující se v dálkových pohledech i pohledech z ulic města.
Kajlovec
Kajlovec leží v údolí podél silnice I/57 a potoka Hradečná,přímo pod prudkým svahem zámku.
Území katastru je velmi malé a rovná se v podstatě zastavěnému území. Založením je Kajlovec
silnicovou vsí, přípotoční se všemi kladnými i negativními doprovodnými jevy: obtížné příčné
propojení (potřeba častého přemostění potoka), horší urbanistická ekonomie( jednostranné
obestavění místní komunikace). Kladem je dostatek zeleně podél potoka. Kajlovec nemá výraznou
dominantu ani centrum. Podlažnost se pohybuje v rozmezí od jednoho do dvou podlaží. Z hlediska
funkčního využití převažuje individuální bydlení.
Žimrovice
Vznikly na soutoku Moravice s potokem Meleček. Žimrovice se vyvíjely jako soustředěná ves
s řádkovým půdorysem. Tento typ vesnic nemívá jednoznačně vymezené centrum. Sil. III/44334
je hlavní urbanistickou osou. U ní jsou nejvíce soustředěna zařízení občanské vybavenosti. Zástavba
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se rozvíjela ve dvou úrovních: v nivě řeky, kde leží převážná část sídla a ve vyšších polohách Horka
a kolem kaple. V zastavěném území se významně uplatňují oba vodní toky. Silueta sídla postrádá
obvyklé dominanty (kostel, radnice apod.). V Žimrovicích je dominantou papírna. Strukturu
původní zástavby narušují také tří až čtyř podlažní bytové domy. Pozoruhodné jsou průhledy
ze Žimrovic na zámecký komplex od čistírny odpadních vod, z Horky nebo z návrší Na skalce.
Benkovice
Dle půdorysu se řadí k návesním vsím. Centrum obce - náves trojúhelníkového tvaru je dnes
zastavěna. Sídlo je kompaktní, zástavba bez proluk. Urbanistickou osu tvoří silnice III/44335.
Zástavba si dochovala svůj původní charakter a urbanistickou strukturu, dominantou je kostel.
Mimo obytné území je situován zemědělský areál. Rušivě působí jednopodlažní objekt prodejny
smíšeného zboží s plochou střechou a několik podobně řešených rodinných domků. Silueta vsi
se v krajině neuplatňuje.
Domoradovice
Sídlo lze zařadit mezi menší silniční vsi. Nemá náves ani jednoznačné centrum. Kaple je
nejvýraznějším objektem v zástavbě, není však dominantou. Zástavba rodinnými domy leží po obou
stranách sil III/44334, která je hlavní urbanistickou osou. V jižním okraji sídla je zemědělský areál.
Terén v zastavěném území je svažitý. V pohledech v krajině se uplatňuje tato část vsi.
Filipovice
Filipovice jsou ulicovou vsí, s těsnějším řadovým zastavěním. Centrum není jednoznačně
vymezeno, lze za něj považovat okolí kaple. Urbanistickou osou je místní komunikace vedena
ve směru sever – jih, oboustranně obestavěná. Silnice prochází mimo zastavěné území. Většina
domů je dnes využíván jako rekreační chalupy. Architektonicky zajímavými a hodnotnými objekty
jsou hasičská zbrojnice a kaple. Zástavba nemá dominanty. Osada Zábřemí vznikla obestavěním
krátkého úseku účelové komunikace. Ves ani osada se v pohledech v krajině neuplatňuje.
Bohučovice
Sídlo leží na severovýchodním svahu, je návesní vsí. Náves je menší a zčásti otevřená.
Urbanistickou osu tvoří silnice III/4648, která prochází středem zastavěného území. K ní jsou
orientované všechny objekty občanské vybavenosti. V zástavbě je dominantou kostel sv. Máří
Magdaleny. Zemědělský areál leží v severovýchodním okraji zastavěného území.
Ves se projevuje pouze v pohledech z kopce Přílet.
Významnou „negativní“ dominantou uplatňující se i v dálkových pohledech je komplex
strojního vybavení rozlehlého kamenolomu, který je situován mezi Bohučovicemi a Jakubčovicemi.
Jakubčovice
Jakubčovice jsou typickou návesní vsí. Na návsi ve tvaru obdélníka jsou situovány kaple,
kulturní dům, obchod, hospoda. Umístění prodejny Jednoty včetně jejího vzhledu působí rušivě.
Hlavní urbanistickou osou je komunikace III/4648 od Hlubočce, příčnou osu tvoří komunikace
III/4631 od Skřípova. V křižovatce vznikla náves. Obraz sídla v krajině je téměř nečitelný.
Jakubčovice leží v členité území a v pohledech se uplatňuje pouze věžový vodojem na návrší.
Za jižním okrajem zastavění leží zemědělský areál.
c2.3) NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Hradec nad Moravicí
Městská část Hradce nad Moravicí je rozdělena na 4 kvadranty, které mají různé možnosti
rozvoje i využití (viz příloha ke kap. c2))
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Severní část města – 1. kvadrant
V návrhu územního plánu se zde lokalizuje největší rozvojová plocha pro bydlení – Z1. V ploše
se předpokládají rodinné domy, omezeně „viladomy“, plochy pro denní rekreaci, veřejná zeleň,
hřiště – veřejná prostranství. Příprava této největší lokality vyvolá společně s částečnou přeložkou
plynovodního potrubí STL i přeložku VN 22kV, která plochu protíná v několika místech. Vzhledem
k jinak omezeným rozvojovým možnostem města bude třeba lokalitu Z1 využít racionálně.
Plocha mezi železniční tratí a silnicí I/57 – P1 je navržena k přestavbě na plochu smíšenou,
obytnou městskou (SM), tzn., že by zde mělo dojít k významnému úbytku bytového fondu, jeho
přeměně na občanskou vybavenost nerušivého charakteru (prodej zboží, poskytování služeb,
kanceláře, obchodní zastoupení, stravovací zařízení, ubytovací funkce apod.).
Plocha nákladové části železniční stanice (při západním okraji železniční tratě) je navržena
(také vzhledem k blízkosti bytových domů) ke změně na občanské vybavení komerčního typu
(OVK) – Z14.
V prostoru mezi ul. Slezskou a Žižkovou je navrženo umístit plochy bydlení městského – Z3
a Z4 a plochy pro občanské vybavení komerčního typu (OVK) – Z15. Podmínkou je zajištění
odvodnění této plochy.
V návaznosti na areál Hradecké zemědělské společnosti se navrhuje umístění ploch výroby
a skladů – lehký průmysl (VL). Pro snížení kolizních bodů ve vztahu výroby a bydlení se navrhuje
přemístění hlavního vjezdu do areálu Hradecké zemědělské společnosti z navržené místní
komunikace. Po obvodě se předpokládá pás ochranné zeleně, která mimo jiné i opticky odcloní tuto
plochu od hlavních komunikačních tahů.
V ostatních částech tohoto kvadrantu nedochází ke změnám a územní plán respektuje
stávající urbanistickou strukturu.
Severní část města – 2. kvadrant
Urbanistická struktura se zde zachovává. Tato část města je územně za stabilizovaná. Zástavba
podél silnice I/57 je navržena k postupné přeměně obytné funkce na funkci smíšenou obytnou
městskou (SM) – přestavbové plochy P2 – P10. Postupně bude převažovat prodej zboží,
poskytování služeb, kanceláře, obchodní zastoupení, stravovací zařízení, ubytovací funkce apod.
Tato hlavní městská třída bude vždy i po realizaci přeložky I/57 nejrušnější komunikací města, pro
bydlení méně vhodná.
Jižní část města – 3. kvadrant
Také zde převažuje bydlení městského typu (BM) - stabilizované. Nové zastavitelné plochy (pro
rodinné domy – Z5 a Z6) - Z10 a Z11 jsou navrženy v minimálním rozsahu - více vhodných a
využitelných lokalit zde není. V ploše Z5 s předpokládá, že směrem k ulici vedoucí kolem hřbitova
budou umístěny zahrady.
V ploše Z20 se navrhuje rozšíření hřbitova. Rozšiřování zastavitelných ploch východním
směrem již bude obtížné – jsou zde prudší svahy.
V lokalitě Na Vysokém a Záviliší se doplňuje zastavěné území o drobné plochy pro bydlení
městské (BM) - Z10 a Z11.
Problémem 3. kvadrantu je doprava. Jednosměrné obslužné komunikace, úzké veřejné prostory,
podél nich. Proto je rovnoběžně s ulicí Na Tylovách ponechána možnost - rezerva - pro napojení
ulice na silnici III. třídy do Bohučovice, která „uleví“ provozu na ulici Na Tylovách a zlepší
dopravní obsluhu hřbitova.
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Jižní část města – 4. kvadrant
V této části města se mísí bydlení, občanské vybavení, služby, sport a rekreace. Zde se navrhuje
rozšíření stávajícího městského sportovního areálu – Z19 - plošně a obsahově nejvýznamnějšího
v řešeném území.
Součástí tohoto kvadrantu je plocha smíšená obytná centrální (CS) – centrum města, prostorově
uzavřená - možné budou změny staveb nebo dostavba jednotlivých proluk.
Pod „Městečkem“ u silnice I/57 se navrhuje centrální parkoviště Z7 (D-1). Vyřeší se tím
problém parkování pro návštěvníky zámku a uvolní se prostory u „Červeného zámku“ pro pěší
provoz. Navrhované dvojí pěší propojení parkoviště se zámkem a Městečkem není dlouhé, ale vede
příkrým svahem (schodiště, rampy, lanovka?). V ploše parkoviště se doporučuje umístit minimální
zázemí se základními službami (občerstvení, WC, inf. centrum, suvenýry, služby spojené s hlídáním
parkoviště, apod.).
Obytné území v těsné blízkosti silnice I/57 je navrženo k postupné přestavbě na plochy smíšené
obytné městské (SM) - P11 a P12 - z důvodů vysoké dopravní - hlukové - zátěže.
V ostatních částech tohoto kvadrantu nedochází ke změnám a územní plán respektuje stávající
urbanistickou strukturu.
Celek „4.kvadrantu“ obsahuje architektonicky a urbanisticky nejhodnotnější části města.
Ochrana jednotlivých vybraných staveb, souborů, územních celků je zajišťována příslušnými
právními předpisy a správními rozhodnutími. V podmínkách pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití je u všech funkčních ploch „4. kvadrantu“ zdůrazněna podmínka uplatňovat vyšší
nároky na architektonicko-urbanistickou, estetickou úroveň staveb, souborů, ploch.
Kajlovec
V Kajlovci jsou navrženy nové plochy pro bydlení venkovské (BV) v jižní části sídla - Z3
a menší plochy ve střední a severní části - Z2 a Z1. V jižní části sídla je v ploše bývalé zemědělské
výroby navržena přestavbová plocha P4 – smíšená obytná venkovská (SV) umožňující zde postavit
RD a u něj ve stávajících halách podnikat. Přestavbová plocha P2 a P5 pro bydlení venkovské (BV)
umožňuje stavět RD zčásti v ploše dnešních zahrádek se zahrádkářskými chatkami. V zastavitelné
ploše Z4 – smíšené obytné venkovské (SV) se předpokládá např. chov koní s bydlením vlastníka.
Přestavbová plocha P3 – dnešních zahrádek a zahradních chatek - se navrhuje pro bydlení
smíšené venkovské (SV) - vhodné vzhledem k poloze pro podnikání.
V přestavbové ploše P1 se počítá s umístěním podnikání nebo občanského vybavení, v rámci
plochy smíšeně obytné venkovské (BV) v zastavitelné ploše Z5 s plochou pro občanské vybavení
komerčního typu (OVK).
Území sídla bezprostředně navazuje na zámecký park a areál zámku. V podmínkách pro využití
ploch je stanoveno dbát na vyšší úroveň architektonicko-urbanistických úprav budov,
umisťovaných staveb, estetickou úroveň úpravy veřejných prostranství. V zastavitelných plochách
Z1, Z2, Z3, P2 a P5 si vymínil Národní památkový ústav prověření změn v území územními
studiemi (pozn. z dřívější větší plochy P2 byl vyčleněn pozemek realizovaného RD a plocha se
rozdělila na dvě menší - P2 a P5).
Žimrovice
Území sídla je dosti členité. Možnost rozvoje z jihovýchodu limituje řeka Moravice a k ní
prudce klesají zalesněné masivy Bukoviny a Kaluže. Další omezení představují koridory
nadřazených tras technické infrastruktury (OOV,VTL, VN).
V zastavěném území jsou ještě rezervy v zahradách. Rozvoj bydlení je navržen severně od
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zastavěného území do jihovýchodních svahů. Tyto plochy jsou ohrožené erozí, proto je navrženo
jejich zabezpečení protierozními opatřeními (NS-4) - zalesnění, zatravněné průlehy a odvodňovací
příkopy. Úpravy se týkají širšího území.
V Žimrovicích je navržen větší rozsah zastavitelných ploch pro bydlení (BV) – Z1 a Z3.
Důvodem je nedostatek vhodných ploch v Hradci nad Moravicí. Lze předpokládat, že zájemci o
stavbu rodinných domů v městské části Hradce nad Moravicí se budou orientovat i na nejbližší větší
sídla – Žimrovice a Bohučovice.
Ve vazbě na rozšíření ploch bydlení i rekreační význam obce je navrhována plocha pro občanské
vybavení komerční (OVK) – Z13 a navazující veřejné prostranství – veřejná zeleň (PZ) – Z12.
V Žimrovicích se předpokládá zvýšený zájem o kapacity obslužné – komerční – občanské
vybavenosti nejen pro bydlící obyvatele, ale i rekreanty – návštěvníky přírodního parku a uživatelů
blízkých chatovišť v údolí Melečku a Moravice. Sportovně-rekreační areál v nivě Moravice (RS) je
územně stabilizovaný, lze ho však využíván jen v míře, kterou umožňuje poloha v záplavovém
území a aktivní zóně.
V zastavitelné ploše Z1 se navrhuje zrušení obou areálů 1. Hradecké zemědělské a.s. Obě
plochy jsou určeny k přestavbě pro bydlení venkovské (BV). Vzhledem k rozsahu ploch Z1 a Z3,
prolínání zastavěného území, svažitému terénu i nejednoznačné dopravní obsluze je využití obou
ploch včetně pozemků mezi nimi podmíněno prověřením územní studií.
Benkovice
V územním plánu se vzhledem k možnosti zastavění zahrad podél záhumenních cest navrhují
nové plochy pro bydlení pouze v menším rozsahu v okrajových částech sídla většinou jen pro
jednotlivé RD.
Pro drobnou výrobu – řemeslnou výrobu, výrobní služby (VD) se navrhuje k přestavbě
nevyužívaná část zemědělského závodu a nové menší navazující plochy P1, Z7. Tyto plochy budou
od zastavěného území pohledově izolovány lokálním biokoridorem ÚSES, který tak bude plnit
i funkci ochranné zeleně.
V severozápadním a jižním okraji sídla jsou vymezeny rezervy pro bydlení venkovské (BV).
V jižní části obce je jejich budoucí využití podmíněno realizací protierozních opatření –
odvodňovací příkopy a zatravnění.
Domoradovice
Potřebný rozvoj sídla bude zabezpečován zčásti stavěním v prolukách, i v plochách na zastavěné
území navazujících. Lokality vhodné pro rodinné domky jsou situovány v okrajích sídla.
V jižním okraji zastavěného území vedle farmy ŽV je navrhována přestavbová plocha P1 jako
(OV) – občanské vybavení veřejné infrastruktury - pro zájmovou činnost dětí a mládeže. Součástí
zastavitelné plochy Z9 je i dostatečně široký pás ochranné zeleně vymezený vůči farmě ŽV.
Rozvoj podnikatelských aktivit je navržen v ploše Z7 jako občanské vybavení komerčního typu
(OVK) a Z10 jako výroba drobná (VD).
V jihovýchodním okraji navazuje na zastavěné území a zastavitelné plochy vymezená územní
rezerva pro bydlení venkovské (BV).
Filipovice
Je navrženo doplnění ploch pro rodinné domky v obou samostatných částech sídla –
ve Filipovicích i Zábřemí. V zástavbě Filipovic se nachází více proluk, které jsou navrženy pro
bydlení venkovské (BV) – Z6, Z8,Z12.
Ve Filipovicích se navrhuje vybudování univerzálního hřiště pro míčové hry - rekreace
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sportovní (RS) – plocha Z14; v Zábřemí je navrženo pro tyto účely využít zastavitelné plochy Z2,
Z4.
Ve Filipovicích se předpokládá zvýšený zájem o stravovací zařízení – vzhledem k blízkému
poutnímu místu za hranicí řešeného území – zastavitelné plochy pro bydlení venkovské (BV)
umožňují i stavby stravovacích zařízení – občanského vybavení.
V případě zájmu o výrobní služby a podnikání, je možno tyto aktivity umísťovat v zemědělském
areálu u příjezdu do obce ze silnice III. třídy.
Bohučovice
Rozvojové plochy jsou soustředěny především do severozápadního okraje sídla a dále ve směru
podél silnice na Hradec, jako zastavitelné plochy Z1, Z2, Z4. Na jihu pak větší plochy Z10 a Z11vše
pro bydlení venkovského (BV). Zastavitelné plochy Z2 a Z4 se doporučuje využít až po
„vyčerpání“ všech ostatních možností – vzhledem k nutnosti budovat zde chybějící dopravní a
technickou infrastrukturu.
Před zahájením výstavby v zastavitelných plochách na severu i jihu sídla je třeba provést
protierozní opatření, které spočívají ve stavbě odvodňovacích příkopů a zatravnění i zalesnění části
intenzivně zemědělsky využívaných ploch (NS-4).
Podobně jako v Žimrovicích, tak i v Bohučovicích je navržen větší rozsah ploch pro bydlení než
jaký by odpovídal pouze potřebě obou sídel. Je to proto, že část potřeby rozvojových ploch pro
bydlení – kterou nelze uspokojit přímo v Hradci – je „přenesena“ do nejbližších, dopravně dobře
dostupných sídel – Žimrovice a Bohučovice.
V návrhu územního plánu je vyznačeno budoucí možné využití plochy povrchové těžby
v kamenolomu. Ve výhledu by měla být provedena rekultivace území na rekreační plochy
s přírodním koupáním a se zázemím služeb.
Plocha sportoviště zůstává v jižním okraji zastavěného území – (RS) – kde je navrženo mírné
požadované rozšíření – Z13. V severovýchodním okraji sídla je navržena menší plocha pro hřiště –
Z5.
V severovýchodním okraji Bohučovic se navrhuje zrušení zemědělské výroby v areálu 1.
Hradecké zemědělské a.s. a její využití pro občanské vybavení komerčního typu (OVK) –
přestavbové plochy P1 a P2 – pro různé služby.
V severním okraji sídla je vymezena územní rezerva pro bydlení venkovské (BV) v návaznosti
na Z4.
Jakubčovice
Rozvoj sídla se navrhuje především za jižním a jihovýchodním okrajem zastavěného území –
zastavitelné plochy Z2, Z6, Z8, Z10; jsou určeny pro rozvoj bydlení venkovského (BV). Územní
rezerva pro bydlení navazuje na jihovýchodní okraj zastavěného území a zastavitelné plochy – Z6 a
Z2.
V Jakubčovicích je navržen koridor územní rezervy pro přeložku silnice III/4648, což by snížilo
dopravní zatížení silnice v zastavěném (obytném) území sídla. Mezi přeložkou a zastavěným
územím sídla je vyznačená výhledová možnost pro rozvoj bydlení (BV). Využití této plochy by
přišlo v úvahu až po vyčerpání ostatních zastavitelných ploch a územních rezerv v celém řešeném
území, eventuálně v souvislosti se zvýšeným zájmem o rodinné domy a rodinnou rekreaci po
vybudování výhledového rekreačního areálu v prostoru lomu v Bohučovicích. Do územního plánu
by tato lokalita mohla být zapracována až po prověření územní studií formou změny.
Je navrženo rozšíření hřbitova včetně parkoviště před jeho vstupem.
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Pro drobnou výrobu (VD) je navržena zastavitelná plocha v jižní části sídla – Z11. Vzhledem
k izolované poloze je pro tyto účely výhodná.
Mimo zastavěné území sídla – více než 1 km za jeho jižním okrajem zůstává územně
stabilizovaný zemědělský areál živočišné výroby s vyhlášeným ochranným pásmem.
Ve farmě společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. – blíže k zastavění - je dnes zrušena živočišná
výroba. Protože však tento areál leží také dále od obytného území sídla, je zde ponechána možnost
pro obnovu živočišné výroby. Mezi obytným územím a jeho „výrobní zónou“ zůstane
nezastavitelná plocha částečně s návrhem zalesnění (NS, NS – 4).
V jižní části obce, v blízkosti lesa, je navržena – v souladu se záměrem ZÚR MSK čistírna
odpadních vod – Z12.
c2.4) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH.
Přehledně a úplně jsou všechny zastavitelné plochy uvedené v tabulkách v kap. c2) textové části
I. územního plánu a zakresleny v hlavních výkresech I.1. Základní členění území a I.2. Urbanistická
koncepce.
Největší zastavitelná plocha – DZ4 je vymezena pro obchvat silnice I/57, vedený řešeným
územím převážně v k.ú. Hradec nad Moravicí, kratším úsekem v k.ú. Bohučovice. Vymezení
zastavitelné plochy DZ4 bylo odvozeno z vyhledávací studie pro silnici I/57 (viz podklady, kap. a2)
tak, že zastavitelná plocha zahrnuje těleso navrhované přeložky (zářezy a násypy včetně napojení
na komunikační síť řešeného území) a plochu ochranného pásma silnice I. tř. (50 m od osy na
každou stranu). Zastavitelná plocha DZ4 tedy zahrnuje i podpovrchové úseky (tunely) a úseky
silnice vedené po (někdy dlouhých) mostech.
Některé plochy dopravní infrastruktury - D - které jsou v hlavním i koordinačním výkrese
vyznačeny jako plochy změn nejsou jako zastavitelné vyznačeny ani když jsou zařazeny do VPS.
Jsou to případy stavebních úprav existujících tras a ploch např. stavební úpravy průtahu silnice I/57
nebo silnic v Domoradovicích, Žimrovicích.

c2.5) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Zeleň zastavěného území tvoří vzhledem k převažující individuální formě zastavění sídel
především soukromá zeleň zahrad, v menší míře zeleň obytná u bytových domů zahrnutá především
v plochách (BV), (BM), částečně (ZU).
Zahrady a sady, které z různých důvodů nemohou být zastavěny – nejsou k zastavění vhodné,
jsou zahrnuty do urbanizované zeleně (ZU) – mohou mít funkci ochranné zeleně. Do (ZU) patří
také hřbitovy (ZU – 1 - v Hradci a Jakubčovicích) a zahrádkářské osady – (ZU – 2, největší
v Hradci nad Mor. u cesty do Bohučovic). Zahrádkářské osady nejsou pro řešené území vhodnou
formou rekreace – rozšiřování proto není přípustné.
Funkci veřejné zeleně pro každodenní krátkodobou rekreaci plní v řešeném území rekreačně
atraktivní krajina – lesy a krajinná zeleň v blízkosti zastavěného území všech sídel – (NL), (NP),
(NS) a hlavně rozsáhlý a atraktivní zámecký park – jako součást plochy přírodní – (NP).
Nároky na parkové úpravy – veřejnou zeleň, označené v ÚPN jako veřejná prostranství – zeleň
(PZ) budou ve venkovských sídlech řešeného území z výše uvedených důvodů minimální.
Jako (PZ) – veřejná prostranství, zeleň jsou v řešeném území označeny:
- V Hradci nad Moravicí parkové úpravy v blízkosti nádraží a veřejná zeleň v Podolí
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-

V Žimrovicích lesík mezi zástavbou u ulic Horka a Meleček a dvě navrhované plochy
parkových úprav – menší v Horce, větší v sousedství „nového centra“ – Z10 a Z12
u zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost (OVK) - „nového centra“.
Veřejná prostranství – veřejná zeleň bude taky součástí největších dvou zastavitelných ploch
určených pro bydlení, označených jako Z1 – v Hradci nad Moravicí pod Hanuší a Z1
v Žimrovicích. Konkrétní umístění veřejných prostranství – zeleně v obou zastavitelných plochách
bude řešeno v územních studiích, které jsou pro obě zastavitelné plochy stanoveny jako podmínka
pro prověření změn v území..
Zeleň podél vodních toků doplňuje systém sídelní zeleně v zastavěném území, především podél
Moravice v Hradci a Žimrovicích, i podél menších toků – Hradečná v Hradci a Kajlovci, Záviliší
v Hradci = všechny jmenované toky jsou zároveň součástí lokálního ÚSES.
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c3) VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
c3.1) DOPRAVA
KOMUNIKAČNÍ SÍŤ
- SILNIČNÍ SÍŤ
Nejvýznamnější komunikací v řešeném území je silnice I. třídy č.57 (státní hranice s Polskem Krnov - Opava - Nový Jičín - Vsetín - státní hranice se Slovenskem). Její průtah téměř osově
rozděluje město Hradec nad Moravicí a má pro dopravu ve městě sběrnou funkci(funkční skupina B
podle ČSN 736110). Dopravní zatížení silnice v severní části průtahu – od Opavy po křižovatku se
sil. III/44334 do Žimrovic bylo podle celostátního sčítání dopravy v roce 2005 cca 10500 m.v./24h
(stanoviště č.7-1180) na jižním pokračování průtahu a výpadu z města po křižovatku se sil. II/463
do Skřípova cca 7200 mv/24h (stanoviště č. 7-3270). Podíl nákladní dopravy v dopravním proudu
byl pak cca 24 - 26%. Z těchto zatížení je zřejmé, že městem prochází poměrně značná tranzitní
doprava, která zbytečně zhoršuje kvalitu životního prostředí pro jeho obyvatele. Podle prognózy
vývoje dopravního zatížení dle růstových koeficientů Střediska silnic a dálnic (z r. 2006) by k r.
2020 na prvém úseku průtahu vzrostlo zatížení na cca 13000 mv/24h, na druhém úseku na cca 8800
mv/24h. Podíl nákladní dopravy by poklesl na 20 - 23%.
Tyto okolnosti vyvolaly potřebu hledat možnost vedení silnice I/57 v obchvatové poloze, která
by převedla tranzitní dopravu mimo zástavbu.
V ÚPN VÚC okresu Opava, který byl nadřazenou ÚPD pro návrh ÚP Hradec nad Moravicí
určený k projednání byla zapracována „krátká“ varianta obchvatu vedená v bezprostřední blízkosti
zastavěného území obou sídel, kterými prochází (Hradec n. Mor. a Kajlovec).
V ZÚR MSK (12/2010) byly posuzovány dvě jiné varianty, pro které byly zpracovány
vyhledávací studie (viz kap. a2) – tzv. var. DZ4c (krátká) a DZ4d (dlouhá). Vybrána byla – jako
výhodnější varianta DZ4c – krátká. Její „zasazení“ do reliefu krajiny je patrné z výkresu I3.a –
Hlavní výkres – koncepce dopravy. Do řešeného území obchvat vstupuje ze severu od Branky, na
silnici III/4648 do Bohučovic a Hradce n. Mor. je napojen mimoúrovňově – silnici kříží dlouhým
mostem. Stejně tak je přemostěno údolí Záviliší a těsně před napojením na stávající I/57 i údolí
pravobřežního přítoku Hradečné. V trase jsou dva delší podpovrchové úseky vedené tunelem.
Do doby realizace obchvatu se navrhuje na průtahu silnice I/57 městem odstranit šířkově
nevyhovující místa, převážně úpravou některých stávajících a nově navrhovaných křižovatek pro
lepší řazení vozidel a dělicích prvků, zvyšujících bezpečnost na přechodech pro pěší. U rozlehlé
průsečné křižovatky s ulicemi Podolská a Bohučovická se navrhuje studijně prověřit možnost jejího
přebudování na malou okružní křižovatku, která by přispěla ke zvýšení bezpečnosti pro vozidla
i pěší v jejím prostoru.
Ostatní silniční síť tvoří vesměs silnice III.třídy a to č.44334 (Hradec - Žimrovice - Melč),
44335 (Hradec - Benkovice), 44336 (Filipovice spojovaci), 05713 (Hradec - příjezdná k zámku),
4631 (Fulnek - Skřipov - Jakubčovice), 4643 (Kylešovice - Jakubčovice), 4648 (Hradec - Hlubočec
- Kyjovice), s výrazně menším dopravním zatížením. Silnice č.44334, 4631, 4643 a 4648 mají
pro zastavěné části území urbanisticko-dopravní funkci sběrnou (B), zbývající funkci obslužnou
(C). Sčítání bylo prováděno u silnice č. 44334 (v r.2005 cca 2600 mv/24h, prognóza r.2020 cca
3200 mv/24h). Tato silnice je připojena na silnici č.57 v centrální části města a spojuje je s jeho
místními částmi Žimrovice a Domoradovice a na ni připojenými koncovými silnicemi č.44335
s Benkovicemi a č.44336 s Filipovicemi. Silnice č. 4648 zpřístupňuje místní části Bohučovice
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a Jakubčovice. V okrajových úsecích řešeného území pak silnice č.4631 umožňuje spojení
Jakubčovic s Fulnekem a č. 4643 s Chvalíkovicemi.
Poloha těchto silnic je v zásadě stabilizována. V úsecích, kde mají nedostatečnou šířku, je
navrhována jejich šířková homogenizace na kategorii S 6,5 event. S 7,5 a na několika místech
i odstranění malých bodových dopravních závad, jak je specifikováno v návrhové části. Větší
směrovou přeložku vyžaduje odstranění hrubé závady na silnici č.4648 v Bohučovicích u vjezdu
do těžebního prostoru kamenolomu, která současně sníží negativní vliv z provozu lomu na obytné
území odloučené části sídla. Záměr na přeložku téže silnice v Jakubčovicích v zájmu odklonění
nákladních vozidel z kamenolomu mimo zástavbu sídla je zakreslen a uvažován jako územní
rezerva.
Podél silnic mimo souvisle zastavěná území je třeba respektovat silniční ochranná pásma podle
Zákona o pozemních komunikacích (podél silnice I.třídy 50m a silnic III.třídy 15m) a rozhledové
trojúhelníky na silničních křižovatkách (100 u hlavní a 50m u vedlejší silnice).
- SÍŤ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (MK)
Síť MK navazuje na průtahy silniční sítě a jednotlivé trasy (ulice) mají v řešeném území vesměs
urbanisticko dopravní funkci obslužnou (C). Nejvíce je síť MK rozvinutá v Hradci nad Moravicí.
V ostatních sídlech má ucelenější charakter pouze v Žimrovicích.
V Hradci nad Moravicí se navrhuje síť MK rozšířit tak, aby umožnila nejen obsluhu nově
navrhovaných obytných ploch ale i zlepšit obslužnost stávající zástavby vhodnými propojkami
a případným rozšířením nedostatečně širokých ulic. V západní části města se navrhuje vytvořit
obvodovou komunikaci, napojenou přímo na silniční síť a to prodloužením západní části ulice Pod
Hanuší severním směrem do sousední obce Branka u Opavy, kde bude připojena na silnici I/57,
a jižním směrem od ulice Slezské novou trasou pod masivem Hanuše s připojením na silnici
III/44335. Její trasa bude doplněna spojkou na ulici Žižkovu kolem navrhované průmyslové plochy.
Ve východní části města plní významnější roli ulice Tylová a Lidická a proto se navrhuje zlepšit
jejich propojení rozšířením zúžené části ulice Lidické. Další navrhované trasy zajišťují obsluhu
nově navrhovaných obytných ploch, nebo zlepšují určitá spojení, jako přímé napojení ulice Slezské
na silnici I/57, lepší zpřístupnění pravého břehu řeky Moravice od sil.III/44334 (Žimrovická)
rozšířením ulice Stránka a novým mostem její spojení s ulicí Pivovarskou, spojení Hradce
s Kajlovcem novou MK po levém břehu potoka Hradečná aj.
V ostatních sídlech se jedná především o doplnění sítě MK o nové trasy pro novou obytnou
zástavbu, rozšíření nedostatečně šířkově vybavených tras, převedení některých účelových
komunikací do sítě MK z důvodu zvýšení jejich využívání pro nově navrhované aktivity a zlepšení
napojení některých MK na silniční síť. S doplněním systému MK se navrhují nové mosty přes
vodní toky, převážně odstraňující značné zajížďky.
Při návrhu nebo rozšiřování stávajících jednosměrných ulic musí být min. šířka vozovky 3,5m
(aby umožnily jízdu hasičských vozů), u dvousměrných tras s nutností ponechání šířky 3,5m zřízení
výhyben, jinak rozšíření vozovky na min. 5,5m, u nově navrhovaných tras 6m, u významnějších
propojovacích tras pak 7m. Slepě ukončené komunikace musí být ukončeny vhodnými obratišti.
V podrobnějším stupni ÚPD je třeba v obytných částech sídel vybrané MK zařadit do funkční
skupiny D1 (tzv."obytné zóny" podle ČSN 73 6110 se smíšeným provozem vozidel a pěších
v jednotné výškové úrovni.
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- SÍŤ ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ (ÚK)
Síť ÚK tvoří převážně polní a lesní cesty, až na malé výjimky jednopruhové, a příjezdné
komunikace k účelovým zařízením. Jejich síť se zachovává, některé úseky se navrhují převést
do sítě MK. V zájmu redukce nežádoucího průjezdu zemědělské dopravy po silniční síti a síti MK
v zastavěném území sídel je navrženo i několik nových tras. Mezi ně patří i spojka mezi příjezdnou
MK k závodu Kappa v Žimrovicích a stávající ÚK po pravém břehu řeky Moravice s jejím
přemostěním v místě nynější nevyhovující úzké lávky. Tím bude odstraněn značný závlek
pro příjezd ke sportovišti a chatovištím na tomto břehu řeky. Most postačí jednopruhový
a dimenzovaný jen pro osobní automobily. Budou jej využívat i cyklisté a pěší.
V grafice jsou v území vyznačeny mimo nově navrhované trasy jen významnější polní a lesní
cesty. Tyto je třeba postupně upravit na min. volnou šířku 4m s dostatečně zpevněným povrchem
vozovky. U ostatních ÚK postačí šířka 3 - 3,5m, výjimečně u podružných tras 1,5m. Všechny
jednopruhové ÚK mají mít v dostatečných vzdálenostech zřízeny výhybny (1-2 na 1 km). U těchto
podružných ÚK je žádoucí minimalizovat jejich přímé napojení na silniční síť.
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ PROVOZ
Podél silničních průtahů zastavěným územím se nacházejí jednostranné nebo oboustranné
chodníky. Tam, kde chybí se navrhuje jejich doplnění. V rámci podrobnějších stupňů ÚPD budou
podle potřeby doplněny i chodníky podél MK, které nebudou zařazeny do funkční skupiny D1.
Větší pěší prostranství se nachází v prostoru křižovatky ulic Zámecké a Podolské s návazností
na pěší zónu ulice Podolské, před vstupem do zámeckého areálu, a u nádraží ČD. Samostatný
systém tvoří pěší stezky uvnitř zámeckého parku, který vyžaduje samostatnou úpravu v rámci
rekonstrukce parku.
Nově se navrhuje několik samostatných pěších stezek, které mají zlepšit spojení mezi místy
s kumulací pěší dopravy nebo oddělit pěší provoz od silnice apod. Součástí těchto stezek je i zřízení
pěších lávek nad vodotečemi. Významné je dvojí navrhované pěší propojení z navrhovaného
záchytného parkoviště u Hradečné, do Městečka a k zámku.
Všechny pěší komunikace je nutno upravit pro bezbariérový provoz. Min. šířky chodníků
u významných komunikací by měly mít šířku 2-3m, u ostatních 1,5m. Pěší stezky podle významu
pak 1,5-3m, volná šířka lávek min. 2m.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat při úpravách křižovatek na průtahu silnice I/57 vytvořením
dělených přechodů pro chodce. V zájmu bezkolizního křížení pěších z uslepené Podolské
na Husovu ke škole se doporučuje prověřit možnost vedení pěších pod mostem přes řeku Moravici
což by nahradilo stávající dělený přechod přes silnici I/57 mezi těmito ulicemi.
Návrh územního plánu respektuje stávající značené turistické trasy, Jejich vedení je
po stávajících ÚK, MK a samostatných stezkách. Nově se navrhuje jen krátká přeložka modré trasy
ve Filipovicích, přizpůsobující se nově navrhované ÚK. Hradec nad Moravicí se zámkem je cílem
turistických tras od Budišova přes Podhradí u Vítkova (červená), od Fulneku (modrá) a od Ostravy
(zelená). Žluté trasy vytváří v řešeném území dva okruhy, napojené na výše zmíněné trasy a také na
končící modrou trasu od Bílovce v Jakubčovicích a modrou trasu od Štítiny v Bohučovicích. Přes
Filipovice je vedena mimo Hradec modrá trasa od Štáblovického mlýna přes Vítkov do Suchdola
nad Odrou. Kvůli přehlednosti nejsou turistické trasy znázorněny ve výkresové části.
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- KOMUNIKACE PRO CYKLISTICKÝ PROVOZ
Pro místní cyklistický provoz slouží především síť MK a zčásti i silniční síť. Pro cykloturistiku
je řešeným územím vedeno několik značených cyklotras. Je to dálková trasa KČT č.551, vedená
údolím řeky Moravice, pouze v Žimrovicích a zčásti v Hradci po silnici III/44334. Pak jsou
to regionální trasy. Trasa 6078, vedená z Opavy přes Raduň, Jakubčovice na Skřipov a dále Fulnek,
vlastní Hradec míjí. Trasa č.6141 z Háje ve Slezsku přes Hrabyni, Pustou Polom a Jakubčovice
končí na území Hradce připojením na trasu 551. Trasa č. 6221 z Hlavnice přes Štáblovice
a Žimrovice, kde se připojuje na trasu 551.
Navrhuje se vyloučení vedení cyklotrasy 551 po obestavěném průtahu silnice III/44334
Žimrovicemi návrhem samostatné cyklostezky po pravém břehu řeky Moravice až po vyvedení
kolem ČOV na pouze krátký úsek po silnici III/44334. Její trasu po ulici Žimrovické v Hradci se
navrhuje pak převést z ulice Stránka po navrhovaném mostě přes Moravici a stávajících MK ve
městě až na navrhovanou lávku přes Moravici vedle mostu sil. I/57. Ze stejného důvodu se navrhuje
na tento nový úsek trasy 551 připojit v Žimrovicích i trasu č.6221.
Vedení trasy 6141 od Mostků po silnici III/4631 se navrhuje nahradit přímějším napojením
do Jakubčovic prostorem Podračí s návrhem samostatného úseku cyklostezky.
Nově se navrhuje místní cyklotrasa propojující Branku u Opavy s Hradcem a Kajlovcem.
Generel cykloturistiky pro region severní Moravy a Slezska přes řešené území má záměry
na vedení dálkových cyklotras. Jsou to trasy R10 (Opava-Fulnek-Nový Jičín-Frenštát pod R.),
vedená od Opavy po trase č.551, přes střed sídla Hradec k zámku a dále masivem Doubravy
na Lesní Albrechtice a R19 (Ostrava-Hradec nad Moravicí-Kružberk-Bruntál-Jeseníky) přes
Jakubčovice do Hradce a pak podél řeky Moravice po trase č.551. Z Hradce nad Moravicí je záměr
na trasu místního významu pod označením O24 po silnici III/44335 přes Benkovice do Štáblovic.
Její úsek z Hradce do Benkovic se navrhuje odpojit z trasy 551 až ve východní části Žimrovic a pak
po stávajících ÚK ji vést k silnici III/44335, čímž se vyloučí její vedení z Hradce po silnici
III/44334 a části silnice III/44335.
Ze ZÚR MSK je převzat záměr na realizaci cyklotrasy Kylešovice – Chvalíkovice – Hradec nad
Moravicí, která je vedena účelovou komunikací kolem vodojemů v severní části k.ú. Hradec nad
Mor.. Vstupuje do ZÚ města v prostoru obytného souboru Na Tylovách, překračuje stávající silnici
I/57 a napojuje se na cyklotrasy 551, R10, R19, M1, 6141 procházející městem.
ŽELEZNICE
V Hradci nad Moravicí končí regionální jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať č. 315
(Opava-východ - Hradec nad Moravicí), provozovaná Českými drahami motorovou trakcí. Její
poloha včetně koncové železniční stanice je územně stabilizovaná. Přes pokles přepravovaných
cestujících v posledních letech (souběh se silnicí I/57, po které je vedena autobusová doprava)
se pokládá zachování trati za potřebné pro turisticky atraktivní cílovou destinaci Hradce nad
Moravicí ze vzdálenějších míst s přestupem v Opavě. Také je žádoucí preferovat nákladní dopravu
po železnici před silniční nákladní dopravou.
Nově navrhované připojení ulice Slezské na ulici Opavskou (sil.I/57) vyžaduje zkrácení
koncové koleje jižního zhlaví stanice.
U železniční trati a drážních ploch je třeba respektovat ochranná pásma dráhy podle Zákona
o drahách (60m od osy krajní koleje a min. 30m od hranice obvodu dráhy).
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VEŘEJNÁ OSOBNÍ PŘEPRAVA
Hromadná veřejná přeprava osob, mimo přepravu po železnici, je zajišťována veřejnou
autobusovou dopravou, provozovanou až na jednu výjimku společnostmi TQM-holding s.r.o. Opava
a VEOLIA Transport Morava a.s. Ostrava. Celkově projíždí územím 11 linek, z toho jedna linka
dálková (Valašské Meziříčí - Opava- Bruntál - Jeseník), provozovaná CSAD Vsetín. Linky jsou
směrovány především k Opavě, jako spádovému městu oblasti. Pro její využívání slouží síť
autobusových zastávek, rozmístěných ve všech sídlech řešeného území. V Žimrovicích,
Benkovicích, Jakubčovicích a u zámku v Hradci jsou obratiště pro končící nebo otáčející spoje. Síť
se navrhuje doplnit o několik nových zastávek v zájmu zkrácení docházkových vzdáleností. Pro
zvýšení bezpečnosti silničního provozu se navrhuje posunutí zastávek, které jsou v rozhledových
polích silničních křižovatek nebo ve vnitřním směrovém oblouku a to nakolik to místní podmínky
dovolí. Ve výkrese dopravy je proto zákres posunu směrný, neboť jejich umístění je věcí
podrobnějšího řešení. U zastávek na silnici III/44334 se navrhuje u zastávky alespoň jednoho směru
zřídit zastávkový pruh. Všechny zastávky budou vybaveny přístřešky pro cestující.
ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ VOZIDEL
Vzhledem k charakteru zástavby je odstavování, resp. garážování vozidel realizováno převážně
na pozemcích vlastníků (u rodinných domů nebo ve vestavěných garážích) a mimo to je na území
Hradce několik lokalit boxových garáží (úhrnem cca 70 stání). Tyto lokality se doporučuje dále
nerozšiřovat. U nově navrhované obytné zástavby je třeba nová odstavná stání řešit na pozemcích
majitelů RD a u bytových domů formou vestavěných garáží do jejich objektů. Pro odstavování
nákladních vozidel je třeba potřebné plochy umístit v jejich areálech.
Parkovací plochy pro osobní automobily v obytných územích jsou rovněž záležitostí
podrobnějších stupňů UPD. V návrhu územního plánu (ve výkrese jeho dopravní části) jsou
rámcově vyznačeny jen stávající a nově navrhované parkovací plochy, které by měly sloužit
občanské a výrobní vybavenosti. rozptýlené do více ploch. Tomuto účelu slouží v řešeném území
stávající parkoviště v podstatě jen v Hradci nad Moravicí (celkem cca 250 stání + cca 160
parkovacích stání pro závod Brano) a v Žimrovicích (celkem cca 70 stání).
Nově se navrhuje v území cca 440 parkovacích stání, a to převážně v Hradci (cca 320 stání).
Z těchto parkovišť je nejvýznamnějším návrh záchytného parkoviště u potoka Hradečná o kapacitě
cca 200 stání + 5 stání pro autobusy s přímými vjezdy ze silnice I/57, které by mělo odlehčit
parkovacím plochám v prostoru před zámkem (Městečko). Jeho zřízení musí být ekonomicky
podloženo projektem regulace způsobu parkování v centru města a v Městečku, kde by mělo být
povoleno parkování jen pro rezidenty, vozidla občanů s omezenou pohyblivostí, účastníků
společenských akcí (svatby apod.) včetně omezeného počtu zájezdových autobusů. Předpokládá se
redukce stávajícího parkoviště na cca 20 stání + 4 stání pro autobusy. Ze záchytného parkoviště by
měla zajišťovat přístup k zámku (mimo samostatnou pěší trasu) veřejná osobní doprava - ať už
účelovou autobusovou linkou (vedenou např. už od nádraží ČD) nebo atraktivním kolovým
vláčkem apod.
Návrhem se v území proti dosavadnímu stavu cca 480 stání (vč. stání pro závod Brano) zvýší
jejich počet o cca 440 stání (již po odpočtu stání redukovaných), tj. cca o 90%, což při předpokladu
zvýšení výhledového stupně automobilizace ze stávajících 1:4 - 1:3,5 na 1:2,5 je postačující.
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OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY
V řešeném území se nevyskytuje zařízení pro vodní, leteckou či jinou nekonvenční dopravu
a ani se s takovými zařízeními neuvažuje mimo eventuelní možnost spojení od záchytného
parkoviště k zámku pomocí kolového vláčku - lanovky.
Pro motoristy slouží stávající čerpací stanice PHM u silnice 1/57 na Kajlovec a motorest Salaš
s autokempinkem u jižního výpadu silnice I/57.
V souvislosti s agroturistickými aktivitami v okolí se předpokládá zachování rozvíjejícího se
jezdectví. Pro vedení hipostezek jsou možnosti v zámeckém parku, v oblasti Hanuše a v oblasti
Mariánských luk. V těchto územích budou podobně jako dnes využívány pro jejich vedení stávající
MK a ÚK. Doporučuje se preferovat ty, u nichž je minimální pěší provoz.
Vodní turistika po řece Moravici může využívat navrženou odpočivnou plochu na pravém břehu
řeky Moravice s možností stanování.
c3.2) VODNÍ HODPODÁŘSTVÍ (výkr. I.3b)
Zákresy tras sítí je třeba považovat za schematické.
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU.
Zásobování všech částí města pitnou vodou je vyhovující. Z bilancí potřeby vody provedených
v konceptu řešení ÚPN nevyplývají žádné požadavky na posílení zdrojů vody či zkapacitnění
vodojemů nebo přívodních vodovodních řadů. OOV umožňuje i vyšší odběry, než je vypočtená
potřeba.
Nemění se stávající koncepce zásobování Hradce nad Moravicí pitnou vodou ze dvou
Kružberských větví Ostravského oblastního vodovodu.
V lokalitách navržených k zastavění jsou navrženy nové vodovodní řady dle grafických příloh
územního plánu, se snahou o zaokruhování sítí. Navržené vodovody jsou nadimenzovány s
ohledem na hygienické zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo, v souladu s vyhláškou Mzd ČR
č.376/2000 Sb., současně umožňují odběr vody pro případné hašení požáru v množství 6,7 l/s. Z
důvodu požárního zabezpečení není možno dimenzi potrubí zvyšovat, protože musí být přednostně
zabezpečena hygienická nezávadnost vody v potrubí. Potrubí navržené do lokalit pro podnikání
nejsou nadimenzovány, protože není znám konkrétní záměr v navržené lokalitě, jednotlivé dimenze
budou stanoveny na základě skutečné potřeby vody. V územním plánu je uvažováno se
zásobováním zemědělských areálů z veřejného vodovodu.
Trasy uvnitř ploch navržených k zastavění nejsou územním plánem specifikovány, nutno je
upřesnit podrobnou dokumentací s ohledem na budoucí komunikace a ostatní sítě uvnitř ploch.
Případně uvedené dimenze všech navržených vodovodních řadů jsou pouze informativní a nejsou
tedy závazné. Musí být upřesněny podrobnou dokumentací.
Vodovodní řady navržené pro lokalitu navrženou k zastavění umístěnou v Hradci nad Moravicí
v prostoru mezi tratí, ul. Nádražní a ul. Pod Hanuší je možno napojit na vodovodní řad v ul. Pod
Hanuší, napojený na vodovodní síť v Brance. Pro realizaci výstavby v lokalitě u hřbitova v Hradci
n.M. je navrženo provést přeložku vodovodního řadu DN 200 v délce cca 180 m, v opačném
případě bude nutno rozvrhnout stavební parcely tak, aby byl tento vodovod včetně ochranného
pásma respektován a byl k němu zajištěn přístup. Další přeložka vodovodu mimo plochu určenou
k zástavbě je navržena v Domoradovicích.
Termín realizace navržených vodovodních řadů je závislý na realizaci nové zástavby. Z hlediska
zásobování pitnou vodou jsou skoro všechny navržené lokality rovnocenné, všechny lze napojit
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na vodovodní síť v sídlech, rozdíl ve výhodnosti jednotlivých lokalit je pouze v délce nových řadů.
Výjimku tvoří pouze navržené lokality pro rodinné domy na Tylovách a u hřbitova v Hradci n.M.
a lokalita na konci Kalovce. Na Tylovách musí být vodovod napojen na přívodní řad z OOV
do zemního vodojemu 2 x 1000 m³ přes regulační ventil. Na tento vodovod bude napojena i lokalita
navržená k zastavění u hřbitova. V Kajlovci je nutno respektovat rozdělení vodovodní sítě na dvě
tlaková pásma (dolní – podél silnice na Mostky, horní – v ostatním území) a pro jižní část
vybudovat automatickou tlakovou stanici, AT stanice, na kterou budou napojeny stávající i navržené
domy umístěné od kóty 310 m n.m.
V jižní části Kajlovce je navržena odloučená lokalita pro podnikání. Pro její realizaci je
uvažováno přivést vodu z místního zdroje na p.č. 1922, kde probíhal průzkum. Záměr je limitován
odborným posouzením tohoto zdroje s ohledem na prošetření jeho vydatnosti a kvality. Pro zajištění
ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti tohoto zdroje se doporučuje v případě jeho
realizace vyhlásit ochranná pásma v souladu s platnými právními předpisy.
Vyhlášení ochranných pásem místních vodních zdrojů v souladu s platnými předpisy je třeba
stanovit i pro další vodní zdroje využívané v řešeném území pro zásobování pitnou vodou, pokud
odběry z nich překročí množství 10000 m³/rok (průměrně cca 0,3 l/s). V bilancích je uvažováno
se zásobováním zemědělských areálů pitnou vodou z veřejného vodovodu.
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD.
Odkanalizování centrální části města ani jeho okrajových částí není v současné době vyhovující.
V souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) je v územním plánu navrženo
odvést splaškové odpadní vody z Hradce nad Moravicí, Kajlovce a Bohučovic na centrální
čistírnu odpadních vod (ČOV) v Brance nad Moravicí. Nová soustavná splašková kanalizace je
navržena v těchto částech města v délce cca 40 km. Stávající kanalizační stoky budou v těchto
místech využity pro nesoustavné odvádění dešťových vod do vodotečí, dešťová kanalizace bude
rozšířena i do lokalit určených k zástavbě.
V Jakubčovicích je navržena výstavba oddílné kanalizace zakončené lokální ČOV v souladu se
zpracovanou projektovou dokumentací i v souladu se ZÚR MSK. Pro ČOV je navržena dostatečně
velká plocha, která umožňuje i návrh dočišťovacích biologických rybníků v jihovýchodní části sídla
Jakubčovice, v pramenné oblasti bezejmenného potoka ústícího do Setiny. Typ čistírny odpadních
vod územní plán nestanovuje. Do této lokality je navrženo svést splaškovou kanalizaci navrženou v
celém sídle v délce cca 4 km od celkového předpokládaného počtu 530 obyvatel k r.2015. Na síti
jsou navrženy 2 lokální čerpací stanice napojující lokality gravitačně neodkanalizované.
V Žimrovicích je obdobně navržena výstavba oddílné kanalizace podle zpracované
dokumentace s doplněním stok v lokalitách navržených k zastavění. Splaškové odpadní vody jsou
svedeny na stávající ČOV společnosti Kappa Karton Morava, kde je pro tyto odpadní vody
dostatečná rezerva. Stav, kdy zápach a hluk z této čistírny obtěžuje a narušuje pohodu bydlení
v okruhu 100 m, je nadále neakceptovatelný. Je proto navrženo pásmo 30 m, které nezasahuje žádné
stávající objekty bydlení. Technologii čištění je proto nutno upravit, případně rekonstruovat čistírnu
nejlépe do obezděného objektu vybaveného dezodorizačními filtry, s odvětráním do prostoru mimo
zástavbu, aby zápach a hluk neobtěžovaly bydlící obyvatele. Ve všech výše jmenovaných sídlech je
doporučeno realizovat navržené odkanalizování po roce 2012 či 2015. Výstavba splaškové
kanalizace a ČOV není zařazena do PRVK, a proto nebude snadné získat na realizaci v dřívější době
dotace. Do té doby bude recipientem dešťových vod a vod předčištěných v domovních ČOV
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stávající a navržená dešťová kanalizace.
V Benkovicích, Domoradovicích a Filipovicích není navržena výstavba splaškové kanalizace,
odpadní vody zde budou nadále likvidovány individuálně přímo u zdroje znečištění, a to
v bezodtokových žumpách či v domovních ČOV. Stávající kanalizace doplněná o navrženou stoku
ve Filipovicích zde bude sloužit pouze pro odvádění dešťových vod.
VODNÍ TOKY A PLOCHY
Do ÚP jsou zakresleny hranice záplavového území řeky Moravice a jeho aktivní zóny, které
stanovil Krajský úřad Moravskoslezského kraje pro úsek km 0,0 – 10,0 dne 1.4.2003
(č.j.ŽPZ/1668/03) a pro úsek km 10,0 – 45,8 dne 4.2.2009 (MSK 206604/2008). V záplavovém
území je třeba ke všem stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám žádat o souhlas příslušný
vodoprávní úřad dle platných právních předpisů. V aktivní zóně záplavového území je třeba
respektovat omezení a zákazy v souladu s §67 zákona č.254/2001 Sb., v platném znění.
Ohrožené pozemky v inundacích potoka Meleček lze využívat přiměřeně míře povodňového
nebezpečí tak, aby nedocházelo k omezení rozlivu velkých vod. Protože v inundaci Melečku se
nacházejí objekty bydlení i škola, doporučuje se vypracovat studii odtokových poměrů v celém
povodí toku, která navrhne opatření směřující ke zvýšení ochrany zastavěného území.
V ÚP je navržen manipulační pruh podél obou břehů vodního toku Moravice, vymezený po
dohodě se správcem toku. V zastavěném území je hranice tohoto pruhu vedena mimo stávající
zástavbu v šířce 15 m, v extravilánu je zachován volný pruh šířky 25 m. Manipulační pruh slouží
pro břehovou a doprovodnou zeleň a jako manipulační prostor pro údržbu koryta, nejsou zde
povoleny nadzemní stavby. Pro ostatní vodní toky je tento manipulační pruh široký 6 m na obě
strany od břehové čáry toku.
V souvislosti s výstavbou navržené komunikace za statkem v Hradci nad Moravicí propojující
ul. Pod Hanuší na silnici do Žimrovic je navržena přeložka bezejmenné vodoteče, sloužící
k zachycení extravilánových vod na hranici se zastavěným územím. Zatrubnění této vodoteče není
možné, zhoršila by se ochrana zastavěného území před dešťovými přívaly z kopce Hanuše. Tato
přeložka zřejmě vyvolá přeložku vedení VN 22 kV, nacházejícího se v souběhu s vodotečí. Pro
vlastní návrh komunikace a přeložek je nutno vypracovat podrobnou dokumentaci, která na základě
podrobného zaměření území a stanovení podrobných parametrů navržené komunikace stanoví
rozsah nezbytných položek, v tomto územním plánu je navržen koridor v šířce 25 m pro
komunikaci, vodní tok i vedení VN.
Dále je navrženo odvedení dešťových vod přitékajících do intravilánu z povodí pod kopcem
Hanuší o rozloze 0,6 km². Tyto jsou v současnosti odváděny přes zastavěné území otevřeným
příkopem s tím, že větší průtoky by měly odtékat rovněž příkopem pod lesem zaústěným
do kanalizace v ul. Smetanova, vedoucí do řeky Moravice. Oba příkopy jsou nekapacitní a dochází
proto k rozlivu a zasakování přívalových vod v zastavěném území. Řešením situace se zabývala
studie ing.Valíka Posouzení odtokových poměrů v Hradci n.M. – pod Hanuší. Dle ní je navrženo
zkapacitnění obou příkopů, aby přívalové vody (Q20-leté) v množství 1500 l/s byly bezpečně
odvedeny. Stávající kanalizace v ul. Smetanova je schopna dle provedeného zaměření odvést 910
l/s, zbytek přívalových vod v množství 590 l/s je navrženo dle této studie odvádět do kanalizace
nezjištěné kapacity vedoucí kolem nádraží ČD a zaústěné do dalšího příkopu vedoucího přes areál
Brano do řeky Moravice. Toto řešení je neslučitelné s urbanistickým návrhem tohoto územního
plánu a není možno ho proto akceptovat. V souladu se studií ing.Valíka je nutno zkapacitnit
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odvodňovací příkop na p.č. 1723 a zaústit ho do kanalizace na ul. Smetanova. V souvislosti
s navrženou výstavbou na p.č. 652 bude zrušen záchytný příkop vedoucí po jejím severním okraji,
protože stávající kanalizace není kapacitní pro odvedení těchto vod v množství 590 l/s a rovněž
proto, že v prostoru mezi tratí, ul. Nádražní a ul. Pod Hanuší je navržena zástavba o rozloze cca 18
ha. Je proto nutno veškeré dešťové vody z extravilánu z povodí pod Hanuší odvést nejkratším
směrem k Moravici, tj. ul. Smetanovou. Stávající kanalizaci je nutno zrekonstruovat na kapacitu
1500 l/s, tj. v celé trase na profil DN 1200 a min. sklon 0,2%. Příkop vedoucí po severním okraji
p.č. 652 a dále se navrhuje zrušit.
V rámci návrhu zástavby mezi tratí, ul. Nádražní a ul. Pod Hanuší o rozloze cca 18 ha bude
nutno zrušit i odvodňovací příkop vedoucí podél trati. Dešťové vody z tohoto území navrženého
k zastavění budou v množství 407 l/s odváděny navrženou dešťovou kanalizací DN 800 do řeky
Moravice.
V souladu s navrženými opatřeními protierozní studie v Bohučovicích je navržena výstavba
nového záchytného příkopu v celkové délce cca 900 m, který bude zaústěn do bezejmenné vodoteče
pod obcí. Tento příkop neškodně odvede průtok povrchových vod v množství 1,2 m³/s (Q100)
za předpokladu realizace návrhu organizačních a agrotechnických opatření na přilehlé zemědělské
půdě, kde je na ploše 10,7 ha navrženo zatravnění a na další ploše 9,6 ha je navržen způsob
obdělávání půdy. V severní části katastru Bohučovic je navržen nad plochami navrženými k
zastavění záchytný příkop doplněný travnatým průlehem a zatravněním v celkové šířce 10 m,
v horní části je navrženo částečné zalesnění pozemků.
Záchytný příkop v Žimrovicích je navrženo zřídit nad budoucí zástavbou. Navržený příkop bude
vyústěn do stávající bezejmenné vodoteče v osadě zahrádkářů. Protože do této vodoteče budou
svedeny i dešťové vody v množství cca 335 l/s z ploch navržených k zastavění v této lokalitě, bude
nutno tuto vodoteč v celé délce zkapacitnit na zvýšený průtok dešťových vod. Záchytný příkop nad
lokalitami navrženými k zastavění bude doplněn travnatým průlehem a zatravněním v celkové šířce
10 m. V horní části erozně ohrožených pozemků je navrženo částečné zalesnění pozemků.
Tento záchytný příkop s průlehy a travnatými pásy v celkové šířce 10 m je rovněž navržen
v Benkovicích.
Dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. byla stanovena zranitelná oblast územně vymezená
katastrálním územím Filipovice, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, ve kterých
koncentrace dusičnanů překračují povolené meze a kde je třeba omezit a upravit užívání hnojiv,
zemědělské využívání pozemků a je zde třeba navrhovat protierozní opatření.
Po ukončení těžební činnosti předpokládaném v r. 2030 v jámovém lomu Bohučovice vznikne
v místě jámy vodní nádrž, kterou bude možno využít k rekreaci.
V Domoradovicích je navrženo zrekonstruovat stávající rybník.
V Hradci n. Mor. je navržena úprava toku Záviliší od km 0,0 – 1,0 jako směrová a výšková
stabilizace koryta včetně náhrady zaklenutého úseku otevřeným korytem.
c3.3) ENERGETIKA A SPOJE (výkr. I.3c)
Zákresy tras sítí je třeba považovat za schematické!
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Hlavní vedení pro zásobení řešeného území elektrickou energií je distribuční vedení VN 22 kV
č.22 a č.31, které je napojeno z rozvodny 110/22kV v Opavě – Jaktaři.
V řešeném území dnes existuje pro zajištění distribučního odběru 33 distribučních trafostanic
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(přehled viz. příloha této kapitoly). Celkový instalovaný výkon je 6350 kVA.
BILANCE ELEKTRICKÉHO PŘÍKONU A NÁVRH ŘEŠENÍ
Výkonová bilance vychází ze stávajících odběrů z distribučních transformačních stanic
a ze stanovení podílových maxim včetně nových odběrů a podnikatelských aktivit. Bytové jednotky
jsou převážně ve stupni elektrizace „A“.
Z energetického hlediska je pro bilanci potřebného příkonu respektováno, že správní území
města Hradec nad Moravici je zásobováno dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem. Z toho
důvodu se při návrhu bilance příkonu elektrické energie nepředpokládá s větším využitím elektrické
energie pro vytápění bytů, občanské vybavenosti a podnikatelské sféry.
U nové bytové výstavby budou převažovat podle stupně elektrizace byty kategorie „A“ a byty
kategorie „B“, jen minimálně byty kategorie „C“.
Podle zásad pro navrhování distribučních sítí VN je pro celkový výpočet soudobého zatížení
počítáno s tímto soudobým zatížením jedné bytové jednotky dané kategorie na úrovni DTS
(VN/NN):
- byty kategorie „A“ - 2,0 kVA
- byty kategorie „B“ - 3,5 kVA
- byty kategorie „C“ - 12,0 kVA
Výpočet max.. soudobého zatížení bytového odběru pro příštích cca 10 let na úrovni DTS byl
stanoven na základě odborného odhadu počtu bytových jednotek s určením kategorie stupně
elektrizace v jednotlivých m.č. obce:
Smax.byt. = A x 2 + B x 3,5 + C x 12 (kVA)
Podílové maximum základní občanské vybavenosti je stanoveno odborným odhadem a je
označeno Smax.vyb.
Pro podnikatelskou sféru a zemědělskou výrobu napojenou z distribučních transformačních
stanic 22/0,4 kV se maximální soudobé zatížení stanovilo na základě stávajícího zatížení a odhadu
nových podnikatelských aktivit (bez podniků, které mají vlastní trafostanice) a je označeno :
Smax.pod
Pak celkové předpokládané max. zatížení obce po příštích cca 10 let je dáno vztahem:
Smax.celk. = Smax.byt. + Smax.vyb. + Smax.pod. (kVA)
Potřebný transformační výkon na úrovni transformačních stanic 22/0,4 kV je uvažován při
účiníku v sítí 0,95 a optimálním využití transformátorů na 80%. Pak je potřebný instalovaný výkon
DTS ČEZ Distribuce, a.s. v příštích cca 10 letech pro město:
PiDTS = Smax.celk. / 0,8 (kVA)
Celkové vypočtené energetické bilance odběru elektrické energie pro období příštích cca 10 - 15
let v jednotlivých sídlech města Hradec nad Moravicí:
obec /m.č.
byty
obč.vybav.
podnikání
celkem
Potřebný
Smax.byt
Smax.vyb.
Smax.pod.
Smax.celk.
instal. výkon
(kVA)
(kVA)
(kVA)
(kVA)
DTS (kVA)
Hradec nad Mor.
2.240
230
150
2.620
3.275
Kajlovec
310
60
100
470
590
Bohučovice
260
50
70
380
475
450
70
80
600
750
Jakubčovice
Benkovice
180
30
40
250
310
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Žimrovice
Domoradovice
Filipovice

680
200
80

100
30
20

120
40
30

900
270
130

1.125
340
160

Bilancovaný příkon pro řešené území, bude zajištěn ze stávající distribuční soustavy po její
úpravě, rozšíření a výstavbě nových trafostanic, případně - podle potřeby – budou vyměněny
stávající transformátory za nové, výkonnější.
Zásobování sídla el. energií bude nadále zajišťováno ze stávajícího distribučního vedení VN 22kV
č.31., napájeného rozvodny 110/22 kV v Opavě – Jaktaři.
V rámci prací na návrhu územního plánu byl aktualizován stav vedení VN a DTS dle údajů
z územně analytických podkladů SO ORP Opava. V podkladech ÚAP však nebyly uvedeny bližší
údaje např. o DTS. Některé části návrhu územního plánu obce Hradec n. Mor. (dokončeného
v listopadu 2006) již byly realizovány.
● Hradec nad Moravicí
V souvislosti s navrhovanou zástavbou v lokalitě „Pod Hanuší“ – zastavitelná plocha Z1 –
je navrženo zrušení části venkovního vedení VN 22 kV linky č. 22, která vede přes zastavitelnou
plochu Z1 a její přeložení do polohy podél ulice „Pod Hanuší“. Venkovní přípojka k TS 1090
nádraží již byla nahrazena kabelovým vedením. Pro lokalitu Z1 je v návrhu územního plánu
stanoveno prověření územní studií – v ní bude řešeno i zásobení elektřinou.
Potřebný transformační výkon bude zajišťován stávajícími distribučními transformačními
stanicemi (DTS), nově navrženými DTS a u některých stávajících DTS se podle potřeby vymění
stávající transformátory za nové s vyšším výkonem.
Pro individuální výstavbu RD a výstavbu bytových domů v severní části sídla je navrženo
vybudovat dvě nové kioskové trafostanice TSN1, TSN2. Tyto trafostanice budou napojeny
kabelovým vedením VN z nově přeloženého distribučního vedení VN č.22. Pro posílení stávající
distribuční sítě NN jsou, navrženy tři nové trafostanice. Nová kiosková trafostanice TSN3 je
navržena na Tyršovém nábřeží u řeky Moravice. Trafostanice bude novým kabelovým vedením VN
22kV propojena se stávajícími trafostanicemi TS 1090 – Nádraží a TS 1091 – Pošta. Trafostanice
TSN4 je navržena v západní části sídla pod areálem ZD.
V jihovýchodní části sídla je navržena TSN6 v lokalitě Na vysokém. Přípojka VN, provedená
zemním kabelovým vedením bude napojena na stávající kabelovou přípojku VN pro trafostanici TS
1521 – Bohučovická benzina. Poslední navrhovaná trafostanice TSN5 je umístěna v západní části,
v ploše určené pro podnikání.
Pro zvýšení spolehlivosti zásobování elektrickou energií v Hradci nad Moravicí bylo navrženo
propojení stávající trafostanice TS 1521 – Bohučovická benzina a trafostanice TS 1094 –
Pivovarská kabelovým vedením VN, vedeným podél silnice.
V prostoru areálu koupaliště – sportoviště je navržena přeložka části venkovního vedení VN
22kV, kabelovým vedením do TS 1094 Pivovarská.
Ve východní části je zásobování elektřinou zajištěno z nově rekonstruované kioskové
trafostanice TS 1073 – Na Tylovách.
• Kajlovec
Zásobování Kajlovce bude nadále zajišťováno ze stávající odbočky distribučního vedení VN 22kV
č.22 pro Chvalíkovice, Bohučovice, Jakubčovice.
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Potřebný transformační výkon je zajišťován dvěma stávajícími DTS.
Navržená TSN1 je napojená kabelem ze stávající kabelové přípojky pro DTS 1076 Obec.
• Bohučovice
Zásobování bude nadále zajišťováno ze stávající odbočky distribučního vedení VN 22kV č.22 pro
Chvalíkovice, Bohučovice, Jakubčovice.
Potřebný transformační výkon bude zajišťován dvěma stávajícími DTS – TS 1074 a TS 1075
a dvěma navrženými TS N1 a N2.
Napojení TS N1 a N2 je navrženo venkovním vedením ze stávajícího distribučního vedení VN
22kV č.22.
• Jakubčovice
Zásobování Jakubčovic je zajišťováno ze stávající odbočky distribučního vedení VN 22kV č.22 pro
obec Chvalíkovice, Bohučovice, Jakubčovice.
Spolehlivost zásobování el. energií bude zvýšena navrhovaným propojením distribučního vedení
VN 22kV č.22 s venkovním vedením č.18 v Hlubočci a s distribučním vedením č.11 ve Skřípově.
Potřebný transformační výkon bude zajišťován stávajícími DTS a navrženými DTS – N1 a N2.
Obě navrhované DTS budou napojeny navrženým venkovním vedením z odbočky VN 22 kV č.22.
TS N1 a N2 i jejich napojení je třeba považovat za „výhled“ – pro navrhovanou výhledovou lokalitu
pro bydlení v severovýchodním okraji ZÚ Jakubčovic.
• Benkovice
Zásobování Benkovic je zajišťováno ze stávající odbočky distribučního vedení VN 22kV č.22 pro
Benkovice, Štáblovice a Mikolajice.
Potřebný transformační výkon bude zajišťován dvěma stávajícími DTS – TS 1098, TS 1099, jednou
DTS velkoodběratele – TS 1803 a navrhovanou TS N1.
• Žimrovice
Zásobování Žimrovic je zajišťováno ze stávajícího distribučního vedení VN 22kV č.22. Potřebný
transformační výkon bude zajišťován stávajícími DTS a navrženými DTS N1, N2, N3.
V severní části je navržena přeložka venkovního vedení VN pro stávající TS 1096-ZD jako
kabelové vedení VN.
Pro zastavitelnou plochu Z1 je navržena TSN1 napojená venkovním vedením ze stávajícího
distribučního vedení VN 22kV č.22. Pro využití zastavitelné plochy Z1 je v návrhu územního plánu
uloženo prověření územní studií, v níž bude řešeno i zásobení elektřinou. Druhá navržená DTS
TSN2 je umístěna v západní části sídla v ploše podnikání. TS N3 je navržena v chatové zástavbě
údolí Melečku – napojena venkovním vedením VN 22 kV z odbočky vedení č. 22.
• Domoradovice
Zásobování Domoraovic je zajišťováno ze stávajícího distribučního vedení VN 22kV č.22.
Potřebný transformační výkon bude zajišťován stávajícími TS 1104, TS 1105 a navrženou TS – N1,
případně novou DTS velkoodběratele.
V jižní části sídla je navržena přeložka přípojky VN 22kV pro stávající trafostanici TS 1104 – Obec
pro možnost využití územní rezervy pro bydlení. Pro novou výstavbu RD a obč. vybavenost je
navržena TSN1, napojená venkovním vedením ze stávajícího.
• Filipovice
Zásobování Filipovic je zajišťováno ze stávajícího distribučního vedení VN 22kV č.22.
Potřebný transformační výkon bude zajišťován dvěma stávajícími TS – 1107 ve Filipovicích a TS
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1055 v Zábřemí a navrženou TS N1.
TSN1 bude napojena venkovním vedením ze stávajícího distribučního vedení VN 22kV č.22.
Distribuční síť NN bude v sídlech rozšiřována podle potřeby.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V roce 2005 byla dokončena plošná plynofikace řešeného území. Rozvodná síť v zastavěném
území sídel Hradce nad Moravicí tvoří rozsáhlou distribuční soustavu, která svou přepravní
kapacitou zajistí dodávku zemního plynu pro potřeby jak stávajících, tak budoucích odběratelů
v zastavěném území i zastavitelných plochách. Návrh doplňuje rozvodnou síť o zásobování
zastavitelných ploch.
Pro největší zastavitelné plochy – Z1 v Hradci nad Moravicí a Z1 v Žimrovicích – je v návrhu
územního plánu stanovena nutnost prověřit změny územní studií. Studie se bude zabývat
i zásobením plynem. V lokalitě Z1 „Pod Hanuší“ v Hradci nad Moravicí bude třeba přeložit hlavní
přívodní řád DN150, který je dnes veden napříč lokalitou.
Z ÚPN VÚC Opava byl převzat návrh propojovacího plynovodu Hradec nad Moravicí –
Skřípov, úsek vedený podél silnice III/4648 v Jakubčovicích.
Řešeným územím prochází vysokotlaký plynovod DN 200 do Žimrovic na němž jsou
vybudovány dvě regulační stanice : průmyslová o výkonu 3000 m 3/hod. a pro veřejný odběr 600
m3/hod.
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Hradec nad Moravicí
V systému vytápění výrazně převažují teplovodní otopné soustavy z individuálních zdrojů
tepelného výkonu do 50kW. To se týká všech rodinných domů a menších objektů občanské
vybavenosti a podnikatelských subjektů. Blokové kotelny tepelného výkonu nad 50 kW zásobující
teplem bytové domy jsou:
K1 – v ul. NA Tylovách pro 66 bytů s tepelným výkonem 0,800 MW,
K2 – v ul. Lidická pro 36 bytů s tepelným výkonem 0,460 MW,
K3 – v ul. Pod Hanuší pro 32 bytů s tepelným výkonem 0,465 MW
Další z větších kotelen jsou v budově základní a církevní školy, v budově pošty, v hotelích Ještěr
a Sonáta, v Moravských dřevařských závodech a v Hradecké zemědělské a.s.
V současné době je základním palivem pro výrobu tepla zemní plyn, což má pozitivní vliv
na čistotu ovzduší a celkovou kvalitu životního prostředí. Elektrické akumulační vytápění je kromě
několika menších objektů zavedeno v zámku a v hotelu Belaria.
Žimrovice
Zástavbu v sídle tvoří z převážné části rodinné a rekreační domy. Bytový dům byl postaven pro
zaměstnance společnosti KAPPA KARTON MORAVA s.r.o. Společnost KAPPA KARTON
MORAVA s.r.o. koncem roku 1998 uvedla do provozu novou parní plynovou kotelnu se 3 kotli
výkonu 3x 12t syté páry/hod. Pára se využívá k technologickým účelům. Pro vytápění jednotlivých
objektů slouží malé plynové kotelny.
Rodinné domy a ostatní objekty občanské vybavenosti a firmy v obci jsou vytápěny z vlastních
tepelných zdrojů. Ve většině budov je zavedeno ústřední vytápění, převažujícím palivem je zemní
plyn. V současné době je zcela plynofikována obytné území sídla, s výjimkou rekreačních oblastí.
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Benkovice, Domoradovice, Filipovice, Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec,
jsou venkovskými sídly s individuální zástavbou, která je vytápěna z vlastních tepelných zdrojů.
V minulých letech byly uvedené obce plynofikována a převážná část tepelných zdrojů byla
převedena na zemní plyn.
Hlavním palivem pro vytápění zůstává ve všech sídlech Hradce nad Moravicí plyn. (viz část
kapitoly „zásobení elektrickou energií).
SPOJE
V Hradci nad Moravici, Kajlovci, Bohučovicích, Jakubčovicích, Benkovicích, Žimrovicích,
Domoradovicích a Filipovicích, jsou vesměs již vybudovány digitální telefonní ústředny, nebo
spadají do akčního obvodu blízké digitální telefonní ústředny sousední obce.
Telekomunikační síť je vesměs provedena úložnými kabely v kombinaci s nadzemními – podle
místních podmínek.
V sídlech provedená účastnická přípojná síť má dostatečnou kapacitu pro uspokojení všech
zájemců o zřízení nové telefonní stanice.
Ve výkrese I.3.c. jsou zakresleny dálkové optické kabely které jsou vedeny podél silnic
a místních komunikací:
● DOK Opava – Nový Jičín (řešeným územím prochází od Skřípova do Jakubčovic –
Bohučovice – Hradce nad M. – Branky u Opavy)
● DOK - odbočka z Jakubčovic ve směru na Pustou Polom
● DOK – odbočka z Hradce nad Mor. do Žimrovic
● DOK směřující ke specifické ploše v Benkovicích, hranici řešeného území překračuje
od Uhlířova.

c3.4) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Sběr a likvidace komunálního odpadu je v Hradci nad Moravicí dobře zorganizován a systém
zůstává beze změny – odpad je odvážen na skládky mimo řešené území.
Svozové oblasti jednotlivých skládek v regionu nejsou přesně ohraničeny a mění se podle
vlastního rozhodnutí obcí. Takové rozhodnutí souvisí s finanční výhodností nabízených služeb
skládek a firem, které svoz realizují.
Třídění probíhá u skla a plastů , v Hradci a všech venkovských sídlech jsou na všech dobře
přístupných místech k dispozici barevně označené popelnice pro tyto suroviny. Svoz dle potřeby.
Papír se vykupuje ve sběrně DEMSUR v Hradci, stejně i železo, kovy a drahé kovy.
Sběrné dvory je přípustné dle návrhu územního plánu umisťovat do ploch VL – výroba
a skladování – lehký průmysl, VD – výroba drobná, VZ – výroba zemědělská. Podmíněně přípustné
je umístění sběrných dvorů v plochách SV – smíšená obytná venkovská a OVK – občanské
vybavení komerční – tj. umístění sběrného dvora je třeba vždy individuálně posoudit z hlediska
slučitelnosti s hlavní a převládající funkcí plochy, z hlediska negativních dopadů na okolí,
(na hodnoty území, krajinný ráz).
Likvidaci odpadu z výroby a provozoven právnických osob budou nadále zajišťovat původci
odpadu.
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c3.5) OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Dle obvyklého názvosloví zahrnuje funkce obslužná veškerou občanskou vybavenost ve škále
zařízení dle skupin (školství, kultura a osvěta, tělovýchova, zdravotnictví, sociální péče,
maloobchod, ubytování, veřejné stravování, nevýrobní a výrobní služby, správa a řízení, poradenská
činnost). Tato funkce by měla odpovídat významu obce, kupní síle obyvatel a blízkého okolí
a poloze obce v soustavě osídlení. Vzhledem k rozmachu soukromého podnikání, intenzifikaci
a využívání zastavěného území a potřebě zabezpečit kvalitní životní prostředí v plochách bydlení je
v územním plánu funkce občanské vybavenosti rozčleněna na:
Občanské vybavení veřejné infrastruktury, které zahrnuje stavby, zařízení a pozemky sloužící
např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu a osvětu, veřejnou
správu, ochranu obyvatel. Jsou to zařízení, která vyžadují – nebo předpokládají spoluúčast
a podporu státu nebo obce, na něž má občan „nárok“. Jejich dostupnost v území je zajišťována nebo
sledována státem nebo obcí (školy, zdravotnická zařízení, státní správa apod.)Pro ně jsou určeny
především plochy OV, SC, RS, pro některá zařízení jsou vhodné i BM, BV, SM.
Občanské vybavení komerčního typu; jejichž provoz výrazně neruší okolí: zahrnuje např.
komerční kanceláře, stravování, ubytování, maloobchod, bankovnictví, kultura, kina, kosmetické
salony, komerční zdravotnictví, služby nevýrobní jako holičství a kadeřnictví, manikúra a pedikúra,
rychloprádelny, sběrny, pošty, spořitelny, pohřební služby, opravna obuvi a tašek, sázkové
kanceláře, fotoateliéry, rozmnožovny, opravny spotřebičů, opravny oděvů apod. a služby výrobní
jako zakázková výroba oděvů, výroba polotovarů, výroba kožených doplňků, výroba pleteného
zboží aj. Pro tato zařízení jsou určeny především plochy OVK, SM, SV, pro některé i BM, BV.
Jejich výskyt v území závisí na nabídce a poptávce.
Občanské vybavení komerčního typu, jehož provoz může rušit okolí - hlukem, prachem, vyšší
intenzitou dopravního prostoru atd. Patří sem výrobní a opravářské služby jako např. autoopravny,
truhlárny, stolárny, klempířství, zámečnictví, vodoinstalace, elektroinstalace, malířství a natěračství,
stavební dvorky (pokrývači, obkladači, soustředění techniky na provádění zemní práce, stavební
zámečnictví), technické služby, prodejny materiálu apod.). Pro tato zařízení jsou určeny plochy VD,
SV, vhodné jsou VL a VZ.
Občanské vybavení se dělí také podle okruhu uživatelů na základní (nebo místní a nadmístní) a
vyšší, specifické. Základní občanské vybavení zahrnuje zařízení každodenní potřeby – v malých
sídlech obvykle obchod, hostinec, hřiště, případně školka, klubovna spolku nebo zájmové činnosti –
to je také nejčastější vybavení venkovských sídel Hradce. Škála základního obč.vybavení je pro
městské útvary-města-širší.
Občanské vybavení základního i vyššího významu je a nadále bude soustředěno především
v městské části Hradce nad Moravicí.
Plochy vyznačené v územním plánu jako OV – občanské vybavení veřejné infrastruktury
zobrazují stávající zařízení tohoto typu, které jsou považovány za funkčně i územně stabilizované
a neměly by být pro účely OV veřejné infrastruktury nadále využívány.
Především pro občanské vybavení vyššího významu jsou dále určeny plochy SC – smíšené
obytné centrální (centrum města) a SM – smíšené obytné městské (podél hlavní ulice Opavské).
Také sportovně – rekreační areály v Hradci nad Mor. a Žimrovicích budou patřit do kategorie
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občanského vybavení vyššího významu.
Rozsah občanské vybavenosti v Hradci nad Moravicí v zásadě odpovídá velikosti a potřebám
města. V návrhu územního plánu je možno chybějící nebo potřebné kapacity umisťovat
v zastavitelných a přestavbových plochách nebo doplňovat a měnit v zastavěném území funkčních
ploch dle podmínek stanovených v kap. f).
Přehled občanského vybavení je uveden dále:
ŠKOLSTVÍ
Hradec nad Moravicí :
• základní škola. Součástí školy je družina, tělocvična i stravování pro žáky. Objekt školy je
nově rekonstruován. Objekt ZŠ je v přijatelné docházkové vzdálenosti. Odpovídající
sportovní zázemí (fotbalová hřiště, běžecká dráha, lehkoatletické disciplíny, apod.) již
u školy nelze dobudovat a žáci budou i nadále využívat plochu hřiště v areálu u řeky
Moravice.
• církevní škola sv. Ludmily. Ponechán současný stav.
• mateřská škola ne ul. Smetanové. Ponechán současný stav.
Kajlovec:
• objekt MŠ – současný stav vyhoví v návrhovém období. Děti docházejí do ZŠ v Hradci nad
Moravicí.
Žimrovice:
• základní škola, mateřská škola
• zařízení kapacitně postačující, nové plochy se nenavrhují.
Benkovice:
• základní ani mateřská škola se v sídle nenachází. Žáci navštěvují školy v Hradci nad
Moravicí, děti předškolního věku jsou umístěné v mateřských školách tamtéž. V sídle se toto
zařízení nenavrhuje.
Domoradovice:
• v sídle je základní škola pro I. stupeň, ve stejné budově i mateřská škola. Žáci druhého
stupně ZŠ dojíždějí do Melče a Hradce nad Moravicí.
• další plochy se pro školské zařízení nenavrhují.
Filipovice:
• školská zařízení se na území sídla nenachází a ani nenavrhují.
Bohučovice:
• žáci dojíždí do základní školy v Hradci nad Moravicí. V bývalé základní škole je umístěná
mateřská škola
Jakubčovice:
• v sídle je pouze mateřská škola. Žáci dojíždí do ZŠ ve Skřipově.
• školská zařízení se v územním plánu nenavrhují.
Po současném zvýšeném zájmu je třeba v dalších letech očekávat spíše pokles zájmu o
umisťování dětí do MŠ.
Případné pozdější uvolněné prostory v objektech ZŠ se doporučuje využít pro mimoškolní
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aktivity dětí – klubovny, organizovaná zájmová činnost apod., příp. pro spolkovou činnost občanů.
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Hradec nad Moravicí:
• kinosál v Národním domě. Objekt je v dobrém stavu.
• v Červeném zámku se nachází kulturní sál
Současný stav vyhovuje.
Kajlovec:
• sál objektu hasičské zbrojnice.
• Metala – polyfunkční dům ve kterém se nachází sál.
Současný stav vyhovuje.
Žimrovice:
• v stávajícím víceúčelovém objektu v centru obce se nachází kulturní sál, knihovna, pošta,
prodejna večerky a kanceláře. V případě potřeby kluboven pro mládež, nebo pro důchodce
se doporučuje využít prostory kanceláří.
Současný stav vyhovuje.
Bohučovice:
• pro chybějící kulturně společenské zařízení lze využít prostory v mateřské škole. V tomto
objektu jsou ještě určité rezervy, které lze využít po adaptaci podkroví.
Jakubčovice:
• rekonstruovaný kulturní dům se nachází uprostřed sídla, z dalších zařízení se v sídle využívá
sál v hostinci.
• ve svahu za hasičskou zbrojnicí se nachází starší zděný objekt, který slouží jako klubovna
hasičů. Objekt lze rekonstruovat pro širší využití.
Benkovice:
• společenský sál a knihovna jsou umístěny v nové budově, přistavěné k hasičské zbrojnici.
Další zařízení se nenavrhují.
Domoradovice:
• pro společenské akce příležitostně slouží prostory správní budovy 1. Hradecké zemědělské
a.s. Dalším zařízením je klubovna skautů.
Filipovice:
• konkrétní kulturní zařízení se nenavrhují.
Vzhledem k blízkosti Opavy s dostatečnou kulturní vybaveností nelze předpokládat vznik
potřeby nadstandardních zařízení v obci.
SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
Hradec nad Moravicí:
• Územní plán navrhuje rozšíření stávajícího sportovně rekreačního areálu s koupalištěm.
• V plochách bydlení schází menší dětská hřiště pro děti předškolního věku a univerzální
hřiště pro míčové hry. V rámci prověření zastavitelné plochy bydlení Z1 územní studií
budou vymezena i hřiště pro děti a veřejná prostranství - zeleň.
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Kajlovec:
• za objektem MŠ se nachází menší travnaté hřiště pro míčové hry. Nové plochy pro sport se
nenavrhují.
Žimrovice:
• sportovní areál s fotbalovým hřištěm je za řekou. Jde o územně stabilizovaný areál, jehož
využití je omezeno polohou v záplavovém území – většinou i aktivní zóně – vodního toku
Moravice.
• tělocvična v objektu školy v přírodě, je využívána i pro cvičení dětí základní školy a relaxaci
obyvatel sídla.
• hřiště pro menší děti se v zastavěném území nenachází. Hřiště a veř. zeleň budou součástí
územní studie pro zastavitelné plochy Z1 + Z3.
• v ploše mezi centrem dobré pohody a řekou je vymezena plocha pro stanový tábor.
• navrhuje se odpočívadlo pro cykloturisty u fotbalového hřiště, kde by mělo být vybudováno
i sociální zařízení a ve vymezené ploše možnost přenocování ve stanech.
Bohučovice:
• pro sportování se užívá travnaté hřiště.
• navržená lokalita za hřištěm je vhodná jako plocha pro hry menších dětí.
• pro obyvatele v severní části sídla se navrhuje vybudovat menší sportovní komplex
(robinsonádní, volejbalová hřiště a hřiště pro menší děti).
Jakubčovice:
• pro sport se využívá travnaté hřiště v jižní části obce.
• v jihovýchodní části sídla se nachází nádrž, která se bude v létě využívat ke koupání.
Ve vazbě na ni se doporučuje vybudovat zázemí sestávající ze šaten, sociálně hygienické
zařízení a menších ploch s pískovištěm, prolézačkami apod.
• další plocha pro sport se navrhuje za hasičskou zbrojnicí. Tato plocha by měla sloužit pro
výcvik hasičů, ale i pro sportovní vyžití mládeže.
Benkovice:
• na západním okraji zastavěného území je travnaté hřiště a hřiště s antukovým povrchem (Je
součástí plochy bydlení BV).
• doporučuje se vybudovat dětské hřiště jako součást ploch bydlení venkovského.
Domoradovice:
• kromě hřiště na dolním konci sídla se doporučuje vyčlenit dětské hřiště v ploše bydlení
venkovského.
Filipovice:
• ve Filipovicích a v Zábřemí se navrhují nové plochy pro víceúčelová hřiště.
Blízká Opava poskytuje širší škálu – sportovních zařízení, která jsou velmi dobře dostupné –
krytý bazén, otevřené koupaliště, sportovní hala, kluziště, fotbalový a lehkoatletický stadion aj.
Kvalita a dostupnost zařízení pro sport udržuje zájem rekreantů o dlouhodobější pobyt v území.
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Hradec nad Moravicí:
• spádově přísluší občané Hradce nad Moravicí k poliklinice a nemocnici v Opavě. Základní
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lékařská péče je poskytována v obvodním zdravotním středisku. Ve městě je lékárna.
Bohučovice:
• zde se nenacházejí žádná lékařská pracoviště. Občané vzhledem k dobré dostupnosti Hradce
nad Moravicí navštěvují lékařská pracoviště přímo ve městě.
Žimrovice:
• zde se nacházejí prostory pro zdravotnická zařízení v areálu závodu (u horní vrátnice).
Obvodní lékař ordinuje i pro územní obvod Žimrovice a Domoradovice.
V Kajlovci, Jakubčovicích, Benkovicích, Domoradovicích a Filipovicích
• občané vzhledem k dobré dostupnosti Hradce nad Mor. navštěvují lékařská pracoviště přímo
ve městě, výjimečně ve Skřipově a v Melči.
Konkrétní nová zdravotnická zařízení se nenavrhují. Ordinace lékařů mohou být ve všech
plochách určených pro bydlení, občanské vybavenosti a smíšených.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V Hradci nad Moravicí jsou domy s pečovatelskou službou.
Případné rozšíření kapacit domu s pečovatelskou službou (penzionu pro důchodce, domu
klidného stáří) lze realizovat v plochách určených pro bydlení.
SPRÁVA A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Hradec nad Moravicí:
• ze zařízení pro správu lze uvést objekt Městského úřadu, Lesní správy Lesů české republiky,
Správy zámku Hradec nad Moravicí, farní úřad a policie ČR
• z ostatních zařízení se v Hradci nad Mor. nacházejí – pošta, zastoupení pojišťovny, pobočka
banky a směnárna, spořitelna, hasičská zbrojnice, zámek, kostel sv. Petra a Pavla a hřbitov
se smuteční síní a kapli sv. Jakuba.
• zařízení z hlediska četnosti a kapacity vyhovují. Územní plán navrhuje nové plochy
pro rozšíření hřbitova.
Kajlovec:
Ze zařízení pro správu a ostatní se zde nacházejí:
• objekt novostavby hasičské zbrojnice se sálem, klubovnou a kaple.
• nová zařízení se nenavrhují.
Žimrovice:
Ze zařízení pro správu a ostatní se zde nacházejí:
• kaple sv. Josefa, pošta ve víceúčelovém objektu a hasičská zbrojnice.
• nové plochy pro správu se nenavrhují
Bohučovice:
Ze zařízení pro správu a ostatní se zde nacházejí:
• kostel sv. Máří Magdaleny a hasičská zbrojnice.
• nové plochy se nenavrhují
Jakubčovice:
Ze zařízení pro správu a ostatní se zde nacházejí:
• hasičská zbrojnice, kaple P. Marie a hřbitov.
• hřbitov se navrhuje rozšířit
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• jiné nové plochy se nenavrhují.
Benkovice:
Ze zařízení pro správu a ostatní se zde nacházejí:
• kostel sv. Cyrila a Metoděje a hasičská zbrojnice.
• nové plochy se nenavrhují
Domoradovice:
Ze zařízení pro správu a ostatní se v této části obce nacházejí:
• kaple a hasičská zbrojnice.
• nové plochy se nenavrhují
Filipovice:
Ze zařízení pro správu a ostatní se v této části obce nacházejí:
• kaple P. Marie a hasičská zbrojnice.
• nové plochy se nenavrhují
MALOOBCHOD
Síť maloobchodních zařízení je dostatečná a nabídka prodejen s potravinářským zbožím je
v převisu nad poptávkou, u prodejen s nepotravinářským zbožím je nabídka vyvážena s poptávkou.
Předpokládá se, že nové kapacity v oblasti maloobchodního prodeje mohou vzniknout
v plochách (SC) smíšené centrální, v plochách se smíšenou zástavbou (SM) a v plochách vybavení
komerčního typu (OVK) a za určitých podmínek i v zónách bydlení (BM), (BV).
Poptávka občanů po specializovaném zboží bude i nadále uspokojována zejména v Opavě.
UBYTOVÁNÍ
Ubytovací služby se poskytují v hotelích, motorestu, autocampu a v soukromí.
Další možnosti pro ubytovací kapacity bude možno uspokojit zejména v plochách (SM), (OVK),
(SC) a omezeně i v plochách bydlení (BM).
STRAVOVÁNÍ
Počet zařízení a jejich rozmístění je vyhovující.
Poptávka po stravování v zařízeních vyšších cenových skupin bude i nadále - situována zejména
v Hradci n/M.
Stravovací zařízení lze realizovat ve všech plochách obytného území a smíšených obytných a
občanského vybavení SC, SM, SV, OVK, BM, BV.
Vzhledem k tomu, že městem vede významný silniční tah a ve městě se nacházejí atraktivity,
které společně s kvalitním přírodním zázemím zejména v turistické sezóně přivádí velké množství
turistů, předpokládá se souběžně i vyšší zájem o poskytování stravovacích služeb pro motoristy,
cykloturisty včetně ubytování.
NEVÝROBNÍ A VÝROBNÍ SLUŽBY
Pro rozvoj výrobních a nevýrobních služeb jsou vymezeny především plochy SM, SV, OVK,
část služeb může vznikat přeměnou bytového fondu na nebytový především v blízkosti
frekventovaného průtahu I/57 městem.
Pro výrobní i nevýrobní služby mohou být využívány i některé z volných objektů dříve

54

sloužících zemědělské výrobě.
Poptávka po speciálních službách vyššího vybavení bude i nadále uspokojována především v
nedaleké Opavě.

c3.6) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Jako veřejná prostranství jsou v územním plánu vyznačeny veřejné prostory – uliční prostory
a náměstí – veřejné komunikační prostory. Ne všechny budou splňovat parametry veřejných
prostranství dle vyhlášky č.501/2006 Sb. V hlavním výkrese návrhu územního plánu
i koordinačním výkrese jsou jako veřejná prostranství vyznačeny veřejné komunikační prostory,
které je třeba jako veřejně přístupné zachovat, vytvořit nebo upravit.
V plochách ve kterých bude prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro
rozhodování v území (Z1 v Hradci a Žimrovicích) budou veřejná prostranství vymezena až v těchto
studiích.
Prostranství v centru a před zámkem – označeno PV – 1, je třeba udržovat jako nejvýznamnější
veřejná prostranství ve městě s náročnými architektonicko-urbanistickými úpravami.
Podobně náročné úpravy se předpokládají v průtahu silnice I. třídy městem až do Kajlovce
s odbočkou silnice III. třídy k zámku. Tyto plochy jdou zařazeny do dopravní infrastruktury a
označeny D-1.
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Příloha
TAB. BILANCE POTŘEBY PITNÉ VODY
Při výpočtu potřeby pitné vody pro obyvatelstvo bylo uvažováno se specifickou potřebou vody
pro obyvatele a den v rodinných domech 138 l/os. den a bytových domech 168 l/os. den. Rozdíl
mezi skutečností a uvažovanou potřebou pro návrhové období do r. 2015 poskytuje dostatečnou
rezervu pro rozvoj další vybavenosti i podnikatelských aktivit navržených na území sídelního
útvaru. Při výpočtu bylo uvažováno s koeficientem denní nerovnoměrnosti kd=1,4 v Hradci n.M.,
kd=1,5 v ostatních sídlech a hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8. Z bilance nevyplývají žádné nároky
na návrhy nových vodohospodářských staveb.
Bilance je převzata z návrhu územního plánu 11/2006. Údaje o počtu obyvatel, bytů a další
je třeba chápat jako informativní – odpovídají bilanci počtu obyvatel a bytů v ÚPN 11/2006.
Akumulace vody je v dostatečné míře cca 60% Qm zajištěna ve stávajících vodojemech
(přerušovací komora Hradec 1000 m3, vodojem Jakubčovice 2 x 400 m3 a další) a míra
zabezpečenosti vyhoví a při případném vyšším bilančním počtu obyvatel o 500 (t. rozdíl mezi
návrhem ÚPN 11/2006 a tímto návrhem územního plánu). Rozdíl představuje zvýšení potřeby vody
Qm o cca 100 m3/den.
Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo r. 2020 - 2025
Sídlo

Hradec n.M.

Typ zástavby Počet *
obyvatel

Rod. domy
Byt. domy
Žimrovice
Rod. domy
Byt. domy
Benkovice
Rod. domy
Bohučovice
Rod. domy
Domoradovice Rod. domy
Filipovice
Rod. domy
Rod. domy
Jakubčovice
Kajlovec
Rod. domy
Celkem

1850
900
580
150
160
320
200
60
530
350
5100

Potřeba pitné vody
Specif.
Prům.
Max.denn
potřeba
denní
í [m3/den]
[l/os.den] [m3/den]
184
340,4
758,8
224
201,6
138
80,0
157,8
168
25,2
138
22,1
33,2
138
44,2
66,3
138
27,6
41,4
138
8,3
12,5
138
73,1
109,7
138
48,3
72,5
870,8
1252,2

Potřeba pitné vody pro vybavenost r. 2020 - 2025
Sídlo
Počet
Specif. potřeba Prům. denní
obyvatel [l/os.den]
[m3/den]
Hradec n.M.
2750
30
82,5
Žimrovice
730
20
14,6
Benkovice
160
20
3,2
320
20
6,4
Bohučovice
Domoradovice
200
20
4,0
Filipovice
60
20
1,2
530
20
10,6
Jakubčovice
Kajlovec
350
20
7,0
Celkem
5100
129,5
56

Max.denní
[m3/den]
115,5
21,9
4,8
9,6
6,0
1,8
15,9
10,5
186

Max. hod.
[l/s]
15,81
3,29
0,69
1,38
0,86
0,26
2,28
1,51
26,08

Max. hod.
[l/s]
2,41
0,46
0,1
0,2
0,13
0,04
0,33
0,22
3,88

Potřeba pitné a užitkové vody pro průmysl a podnikání
Podnik
Spotřeba m3/rok
Brano a.s. vlastní vodovod
80000
veřejný vodovod (pro pití)
5000
1. Hradecká zemědělská a.s. veřejný vodovod
4000
Kappa Karton Morava veřejný vodovod
30000
Potřeba pitné a užitkové vody pro zemědělství
Sídlo
Prům. denní [m3/den] Max.denní [m3/den]
Benkovice
3,6
4,9
0,5
0,8
Bohučovice
Domoradovice
3,5
4,8
Jakubčovice
3,6
5,4
Kajlovec
1,3
1,8
Celková potřeba pitné vody z veřejného vodovody r. 2020 - 2025
Průměrná denní potřeba [m3/den]
zemědělství
Byty
vybavenost průmysl
Sídlo
Hradec n.M.
542
82,5
34,6
Žimrovice
105,2
14,6
115,4
Benkovice
22,1
3,2
3,6
44,2
6,4
0,5
Bohučovice
Domoradovice 27,6
4,0
3,5
Filipovice
8,3
1,2
Jakubčovice
73,1
10,6
3,6
Kajlovec
48,3
7,0
1,3
Celkem
870,8
129,5
150
12,5
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m3/den
307,7
19,2
15,4
115,4

zaměstnanci
1100
130
225

zaměstnanci
15+15

Celkem
659,1
235,2
28,9
51,1
35,1
9,5
87,3
56,6
1162,8

Max.denní
[m3/den]
922,7
352,8
42,9
76,7
52,2
14,3
131,0
84,8
1677,4

Příloha
PŘEHLED TRANSFORMAČNÍCH STANIC 22/0,4 kV V SÍDLECH ADMINISTRATIVNÍCH HRANIC
MĚSTA:
- Hradec nad Moravici
Číslo
trafosta- Název stanice
nice
(DTS)

1521
1091
1014
1092
1073
1090
1095
1094
1771
1389
1764
1093

Instalovaný
výkon traf
(kVA)

Bohučovická Benzina
250
Pošta
400
Pod Hanuši
100
JZD
160
Na Tylovách
400
Nádraží
400
Zámek
2x630
Pivovarská
250
Belaria
U hřbitova
400
Vodárna
Pila
400
Celkový
instalovaný
výkon DTS - ČEZ, a.s.

Vlastnictví

ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
Cizí
ČEZ Distribuce
Cizí
ČEZ Distribuce
Cizí
ČEZ Distribuce
2760 kVA

Nejvyšší
provozované napětí

22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV

Typ stanice

Stožárová BTS
Kiosková
Přihradová ELV
Stožárová BTS
Stožárová BTS
Stožárová BTS
Kiosková
Stožárová BTS
Kiosková
Kiosková
Přihradová ELV

- Benkovice
Číslo
trafostanice
(DTS)

1098
1099
1803

Název stanice

JZD
Obec
Briketárna Krone

Instalovaný
výkon traf
(kVA)

100
100
400

Celkový instalovaný
výkon DTS - ČEZ, a.s,

Vlastnictví

ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
Cizí

Nejvyšší
provozované napětí

22 kV
22 kV
22 kV

Typ stanice

Stožárová BTS
Příhradová ELV

200 kVA

- Bohučovice
Číslo
trafostanice
(DTS)

1074
1075
1765

Název stanice

Instalovaný
výkon traf
(kVA)

JZD
160
Obec
160
Kamenolom
Celkový
instalovaný
výkon DTS - ČEZ, a.s

Vlastnictví

ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
Cizí
320 kVA

Nejvyšší
provozované napětí

22 kV
22 kV
22 kV

Typ stanice

Stožárová BTS
Příhradová ELV

- Domoradovice
Číslo
trafostanice
(DTS)

1104
1105

Název stanice

Obec
JZD

Instalovaný
výkon traf
(kVA)

100
100

Vlastnictví

ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
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Nejvyšší
provozované napětí

22 kV
22 kV

Typ stanice

Příhradová ELV
Stožárová BTS

Celkový instalovaný
výkon DTS - ČEZ,a.s.

200 kVA

- Filipovice
Číslo
trafostanice
(DTS)

1106
1107

Název stanice

Instalovaný
výkon traf
(kVA)

Zábřemi
Obec

100
50

Celkový
instalovaný
výkon DTS - ČEZ,a.s.

Vlastnictví

ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce

Nejvyšší
provozované napětí

22 kV
22 kV

Typ stanice

Stožárová BTS
Stožárová BTS

150 kVA

- Jakubčovice
Číslo
trafostanice
(DTS)

Název stanice

Instalovaný
výkon traf
(kVA)

Obec
ZD
Hasičárna
Nádrž

250
100
250
250

1077
1766
1526
1527

Celkový
instalovaný
výkon DTS - ČEZ, a.s.

Vlastnictví

ČEZ Distribuce
Cizí
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce

Nejvyšší
provozované napětí

22 kV
22 kV
22 kV
22 kV

Typ stanice

Stožárová BTS
Příhradová ELV
Stožárová BTS
Stožárová BTS

750 kVA

- Kajlovec
Číslo
trafostanice
(DTS)

1076
1529

Název stanice

Obec I
Obec II

Instalovaný
výkon traf
(kVA)

400
160

Celkový
instalovaný
výkon DTS - ČEZ,a.s.

Vlastnictví

ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce

Nejvyšší
provozované napětí

22 kV
22 kV

Typ stanice

Kiosková
Stožárová BTS

560 kVA

- Žimrovice
Číslo
trafostanice
(DTS)

1340
1096
1097
1103
1333
1343
1774

Název stanice

22 B.J.
ZD
Obec
Kříž
Chatoviště 1
Chatoviště 2
Kartona Morava
Celkový
instalovaný
výkon DTS - ČEZ, a.s.

Instalovaný
výkon traf
(kVA)

400
250
250
160
100
250

Vlastnictví

ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
Cizí
1410 kVA
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Nejvyšší
provozované napětí

22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV
22 kV

Typ stanice

Příhradová ELV
Příhradová ELV
Příhradová ELV
Příhradová ELV
Příhradová ELV
Příhradová ELV
Zděná

c4) USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINY, ÚSES
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
V neurbanizovaném území – tj. mimo zastavěné území a zastavitelné plochy – jsou vymezeny
následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž charakteristika je podrobněji uvedena v
následující kap. c5) a podmínky pro využití závazně stanoveny ve výrokové části ÚP:
NP – přírodní
NS – smíšené nezastavěné území
NZ – zemědělská
NL – lesní
Součástí jmenovaných ploch jsou vodní toky, rybníky, vodní plochy (vyznačené v koordinačním
výkrese II.1., text kap. c3.2) a komunikace
Společným jmenovatelem neurbanizovaného území je ochrana volné krajiny před nežádoucím
zastavěním. Podmínky využití ploch, které tvoří volnou krajinu, umožňují v zásadě jen umístění
staveb a zařízení pro potřebu lesního a vodního hospodářství, staveb společných zařízení
komplexních pozemkových úprav, staveb pro ochranu přírody a krajiny, nezbytné dopravní a
technické infrastruktury případně staveb pro pastevní chov dobytka apod.
NP – Plochy přírodní zahrnují krajinářsky, přírodně a ekologicky nejhodnotnější části krajiny
s nejpřísnější ochranou před zastavěním a nežádoucími změnami nebo využitím. Součástí je ÚSES
NL – Plochy lesní zahrnují větší souvislé celky lesních pozemků, převážně hospodářsky
využívaných.
NZ – Plochy zemědělské zahrnují velké celky zemědělské – převážně orné půdy, intenzivně
obhospodařované.
NS – Plochy smíšené nezastavěného území mají pestřejší složení: menší výměry orné půdy,
trvalých travních porostů, lesů, ostatních ploch – rozptýlené zeleně, břehových porostů vodních
toků. Také pestřejší využití i funkce v krajině. Převážnou část tvoří trvale zelené plochy, jejichž
působení v krajině je víceúčelové:
- převádění povrchového odtoku při přívalových deštích do půdního profilu
- ochrana před smyvy půdy, hnojiv a nečistot do vodních toků
- zvýšení podílu ekologicky stabilnějších ploch v území
- vytvoření úkrytu pro drobné živočichy
- krajinotvorná a estetická funkce
V plochách NS jsou obsažena navrhovaná protierozní opatření (viz kap. c.3.2). Patří sem rekreačně
využívané a krajinářsky hodnotné části přírodního parku Moravice. Kromě zámeckého parku (který
je součástí ploch NP) jsou to: údolí Moravice – (NS-3), louky pod zámkem – (NS-2), údolí
Melečku – (NS-3, západní část). Tyto části krajiny patří mezi nejvyhledávanější prostory pro
turistiku, i cykloturistiku, zde jsou ponechány možnosti pro přechodná tábořiště „putovních táborů“,
pobyty v přírodě.
OCHRANA KRAJINY
V ZÚR MSK je provedeno rozdělení krajiny podle krajinných oblastí a typů (viz příloha k této
kapitole)
Řešené území patří do krajinné oblasti Nízký Jeseník (ustanovení č. 89 ZÚR) .
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Krajinných typů se v řešeném území vyskytuje několik:
Krajina lesní. (ustanovení č. 93 ZÚR). Pokrývá větší jižní část k.ú. Hradec n.Mor. a Žimrovic,
jihovýchodní část k.ú. Domoradovic a k.ú. Kajlovec. Také malá část (severovýchod) Jakubčic.
Krajina leso-luční (ustanovení č. 94 ZÚR). Pokrývá většinu k.ú. Jakubčovic.
Krajina polní (ustanovení č. 95 ZÚR). K ní patří k.ú. Buhučovic, k.ú. Benkovic a malá
severovýchodní část k.ú. Hradec n.Mor.
Krajina zemědělská harmonická (ustanovení č. 96 ZÚR). Pokrývá severní část k.ú. Hradce
n.Mor. a Žimrovic, severozápadní část k.ú. Domoradovic a k.ú. Filipovice.
Pro každý krajinný typ a krajinnou oblast je ve výše jmenovaných ustanoveních uvedena
přírodní, kulturní a vjemová charakteristika, možná ohrožení a zásady pro rozhodování o změnách v
území. Z těchto zásad vychází koncepce ochrany krajiny formulovaná v textové části I. kap. e1. v
bodech 1-9, které zde dále uvádíme s komentářem (odůvodnění a vyhodnocení dopadů
navrhovaného řešení je u každého bodu doplněno kurzívou):
1. Ochrana harmonického měřítka krajiny a pohledového obrazu kulturně historických dominant zámku a zámeckého areálu - bude zajišťována respektováním podmínek prostorového
uspořádání a ochrany krajinného rázu stanovených v kapitole f)
Požadavek ochrany harmonického měřítka krajiny, pohledového obrazu kulturně
historických dominant se opakuje v krajinné oblasti Nízký Jeseník, krajině lesní, krajině lesoluční i krajině zemědělské harmonické.
V územním plánu jsou v zastavitelných plochách, které by mohly ovlivnit stávající pohledy
na zámecký komplex stanoveny podmínky prostorového uspořádání nebo budou změny
prověřeny územní studií (Kajlovec). Zároveň jsou v koordinačním výkrese zakresleny všechny
limity využití území stanovené k ochraně kulturně historických hodnot v území.
2. Nová zástavba bude umisťována především mimo pohledově exponovaná území a v návaznosti
na zastavěná území sídel - viz většina zastavitelných ploch v sídlech Hradec n. Mor.,
Žimrovice, Bohučovice. Prostorové uspořádání těch největších - Z1 v Hradci n.Mor. a Z1 + Z3
v Žimrovicích bude prověřeno územními studiemi.
Požadavky na jmenovaný způsob umisťování "nové zástavby" (zastavitelných ploch) se
opakuje v zásadách pro rozhodování v krajinné oblasti i krajinných typech.
Všechny zastavitelné plochy navazují na zastavěná území sídel a jejich urbanistickou
strukturu. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je navrženo tak, že
nejvýhodnější je zastavování a doplňování proluk v zastavěném území. V pohledově
exponovaných horizontech zastavěná území navrhována nejsou.
3. Ochrana historických a urbanistických znaků chráněných částí sídel i místních kulturně
historických dominant je stanovena v koncepci rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot v
kapitole b)
Obsaženo v zásadách pro rozhodování v krajinné oblasti, krajině lesní, krajině leso-luční,
krajině polní i krajině zemědělské harmonické.
Ochrana historických a urbanistických znaků chráněných částí sídel i místních kulturně
historických dominant je v ÚP zajištěna především zákresem limitů využití území vyplývajících z
právních předpisů a správních rozhodnutí které ochranu těchto hodnot garantují a zákresem
památek a hodnot místního významu v koordinačním výkrese a koncepcí ochrany a rozvoje
hodnot v kapitole b) textové části I.
4. Ochrana typu krajiny lesní bude zajišťována minimalizací zásahů do lesních porostů na
nezbytnou míru - především pro přeložku silnice I/57 a podmínkami pro využití ploch NL, které
omezují umisťování staveb v ploše NL - viz kapitola f). Nezbytné zábory lesní půdy jsou
kokmpenzovány navrhovaným zalesněním - viz kapitola E části II odůvodnění.
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5.

6.

7.

8.

9.

Uvedeno v zásadách pro rozhodování v krajině lesní.
Rozsah lesních pozemků, které jsou navrženy k záboru pro přeložku silnice I/57 je nižší než
zalesnění, které je navrhováno v rámci protierozních opatření. Navíc skutečné zábory pozemků
pro přeložku silnice I/57 bude nižší. Zábory jsou počítány pro koridor o šířce 100 m, těleso
silnice (zářezy, násypy) bude plošně výrazně menší (viz výkres I.3a. Doprava)
Ochrana lesních pozemků je podporována také výrazným zúžením druhů pozemků a staveb,
které je možné do ploch lesních umisťovat.
V celém území obce je nepřípustné rozšiřování a vznik nových lokalit určených pro stavby k
rodinné rekreaci.
Požadavek je obsažen v zásadách pro rozhodování o změnách v krajině lesní, leso-luční,
krajině zemědělské harmonické.
"Chatoviště" nejsou rozšiřována, požadavek je splněn v - viz kapitola f) textové části I plocha RI.
Nová kapacitní rekreační zařízení a sportovně rekreační zařízení nejsou navrhována.
Požadavek na vyhodnocení únosnosti umístění kapacitních rekr. zařízení a areálů v krajině
je obsažen v zásadách pro rozhodování o změnách v krajině lesní, leso-luční a zemědělské
harmonické.
Je navrhováno jen rozšíření sportovně rekreačního areálu v zastavěném území Hradce
n.Mor. - jako zkvalitnění stávajícího zařízení.
Jsou navrhována protierozní, půdoochranná a revitalizační opatření v krajině včetně založených
prvků ÚSES.
Požadavek je obsažen v zásadách pro rozhodování o změnách v krajině polní.
Jsou navrhována konkrétní protierozní a revitalizační opatření, založení chybějících prvků
ÚSES (viz hlavní výkres urbanistické koncepce, kap. e1 části I).
Obecně je možno dle podmínek pro rozhodování v plochách neurbanizovaných realizovat
protierozní a revitalizační opatření všude ve volné krajině.
Je zachována prostupnost krajiny stabilizovanou i doplňovanou sítí účelových komunikací,
cyklotras a cyklostezek.
Požadavek je obsažen v zásadách pro rozhodování o změnách v krajině polní.
Prostupnost krajiny je zachována tím, že jsou respektovány stávající významné účelové
komunikace a v podmínkách pro využití ploch neurbanizované krajiny je ponechána možnost
pro zřizování účelových komunikací, cykloturistických stezek, polních a lesních cest.
Respektovány jsou také stávající průchody ze zastavěného území do volné krajiny, respektive
navrhovány nové (viz hlavní výkres - urbanistická koncepce).
Jsou chráněny a rozšiřovány trvale zelené plochy v krajině - trvalé travní porosty, krajinná
zeleň, sady a zahrady - vymezením ploch NS - smíšených nezastavěného území.
Požadavek vyplývá ze zásad pro rozhodování o změnách v krajině leso-luční a zemědělské
harmonické.
V územním plánu je vymezena plocha NS- smíšená nezastavěného území. Podmínky pro její
využití jsou stanoveny tak, aby byl zvyšován podíl "trvale zelených ploch". Krajinná zeleň lesní společenstva, remízky, aleje, meze - může být rozšiřována - zřizována i kdekoliv v
plochách zemědělských - NZ.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
Cílem vymezení ÚSES je zajistit přetrvání – tj. trvalou existenci a reprodukci původních
přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách
člověkem ovlivněné nebo přetvořené krajiny. Tato původní společenstva jsou schopna bez
výrazného přísunu energií člověkem ve svých přirozených stanovištích přetrvávat i v podmínkách
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rušivých vlivů civilizace.
Vymezením a realizací prvků ÚSES v území vytvoříme pro ekologickou stabilitu krajiny nezbytné
prostorové podmínky, jen realizace ÚSES však ekologickou stabilitu krajiny nezaručí.
ÚSES má zajistit:
● Uchování a zabezpečení nerušeného rozvoje genofondu krajiny v celé jeho pestrosti a rozmanitosti v rámci jeho přirozeného prostorového rozmístění, jako dlouhodobého stabilizujícího
zdroje a rezervy (toto zajišťují především prvky regionálního ÚSES).
● Vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilních ploch v krajině, které by
příznivě ovlivňovaly okolní ekologicky méně stabilní části (toto zajišťují především prvky
lokálního – místního ÚSES).
Základními skladebnými prvky ÚSES jsou:
Biocentrum – část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje
dlouhodobou, trvalou, existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě rostoucích rostlin
a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů.
Biokoridor – část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím migraci
organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční podmínky. Pod
pojmem „migrace“ se zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb rostlinných orgánů
schopných vyrůst v novou rostlinu, ale výměna genetické informace v rámci populace, přenos pylu,
živočišných zárodků apod.
Tvorba ÚSES vychází ze zákonů o životním prostředí, o ochraně přírody a krajiny,
o pozemkových úpravách. Podrobnější pokyny k vytváření systémů ekologické stability určuje
prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně přírody a krajiny.
Do praxe jsou ÚSES a jejich vymezení prosazovány orgány státní správy:
a) jako součást územně plánovací dokumentace;
b) jako součást lesních hospodářských plánů;
c) jako součást komplexních nebo dílčích pozemkových úprav.
Vymezení územního systému ekologické stability je vždy součástí hlavního výkresu územního
plánu, vymezení ÚSES je zařazováno mezi veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám omezit nebo vyvlastnit.
Nejvýznamnějšími prvky ÚSES v řešeném území jsou regionální prvky - regionální biocentra
(RBC) a regionální biokoridory (RBK).
Na tento nadřazený – regionální systém je napojen lokální ÚSES – lokální biocentra
a biokoridory.
Výchozím podkladem pro vymezení ploch ÚSES na lokální úrovnibyl návrh ÚPN obce Hradec
nad Moravicí z 11/2006 a ÚPN VÚC okresu Opava. Vymezení regionálních prvků ÚSES vychází ze
Zásad územního rozvoje MSK (12/2010), které jsou pro umístění RBC a vedení tahů RBK
závazným podkladem.
Vymezení prvků ÚSES je v územním plánu upřesněno:
− dle aktuální katastrální mapy s vyznačením druhů pozemků
− dle „Generelu nadregionálního a regionálního ÚSES Moravskoslezského kraje“
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Zajištění návazností ÚSES s územím okolních obcí byla prověřena dle platné ÚPD těchto
obcí: Platné územní plány mají obce: Hlubočec, Skřípov, Březová, Radkov, Štáblovice, Branka u
Opavy, Chvalíkovice, Vršovice. Uhlířov podle přehledu územních plánů uvedeném na stránkách
KÚ MSK platný územní plán nemá.
- RBK 608 zatím pokračuje v ÚP obce Březová jako lokální biokoridor. Takto byl vyznačen v
ÚPN VÚC Opava, který platil před vydáním ZÚR MSK.
- v ÚP obce Chvalíkovice nepokračuje lokální biokoridor, který je v k.ú. Hradec nad Mor.
zapracován v souladu s ÚPN VÚC okresu Opava i nedokončeným ÚP obce Hradec n.Mor.
(11/2006). ÚP Chvalíkovice byl schválen před vydáním ÚPN VÚC Opava, lokální biokoridor
bude do něj třeba zapracovat.
- v ÚPN VÚC okresu Opava je vymezen mezi lokálním biocentrem východně od Bohučovic a
LBC v jižním okraji území obce Vršovice lokální biokoridor, který prochází podél společné
hranice obou obcí. Jde o biokoridor, který je charakterizován cílovým ekosystémem mezofilním
bučinným spíše normální hydrické řady. To odpovídalo jeho vymezení nikoliv přímo tokem a
nivou toku, ale břehovými a lesními porosty v okraji nivy. Tak jak je zakresleno v ÚPN VÚC
Opava a návrhu ÚP obce Hradec nad Moravicí r. 11/2006. Do ÚP obce Vršovice (který byl
schválen dříve než byl ÚPN VÚC okresu Opava vydán( bude třebe LBK i LBC takto
zapracovat.
- Regionální biokoridor č. 613, který přechází do území obce Uhlířov bude do ÚP Uhlířova
zapracován
Dále uvádíme minimální prostorové parametry prvků ÚSES, jejichž dodržení je nutné pro
jejich funkčnost:
lokální biokoridor (LBK)
– lesní společenstva = max.délka 2000 m, min. šířka 15 metrů, přerušení max. 15 m
lokální biocentrum (LBC)
– společenstva kombinovaná = min. velikost 3 ha
– lesní společenstva = min. velikost 3ha, z toho pravé lesní prostředí min. 1 ha
– mokřadní společenstva = min. velikost 1 ha
biocentrum regionálního významu (RBC)
– lesní společenstva = ve 3. a 4. vegetačním stupni, min. velikost 20 ha. 40 ha je min. při
holosečném hospodaření
– mokřadní společenstva = vodní, nivní = min. velikost 10 ha
biokoridor regionálního významu (RBK)
– lesní společenstva. U jednoduchého RBK je max. Délka 700 m, přerušení bezlesím do 150 m
(za předpokladu, že biokoridor pokračuje min. v parametru lokálního)
– mokřadní společenstva, max. délka je 1000 m; přerušení je možné max. 100 m stavební
plochou, 150 m ornou půdou a 200 m ostatními kulturami.
– složený RBK (po max. 700 vložená lokální biocentra) = max. délka 8000m s alespoň 11
vloženými lokálními biocentry
– min. šířka RBK – lesní společenstva a mokřadní společenstva = 40m.
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V následující tabulce je uveden přehled regionálních prvků ÚSES – regionálních biocenter
(RBC) a regionálních biokoridorů (RBK) – které se vyskytují v řešeném území. Jsou označeny
kódem veřejně prospěšných opatření stanovených v ZÚR MSK. Takto jsou popsány i v hlavních
výkresech územního plánu Hradec nad Moravicí – I.2. Urbanistická koncepce, I.4. Výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací – a ve výkrese II.1 Koordinační výkres z odůvodnění
územního plánu.

označení VPO dle
kód dle ÚTP –
název, popis prvku
ZÚR
ÚSES

cílové ekosystémy, k.ú.

VPO 139

RBC Hradecké

1574

mezofilní, bučinné, nivní, vodní; Hradec
n. Mor., Žimrovice

VPO 142

RBC Kaluža

1573

mezofilní, bučinné; Žimrovice

VPO 210

RBC Rosoly

-

nivní, vodní; Domoradovice a Žimrovice

VPO 608

RBK od RBC
Rosoly směr jih

RK 934

nivní, vodní; Domoradovice, Žimrovice

RK 609

nivní, vodní; Domoradovice, Žimrovice

RK 935

mezofilní, bučinné; Žimrovice

RK 925

nivní, vodní; Hradec n.Mor.

-

mezofilní hájové, mezofilní bučinné;
Benkovice, Hradec n.Mor.

VPO 609

VPO 610

VPO 611

VPO 613

RBK od RBC
Rosoly do RBC
Hradecké
RBK mezi RBC
Kaluža a RBC
Hradecká
RBK z RBC
Hradecké směr
Branka
RBK od RBC
Hradecké směr
Uhlířov

Uvedený systém regionálních prvků je doplněn o prvky ÚSES místního významu, to je
lokálními biokoridory a lokálními biocentry. Na rozdíl od některých regionálních prvků jsou a
budou lokální ÚSES tvořeny většinou lesní společenstva.
Regionální prvky ÚSES – RBC a RBK jsou vymezeny tak, že zahrnují území evropsky
významné lokality NATURA 2000 – údolí Moravice (s malou výjimkou části EVL v nivě
Bukovinského potoka v k.ú. Žimrovice a jeho pravobřežního přítoku v k.ú. Žimrovice a Hradec nad
Mor.), národní kulturní památku – zámecký park a národní přírodní rezervaci Kaluža.
Na RBC 139 „Hradecké“ navazuje proti proudu Moravice regionální biokoridor 609
zahrnující řeku, nivní louky a rudimenty luhů. Vodní a nivní biokoridor 609 směřuje do „nového“
RBC 210 Rosoly, odtud pokračuje stále jako vodní RBK 608 k jihozápadnímu cípu hranic města a
dále do Radkova.
RBK 608 a 609 - nivní a vodní - je možno považovat za funkční; niva Moravice je zde
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dostatečně široká a zachovalá.
Z RBC 139 Hradecké jihozápadním směrem vychází RBK 610 do RBC 142 Kaluža. Je celý
veden lesními porosty, cílové ekosystémy jsou mezofilní bučinné.
Délka RBK 611 z RBC Hradecké po proudu Moravice do Branky je na hranici únosnosti (cca
1300-1400 m), průchod zastavěným územím neumožňuje rozšíření. Další „zužování“ prostoru RBK
611 je zde naprosto nepřípustné. Naštěstí některé úseky koryta Moravice s břehovými porosty jsou
cca 100 m „široké“ a mohou působit jako vložená lokální biocentra.
Z prostoru Skalky pod Žimrovicemi vychází lesní regionální biokoridor 613 částečně
zachovalými bučinami a dubobučinami po východních svazích lesního komplexu Hanuše přes
vymezené funkční lesní biocentrum Hanuše na severozápad do katastru Benkovic a dále do
Uhlířova.
Vymezený lokální biokoridor po říčce Hradečná má charakter říčního a nivního biokoridoru,
významným biocentrem v území je Kajlovecký rybník s přilehlým litorálem a navazující mokřadní
loukou. Na tento LBK vymezený v hydrické řadě navazuje potoční a luční LBK vymezený
krajinářsky a ochranářsky velmi hodnotnými nivními loukami v údolí Záviliší.
Souvislý lesní komplex jihozápadně a jihovýchodně od Hradce nad Moravicí byl nově propojen
lesními lokálními biokoridory, které pro velmi dobrou zachovalost přirozených lesů mohly být
spolu s biocentry vymezeny podle kostry ekologické stability vesměs jako funkční.
Do k.ú. Jakubčovice zasahuje mírně kontrastní lokální biokoridor vytvářející plynulý přechod
od severu od nivy Moravice k jihu k lesním společenstvům 4.vegetačního stupně. Větší část tohoto
biokoridoru zahrnuje v údolí potoka Maršovec mokřadní společenstva luční i lužní (jasanové
olšiny). Tento vymezený lokální biokoridor a biocentrum „Maršovec“ jsou v současnosti téměř
nefunkční, protože zde došlo k rozsáhlým melioracím a regulaci potoka.
U Skalky pod Žimrovicemi se z vodního RBK vymezeného po řece Moravici odpojuje luční
lokální biokoridor, který směřuje údolím levobřežního přítoku Moravice v k.ú. Žimrovice
a u silnice na Benkovice přechází do lesolučního lokálního biocentra „Hradecká hůrka“ a dále podél
severního okraje zastavění Benkovic se stáčí západně mimo řešené území.
Za kritická místa ÚSES je třeba v řešeném území považovat především průchody ÚSES
zastavěným územím:
● LBK Hradečná – zastavěným územím Kajlovce
● LBK Hradečná – zastavěným územím Hradce n. Mor. Po spojení s RBK Moravice
● LBK Záviliší zastavěným územím Hradce n. Mor. Po spojení s LBK Hradečná
● RBK 611 cca od RBC Hradecké zhruba do prostoru dnešního hřbitova.
Ve jmenovaných úsecích je třeba dbát na to, aby nedocházelo k zastavění zatím „volných“ ploch
i částí zahrad, které zde – z nedostatku jiné zeleně – budou součástí ÚSES. Je nepřípustné v
kritických místech lokálních biokoridorů vytvářet nové zpevněné plochy. Naopak je třeba iniciovat
obnovu zeleně.
Problematické mohou být úseky, které kříží přeložku silnice I/57.
● LBK vycházející z RBK č. 611 Moravice podél severních hranic města směrem do
Chvalíkovic. Bude veden tělesem silnice – kolmé křížení.
● LBK Záviliší; bude procházet pod mostem – kolmé křížení.
● LBC jako součást lokálního biokoridoru křižujícího přeložku silnice podél pravobřežního
přítoku Hradečné. Procházet bude pod mostem přeložky.
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Vymezené prvky ÚSES v řešeném území jsou jmenovány a vyznačeny jako veřejně prospěšná
opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo omezit. Zahrnut je celý průběh
ÚSES, ne jen nefunkční části (vymezené na orné půdě), které bude třeba založit. I ve funkčních
částech ÚSES budou práva vlastníků omezena tím, že nemohou provádět změny na svých
pozemcích podle svých představ – budou zde ve svých právech omezováni.
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c5) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
V návrhu územního plánu jsou vymezeny a ve výkresech I.2 a II.1 zakresleny stabilizované
plochy a plochy změn s rozdílným způsobem využití. Podmínky jejich využívání jsou stanoveny v
kap.f) textové části návrhu ÚPN – svazku I.
VYSVĚTLENÍ POJMŮ
1. Jako hlavní využití jsou jmenovány funkce, které v dané ploše převažují
2. Jako využití doplňující a přípustné jsou jmenovány funkce, které jsou pro danou plochu vhodné
a možné, ale nepřevažují v ní.
3. Za podmíněně přípustné jsou považovány stavby, zařízení a činnosti, jejichž umístění ve
funkční ploše je nutno vždy individuálně posuzovat z hlediska slučitelnosti s hlavní a
převládající funkcí plochy, z hlediska možných negativních dopadů umisťovaných staveb na
okolí, z hlediska vlivu umisťovaných staveb na architektonicko-urbanistické hodnoty území, na
krajinný ráz apod. Za podmíněně přípustné je považováno také umisťování všech staveb,
zařízení a ploch sloužících dlouhodobému nebo trvalému pobytu osob – např. školy, ústavy
sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení apod. – , v místech, kde může být zdraví osob
narušeno hlukem, vibracemi a jinými negativními vlivy z okolí.
4. Jako využití nepřípustné jsou uváděny funkce, které do dané plochy umisťovat nelze po dobu
platnosti územního plánu
5. Stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití lze měnit pouze změnou
územního plánu
6. Přípustnost umisťování funkcí v jednotlivých plochách se vztahuje na umisťování pozemků a
staveb, změny staveb, změny ve využití staveb a pozemků
7. Vodní toky a plochy jsou součástí všech ploch s rozdílným způsobem využití v urbanizovaném i
neurbanizovaném území. Pásmo 6 m od břehové hrany menších vodních toků a 8 m od břehové
hrany menších vodních toků je nezastavitelné.
8. Občanské vybavení místního významu jsou taková, která slouží obyvatelům dané lokality,
venkovského sídla, obce.
9. Občanské vybavení širšího významu slouží obyvatelům více sídel, širšímu spádovému území
10. Za občanské vybavení veřejné infrastruktury se považují školství, zdravotnictví, sociální péče,
kultura a osvěta, veřejná administrativa. Je sledována a zajišťována dostupnost těchto zařízení v
území
11. Rušivými vlivy se myslí např. nadměrný hluk, prašnost, záblesky, vibrace, pachy, nadměrné
nároky na parkovací plochy – apod., kterými mohou obtěžovat různé výrobní i nevýrobní
provozovny i zařízení občanské vybavenosti své okolí – především obytné území
12. Nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturou jsou pro účely územního plánu Hradec nad
Moravicí trasy a zařízení umožňující stanovený způsob využití jednotlivých ploch v územním
plánu obce, tj. místní a účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, elektrická vedení do 22 kV
včetně trafostanic VN/NN, uliční řady vodovodů, splaškové a dešťové kanalizace, STL
plynovody apod. Za nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu se nepovažují nadřazené
trasy a zařízení - např. elektrická vedení VVN, plynovody VTL a VVTL, čistírny odpadních vod
celoměstského a nadmístního významu, významné vodovodní přivaděče nadřazené sítě;
navrhované trasy silnic, dálnic, železničních tratí a vleček, výroba energie z alternativních
zdrojů apod.
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V řešeném území jsou plochy s rozdílným způsobem využití označeny takto:
Urbanizované území = zastavěné území, zastavitelné plochy, přestavbové plochy:
plochy bydlení:
- BM,BM-1 - bydlení městské
- BV, BV-1, BV-2 - bydlení venkovské
plochy smíšené obytné:
- SC - smíšené obytné centrální
- SM - smíšené obytné městské
- SV, SV-1 - smíšené obytné venkovské
plochy občanského vybavení
- OV, OV-1, OV-2 - občanské vybavení veřejné infrastruktury
- OVK, OVK-1, OVK-2 - občanské vybavení komerčního typu
plochy rekreace
- RS, RS-1, RS-2 - rekreace sportovní
- RI - rekreace individuální
plochy výroby a skladování
- VD - výroba drobná
- VZ - výroba zemědělská
- VL, VL-1 - výroba a skladování – lehký průmysl
plochy specifické
- S - plocha specifická
plochy technické infrastruktury
- TI, TI-1 - technická infrastruktura
plochy povrchové těžby nerostů
- TN - povrchová těžba nerostů
plochy dopravní infrastruktury
- D, D-1, D-2 - dopravní infrastruktura
plochy veřejných prostranství
- PV, PV-1 - veřejná prostranství – veřejné komunikační prostory
- PZ, PZ-1 - veřejná prostranství – zeleň
plochy zeleně
- ZU, ZU-1, ZU-2, ZU-3 - zeleň urbanizovaná
Neurbanizované území – volná krajina
plochy přírodní, NP
plochy lesní, NL, NL-1
plochy smíšené nezastavěného území, NS, NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5
plochy zemědělské, NZ, NZ-1, NZ-2

CHARAKTERISTIKA PLOCH URBANIZOVANÉHO ÚZEMÍ
BYDLENÍ MĚSTSKÉ (BM)
BM - Zahrnuje plochy pro bydlení v městské části Hradce nad Moravicí. Jsou určeny pro
rodinné domy městského typu, „vila domy“ a ostatní bytové domy, které se zde v Hradci vyskytují
v menší míře. Přípustné je především základní občanské vybavení veřejné infrastruktury – základní
a mateřské školy, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, maloplošná hřiště a sportoviště pro
potřebu zde bydlících – a veřejná prostranství – zeleň. Z komerční vybavenosti se připouští obchod
a stravování jako součást RD nebo BD, ubytování v soukromí, v penzionech. Ostatní nevýrobní
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služby jsou jen podmíněně přípustné. Nepřípustné pak jsou jakékoliv funkce – výrobní služby,
výroba a sklady apod. – které mohou výrazně zhoršovat pohodu bydlení.
BM – 1 – Takto je označena historická část města nebo část města s vazbou na areál zámku a
zámeckého parku, která vyžaduje vysokou architektonickou a estetickou úroveň umísťovaných
staveb a změn staveb, úpravy ploch apod.
BYDLENÍ VENKOVSKÉ (BV)
BV - Do plochy patří většina zastavěného území venkovských sídel Hradce nad Moravicí.
Převažují rodinné domy a zemědělské usedlosti. Přípustné je umísťování staveb a změny staveb ve
prospěch rodinné rekreace, základního obč. vybavení místního významu – základní a mateřské
školy, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, maloplošná hřiště, hřiště pro děti, veřejná zeleň.
Přípustný je obchod a stravování jako součást RD nebo usedlostí, ubytování v soukromí, nevýrobní
služby bez negativního vlivu na bydlení v okolí apod.
Podmíněně se připouští výrobní služby nebo občanské vybavení celoměstského a vyššího
významu.
Nepřípustná jsou zařízení neslučitelná s bydlením – především výroba a sklady - nebo nevhodná
do zastavěného území venkovských sídel = vícepodlažní bytové a polyfunkční domy apod.
BV – 1 = Plochy venkovského bydlení v Kajlovci a k němu přiléhající plochy venkovského bydlení
v k.ú. Hradec nad Moravicí, které leží v údolí pod zámkem a zámeckým parkem. V těchto plochách
je třeba vyžadovat vyšší architektonickou a estetickou úroveň umisťovaných staveb, změn staveb.
BV – 2 = Plocha venkovského bydlení ve Filipovicích, k provozování zahradnictví včetně
potřebných staveb a zařízení, využívání okolních pozemků NZ - 1.
SMÍŠENÁ OBYTNÁ MĚSTSKÁ (SM)
Přestavbové plochy (tj. plochy u nichž se předpokládají především změny staveb spojené s
novou funkcí) městské zástavby podél ulice Opavské v Hradci vhodné pro občanské vybavení
nadmístního významu, kterému „nevadí“ vyšší dopravní zátěž a hluk ze silnice I/57. Vhodné i pro
nevýrobní služby nadmístního významu. Bydlení jen ve spojení s dalšími funkcemi. Vzhledem k
poloze u hlavní městské třídy je nutné vyžadovat vyšší architektonickou a estetickou úroveň staveb
a změn staveb, úpravu ploch.
SMÍŠENÁ OBYTNÁ VENKOVSKÁ (SV)
SV - Přestavbové a zastavitelné plochy v Žimrovicích a Hradci n. Mor. (jižně od k.ú. Kajlovce)
– vhodné pro výrobní služby spojené s bydlením, pro rodinné farmy.
SV – 1 – Plochy v Hradci nad Moravicí (pod Kajlovcem) – s důrazem na architektonickou a
estetickou úroveň staveb, změn staveb
SMÍŠENÁ OBYTNÁ CENTRÁLNÍ (SC)
Je to centrální část města. Hlavní náplní je občanské vybavení nadmístního významu spojené s
bydlením, nevhodné pro stavbu RD. Naopak vhodná forma jsou polyfunkční domy. Historická část
města s vazbou na blízký areál zámku a zámeckého parku vyžaduje vysokou architektonickou a
estetickou úroveň umísťovaných staveb a změn staveb.
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OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY (OV)
OV - Plochy takto označené – téměř vždy v Hradci – jsou trvale určené pro zařízení školská,
kulturní, správní – celoměstského a vyššího významu. Ve venkovských sídlech je takto označena
pouze přestavbová plocha v Domoradovicích a stabilizovaná plocha ZŠ v Žimrovicích.
OV – 1 – Zařízení OV uvnitř městské památkové zóny a u ulice Opavské s vyššími nároky na
architektonickou – estetickou úroveň.
OV – 2 – Plocha „Bílého zámku“ se specifickými nároky na obsah – náplň. Trvale určena pro
kulturní zařízení nadmístního a vyššího významu.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍHO TYPU (OVK)
OVK - Určené především pro ubytovací a stravovací zařízení, kulturu; v Žimrovicích je takto
označená plocha „nového centra“, v Bohučovicích určeno pro širší škálu vybavení a služeb.
OVK – 1 – Plocha v Hradci – jižně od k.ú. Kajlovec a hotel pod zámkem v nivě Moravice.
Exponovaná poloha - důraz na architektonickou kvalitu staveb, úpravy ploch.
OVK – 2 – „Červený zámek“ – nejvýznamnější zařízení komerční OV v území. Ubytování a
stravování, kulturní zařízení vysokého standartu.
REKREACE SPORTOVNÍ (RS)
RS - Plochy vyznačují sportoviště lokálního významu, která jsou ve venkovských sídlech nebo
okrajích městské části stabilizovaná nebo zastavitelné plochy vyznačující konkrétní známé záměry.
Dva největší sportovně – rekreační areály celoměstského a vyššího významu v řešeném území
označené v Hradci = RS – 1 a Žimrovicích = RS – 2.
REKREACE INDIVIDUÁLNÍ (RI)
Plochy individuální rekreace – chatovišť. Soustředěné především podél Moravice, Melečku,
částečně Záviliší. Lze doplňovat pouze maloplošná a dětská hřiště případně jiná společná zařízení.
Nelze rozšiřovat, měnit na bydlení – RD.
VÝROBA DROBNÁ (VD)
Zastavitelné plochy v Domoradovicích, Jakubčovicích a Benkovicích, určené pro menší
provozovny obtěžující okolí. Od obytného území obce jsou buď dostatečně vzdáleny nebo musí být
odděleny zelení nebo obojí. Nepřípustné trvalé bydlení.
VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ (VZ)
Určené pro zemědělskou výrobu – živočišnou i rostlinnou a sklady. Lze umisťovat i jiná
zařízení výroby a výrobních služeb. Součástí plochy ve směru k obytnému území musí být ochranná
zeleň. Nepřípustné trvalé bydlení.
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ (VL)
VL - Vymezeno pro větší souvislé plochy v řešeném území určené pro lehký průmysl - výrobu a
skladování – kromě zemědělské živočišné výroby.
VL – 1 – exponovaná poloha „papírny“ v Žimrovicích klade zvýšený důraz na estetickou úroveň
staveb, ochrannou – pohledovou – zeleň.
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (TI)
TI - Takto označené plochy obsahují vodojemy a čistírny odpadních vod – plochy technického
vybavení, které nejsou součástí jiných funkčních ploch.
TI – 1 – Plocha ČOV Žimrovice leží v pohledově exponované poloze – výhledu ze zámeckého
parku. Nutno dbát na dostatek ochranné zeleně, vzhled areálu.
PLOCHA SPECIFICKÁ (S)
V Benkovicích, určená pro zařízení MO – ČR.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (D)
D - Obsahuje tělesa silnic, významná parkoviště a dopravní zařízení.
D – 1 – jsou označeny průtahy silnice městem, příjezd k zámku, záchytné parkoviště a čerpací
stanice pohonných hmot. Exponované polohy vzhledem k areálu zámku a zámeckého parku. Je
nutno klást zvýšené nároky na úroveň úpravy ploch, vzhled objektů, kvalitu používaných materiálů.
D – 2 – plochy dráhy, železničního nádraží.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ PROSTORY (PV)
Takto označeny jsou veřejné prostory – uliční prostory a náměstí – které je nutno jako veřejně
přístupné zachovat nebo vytvořit či upravit.
Jako navrhované „plochy změn“ veřejných komunikačních prostorů jsou vyznačena veřejná
prostranství obsahující místní komunikaci a umožňující nový přístup k zastavitelným plochám,
obsluhu zastavitelných ploch nebo veřejné prostranství s místní komunikací nově vytvořená pro
zlepšení prostorového uspořádání a dostupnosti jednotlivých částí zastavěného území obce. Tato
navrhovaná veřejná prostranství by měla splňovat požadavky na pozemky veřejných prostranství
dle vyhl. č. 501/2006 Sb.
PV – 1 – Prostranství před zámkem a prostranství v centru, ve kterých je třeba udržovat vysokou –
reprezentativní úroveň úprav parteru.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ (PZ)
PZ - Plochy veřejné zeleně, parkových a sadovnických úprav – kromě zámeckého parku (ten je
součástí plochy přírodní (NP)).
PZ – 1 – Park u ulice Opavská. Vzhledem k exponované poloze hlavní městské třídy je nutno dbát
na vysokou úroveň sadovnických úprav, výběr mobiliáře, osvětlení apod.
PLOCHY ZELENĚ URBANIZOVANÉ (ZU)
Pro zeleň zastavěného území není ve vyhl. č. 501/2006 Sb. jmenována samostatná plocha.
V ÚPN Hradec nad Moravicí jsou takto označeny různé druhy zeleně zastavěného území. ZU - „bez
indexu“ jsou vyznačeny plochy zahrad, sadů a jiné, které z různých důvodů zůstávají nezastavěné.
Do jedné funkční plochy jsou zařazeny proto, že je spojuje převaha zeleně.
ZU – 1 – Takto je označena plocha hřbitova v Jakubčovicích a plocha hřbitova se zahradnictvím v
Hradci n. Mor.
ZU – 2 – Nájemné zahrádky a skupiny zahrádek s chatkami.
ZU – 3 – Plocha pro letní tábory v Žimrovicích u řeky Moravice.
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PLOCHA POVRCHOVÉ TĚŽBY SUROVIN (TN)
Vymezeno pro kamenolom v Bohučovicích, stavby a zařízení související s těžbou a následnou
rekultivací.
CHARAKTERISTIKA PLOCH NEURBANIZOVANÉHO ÚZEMÍ - VOLNÉ KRAJINY
PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP)
Zahrnují zvláště chráněné části přírody – národní přírodní rezervaci Kaluža, zámecký park jako
součást národní kulturní památky, území evropsky významné lokality NATURA 2000 Údolí
Moravice, plochy regionálních biocenter, regionálních biokoridorů, lokálních biocenter a lokálních
biokoridorů územního systému ekologické stability. Jsou to nejkvalitnější části krajiny z hlediska
přírodního a krajinářského. V těchto plochách se nepřipouští žádná výstavba s výjimkou nezbytných
staveb a zařízení v zájmu ochrany přírody a krajiny a prokazatelně nezbytných tras a zařízení
dopravní a technické infrastruktury.
PLOCHY LESNÍ (NL)
NL - zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa. V těchto plochách se připouštějí stavby
nutné k provozu lesních školek, myslivosti a lesního hospodářství, stavby v zájmu ochrany přírody
a krajiny, protierozní a protipovodňová opatření, nezbytná dopravní a technická infrastruktura,
vodní nádrže a stavby na vodních tocích.
NL – 1 – je určena pro zahradnictví – lesní školku v nivě Moravice.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (NS)
NS - zahrnují menší výměry zemědělských pozemků – orné půdy a travních porostů, často v
méně příznivých geomorfologických podmínkách, nevhodné pro velkoplošné obdělávání –
krajinnou zeleň a menší výměry lesních pozemků. Součástí ploch NS jsou konkrétně navrhovaná
protierozní a protipovodňová opatření a úpravy. Přípustné nebo podmíněně přípustné jsou stavby
sloužící ochraně přírody a krajiny, lesnímu hospodářství, myslivosti, vodohospodářské úpravy na
tocích, stavby malých vodních nádrží, průchody dopravní a technické infrastruktury, rekreační
využívání krajiny, také zřizování zahrad a sadů, pastevní chov dobytka.
NS – 1 – svahy mezi Kajlovcem a zámkem s důrazem na ochranu krajinářských hodnot, pohledů na
zámek a Městečko.
NS – 2 – louky pod Zámkem v nivě Moravice; důraz na ochranu mimořádných krajinářských
hodnot, omezení ve funkčním využití.
NS – 3 – niva toků Moravice a Melečku. Důraz na ochranu krajinářských hodnot.
NS – 4 – konkrétní protierozní potření v Žimrovicích, Bohučovicích, Benkovicích.
NS – 5 – bývalé skládky v Benkovicích a podél silnice Hradec – Bohučovice. Omezení pro
hospodářské využívání.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ)
NZ - jsou určeny především pro zemědělskou rostlinnou výrobu – orná půda, trvalé travní
porosty obdělávané ve velkém. Přípustné jsou stavby a zařízení sloužící k ochraně přírody a krajiny,
zahradnictví, pro pastevní chov dobytka, vodohospodářské úpravy na tocích a menší vodní nádrže,
protierozní a protipovodňová opatření, nezbytná dopravní a technická infrastruktura.
NZ – 1 – pozemky určené pro zahradnictví ve Filipovicích
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NZ – 2 – zemědělské pozemky v místě územní rezervy pro bydlení v Jakubčovicích.

c6) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Výčet veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO) vychází
z návrhu ÚPN obce 11/2006. Byly vyřazeny stavby již realizované (zjištěné při aktualizaci
podkladů – viz. kap. a), seznam VPS byl konzultován s objednatelem.
VPS – DZ4c, přeložka silnice I/57 jako dvoupruhová směrově nedělená silnice I. tř. a D69 –
stavební úpravy silnice I/57 jsou pod stejným označením převzaty ze ZÚR MSK.
Podobně jsou pod stejnými kódy převzata ze ZÚR MSK veřejně prospěšná opatření – regionální
prvky ÚSES, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo omezit nebo lze uplatnit
předkupní právo:
− VPO , RBC Hradecké
− VPO 142, RBC Kaluža
− VPO 210, RBC Rosoly
− RBK č 608, 609, 610, 611, 613
Byla doplněna VPS – S1 – specifická plocha MO ČR v lokalitě Na štěrku v Benkovicích jako
VPS, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (nelze však uplatnit předkupní právo).
Bylo doplněno VPO – U – lokální územní systém ekologické stability – pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo omezit nebo lze uplatnit předkupní právo. Do VPO je
zahrnut celý průběh lokálního územního systému ekologické stability, nejen části, kde je
navrhována změna druhu pozemku. V celém průběhu ÚSES – tedy i v jeho funkčních částech – lze
omezit vlastnická práva např. tím, že vlastník nemůže využívat pozemky podle svých představ.

c7) PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV
Jsou zobrazeny ve výkresech I.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce, I.3a Hlavní výkres –
koncepce dopravy a II.1 Koordinační výkres.
Územní rezervy pro bydlení jsou vymezeny v Domoradovicích, Benkovicích, Bohučovicích a
Jakubčovicích jako možnosti pro další rozvoj obytného území, pokud zastavitelné plochy vymezené
pro obytné území v ÚPN budou v příštích cca 15 letech nedostatečné nebo nevyužitelné.
Rezervní plochy pro bydlení mohou být použity pouze po předchozím zapracování do územního
plánu formou změny. Jsou vymezeny tak, že nebude třeba podmínit jejich využití územní studií –
dopravní obsluha je navržena.
Jako územní rezerva - „daleký výhled“ je v návrhu ÚPN označena plocha pro rozvoj obytného
území v Jakubčovicích – mezi koridorem = územní rezervou – pro obchvat silnice III/4648 a
zastavěným územím sídla.
Územní rezerva - „daleký výhled“ pro rekreační areál – vodní plochu v místě dnešního
kamenolomu v Bohučovicích je takto označen především proto, že těžba bude pravděpodobně
ukončena za více než 25 let.
Obě jmenované plochy územní rezervy – dalekého výhledu – mohou být do územního plánu
zapracovány pouze formou změny, která musí být prověřena územní studií.
Územní rezerva pro místní komunikaci v Hradci je vyznačena jen ve výkrese I.3a – koncepce
dopravy. Napojení MK v Podolí na silnici III. třídy – bude upřesněno po stabilizaci obchvatu I/57.
Budování místních a účelových komunikací je přípustné téměř ve všech plochách urbanizovaného i
neurbanizovaného území – tuto MK není třeba řešit změnou ÚP.
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Územní rezerva - pro obchvat silnice III. třídy z Jakubčovic směrem na Ostravu je uvažována
kvůli vyšší dopravní zátěži z kamenolomu, která směřuje z větší části do Ostravy po silnici III/4648.

c8) PLOCHY, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ
STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ
Takto označeny jsou v návrhu ÚPN Hradec nad Moravicí především dvě největší zastavitelná
plocha pro bydlení: Z1 v městské části Hradce n. Mor. a Z1 + Z3 v Žimrovicích (spolu s pozemky
mezi).
Obě plochy jsou natolik rozsáhlé, že bez upřesnění a prověření dopravní obsluhy, vymezení
veřejných prostranství, sadovnických úprav, základního prostorového uspořádání, ujasnění
nezbytných přeložek technické infrastruktury a napojení ploch na dopravní a technickou
infrastrukturu by bylo obtížné plochy optimálně zastavět.
Územní studie pro zastavitelné a přestavbové plochy Z1, Z2, Z3, P2 a P5 v Kajlovci byly do
ÚP zařazeny dle požadavku Národního památkového ústavu po společném jednání.
Územní studie pro zastavitelnou plochu Z5 jižně od Kajlovce je nutná pro posouzení možnosti
umisťovat pozemky staveb v koridoru přeložky I/57 vymezeného v ZÚR.
Základní řešení územních studií – tj. např. vymezení dopravní obsluhy a veřejných prostranství
– je možno zapracovat formou změny do územního plánu (výrokové části).

c9) LIMITY A OMEZENÍ VE VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ZÁSAHY DO LIMITŮ VYPLÝVAJÍCÍ
Z ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí jsou součástí
koordinačního výkresu – odůvodnění územního plánu. Někdy výrazně ovlivňují využití území,
možnosti jeho využití.
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SPRÁVNÍCH
ROZHODNUTÍ (viz výkres II.1 – Koordinační výkres a jiné) :
- ochranné pásmo silnic I. třídy, 50 m od osy vozovky v extravilánu, dané zákonem č. 13/1997
Sb. ve znění pozdějších předpisů
- ochranné pásmo silnic III. třídy, 15 m od osy vozovky v extravilánu, dané zákonem č. 13/1997
Sb. ve znění pozdějších předpisů
- ochranné pásmo železnice, 60 m od osy krajní koleje, 30 m od hranice obvodu dráhy, dané
zákonem č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MD č. 177/1995 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
- ochranné pásmo nadzemních vedení el. energie VN 22 kV, (10) nebo (7)m pro vodiče bez
izolace, dané zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu, nad DN 100 do DN 250 - 20 m od průmětu
potrubí, dané zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- ochranné pásmo podzemního dálkového kabelu - 1,5 m na obě strany, dané zákonem č.
151/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zakreslen přímo kabel ve výkrese I.3c – Koncepce
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energetiky a spojů)
ochranné pásmo hlavních zásobovacích řadů pitné vody, do 500 mm vč. = 1,5 m od průmětu
potrubí, nad 500 mm = 2,5 m od průmětu potrubí - dané zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění
zákona č. 320/2002 Sb. a vyhláškou MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb., Přivaděče OOV mají stanovené ochranné pásmo 6 m na obě strany od líce potrubí dle
rozhodnutí ONV Opava VLHZ č.j. voda 1582/71-KO ze dne 27.12.1971 (zakresleno hlavní řady
= vzhledem k velikosti OP)
ochranné pásmo hydrogeologického vrtu ČHMÚ, kruh o poloměru 250 m, pouze zasahuje do
území města
ochranné pásmo hlavních kanalizačních stok, do 500 mm vč. = 1,5 m od průmětu potrubí, nad
500 mm = 2,5 m od průmětu potrubí, dané zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění zákona č.
320/2002 Sb. a vyhláškou MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
(zakresleny hlavní stoky, ve výkrese I.3b – Koncepce vodního hospodářství).
záplavové území Moravice včetně aktivní zóny dle zák. č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a stanovené opatřením KÚ MSK č.j. ŽPZ/1668/03 ze dne 1.4.2003 a v km.10.0 – 45.8
stanovil KÚ – MSK dne 4.2.2009, č.j. MSK 206-604/2009
zranitelná oblast – CZ 0815 Opava dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ve znění č. 219/2007 Sb.,
která v řešeném území pokrývá k.ú. Filipovice
evropsky významná lokalita Natura 2000 CZ0813474 Údolí Moravice, dle vyhlášky MŽP
č. 166/2005 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zakresleno dle ÚAP)
přírodní park Moravice, daný vyhláškou OkÚ Opava č.j. 03/94 ze dne 1. září 1994
národní přírodní rezervace Kaluža, dána výnosem MK č.j. 10.750/69-II/2 ze dne 29. října
1969
památné stromy - lípa malolistá v k.ú. Kajlovec a v k.ú. Jakubčovice
regionální biocentra a biokoridory ÚSES, vymezení vyplývá ze ZÚR MSK
silnice I/57, průtah - stavební úpravy - veřejně prospěšná stavba převzatá ze ZÚR MSK
přeložka silnice I/57, koridor o šířce 400 m stanovený v ZÚR MSK, VPS označená jako DZ4c v
ZÚR MSK
vodní toky, rybníky a lesy – jako významné krajinné prvky dle zákona ČNR č.114/1992 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zák. ČNR č.114/1992 Sb. (zakresleno dle údajů z katastru nemovitostí, drobné vodní
toky dle ZABAGEDu)
ochranné pásmo pozemků plnících funkci lesa (50m od kraje lesních pozemků) dle zákona
ČNR č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů
městská památková zóna Hradec nad Moravicí, dána Vyhláškou MK č. 108/2003 Sb. ze dne
1. dubna 2003
národní kulturní památka zámek Hradec nad Moravicí, dána Nařízením vlády č. 132/2001
Sb. ze dne 28. března 2001. Je to zámek č. 1 s areálem s evidenčním číslem 396 38/8-1382
tvořený objekty a budovami s parkem na pozemcích parc. č. 679/1, 679/2, 1317, 1318,
1319,1320,1751,1752,1753:
• 8-1382/1 tzv. Bílý zámek čp. 1
• 8-1382/2 tzv. Bílá věž
• 8-1382/3 tzv. Červený zámek
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• 8-1382/4 provozní budova
• 8-1382/5 hradební zeď s věžovou průjezdní branou
• 8-1382/8 hodinová věž
• 8-1382/9 hradební zeď s terasou, bývalou kovárnou a branami
• 8-1382/10 zámecký park - k.ú. Hradec nad Moravicí a k.p. Žimrovice
nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, dle zákona
č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 21274/8-1384 - výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy (Hradec n. M.)
- 39638/8-1382 - objekty v areálu národní kulturní památky zámku Hradec nad Moravicí
• 8-1382/6 - bývalá hospodářsko-správní budova
• 8-1382/7 - domek bývalého zámeckého kastelána
• 8-1382/11 - kamenná ohradní zeď parku s branami
• 8-1382/12 - Beethovenova busta
• 8-1382/13 - pionýrský památník
• 8-1382/14 - plastika ženy
• 8-1382/15 - vyhlídky
• 8-1382/16 - kameny
• 8-1382/17 - bílý most
• 8-1382/18 - býv. tenisové hřiště Lichnovských
• 8-1382/19 - lávka
• 8-1382/20 - most
• 8-1382/21 - žimrovický splav
• 8-1382/22 schodiště
- 19003/8-1383 - farní kostel sv. Petra a Pavla (Hradec n. M.)
• 8-1383/1 farní kostel sv. Petra a Pavla
• 8-1383/2 kaple sv. Jana Nepomuckého
• 8-1383/3 ohradní zeď s branami
- 21207/8-2975 - kaple, Pivovarská ulice (Hradec n. M.)
- 29284/8-2545 - kaple sv. Jakuba apoštola, hřbitovní (Hradec n. M.)
- 32860/8-3073 - kaple sv. Jana Nepomuckého (Hradec n. M.)
- 14682/8-1459 - křížová cesta (Hradec n. M.), soubor 14 zastavení
- 36460/8-1327 - boží muka (Benkovice), SZ od obce mezi třemi lipami
- 25904/8-2976 - boží muka (Benkovice), boží muka proti samoobsluze
ochranné pásmo kulturní památky zámek a park v Hradci u Opavy, prohlášené
rozhodnutím ONV v Opavě ze dne 7. května 1966
ochranné pásmo veřejného pohřebiště (100 m, není vyhlášeno) vyplývá ze zákona č. 256/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů
výhradní ložisko Bohučovice č. 3032300, dáno zákonem č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
dobývací prostor Bohučovice č. 70299, dán rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Ostravě
č.j. 7434/1996-511.4/Ing.N/An ze dne 12. prosince 1996 (zakresleno dle ÚAP)
objekty důležité pro obranu státu, dané zákonem č. 222/1999 Sb. ve znění
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zákona č.320/2002 Sb.
• objekty a plocha důležitá pro obramnu státu v k.ú. Benkovice (vyjádřeno samostatnou
plochou s rozdílným způsobem využití - S)
• ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení
• zájmové území elektronického komunikačního zařízení
• zájmové území pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce
pásmo hygienické ochrany objektu živočišné výroby Bohučovice, dáno územním
rozhodnutím č.j. Výst. 773/78 ing.-PA vydané Odborem výstavby a obchodu MěstNV v Hradci
nad Moravicí dne 24. dubna 1978. Navrženo ke zrušení.
pásmo hygienické ochrany objektu živočišné výroby Žimrovice, dáno územním rozhodnutím
č.j. Výst. 774/78 ing.-PA vydané Odborem výstavby a obchodu MěstNV v Hradci nad Moravicí
dne 24. dubna 1978. Navrženo ke zrušení.
pásmo hygienické ochrany objektu živočišné výroby Domoradovice, dáno územním
rozhodnutím č.j. Výst. 771/78 ing.-PA vydané Odborem výstavby a obchodu MěstNV v Hradci
nad Moravicí dne 24. dubna 1978. Navrženo ke zrušení, nahrazeno návrhem nového OP.
pásmo hygienické ochrany objektu živočišné výroby Benkovice, dáno územním rozhodnutím
č.j. Výst. 395/78 ing.-PA vydané Odborem výstavby a obchodu MěstNV v Hradci nad Moravicí
dne 24. dubna 1978. Navrženo ke zrušení, nahrazeno návrhem nového OP.
pásmo hygienické ochrany objektu živočišné výroby Jakubčovice, dáno územním
rozhodnutím č.j. Výst. 772/78 ing.-PA vydané Odborem výstavby a obchodu MěstNV v Hradci
nad Moravicí dne 24. dubna 1978. Navrženo ke zrušení, nahrazeno návrhem nového OP.
pásmo hygienické ochrany objektu živočišné výroby Kajlovec, dáno územním rozhodnutím
č.j. Výst. 777/78 ing.-PA vydané Odborem výstavby a obchodu MěstNV v Hradci nad Moravicí
dne 24. dubna 1978. Navrženo ke zrušení, nahrazeno návrhem nového OP.
pásmo ochrany prostředí ČOV Žimrovice, limit vyplývající z řešení ÚP - návrh 11/2006 – 30
m návrh po stavebních a technologických úpravách – zatím 100 m.

OMEZENÍ VE VYUŽITÍ ÚZEMÍ A LIMITY VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
- lokality aktivních svahových deformací (zakresleno dle ÚAP, omezení ve využití území)
- poddolovaná území celkem 3 - zakresleno dle ÚAP, kam byly převzaty z registru GEOFONDU.
(omezení ve využití území)
- ložiska nevyhrazených nerostů Domoradovice č.3217400, Domoradovice-Filipovice
č.3195000, Benkovice č. 3217700 (zakresleno dle ÚAP, omezení ve využití území)
- objekty navržené na prohlášení za nemovité kulturní památky
- areál vodního díla bývalé Weisshunovy papírny - horní náhon, Weisshunův splav, dva
akvadukty
- soubor zbytků opevnění v k.ú. Hradec n. M., k.ú. Jakubčovice a k.ú. Benkovice
- celé území města je územím s archeologickými nálezy dle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
- navrhovaná – vypočtená – ochranná pásma kolem objektů živočišné výroby (převzato z
návrhu ÚPN 11/2006 a upraveno dle pokynů k úpravám návrhu po projednání v Kajlovci)
- vymezení lokálního ÚSES – lokálních biocenter (LBC), která nejsou součástí složeného
regionálního biokoridoru a lokálních biokoridorů (limit vyplývající z řešené ÚP)
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- ochranná pásma navrhovaných úseků silnic včetně nositelů limitů (limit vyplývající z řešení
ÚP)
- ochranná pásma navrhovaných úseků nadzemních vedení elektřiny VN 22 kV (limit
vyplývající z řešení ÚP)
- bezpečnostní pásmo – nebo trasa navrhovaného úseku STL plynovodu (limit vyplývající
z řešení ÚP)
-

nezastavitelné manipulační pásy podél vodních toků – 15 m u Moravice v zastavěném území
a 25 m mimo ně. U ostatních toků 6 m od břehových hran (omezení ve využití území)
navrhovaná plocha pro objekty důležité pro obranu státu v k.ú. Benkovice (limit
vyplývající z řešení ÚP, vyjádřeno samostatnou funkční plochou).

ZÁSAHY DO LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Některé zastavitelné a přestavbové plochy zasahují do limitů využití území, jejich využití je jimi
ovlivňováno:
Filipovice:
Z1 – (BV) – do části plochy zasahuje ochranné pásmo stávajícího vzdušného vedení VN 22 kV
Z5 – (BV) – uvnitř zastavěného území, ale celé v ochranném pásmu lesa (za místní komunikací)
Z3 – (BV) – malá část plochy v ochranném pásmu lesa
Z2 a Z4 – (RS) – celé v ochranném pásmu lesa
Domoradovice:
Z7 – (OVK) – do malé části plochy zasahuje stávající ochranné pásmo vzdušného vedení
elektřiny 22 kV
Z3 – (BV) – do malé části plochy zasahuje stávající ochranné pásmo vzdušného vedení elektřiny
22 kV
Benkovice:
Z9 – (S) – plochou prochází stávající vzdušné el. vedení VN 22 kV
Žimrovice:
Z1 – (BV) – do plochy zasahuje vyhlášené ochranné pásmo objektů ŽV – navrženo ke zrušení
– do plochy zasahuje ochranné pásmo vzdušného vedení VN 22 kV – bude řešeno v územní
studii
Z10 – (PZ) – plochou prochází přivaděč OOV a VTL plynovod
Z14 – (VL-1) – částí plochy prochází vzdušné vedení VN 22 kV
Z13 – (OVK) – malou částí plochy prochází vzdušné vedení VN 22 kV
Z4 – (BV) – uvnitř zastavěného území, zároveň celé v ochranném pásmu lesa
Z6 – (BV) – větší část plochy v ochranném pásmu lesa
Hradec nad Moravicí:
Z1 – (BM) – část plochy v ochranném pásmu dráhy, plochou prochází venkovní vedení VN
22 kV = navržena přeložka. Bude řešeno územní studií.
Z2 – (BM) – malá část plochy v ochranném pásmu dráhy
Z3 – (BM) – do malé části plochy zasahuje vzdušné vedení elektřiny 22 kV a ochranné pásmo
lesa
Z4 – (BM) a Z15 – (OVK) – plochami prochází přivaděč OOV, zasahuje do nich ochranné
pásmo lesa a ochranné pásmo vzdušného vedení elektřiny 22 kV
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Z17 – (VL) – plochou prochází vzdušné vedení elektřiny 22 kV a navrhované vedení (část OP),
prochází 2 trasy OOV, část plochy v ochranném pásmu lesa
P1 a P5 – (SM) – leží uvnitř ochranného pásma dráhy
P9 – (SM) – plochou prochází přivaděč OOV
Z5 a Z6 – (BM) – celé leží uvnitř ochranného pásma pohřebiště 100m
Z20 – (ZU-1) – rozšíření hřbitova celé v ochranném pásmu lesa
Z11 – (BM) – celé v ochranném pásmu lesa
Z16 – (OVK) – celé uvnitř ochranného pásma historického jádra města a archeologické lokality,
větší část uvnitř ochranného pásma lesa
P11 a P12 – (SM) – celé uvnitř městské památkové zóny
Z7 - záchytné parkoviště pod hradem - (D-1) – celé uvnitř městské památkové zóny
P5 – Kajlovec – (BV-1) – malá část v OP lesa, část v OP objektu živočišné výroby (ke zrušení)
P4 – Kajlovec – (SV-1) – celé v OP lesa
Z5 – Kajlovec – (OVK) – v koridoru přeložky silnice I/57 dle ZÚR – MSK – bude prověřeno
územní studií
Bohučovice:
Z1 – (BV) – malá část plochy zasahuje do koridoru přeložky silnice I/57 dle ZÚR – MSK
Z10 a Z11 – (BV) – do části ploch zasahuje OP lesa
Jakubčovice:
Z1 – (ZU-1) – rozšíření hřbitova částečně v ochranném pásmu lesa
Z3 – (RS) – plochou prochází vzdušné vedení elektřiny VN 22 kV
Z8 a Z10 – (BV) – část ploch v ochr. pásmu objektů ŽV – ke zrušení
Z12 – (TI) – částečně v OP lesa
Zásahy do limitů a omezení ve využití některých zastavitelných ploch budou prověřeny v
územních studiích, jejichž zpracování je stanoveno jako podmínka pro změny v území v tomto
územním plánu. Ostatní budou řešena v územním řízení.
Ochranné pásmo lesa – využití je možno dohodnout s příslušných dotčeným orgánem státní
správy, resp. podmínky pro jeho využití.
Ochranné pásmo vzdušného vedení elektřiny VN 22 kV nemusí být problém. Uvnitř zastavitelné
plochy je možno se mu vyhnout, nebo je využít např. pro zahradu, nízkou zeleň. Je možno přeložit
– kabelizovat (v případě potřeby)
Aktivní zóna záplavového území; dle platných právních předpisů nesmí být zastavována (až na
výjimky stanovené zákonem).
Ochranné pásmo silnic se vymezuje mimo zastavěné území. Využití ploch u silnic je
omezováno případným vyšším hlukem z dopravy.
Ochranné pásmo objektů ŽV. Většina vyhlášených OP je navržena ke zrušení.
Ochranné pásmo pohřebiště je OP pietní, jako ochrana piety místa. RD a zahrady nejsou na
závadu.
Zastavitelné plochy uvnitř městské památkové zóny jsou náročné na architektonické ztvárnění.
Koridor pro obchvat I/57. Zastavitelné plochy, které do něj zasahují jsou zvláště zdůvodněny
nebo budou prověřeny územní studií.
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c10) PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ – VAZBA NA KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
ČISTOTA OVZDUŠÍ
ZÁKLADNÍ POJMY
Kvalita ovzduší je denně ovlivňována existencí liniových , bodových, plošných a objemových
zdrojů, souhrnně označovaných jako stacionární. Stacionární zdroje se dělí dle tepelného výkonu a
dalších kriterií na velké, střední a malé. Dále ovzduší ovlivňují zdroje mobilní, tedy dopravní
prostředky.
Kvalita ovzduší kolísá v závislosti na ročním období, horší bývá na podzim a v zimě, kdy se
projevuje vliv topného období a zhoršených meteorologických podmínek.
Zdroje znečišťování emitují látky, které se v ovzduší rozptylují a jejich koncentrace ve vzduchu
se postupně zmenšuje. Část rozptýlených látek následně sedimentuje a nastává interakce s půdou,
rostlinami, živočichy, vodou. Emisní limit je nejvýše přípustné množství znečišťující látky
vypouštěné do ovzduší ze zdroje jako hmotnostní nebo objemová koncentrace znečišťující látky v
odpadních plynech.
V ovzduší rozptýlené látky jsou imise. Imisní limit je nejvýše přípustná hmotnostní koncentrace
znečišťující látky obsažená v ovzduší.
Prašný spad a sekundární prašnost jsou dalšími složkami, které mohou ovlivňovat kvalitu
ovzduší.
Prchavé látky a pachy způsobují znečištění ovzduší nadměrným zápachem (např. živočišná
výroba, průmyslová výroba, nátěry a nástřiky, čerpací stanice pohon. hmot, exhalace z dopravy,
ČOV). Záleží na druhu prováděných činností, ročním období, převládajícím směru větru atd.
Výskyt nových alergií (zejména u dětí) v posledních letech způsobuje existence vzdušných
alergenů (aeroalergeny), zvláště pylových zrn a spór plísní. K vývoji těchto škodlivin přispívají
rozsáhlé změny vegetace, které souvisí také s negativními zásahy člověka do krajiny.
ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Do skupiny velkých zdrojů, které sleduje a zpoplatňuje ČIŽP Ostrava, jsou zařazeny např:
Hradec nad Moravicí závod BRANO a.s. a Žimrovice závod KAPPA – KARTON MORAVA a.s..
Tyto velké zdroje jsou plynofikovány.
V území existuje řada středních zdrojů (např. škola, dřevařské závody, zem. areály), ale zejména
malých zdrojů znečišťování, což jsou topeniště v rodinných domech. V řešeném území již proběhla
plynofikace. Tam, kde jsou provedeny přípojky k jednotlivým RD lze hovořit o dílčím zlepšení
kvality ovzduší.
Prašnost souvisí v řešeném území zejména s existencí kamenolomu v Bohučovicích. Prašnost
vzniká v souvislosti s technologickými postupy při těžbě a zpracování, při dopravě materiálu apod.
Postup těžby v lomu je rozdělen na etapy, úprava vytěžených ploch a příprava nových dobývacích
prostorů se řeší podrobnou prováděcí dokumentací, včetně posouzení vlivu stavby na životní
prostředí (EIA). Rekultivaci prostoru po vytěžení kamene navrhuje územní plán jako vodní plochu.
Na části přilehlého prostoru je uvažováno s pláží, čímž bude posílen m.j. i rekreační potenciál
území. Ke snížení prašnosti z tohoto zdroje dojde až po delším časovém období.
Pachy a prchavé látky působí v řešeném území na konkretních místech. Kolem objektů chovů
hospodářských zvířat v areálech ŽV, v okolí ČOV (stávající v Žimrovicích). V návrhu ÚPN Hradec
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n. Mor. je ponechána možnost umisťovat chovy hospodářských zvířat – farmy ŽV v areálech, které
nejsou v bezprostřední blízkosti obytného území. Kolem funkčních areálů živočišné výroby jsou
navržena pásma hygienické ochrany (PHO). Podle aktuální situace (počet chovaných kusů) je nutno
dbát na to, aby obytné území sídel nebylo zasaženo.
Pásmo ochrany prostředí ČOV v Žimrovicích se může snížit až na 30 m po úpravě technologie
čištění případně stavebních úpravách.
VAZBA NA KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
Příznivý stav kvality ovzduší je potřeba obecně vnímat jako jeden z významných předpokladů
zachování obytné atraktivity obce.
Na stavu znečištění ovzduší v řešeném území se podílí především místní zdroje, doprava a
významným způsobem i dálkový přenos emisí z velkých zdrojů (Ostravsko, Opava). Významným
místním zdrojem emisí organických látek s karcinogenním účinkem a emisí tuhých látek jsou
lokální topeniště s nedokonalým spalováním nekvalitního paliva (částečně i dřeva), která jsou
prakticky nekontrolovatelná. Vliv na čistotu ovzduší má v jednotlivých sídlech i území lokalizace
obytné zástavby, např. v málo provětrávaném území.
V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací
škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na
celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných
hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných provozovateli
zdrojů a postupná změna palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů. Příznivý vývoj
se však v posledních letech obecně zastavil a u některých ukazatelů došlo v Moravskoslezském
kraji jako celku i ke zhoršení situace.
V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Krajský
program snižování emisí Moravskoslezského kraje. Program snižování emisí Moravskoslezského
kraje. Krajský úřad MSK předkládá vždy do 31. prosince kalendářního roku radě kraje situační
zprávu o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok a o postupu realizace úkolů
stanovených tímto nařízením. Primárním cílem je dosáhnout k roku 2010 doporučených hodnot
emisních stropů stanovených pro Moravskoslezský kraj. Na tento program by měly přiměřeně
navazovat i místní programy snižování emisí znečišťujících látek na úrovni obcí.
Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (č.38/rok2005) – o vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO) na základě dat z roku 2004 – nepatřilo řešené území Hradec nad
Moravicí k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, nedocházelo zde k překročení limitní
hodnoty pro ochranu zdraví lidí. Nepříznivý vývoj potvrzují jednotlivá následující sdělení
odboru ochrany ovzduší MŽP, která např. podle dat z roku 2006 už celé řešené území zařazují
mezi území se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Příčinou je zejména překračování imisního limitu suspendované částice frakce PM 10 (100%
území obce) a částečně i polycyklických aromatických uhlovodíků – vyjádřených jako
benzo(a)pyren BaP . Při hodnocení vývoje v jednotlivých letech je nutno vzít v úvahu i vliv
klimatických podmínek. Pojem oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje zákon č.86/2002
Sb., o ochraně ovzduší.
S ohledem na širší vývoj a stávající situaci z hlediska kvality ovzduší je nezbytné využít všech
možností ke zlepšení kvality ovzduší v obci. Zejména přiměřeně posuzovat povolování umístění
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dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území a území dotčených územních celků, dále v rámci
řešeného území prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba
komunikací, zpevněných ploch), výsadba ochranné zeleně apod.).
RADON
Radon je přeměnou uranu uvolňován do mezivrstevních prostor a mikrotrhlin v hornině, dále z
podloží do obytné části budov a negativně ovlivňuje zdraví obyvatel. Kromě této cesty se může do
vnějšího prostředí dostávat i z podzemních zdrojů vody a ze stavebních materiálů.
Míra možnosti pronikání radonu z podloží je hodnocena radonových indexem.
Kategorie radonového
Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) při propustnosti podloží
indexu
nízká
střední
vysoká
1. nízké
< 30
< 20
< 10
2. střední
30 - 100
20 - 70
10 - 30
3. vysoké
> 100
> 70
> 30
Řešené území Hradec nad Moravicí, na základě odvozené mapy radonového indexu v měřítku
1 : 50 000 (která je k dispozici na Informačním portálu ČGS na adr. http://www.geology.cz na
Mapovém serveru ČGS) spadá do oblasti se středním radonovým indexem.
Od 1.7.1998 stavební úřady vyžadují zatřídění stavebního pozemku do kategorií radonového
rizika. Dalším legislativním opatřením je norma ČSN 73 0601, Ochrana staveb proti radonu z
podloží. Podle ní musí být stavby prováděné na území, které nespadá do nízkého radonového rizika,
provedeny s ochrannými opatřeními ke snížení přírodního ozáření podle podmínek stanovených
stavebním úřadem. Norma ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních
materiálů se v rámci prevence vztahuje na systematické měření a hodnocení obsahu přírodních
radionuklidů ve stavebních materiálech. Pro aktuální měření v daném území jsou k dispozici
odborné firmy v celém území ČR.
HLUK
Hluk je dalším z faktorů, které negativně ovlivňují kvalitu životního prostředí. Působení hluku
za současné existence dalších škodlivin je ve všech důsledcích pro člověka velmi nepříznivé.
Časová prodleva mezi působením hluku a následnými zdravotními problémy může trvat i mnoho let
a tím se hluk liší od ostatních škodlivin.
Obecně lze definovat tři hlavní zdroje hluku:
- liniové, tj. zejména silnice a železnice.
- bodové, t.j. nádraží, těžebny, výrobny, servisy, hudba a další.
- plošné, tj. rozsáhlé průmyslové areály, vojenské prostory a další.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Silniční doprava je zdrojem negativních vlivů, jako je hlučnost, prach a emise Nox. V daném
území jsou to především silnice I/57 a silnice III/44334 které obtěžují těmito nežádoucími vlivy
obytné okolí sídel.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku pro venkovní prostor podle nařízení vlády
č.502/2000 je včetně korekcí pro okolí hlavních komunikací a v ochranném pásmu drah v denním
období 60 dB(A) a v nočním 50 dB(A).
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Výpočet dopravního hluku pro venkovní prostor byl rámcově proveden na základě Metodických
pokynů pro sčítané silniční úseky silnic I/57, III/44334, III/4631 a III/4648 a to pro jejich
předpokládané dopravní zatížení k r.2010 a 2020, povolenou rychlost 50 km/h, úhel 180°, pohltivý
terén, výšku 3m a úhel 180°.
V tabulce jsou pak uvedeny v metrech vzdálenosti izofon 65/55, 60/50, 55/45, 50/40 dB(A)
ekvivalentních hladin hluku pro daná zatížení v denní/noční hodinu.
Zatížení celkem /z toho těžká
vozidla (mv/24h)
Sil.I/57 sever :
rok 2010:
11758/2555
rok 2020:
12945/2630
Sil.I/57 jih :
rok 2010:
8024/1920
rok 2020:
8823/1978
Sil.III/44334 :
rok 2010:
2883/483
rok 2020:
3188/497
Sil.III/4631:
rok 2010:
1620/511
rok 2020:
1770/526
Sil.III/4648:
rok 2010:
668/236
rok 2020:
721/243

65/55
dB(A)

60/50
dB(A)

55/45
dB(A)

50/40
dB(A)

17
18

35
36

68
70

131
135

14
15

29
30

57
59

112
114

-

13
14

27
28

54
55

-

12
13

25
26

50
51

-

-

15
16

31
32

Z tabulky je především zřejmé, že mezi léty 2010 a 2020 jsou minimální rozdíly.
U severní části sil.I/57 u fasády nejbližších obytných objektů (cca 14 m od její osy) by bylo cca
67 dB(A), u jižního výpadu cca 65 dB(A). Poněvadž průtahy lze pokládat za hlavní silnice pro daná
sídla, je zřejmé, že přípustná hladina 60 dB(A) bude pro bezprostřední zástavbu podél celého
průtahu silnice I/57 překračována o cca 7-5 dB(A). U průtahu silnice III/44334 je mírné
překračování přípustné hladiny pouze u několika obytných objektů stojících méně jak 14m od její
osy ale navíc situaci zhoršuje, jak je dále zmínka, doprava do závodu Kappa.
U průtahu silnice 1/57 nelze vzhledem k blízkosti zástavby uplatnit snížení hlukové zátěže
formou výstavby protihlukové zdi či zemního valu, a dosadba zeleně nemůže problém vyřešit. V
tomto případě lze pří ponechání obytné funkce navrhnout jedině úpravy na objektech, spočívající
například v osazení trojitých oken, změně funkční dispozice objektu (situování obytných místností
na odvrácené straně od komunikace) apod. Lepším řešením u nízkopodlažní zástavby by byla
postupná změna funkce na smíšenou zónu. U severního průtahu sil.I/57 bude pak i v případě
vybudování obchvatu i jeho snížené dopravní zatížení překračovat přípustné hladiny hluku a je
proto navržena změna funkce plochy na smíšenou obytnou s převahou občanského vybavení, služeb
a živností. Pro zástavbu v dalším plánu od silničních průtahů přicházejí v úvahu již korekce na
stínění hluku prvním sledem zástavby aj.
U ostatních posuzovaných silničních úseků, přes jejich výrazně nižší celkové dopravní zatížení,
ovlivňuje hlukovou zátěž vysoký podíl těžké dopravy, který nesporně způsobuje doprava z lomu
Bohučovice. I tak ekvivalentní hluková hladina 60/50 dB(A) bude dosahována až ve 12-13m, což
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by mělo být vyhovující. Příslušným orgánem pro posouzení přípustnosti hlukového zatížení na
obyvatelstvo okolní zástavby je však místně příslušný orgán hygienické služby, který v rámci
projednání může upřesnit povolené hodnoty zatížení pro jednotlivé průjezdní silniční úseky.
Obecně k silniční dopravě lze říci, že se vzrůstající kvalitou vozového parku se budou snižovat
jak hodnoty hluku, tak i emise oxidů dusíku.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Hluková zátěž od železniční dopravy na jednokolejné trati č.315 je odvislá od počtu vlaků,
končících ve stanici Hradec nad Moravicí, jejich brzdění a přejezd po výhybkách zhlaví stanice.
Přitom lze předpokládat, že proti stávajícímu stavu nedojde ke zvýšení počtu vlaků jak v osobní, tak
i v nákladní dopravě. Tyto faktory podle rámcového výpočtu nezpůsobí v denní ani noční době ve
vzdálenosti 60m od osy krajní koleje překročení přípustných hlukových hladin. Proto v ochranném
pásmu by neměly být navrhovány pozemky pro bydlení. Zastavitelná plocha Z1 určená pro bydlení,
která je částečně zasažena ochr. pásmem železnice bude prověřena územní studií; v ní bude
navrženo řešení, které tento požadavek splní.
DALŠÍ ZDROJE HLUKU V JEDNOTLIVÝCH SÍDLECH:
Hradec, nad Moravicí
Závod podniku Brano Group a.s , který svou výrobou mírně hlukově ovlivňuje navazující
zastavěné území.
Bohučovice
Těžba stavebního kamene v kamenolomu Bohučovice, který je součástí Kamenolomů ČR s.r.o.,
započala již v roce 1920 a je plánována do roku 2038. Provoz lomu má negativní vliv na kvalitu
bydlení a životního prostředí v sídle. Zdrojem hluku je mimo vlastní dopravu kamene k dalšímu
zpracování zejména provoz technologické linky, odstřely aj. Doprava kamene je ze 77%
orientována přes Jakubčovice směrem na Ostravu, z 23% přes Bohučovice směrem na Opavu.
Negativní vlivy provozu nejvíce postihují obytnou skupinu, která je situovaná u výjezdu z
kamenolomu. Hladina hluku v zastavěném území Bohučovic, způsobená silniční dopravou, se dle
rámcového výpočtu odhaduje v rozmezí 55-57 dB(A). Hlukový příčinek kamenolomu je ale možné
zjistit jen hlukovým měřením. „Výhledově“ - tj. v delším časovém úseku se počítá s obchvatem
silnice III/4648, vyznačeno jako územní rezerva – koridor.
Žimrovice
Papírenský závod Žimrovice má negativní vlivy na centrální část sídla, které souvisí s provozem
(vlastní papírenská výroba, ČOV, doprava surovin do závodu a výrobků ze závodu včetně
odstavování čekajících kamionů na silnici uprostřed obce). Vyšší hladina hluku nejvíce působí na
skupinu rodinných domů (tovární kolonie), která stojí těsně za hranicí závodu u skladu sběrového
papíru, kde pracuji nakladače. Navážka papíru probíhá příležitostně i v noci. V návrhu územního
plánu se proto v této lokalitě navrhuje změna funkce na plochu smíšenou a na plochu výrobní.
ZNEČIŠTĚNÍ PŮD
Kontaminace půd souvisí s obsahem tzv. cizorodých látek. Jedná se o látky, které se do půdy
dostaly antropogenní činností. Jsou to těžké a středně těžké kovy, pesticidy, ropné látky a fenoly.
Těžké prvky v půdách nepodléhají degradaci, hromadí se v nich.
Údaje z předběžného plošného průzkumu půd na obsah rizikových prvků (které prováděl
85

ÚKZÚZ Brno, odd. agrochemie, půdy a výživy rostlin Opava v roce 1992 s doplněním některých
údajů v roce 1995) dokládají, že v řešeném území nepřesahuje obsah sledovaných rizikových prvků
limitní hodnoty.
ZNEČIŠTĚNÍ VOD
Údaje uvedené v návrhu ÚPD 11/2006 pocházejí z klasifikace jakosti povrchových vod z r. 1998
– profil Moravice – Branka, ř. km 7,1 a profilu Moravice – Žimrovice, ř. km 13,5. Bylo
konstatováno, že:
- Vyšší stupeň znečištění je způsobený zejména přetížením případně neexistencí čistíren
odpadních vod, a s tím souvisejícím vypouštěním splaškových vod přímo do vodotečí.
- Zdrojem znečišťování je zemědělství, např. u hnojených pozemků dochází při dešťových
srážkách ke splachování hnojiv do vodních toků.
- V současné době chybí téměř v celém zájmovém území kanalizace. Jsou odkanalizovány
pouze sílčí úseky, v provozu je podniková ČOV v Žimrovicích. Po dosažení plné zátěže ČOV,
tj. napojením kanalizace ze sídla Žimrovice, je nutné provést odborné posouzení kapacitních
možností a kvalitativních ukazatelů.
- Provoz ČOV v Žimrovicích je celoročně kontrolován vlastní laboratoří v rozsahu stanoveném
provozním řdem a dále laboratoří Povodí Odry Ostrava.
V návrhu územního plánu je ve všech sídlech řešeného území – kromě Filipovic, Domoradovic,
Benkovic – navrhována nebo doplňována soustavná kanalizace s odváděním splaškových vod do
ČOV Branka, Žimrovice a navrhované v Jakubčovicích. To by mělo přispět ke zlepšení čistoty
povrchových vod.
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D) INFORMACE O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Hradec nad Moravicí na udržitelný rozvoj území
včetně vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na evropsky významnou lokalitu Údolí Moravice
– soustavy NATURA 2000 a vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na životní prostředí –
nebylo v koordinovaném stanovisku KÚ MSK ze dne 27. 5. 2010 - k návrhu ÚP - požadováno.
EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA ÚDOLÍ MORAVICE je v územním plánu Hradec nad
Moravicí zahrnuta do ploch neurbanizovaného území přírodních - NP - jako součást regionálního
biokoridoru vedeného tokem Moravice, jako součást regionálního biocentra Hradecké a zároveň
součást zámeckého parku - souboru národně-kulturní památky - zámek Hradec nad Moravicí a jako
součást ploch lesních - NL. Do EVL zasahují jen navrhované stavby mostů a lávek - 2
v Žimrovicích, 1 v Hradci n. M, v těchto místech je EVL vymezena ve vodním toku Moravice.
Ze záměrů navrhovaných v územním plánu lze očekávat nejvýznamnější DOPADY NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ u PŘELOŽKY SILNICE I/57 do obchvatové polohy vůči zastavěným
územím Hradec n. Moravicí a Kajlovec. Přeložka byla hodnocena v rámci ZÚR MSK.
Jednak byly posuzovány dvě varianty přeložky - DZ4c, DZ4d, z nich vyšla jako výhodnější DZ4c,
která je zapracovaná do územního plánu. Byla lépe hodnocena v 6 z 8 sledovaných kritérií,
především vzhledem k výrazně kratší délce a minimalizaci vlivů na dotčené území tunelovým
řešením v části trasy.
V PŘÍLOZE Č. 5 OOP ZÚR MSK, části 10.6 je uvedeno HODNOCENÍ PLOCH A
KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY s konstatováním, že nejvýznamnější vlivy na ŽP
mají koridory dopravní infrastruktury (v Hradci n. M. DZ4) a nadzemní vedení elektrická, nové
energetické zdroje a navrhované vodní nádrže (ty se v řešeném území ÚP nevyskytují).
Dále jsou jmenovány výsledky hodnocení vlivů jednotlivých posuzovaných záměrů na ovzduší,
povrchové a podzemní vody, vlivy na ZPF a PUPFL, vlivy na horninové prostředí, vlivy na zájmy
ochrany přírody a krajiny, vlivy na kulturní a historické hodnoty území, vlivy na obyvatelstvo.
Pro koridor DZ4c jsou výsledky hodnocení následující:
- vlivy na ovzduší u záměru DZ4c jsou hodnoceny kladně - bude znamenat snížení hlukové a
emisní zátěže obyvatel města
- nejvýznamnější vlivy na povrchové a podzemní vody byly (mimo jiné) identifikovány ve var.
DZ4c, DZ4d při průchodu záplavovým územím Moravice (mimo řešené území ÚP)
- nejvýznamnější vliv na PUPFL z posuzovaných záměrů mají obě varianty DZ4; v území
řešeném ÚP způsobí fragmentaci lesních komplexů
- nejvýznamnější negativní vliv na přírodu a krajinu byl shledán u dopravních staveb, mezi
jinými u var. DZ4d (nebyla vybrána)
- z hlediska vlivu na kulturní a historické hodnoty území byl koridor DZ4c hodnocen kladně
- vlivy na obyvatelstvo byly hodnoceny kladně = hluková zátěž bude realizací záměru DZ4c
přenesena mimo obytné území.
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VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST
SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL OBCE
Byly použity dva podklady pro hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se
řešeného území. Průzkumy a rozbory v rozsahu ÚAP Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan,
s.r.o., 2007). K hodnocení zde byla použita základní 7 stupňová škála, hodnotící převahu silných
nebo slabých stránek pilířů udržitelného rozvoje (životního prostředí, hospodářských podmínek,
soudržnosti obyvatel území).
Nově zpracovaný Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Opava,
(zpracovatel Ekotoxa s.r.o., Opava v rámci Územně analytických podkladů ORP Opava) přistupuje
k vyhodnocení pilířů s odlišnou metodikou hodnocení. Hodnocení bylo provedeno na 5 stupňovou
škálu. Pro porovnání s ÚAP MSK bylo toto hodnocení převedeno na 7 stupňovou škálu. Je nutno
vnímat, že vzájemná srovnatelnost obou podkladů je omezena zejména výběrem výchozích
hodnotících ukazatelů. Hodnocení jednotlivých pilířů dle obou podkladů je uvedeno v následující
tabulce:
Tab. Hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území
hodnocení (hodnoty: 1-nejlepší, 4-průměrné, 7-nejhorší)
ÚAP MSK
RURÚ SO ORP
výsledné hodnocení
Pilíř-podmínky
Opava
územního plánu
Životní prostředí
3 – nadprůměrné
5 - podprůměrné
3 - nadprůměrné
2 – dobré
Soudržnost obyvatel
2 – dobré
4-průměrné
území
Hospodářské podmínky
2 – dobré
1 - nejlepší
2 – dobré
území
Mezi hodnocením ÚAP MSK a RURÚ SO ORP je patrný rozdíl v hodnocení všech pilířů území.
Vlastní hodnocení provedené na základě doplňujících průzkumů územního plánu se přiklání
spíše k hodnocení ÚAP MSK. V hodnocení hospodářského pilíře území je výsledné hodnocení
dobré, v úvahu jsou vzaty zejména silné vazby obce na hospodářsky problematické okolí – zejména
Vítkovsko, ale je vzato v úvahu i „přísnější“ celorepublikové měřítko. Nezaměstnanost v širším
regionu je hodnocena stále jako problém.
Příznivější hodnocení životního prostředí v územním plánu se opírá zejména o tradiční rekreační
funkce vlastního řešeného území, rozsah lesních ploch v okolí. Výsledné hodnocení podmínek
životního prostředí – nadprůměrné, je nutno vnímat naopak i s ohledem na nepříznivé podmínky
širšího regionu.
Při hodnocení podmínek soudržnosti obyvatel území – které byly hodnoceny jako dobré je
brán v úvahu značný podíl rekreačního bydlení v obci a rychlý růst obce (značná atraktivita
bydlení), který přináší i určitá rizika.
Vlastní hodnocení území je zformulováno následně.
Obecně je nutno považovat za základní problémy řešeného území mírně nerovnovážný stav
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hospodářského pilíře ve vazbě na širší region a problémy v oblasti životního prostředí (kvalita
ovzduší, chybějící kanalizace). Tyto problémy mírně snižují vyváženost podmínek území,
spoluvytvářejí vysoký rozvojový potenciál obce plynoucí zejména z příznivé polohy sídel v severní
části řešeného území, rekreační a obytné atraktivity většiny území (rekreační potenciál širšího
okolí). V obci se projevuje velký zájem o bydlení, který může být i zdrojem rizik, např. nadměrného
a nekoordinovaného rozvoje bydlení (zejména Žimrovice a Hradec nad Moravicí).
Pro posílení hospodářského pilíře - územních podmínek pro hospodářský rozvoj - jsou
vymezeny zastavitelné plochy pro výrobu - podnikání, v místech dobře dopravně dostupných,
v návaznosti na stávající plochy výroby.
Stabilizace osídlení a soudržnost společenství obyvatel území je podporována vytvořením
kvalitních územních podmínek pro rozvoj bydlení - návrh přeměřeného množství zastavitelných
ploch pro bydlení, občanské vybavení, každodenní rekreaci v návaznosti na veřejnou infrastrukturu.
Zlepšení podmínek pro příznivé životní prostředí (ovzduší, hluk) přinese navržená přeložka
silnice I/57 - která sníží vysokou dopravní zátěž zastavěného obytného území Hradec n. M. a
Kajlovce.
PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ,
tj. pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální
soudržnost obyvatel a příznivé životní prostředí kraje - jsou jmenovány v příloze č. 1 OOP ZÚR
MSK, části A, článcích 2 až 16a.
K řešenému území ÚP Hradec n. M. se vztahují následující priority (uvedena jsou čísla článků a
jejich znění, jejich uplatnění v návrhu ÚP):
6. Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání
zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve
volné krajině.
- Významný podíl očekávané potřeby bytů bude realizován v zastavěném území sídel (min. cca
20 %).
- Suburbánní zóny nevznikají. Potřebné zastavitelné plochy pro základní funkce - bydlení,
výroba, sport, rekreace a volný čas - jsou navrhovány vždy v návaznosti na zastavěné území a
stávající funkce.
- Jsou navrhovány přestavbové plochy, počítá se s novým využitím opuštěných nebo
nevyužívaných areálů - především zemědělské živočišné výroby.
7. Ochrana zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce
řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. podporovat rozvoj systémů odvádění a
čištění odpadních vod
- Rozvoj obytné funkce je navrhován především v sídlech Hradec n. Mor., Bohučovice, Žimrovice
- kde je nejlépe dostupná veřejná infrastruktura – občanské vybavení a bude navrženo odvádění
splaškových vod do stávající ČOV v Brance u Opavy - a v Žimrovicích. V Jakubčovicích je
navržen systém odvádění a čištění odpadních vod, vymezena plocha pro ČOV.
- Ve třech nejmenších sídlech Hradce n. M. = Filipovice, Domoradovice, Benkovice je navrženo
řešit odvádění a čištění odpadních vod individuálně. V těchto sídlech jsou vymezovány
zastavitelné plochy pro bydlení minimálně - jen pro jednotlivé RD nebo malé skupiny z celkového množství zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v řešeném území připadá na
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tato 3 sídla cca 10 %.
9. Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci
v nejvíce exponovaných prostorech za podmínek podrobněji specifikovaných v kapitolách B, C
a E.
- Podmínky pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití jsou v územním plánu stanoveny
tak, že nelze rozšiřovat stávající „chatoviště“ - v řešeném území se vyskytují v údolí Moravice,
Melečku a Záviliší.
11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy
a cyklodopravy) v návaznosti na:
- ostatní dopravní systémy kraje;
- systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska;
včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných místních
a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.
- V územním plánu je vyznačen systém cyklistických tras s využitím místních a účelových
komunikací a navrženo doplnění samostatných cyklostezek a samostatných pěších tras především s vazbou na turistické atraktivity v území.
13. Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální
a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného
a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů.
- Návrhem přeložky silnice I/57 mimo zastavěné území sídle Hradec n. M. a Kajlovec je vytvořen
územní předpoklad pro zlepšení životního prostředí v obytném území obou sídel - snížení
hlukové zátěže a emisí z dopravy.
15. Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách
území kraje.
- Za preventivní ochranu území před potenciálními riziky je možno považovat navrhovaná
protierozní a protipovodňová opatření = svedení dešťových vody kanály do toků, zatravnění a
zalesnění svahů nad zástavbou, které zmírní dopady účinků přívalových dešťů, místních
povodní.
- V záplavovém území Moravice nejsou navrhovány zastavitelné plochy.
16. Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
- Požadavky Ministerstva obrany ČR na respektování příslušných limitů (ochranná pásma,
zájmové území, specifické plochy) jsou v návrhu ÚP zapracovány.
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E) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE
LESA
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na
pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen vyhodnocení záborů půdy) je zpracováno podle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 231/1999 Sb.,
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu, Metodického pokynu MŽP ČR (č.j. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu ze dne 1.10. 1996 s účinností od 1.1. 1997 a zákona č.289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Vyhodnocení záboru půdy slouží
orgánům ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení předpokládaného záboru zemědělské
půdy v jednotlivých lokalitách navržených k výstavbě.
Vyhodnocení záborů půdy je dokumentováno v odůvodnění územního plánu následující
textovou částí s tabulkovou přílohou a ve výkresu II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního
fondu 1:5000. V celém řešeném území byly zakresleny hranice a kódy bonitních půdně
ekologických jednotek a odvodněné pozemky.
KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) jsou charakterizovány pětimístným číselným kódem.
První číslice kódu vyjadřuje klimatický region - území s přibližně shodnými klimatickými
podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Druhá a třetí číslice kódu vyjadřuje hlavní
půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány
genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm
hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením.
Čtvrtou číslicí kódu je vyjádřeno utváření povrchu zemědělského pozemku - sklonitost a expozice
ke světovým stranám. Pátou číslicí kódu je vyjádřena skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu
štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy.
Jednotlivé BPEJ jsou zařazeny podle kvality do tříd ochrany zemědělské půdy I. až V. Třída
ochrany I. označuje nejkvalitnější půdy, třída ochrany V. nejméně kvalitní půdy.
Charakteristika hlavních půdních jednotek, které se vyskytují v řešeném území:
22 Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá
hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející
26 Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně
skeletovité, s příznivými vláhovými poměry
27 Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském
kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy výsušné
37 Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě
až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na
srážkách
38 Půdy jako předcházející HPJ 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem
k zrnitostnímu složení s lepší vododržností
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40 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě,
černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí,
vláhově závislé na klimatu a expozici
41 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě,
černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími
vláhovými poměry
47 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem
k dočasnému zamokření
48 Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až
středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu
zamokření
56 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez
skeletu, vláhově příznivé
58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po
odvodnění příznivé
59 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry
nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu
64 Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách,
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až
velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité
73 Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové,
nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť,
středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité
V obci Hradec nad Moravicí ( - celkem 4405 ha = řešené území) tvoří zemědělská půda 39 %
celkové rozlohy obce, to znamená 1706 ha. Z toho orné půdy je 60 % = 1028 ha, trvalých travních
porostů je 34 % = 574 ha. Významně jsou zastoupeny lesní pozemky, které tvoří 51 % území obce =
2261 ha.
V katastrálním území Benkovice převládá orná půda, trvalé travní porosty se nachází v západní
a severní části území a jihovýchodně od zastavěného území. Lesní pozemky se vyskytují v jižní
části katastr. území. V Benkovicích převládá hlavní půdní jednotka (26), v severní části se vyskytují
HPJ (44), (48) a (58), na západě (37) a (41) a v jihozápadní části území HPJ (73). Půda I. třídy
ochrany se zde nenachází, II. třída zasahuje pouze v malém rozsahu do severní čísti katastru. V
zastavěném území a jeho okolí se nachází převážně III. třída, zbývající území patří do IV. a V. tř.
ochrany. Meliorované pozemky se vyskytují pouze v malých plochách na severu a západě území.
V katastrálním území Bohučovice je orná půda převážně na severu a jihu a trvalé travní porosty
převážně na západě a východě, lesní pozemky lemují část západní katastrální hranice a menší les se
nachází na severovýchodě. V centrální a jižní části katastrálního území se nachází HPJ (26), na
severu (64) a (37), HPJ (40) se vyskytuje na severovýchodě a jihozápadě a (27) na severu a
jihovýchodě. Půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany se v Bohučovicích nevyskytují, III. tř. ochrany
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se nachází v centrální a jižní části katastr. území, v jižní a severní části území převažují pozemky
zařazené do IV. A V. třídy. Odvodněná je orná půda v centrální části území.
Významnou část rozlohy katastru Domoradovic tvoří lesní pozemky, které se nacházejí hlavně
v jižní části a dále ve východní a severní části území. Jižně od zastavěného území se nacházejí
trvalé travní porosty, zbývající část nezastavěného území zaujímá orná půda. Převažuje hlavní půdní
jednotka (26), podél Moravice v jižní části je HPJ (58) a severně od zastav. území se nachází HPJ
(37). V Domoradovicích se nacházejí zemědělské pozemky horší kvality zařazené do IV. A V. třídy
ochrany, III. třída se vyskytuje v menším rozsahu, II. tř. pouze u toku Moravice a I. třída ochrany se
vůbec nevyskytuje. Odvodněné pozemky jsou na severozápadě území.
Zastavěné území Filipovic obklopuje orná půda, trvalé tavní porosty se nacházejí v menších
plochách, významnou část katastru zaujímají lesní pozemky na jihu, severu a východě. V území se
nachází téměř výhradně hlavní půdní jednotka (26). V severní části území se nachází půda II. a III.
třídy ochrany, v jižní části území jsou třídy ochrany IV. A V. Zemědělské pozemky zde nejsou
odvodněny.
V katastrálním území Hradec nad Moravicí, ve kterém je včleněno k.ú. Kajlovec, se hlavně v
jižní a dále také v západní části nacházejí rozsáhlé lesní pozemky. U zemědělských pozemků mimo
zastavěné území převládají trvalé travní porosty, orná půda ve větších celcích se zde vyskytuje
pouze v severní části území. V severní části, v okolí řeky Moravice se nacházejí hlavní půdní
jednotky (56) a (58), v jižní části území převážně HPJ (22) a (40) a na východě (41) a (64). V
severní části území, v zastavěném území a v okolí Moravice převažuje půda zařazená do I. a II.
třídy ochrany, ve zbytku území se vyskytují především třídy IV. a V. Odvodněné pozemky se
nacházejí pouze v malé ploše na západě lokality Hanuše.
Ze zemědělských pozemků v Jakubčovicích převládá orná půda, ta je většinou odvodněná.
Lesní pozemky se nacházejí v jižní, východní, a severovýchodní části území. V území se nacházejí
především HPJ (26), (27) a (37). Kromě I. třídy se zde vyskytují všechny třídy ochrany půdy, v
žádné části výrazně nepřevažuje některá ze tříd.
V téměř celé jižní části Žimrovic se nacházejí lesní pozemky. Orná půda, která je z části
odvodněná, se nachází na severu katastrálního území, trvalé travní porosty podél řeky Moravice. V
území převažuje HPJ (26), podél Moravice HPJ (56) a (58) s I. a II. třídou ochrany. V severní části
území je půda III, IV. a V. třídy ochrany.
ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY - NÁVRH
Celkový zábor půdy v návrhu územního plánu činí pro celé řešené území 109,08 ha, z toho
zemědělské pozemky tvoří 85 % = 85,13 ha, z nich je 53,35 ha orné půdy, tj. 51 %. Předpokládá se
zábor 4,7 ha odvodněných zemědělských pozemků a 13,26 ha lesních pozemků.
V katastrálním území Hradec nad Moravicí je navržen zábor 45,04 ha zemědělské půdy, v k.ú.
Žimrovice 8,10 ha, v k.ú. Bohučovice 16,05 ha, v k.ú. Jakubčovice 6,25 ha, v k.ú. Domoradovice
3,470 ha, v k.ú. Filipovice 3,26 ha, v k.ú. Benkovice 2,24 ha a v k.ú. Kajlovec 0,72 ha.
Zábory půdy v rámci návrhu územního plánu jsou určeny pro bydlení městské (BM), bydlení
venkovské (BV), plochy smíšené obytné venkovské (SV), občanské vybavení komerčního typu
(OVK), rekreaci sportovní (RS), drobnou výrobu (VD), zemědělskou výrobu (VZ), výrobu a
skladování – průmysl (VL), technickou infrastruktura (TI), specifické plochy (S), dopravní
infrastrukturu (D), veřejná prostranství (PV), veřejná prostranství – zeleň (PZ) a plochy
urbanizované zeleně (ZU).
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Zábor půdy podle funkčního členění ploch:
funkční členění
bydlení městské
bydlení venkovské
smíšené obytné venkovské
obč.vybavení komerčního typu
rekreace sportovní
drobná výroba
zemědělská výroba
výroba a skladování – průmysl
technická infrastruktura
specifické plochy
dopravní infrastruktura
veřejná prostranství
veřejná prostranství – zeleň
urbanizovaná zeleň
návrh celkem

zábor půdy celkem
ha
12,48
24,49
1,14
4,88
1,72
1,67
0,19
5,43
0,47
0,59
48,91
4,85
1,59
0,67
109,08

%
11,44
22,45
1,05
4,47
1,58
1,53
0,17
4,98
0,43
0,54
44,84
4,45
1,46
0,61
100,00

z toho zemědělské
půdy
ha
%
12,04
96,47
22,16
90,49
1,14
100,00
3,94
80,74
1,60
93,02
1,67
100,00
0,07
36,84
3,15
58,01
0,47
100,00
0,59
100,00
32,91
67,29
3,20
65,98
1,54
96,86
0,65
97,01
85,13
78,04

z ní orné půdy
ha
9,02
13,55
0,00
1,82
1,09
1,25
0,07
0,51
0,00
0,00
13,40
1,15
1,06
0,43
43,35

%
74,92
61,15
0,00
46,19
68,13
74,85
100,00
16,19
0,00
0,00
40,72
35,94
68,83
66,15
50,92

ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – ÚZEMNÍ REZERVY
Územní rezervy jsou vyhodnoceny samostatně, jejich případná realizace bude muset být teprve
prověřena a zdůvodněna. Realizací územních rezerv by došlo k záboru půdy, který činí celkem
7,57 ha, z toho zemědělských pozemků je 7,53 ha, z nich je 6,31 ha orné půdy. Zemědělské
odvodněné pozemky činí 0,59 ha. Lesní pozemky se pro územní rezervy nezabírají.
Hodnocené zábory pro územní rezervy jsou uvažovány pro bydlení venkovského typu (BV).
V návrhu ÚPN jsou vyznačeny i tzv. „daleké výhledy“ - pro bydlení v Jakubčovicích, spolu s
východním obchvatem silnice III. tř. - a pro vodní plochu a novou rekreační lokalitu v místě
nynějšího kamenolomu v Bohučovicích. U obou „dalekých výhledů“ se předpokládá případná
realizace až v delším časovém horizontu, který výrazněji přesahuje horizont navrhovaných a
hodnocených záměrů ÚPN. Tedy také „daleké výhledy“ nebyly z hlediska dopadů na půdní fond
hodnoceny.
ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – PŘESTAVBOVÉ PLOCHY
V územním plánu jsou navrženy plochy pro přestavbu, pro ně byly zábory půdy vyhodnoceny
samostatně.
Tyto pozemky jsou již zastavěny, je navržena změna jejich funkčního využití. Plochy jsou
navrženy pro bydlení venkovské (BV), plochy smíšené obytné městské (SM), plochy smíšené
obytné venkovské (SV), občanské vybavení veřejné infrastruktury (OV), občanské vybavení
komerčního typu (OVK), drobnou výrobu (VD).
Celková výměra ploch pro přestavby činí 11,62 ha, z toho je 5,79 ha zemědělských pozemků,
jedná se převážně o zahrady.
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POSOUZENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
Největší navrhovanou zastavitelnou plochou je přeložka silnice I.třídy označená 34-D
zasahující do katastrů Hradec nad Moravicí a Bohučovice. Plocha – koridor – pro tuto silnici je
vymezen v šířce 100 m. Celková výměra takto vymezené zastavitelné plochy činí 47,69 ha, z toho
je 32,89 ha zemědělské půdy a 12,03 ha lesních pozemků. Rozsah zabírané půdy pro silnici bude ve
skutečnosti výrazně nižší. Zastavitelná plocha je v ÚP vymezená v rozsahu ochranného pásma
silnice I.tř. = 50m od osy silnice na obě strany, aby byla určitá vůle pro upřesnění trasy. Skutečný
rozsah záborů půdy lze odhadnout ze zákresu silnice ve výkrese I.3.a Koncepce dopravy – kde jsou
zobrazeny zářezy a násypy, které budou tvořit vlastní těleso silnice (tj. zabírané pozemky).
Výsledný zábor pro přeložku silnice bude nižší také díky úsekům mostů a tunelů.
Skutečný zábor pozemků pro přeložku silnice I/57 odhadujeme na cca 50% (i méně) než je zde
bilancováno.
Plochy pro rozvoj bydlení představují druhý největší podíl zastavitelných ploch = necelých 37
ha. Přeložka silnice I/57 a zastavitelné plochy pro bydlení tvoří dohromady cca 79% všech záborů
půdy. Jsou umístěny v menší míře uvnitř zastavěného území. Většina je navržena v zastavitelných
plochách, které na ně navazují. (Podrobněji je návrh zastavitelných ploch popsán v předchozí
kapitole C2.3). Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je třeba považovat za nezbytné minimum
pro očekávaný rozvoj města. Podrobněji je potřeba zastavitelných ploch pro bydlení zdůvodněna v
kap. c1.2.)
Záborem nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu, nebude omezen přístup
na zemědělské pozemky.
Kvalita zabíraných pozemků dle třídy ochrany je následující: I tř = 4%, II. tř. = 21%, III. tř. =
29%, IV. tř. = 29%, V. tř. = 17%.
Tedy do prvních dvou tříd ochrany patří 25% zabíraných pozemků, do III. a IV. tř. patří 46 %
zabíraných pozemků. Pozemky "horších" tříd ochrany nebylo vždy možné "použít". Kvalita
pozemků je jedním z kritérií pro rozhodování o lokalizaci rozvojových ploch. Často jsou
rozhodující jiné důvody: vazba na zastavěné území, možnosti zajištění dopravní a technické
infrastruktury apod.
ZATRAVNĚNÍ
V územním plánu jsou navrženy plochy k zatravnění v k.ú. Benkovice a v k.ú. Bohučovice jižně
od zastavěného území. Jedná se o změnu z druhu pozemku orná půda na trvalé travní porosty.
Celkem se předpokládá změna druhů pozemků u 7,53 ha orné půdy, z toho je 1,52 ha
odvodněných. Tyto výměry ploch na změnu druhů pozemků nejsou započteny do celkového záboru
půdy.
Navrhované zatravnění bude sloužit především jako ochrana zástavby před splachy z polí,
funguje jako infiltrační zelené pásy, omezuje půdní erozi a ve svém důsledku má příznivý dopad na
udržení ekologické stability krajiny. Předpokládá se normální hospodaření na takto získaných
trvalých travních porostech, tj. pomocí mechanizace.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Plochy potřebné pro založení chybějících částí biokoridorů a biocenter byly vyhodnoceny
samostatně. Jde vesměs o změnu druhu pozemku na lesní pozemky, jen část navržené trasy
lokálního biokoridoru v Benkovicích je navržena k zatravnění. Pro potřeby ÚSES se celkem
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předpokládá zábor 11,89 ha zemědělských pozemků, z nich je 9,43 ha orné půdy, 0,13 ha zahrad a
2,33 ha trvalých travních porostů. 1,76 ha zemědělských pozemků je odvodněno.
ZÁBOR LESNÍCH POZEMKŮ, ZALESNĚNÍ
V územním plánu je navržen zábor 13,26 ha pozemků určených k plnění funkce lesa. Lesní
pozemky budou zabírány v úzkých pruzích nebo malých částech pro veřejná prostranství a dopravní
infrastrukturu. Největší část záborů lesních pozemků představuje obchvat silnice I. třídy označený
jako plocha 34-D.
V katastrech Žimrovice, Bohučovice a Jakubčovice jsou navrženy plochy určené k zalesnění.
Mají sloužit jako protierozní opatření ve velkých celcích orné půdy případně jako ochranná zeleň u
rušivých provozů. Je navržena změna druhu pozemků u 15,73 ha orné půdy, z toho 2,99 ha je
odvodněno.
Tab.1 Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch - návrh
Celková
Z toho půda
Funkční Plocha
výměra
členění číslo
půdy v ha Nezemědělská Lesní Zemědělská
ha
ha
Σ ha
Hradec n/M
BM
1
8,25
0,32
7,93
2
0,30
0,30
3
2,51
2,51
4
1,16
1,16
5
6
0,11
0,11
7
0,15
0,02
0,10
0,03
Σ BM
12,48
0,34
0,10
12,04
OVK
9
0,23
0,23
0,00
10
0,92
0,31
0,61
11
0,65
0,35
0,30
27
0,90
0,90
Σ OVK
2,70
0,89
1,81
Σ VL
12
4,92
2,28
2,64
Σ RS
13
0,74
0,74
Σ ZU
14
0,44
0,44
PV
15
0,20
0,20
0,00
16
0,33
0,31
0,02
17
0,70
0,01
0,62
0,07
18
0,73
0,09
0,03
0,61
19
0,07
0,07
21
0,08
0,02
0,06
29
0,31
0,13
0,02
0,16
30
0,32
0,10
0,22
31
0,26
0,07
0,01
0,18
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Z celkového odnětí zemědělské
půdy v ha
Trvalé travní
Orná
Zahrady
porosty
7,86
1,16
9,02
0,58
0,22
0,02

0,07
0,30
0,36
0,73
0,30
0,30
0,03
0,01
0,07
0,09

2,15
0,11
0,03
2,29
0,61
0,90
1,51
2,64
0,13
0,22
0,02
0,07
0,60
0,06
0,16
0,20
0,09

Funkční Plocha
členění číslo
Σ PV
D

23
24
28
34
ΣD
Σ BV
25
SV
26
33
Σ SV
Σ Hradec n/M
Kajlovec
BV
Σ BV
Σ PV
Σ Kajlovec

1
2
3

Bohučovice
BV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
Σ BV
Σ RS
11
Σ OVK
14
PV
15
16
Σ PV
D
17
34
ΣD
-

Celková
Z toho půda
výměra
půdy v ha Nezemědělská Lesní Zemědělská
ha
ha
Σ ha
3,00
0,93
0,68
1,39
0,47
0,47
0,03
0,03
0,00
0,21
0,21
0,00
37,58
2,90
11,00
23,68
38,29
2,90
11,24
24,15
0,69
0,69
0,67
0,67
0,47
0,47
1,14
1,14
64,40
7,34
12,02
45,04

Z celkového odnětí zemědělské
půdy v ha
Trvalé travní
Orná
Zahrady
porosty
0,02
12,69
12,69
22,53

0,17
0,45
0,45
1,68

1,20
0,47
10,54
11,01
0,69
0,67
0,47
1,14
20,83

0,54
0,27
0,81
0,06
0,87

0,15
0,15
0,15

0,00

0,39
0,27
0,66
0,06
0,72

0,00

0,02
0,18
0,20
0,20

0,37
0,09
0,46
0,06
0,52

0,43
2,44
1,87
0,27
0,10
0,16
0,21
0,08
0,46
0,47
0,10
0,12
6,71
0,12
0,32
0,10
0,34
0,44
0,71
9,40
10,11

0,02
0,03
0,02
0,01
0,02
0,10
0,12
0,05
0,01
0,01
0,34
0,34

1,03
1,03

0,41
2,41
1,87
0,25
0,10
0,16
0,20
0,08
0,46
0,45
0,10
0,12
6,61
0,00
0,27
0,09
0,34
0,43
0,71
8,03
8,74

2,01
1,86
0,25
0,08
0,46
0,12
0,10
4,88
0,27
0,09
0,33
0,42
0,71
0,71

0,25
0,10
0,16
0,14
0,21
0,12
0,98
-

0,41
0,15
0,01
0,06
0,12
0,75
0,01
0,01
8,03
8,03
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Funkční Plocha
členění číslo
Σ Bohučovice
Jakubčovice
Σ ZU
1
BV
3
4
5
6
7
8
9
10
Σ BV
Σ VD
11
Σ TI
12
PV
13
14
15
16
Σ PV
17
ΣD
Σ Jakubčovice
Benkovice
BV

Σ BV
Σ VD
ΣS
Σ Benkovice
Žimrovice
BV

Σ BV
PZ

Celková
Z toho půda
výměra
půdy v ha Nezemědělská Lesní Zemědělská
ha
ha
Σ ha
17,70
0,62
1,03
16,05

Z celkového odnětí zemědělské
půdy v ha
Trvalé travní
Orná
Zahrady
porosty
6,28

0,98

8,79

0,23
0,61
0,26
0,30
1,05
0,22
0,69
0,43
0,79
4,35
0,73
0,47
0,09
0,16
0,11
0,26
0,62
0,19
6,59

0,02
0,02
0,11
0,13
0,19
0,34

0

0,21
0,59
0,26
0,30
1,05
0,11
0,69
0,43
0,79
4,22
0,73
0,47
0,09
0,16
0,11
0,26
0,62
0,00
6,25

0,21
0,18
0,23
0,30
1,05
0,11
0,69
0,27
0,79
3,62
0,73
0,03
0,16
0,11
0,13
0,43
4,99

0

0,41
0,03
0,16
0,60
0,47
0,06
0,13
0,19
1,26

1
3
4
5
7
8

0,31
0,08
0,45
0,32
1,16
0,52
0,59
2,27

0,01
0,02
0,03
0,03

0

0,3
0,08
0,45
0,3
1,13
0,52
0,59
2,24

0,12
0,14
0,26
0,52
0,78

0,08
0,15
0,23
0,23

1,23

1
2
3
4
5
6
8

3,05
0,17
0,09
1,85
0,38
0,53
6,07
0,6

1,6
0,11
0,01
1,72
0,05

-

1,45
0,17
0,09
1,74
0,37
0,53
4,35
0,55

1,45
0,17
0,77
0,35
0,53
3,27
0,07

0,97
0,01
0,98

-
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0,09
0,01
0,1
0,48

Funkční Plocha
členění číslo
10
Σ PZ
Σ OVK
11
Σ VL
12
PV
13
15
Σ PV
ΣD
14
Σ Žimrovice
Domoradovice
BV
1
2
3
6
9
Σ BV
Σ OVK
7
Σ VZ
8
Σ VD
10
PV
11
12
Σ PV
Σ Domoradovice
Filipovice
BV

Σ BV
RS
Σ RS
Σ VZ
PV

1
3
4
6
7
8
9
10
2
11
12
13
14

Celková
Z toho půda
výměra
půdy v ha Nezemědělská Lesní Zemědělská
ha
ha
Σ ha
0,99
0,99
1,59
0,05
1,54
1,38
1,38
0,51
0,51
0,28
0,28
0,04
0,02
0,02
0,32
0,02
0,3
0,27
0,04
0,21
0,02
10,14
1,83
0,21
8,1

Z celkového odnětí zemědělské
půdy v ha
Trvalé travní
Orná
Zahrady
porosty
0,99
1,06
0,48
1,07
0,31
0,51
0,01
0,27
0,02
0,01
0,29
0,02
5,92
1,29
0,89

0,56
0,47
0,50
0,46
0,55
2,54
0,48
0,12
0,42
0,14
0,04
0,18
3,74

0,01
0,12
0,01
0,14
0,12
0,01
0,01
0,27

0

0,55
0,47
0,38
0,46
0,54
2,40
0,48
0,00
0,42
0,13
0,04
0,17
3,47

0,32
0,08
0,40
0,48
0,13
0,13
1,01

0,23
0,16
0,30
0,18
0,87
0,87

0,31
0,28
0,54
1,13
0,42
0,04
0,04
1,59

0,56
0,14
0,15
0,27
0,37
0,11
0,15
0,41
2,16
0,35
0,51
0,86
0,07
0,14
0,09

0,06
0,06
-

-

0,56
0,14
0,15
0,21
0,37
0,11
0,15
0,41
2,10
0,35
0,51
0,86
0,07
0,14
0,09

0,43
0,37
0,11
0,05
0,16
1,12
0,51
0,51
0,07
0,05
0,09

0,14
0,15
0,21
0,10
0,09
0,69
0,20
0,20
-

0,13
0,16
0,29
0,15
0,15
0,09
-
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Funkční Plocha
členění číslo
Σ PV
ΣD
15
Σ Filipovice

Σ Návrh

Celková
Z toho půda
výměra
půdy v ha Nezemědělská Lesní Zemědělská
ha
ha
Σ ha
0,23
0,23
0,05
0,05
0,00
3,37
0,11
0,00
3,26

109,08

10,69

13,26

85,13

Z celkového odnětí zemědělské
půdy v ha
Trvalé travní
Orná
Zahrady
porosty
0,14
1,84

0,89

0,09
0,53

43,35

6,14

35,64

Tab.2 Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch – územní rezervy
Celková
Z toho půda
Funkční Plocha
výměra
členění číslo
půdy v ha Nezemědělská Lesní Zemědělská
ha
ha
Σ ha
Domoradovice
Σ BV
R1
0,84
0,84
Benkovice
BV
R1
0,32
0,32
R2
0,33
0,33
R3
1,76
0,03
1,73
Σ BV
2,41
0,03
2,38
Žimrovice
Σ BV
R1
0,38
0,38
Bohučovice
Σ BV
R1
1,52
1,52
Jakubčovice
BV
R1
1,57
0,01
1,56
R2
0,85
0,85
Σ BV
2,42
0,01
2,41

Σ Rezervy

7,57

0,04

-

7,53

Z celkového odnětí zemědělské
půdy v ha
Trvalé travní
Orná
Zahrady
porosty
-

-

0,84

0,32
0,33
1,73
2,38

-

-

-

-

0,38

1,52

-

-

1,56
0,85
2,41

-

-

6,31

-

1,22

Tab.3 Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch – přestavbové plochy
Funkční Plocha
členění číslo
Žimrovice
SV
Σ SV
Σ Žimrovice

P1
P2
-

Σ Benkovice
Σ VD
P1

Celkov á
Z toho půda
výměra
půdy v ha Nezemědělská Lesní Zemědělská
Σ ha
ha
ha

Z celkového odnětí zemědělské
půdy v ha
Trvalé travní
Orná
Zahrady
porosty

0,08
0,58
0,66
0,66

0,01
0,46
0,47
0,47

-

0,07
0,12
0,19
0,19

-

0,07
0,12
0,19
0,19

-

0,35

0,35

-

-

-

-

-
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Funkční Plocha
členění číslo

Celkov á
Z toho půda
výměra
půdy v ha Nezemědělská Lesní Zemědělská
ha
ha
Σ ha

Domoradovice
Σ OV
P1
Σ BV
P2
Σ Domoradovice
Hradec nad Moravicí
SM
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Σ SM
OVK
P13
P14
P15
Σ OVK
Σ BV
P16
SV
P17
P18
Σ SV
PV
P19
P21
Σ PV
ΣD
P20
Σ Hradec n/M
Σ Kajlovec
Σ BV
P1
Bohučovice
OVK
P1
P2
Σ OVK
Σ BV
P3
Σ SV
P4
Σ Bohučovice

Z celkového odnětí zemědělské
půdy v ha
Trvalé travní
Orná
Zahrady
porosty

0,23
0,34
0,57

0,03
0,03

-

0,20
0,34
0,54

-

0,34
0,34

0,20
0,20

1,41
0,21
0,09
0,11
0,36
0,26
0,43
0,11
0,80
0,16
0,38
0,14
4,46
0,22
0,16
0,13
0,51
1,29
0,74
0,30
1,04
0,27
0,34
0,61
0,26
8,17

0,58
0,03
0,05
0,04
0,18
0,20
0,21
0,02
0,31
0,04
0,16
0,02
1,84
0,22
0,16
0,10
0,48
0,01
0,58
0,04
0,62
0,27
0,34
0,61
0,26
3,82

-

0,83
0,18
0,04
0,07
0,18
0,06
0,22
0,09
0,49
0,12
0,22
0,12
2,62
0,03
0,03
1,28
0,16
0,26
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
4,35

0,12
0,12

0,83
0,18
0,04
0,07
0,18
0,06
0,22
0,09
0,49
0,12
0,22
0,12
2,62
0,03
0,03
0,21
0,26
0,26
3,12

0,95
0,16
0,16
1,11

0,19

-

-

0,19

-

-

0,19

0,23
0,61
0,84
0,20
0,64
1,68

0,23
0,61
0,84
0,20
0,12
1,16

-

0,52
0,52

-

0,52
0,52

-
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Funkční Plocha
členění číslo

Celkov á
Z toho půda
výměra
půdy v ha Nezemědělská Lesní Zemědělská
ha
ha
Σ ha

Σ Přestavby

11,62

5,83

-

5,79

Z celkového odnětí zemědělské
půdy v ha
Trvalé travní
Orná
Zahrady
porosty

0,12

4,17

1,5

Tab.4 Předpokládané odnětí půdy ze ZPF – návrh
Katastrální
území

Plocha
číslo

Funkční
členění

Hradec nad
Moravicí

1

BM

Σ1
Σ2
3

BM
BM
BM

Σ3
4

BM
BM

Σ4
Σ6
Σ7
Σ 10
Σ 11
Σ 12
13

BM
BM
BM
OVK
OVK
VL
RS

Σ 13
14

RS
ZU

Σ 14
Σ 16
Σ 17
18

ZU
PV
PV
PV

Σ 18
Σ 19
Σ 21
Σ 23
25

PV
PV
PV
D
BV

Σ 25

BV

Odnětí
zemědělské
půdy Σ v ha
0,39
2,90
4,57
0,07
7,93
0,30
2,15
0,36
2,51
0,04
1,12
1,16
0,11
0,03
0,61
0,30
2,64
0,13
0,58
0,03
0,74
0,22
0,22
0,44
0,02
0,07
0,01
0,03
0,57
0,61
0,07
0,06
0,47
0,29
0,40
0,69

Kultura

Kód BPEJ

Třída
ochrany

2
2
2
5
5
7
5
2
2
7
7
7
5
7
7
2
5
7
2

5.47.00
5.56.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.26.11
5.26.51
5.26.51
5.64.01
5.58.00
5.59.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.26.51
5.26.51
5.58.00
5.58.00
5.41.77
5.41.77
5.64.01
5.58.00
5.26.51
5.64.01
5.26.51
5.26.11
-

III
I
II
II
II
II
II
III
IV
IV
III
II
II
II
II
II
II
IV
IV
II
II
V
V
III
II
IV
III
IV
III
-

7
7
5
7
7
5
7
7
7
7
-
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Investiční
zásahy do
půdy v ha
1,59
1,59
0,59
0,04
-

Katastrální
území

Plocha
číslo

Funkční
členění

26

SV

Σ 26
27

SV
OVK

Σ 27
29

OVK
PV

Σ 29
30

PV
PV

Σ 30
31

PV
PV

Σ 31
Σ 33
34

PV
SV
D

Σ 34
Σ Hradec nad Moravicí

Kajlovec

Σ Kajlovec

D

1

BV

Σ1
2

BV
BV

Σ2
3

BV
PV

Σ3

PV

Odnětí
zemědělské
půdy Σ v ha
0,03
0,50
0,14
0,67
0,10
0,80
0,90
0,03
0,13
0,16
0,02
0,20
0,22
0,09
0,01
0,08
0,18
0,47
2,27
4,54
3,78
1,48
0,18
0,44
0,83
0,60
2,23
5,70
0,38
0,80
0,23
0,22
23,68
45,04

Kultura

Kód BPEJ

Třída
ochrany

7
7
7
7
7
7
7
2
7
5
7
7
7
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
7
5
5
-

5.40.77
5.26.51
5.26.11
5.26.11
5.22.13
5.40.77
5.26.51
5.26.11
5.26.11
5.41.77
5.41.77
5.64.01
5.26.51
5.37.15
5.26.11
5.26.51
5.27.51
5.41.77
5.22.13
5.41.77
5.64.01
5.40.77
5.26.51
5.26.11
5.22.13
5.26.11
5.22.13
-

V
IV
III
III
V
V
IV
III
III
V
V
III
IV
V
III
IV
IV
V
V
V
III
V
IV
III
V
III
V
-

Investiční
zásahy do
půdy v ha
0,16
0,16
2,38

7
5
7
5
7
7
-

5.22.13
5.22.13
5.40.77
5.40.77
5.26.51
5.26.11
-

V
V
V
V
IV
III
-

0

0,37
0,02
0,39
0,09
0,18
0,27
0,01
0,05
0,06
0,72
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Katastrální
území

Plocha
číslo

Funkční
členění

Bohučovice

1

BV

Σ1
2

BV
BV

Σ2
3

BV
BV

Σ3
Σ4
5

BV
BV
BV

Σ5
6

BV
BV

Σ6
7

BV
BV

Σ7
8
Σ9
10

BV
BV
BV
BV

Σ 10
12

BV
BV

Σ 12
Σ 13
Σ 14
Σ 15
16

BV
BV
OVK
PV
PV

Σ 16
17

PV
D

Σ 17
34

D
D

Odnětí
zemědělské
půdy Σ v ha

Kultura

Kód BPEJ

Třída
ochrany

Investiční
zásahy do
půdy v ha

0,00
0,41
0,41
0,15
0,25
2,01
2,41
0,77
1,09
0,01
1,87
0,25
0,05
0,05
0,10
0,01
0,15
0,16
0,06
0,14
0,20
0,08
0,46
0,12
0,12
0,21
0,45
0,02
0,08
0,10
0,12
0,27
0,09
0,01
0,33
0,34
0,27
0,44
0,71
1,32
0,44
2,64
0,46
2,78

7
7
7
5
2
2
2
7
2
5
5
5
5
7
5
2
2
2
7
5
2
2
5
2
2
7
2
2
2
7
7
7
7
7

5.41.77
5.27.51
5.27.51
5.27.51
5.27.51
5.27.51
5.27.11
5.27.51
5.27.11
5.64.01
5.27.51
5.26.11
5.27.51
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.64.01
5.26.11
5.27.11
5.27.51
5.26.11
5.26.11
5.26.51
5.26.11
5.27.51
5.41.77
5.40.77
5.26.01
5.26.11

V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV
III
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
III
III
IV
III
IV
V
V
III
III

0,00
0,07
0,35
0,28
0,28
-
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Katastrální
území

Plocha
číslo

Funkční
členění

Σ 34

D

Σ1
3

ZU
BV

Σ3
4

BV
BV

Σ4
5

BV
BV

Σ5
6

BV
BV

Σ6
Σ7
Σ8
9

BV
BV
BV
BV

Σ9
10

BV
BV

Σ 10
Σ 11
Σ 12
13

BV
VD
TI
PV

Σ 13
14

PV
PV

Σ 14
15

PV
PV

Σ 15
16

PV
PV

Σ 16

PV

Σ Bohučovice

Jakubčovice

Odnětí
zemědělské
půdy Σ v ha
0,31
0,08
8,03
16,05

Kultura

Kód BPEJ

Třída
ochrany

7
7
-

5.26.51
5.64.01
-

IV
III
-

Investiční
zásahy do
půdy v ha
0,70

2
2
7
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
7
2
2
2
2
2
7
2
7
7
2
2
2
2
2
2
7
-

7.27.11
7.27.01
7.40.67
7.27.01
7.37.45
7.37.45
7.26.01
7.26.11
7.26.11
7.27.01
7.26.01
7.26.11
7.64.01
7.64.01
7.26.01
7.27.01
7.27.11
7.26.11
7.26.01
7.64.01
7.27.01
7.27.01
7.40.67
7.27.11
7.27.01
7.27.01
7.26.11
7.26.11
7.64.01
7.64.01
-

III
II
V
II
V
V
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
III
II
II
III
II
II
V
III
II
II
II
II
III
III
-

0,19
0,09
0,06
0,03
0,10
0,03
0,04
0,06
0,43
0,56
0,47
0,04
0,03
0,07
0,05
0,13
0,18

0,21
0,18
0,29
0,12
0,59
0,03
0,23
0,26
0,07
0,23
0,30
0,27
0,78
1,05
0,11
0,69
0,27
0,16
0,43
0,04
0,04
0,06
0,65
0,79
0,73
0,47
0,03
0,02
0,04
0,09
0,04
0,12
0,16
0,04
0,07
0,11
0,05
0,08
0,13
0,26
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Katastrální
území

Plocha
číslo

Funkční
členění

Σ Jakubčovice

Benkovice

1

BV

Σ1
Σ3
4

BV
BV
BV

Σ4
5

BV
BV

Σ5
7

BV
VD

Σ7
Σ8

VD
S

1

BV

Σ1
Σ2
Σ3
4

BV
BV
BV
BV

Σ4
5

BV
BV

Σ5
6

BV
BV

Σ6
8

BV
PZ

Σ8
10

PZ
PZ

Σ 10
11

PZ
OVK

Σ 11

OVK

Σ Benkovice

Žimrovice

Odnětí
zemědělské
půdy Σ v ha
6,25

Investiční
zásahy do
půdy v ha
1,62

Kultura

Kód BPEJ

Třída
ochrany

-

-

-

0,12
0,18
0,30
0,08
0,10
0,35
0,45
0,14
0,15
0,01
0,30
0,15
0,37
0,52
0,59
2,24

2
7
5
7
7
2
5
7
2
2
7
-

5.26.01
5.26.01
5.26.11
5.26.11
5.26.51
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.01
5.26.04
5.26.54
-

III
III
III
III
IV
III
III
III
III
IV
V
-

0,00

0,67
0,78
1,45
0,17
0,09
0,77
0,87
0,10
1,74
0,35
0,01
0,01
0,37
0,23
0,30
0,53
0,48
0,07
0,55
0,78
0,21
0,99
0,31
0,52
0,55
1,38

2
2
2
7
2
5
5
2
7
5
2
2
7
2
2
2
5
2
2
-

5.26.01
5.26.11
5.26.01
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.01
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.01
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.01
5.26.01
5.26.11
5.26.01
-

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
-

-
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Katastrální
území

Plocha
číslo

Funkční
členění

12

VL

Σ 12
13

VL
PV

Σ 13
Σ 14
Σ 15

PV
D
PV

1

BV

Σ1
2

BV
BV

Σ2
3

BV
BV

Σ3
6

BV
BV

Σ6
7

BV
OVK

Σ7
Σ9
Σ 10
11

OVK
BV
VD
PV

Σ 11
Σ 12

PV
PV

1

BV

Σ1
2

BV
RS

Σ2
Σ3

RS
BV

Σ Žimrovice

Domoradovice

Σ Domoradovice

Filipovice

Odnětí
zemědělské
půdy Σ v ha
0,11
0,40
0,51
0,01
0,02
0,25
0,28
0,02
0,02
8,10

Kultura

Kód BPEJ

Třída
ochrany

2
2
2
7
7
7
7
-

5.26.11
5.26.51
5.26.11
5.56.00
5.56.00
5.56.00
5.56.00
-

III
IV
III
I
I
I
I
-

Investiční
zásahy do
půdy v ha
0,00

0,32
0,23
0,55
0,30
0,01
0,05
0,11
0,47
0,04
0,04
0,07
0,23
0,38
0,18
0,28
0,46
0,18
0,30
0,48
0,54
0,42
0,05
0,08
0,13
0,04
3,47

2
5
7
7
5
5
2
2
5
5
5
7
2
2
7
7
2
2
7
-

7.26.44
7.26.44
7.26.14
7.26.44
7.26.44
7.26.14
7.26.04
7.26.14
7.26.14
7.26.04
7.26.44
7.26.44
7.26.04
7.26.14
7.26.44
7.26.04
7.26.04
7.26.14
7.26.44
-

V
V
IV
V
V
IV
III
IV
IV
III
V
V
III
IV
V
III
III
IV
V
-

0,00

0,43
0,13
0,56
0,15
0,20
0,35
0,14

2
7
7
5
5

7.26.01
7.26.01
7.26.04
7.26.04
7.26.01

II
II
III
III
II

-
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Katastrální
území

Plocha
číslo

Funkční
členění

Σ4
6

BV
BV

Σ6
Σ7
Σ8
9

BV
BV
BV
BV

Σ9
10

BV
BV

Σ 10
Σ 11
Σ 12
13

BV
RS
VZ
PV

Σ 13
14

PV
PV

Σ 14

PV

Σ Filipovice

Σ Návrh

Odnětí
zemědělské
půdy Σ v ha
0,15
0,11
0,10
0,21
0,37
0,11
0,03
0,07
0,03
0,02
0,15
0,09
0,16
0,16
0,41
0,51
0,07
0,01
0,04
0,01
0,04
0,04
0,14
0,04
0,05
0,09
3,26

Kultura

Kód BPEJ

Třída
ochrany

5
5
5
2
2
5
5
2
2
5
7
2
2
2
2
2
7
7
7
2
2
-

7.26.04
7.26.01
7.26.14
7.26.01
7.26.01
7.26.01
7.26.14
7.26.14
7.26.01
7.26.14
7.26.14
7.26.14
7.26.14
7.26.04
7.26.44
7.26.14
7.26.44
7.26.14
7.26.04
7.26.14
7.26.01
-

III
II
IV
II
II
II
IV
IV
II
IV
IV
IV
IV
III
V
IV
V
IV
III
IV
II
-

Investiční
zásahy do
půdy v ha
0,00

-

-

-

2,38

85,13

Tab.5 Předpokládané odnětí půdy ze ZPF – územní rezervy
Katastrální
území

Plocha
číslo

Funkční
členění

Σ R1
Σ R1
Σ R2
R3

BV
BV
BV
BV

Σ R3
Σ R1
R1

BV
BV
BV

Odnětí
zemědělské
půdy Σ v ha

Kultura

Kód BPEJ

Třída
ochrany

Investiční
zásahy do
půdy v ha

0,84
0,32
0,33
0,61
1,12
1,73
0,38
0,46
1,06

7
2
2
2
2
7
2
2

7.26.44
5.26.01
5.26.01
5.26.11
5.26.14
5.26.51
5.27.51
5.27.11

V
III
III
III
IV
IV
IV
IV

-

Domoradovice
Benkovice

Žimrovice
Bohučovice
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Jakubčovice

Σ R1
R1

BV
BV

Σ R1
R2

BV
BV

Σ R2

BV
-

Σ Rezervy

1,52
0,28
1,28
1,56
0,17
0,68
0,85
7,53

2
2
2
2
-

7.27.11
7.27.01
7.27.01
7.26.11
-

III
II
II
II
-

Kultura

Kód BPEJ

Třída
ochrany

5
5
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5.26.11
5.26.51
5.26.11
7.26.44
7.26.44
7.26.14
5.58.00
5.56.00
5.56.00
5.56.00
5.58.00
5.56.00
5.58.00
5.58.00
5.56.00
5.58.00
5.56.00
5.58.00
5.56.00
5.58.00
5.56.00
5.56.00
5.58.00
5.56.00
5.64.01

III
IV
III
V
V
IV
II
I
I
I
II
I
II
II
I
II
I
II
I
II
I
I
II
I
III

0,2
0,3
0,50
0,09
0,09
0,59

Tab.6 Předpokládané odnětí půdy ze ZPF – přestavbové plochy
Katastrální
území
Žimrovice

Domoradovice

Hradec n/M

Plocha
číslo

Funkční
členění

Σ P1
P2

SV
SV

Σ P2
Σ P1
P2

SV
OV
BV

Σ P2
P1

BV
SM

Σ P1
Σ P2
Σ P3
P4

SM
SM
SM
SM

Σ P4
Σ P5
P6

SM
SM
SM

Σ P6
P7

SM
SM

Σ P7
P8

SM
SM

Σ P8
P9

SM
SM

Σ P9
P10

SM
SM

Σ P10
P11

SM
SM

Odnětí
zemědělské
půdy Σ v ha
0,07
0,03
0,09
0,12
0,20
0,13
0,21
0,34
0,25
0,58
0,83
0,18
0,04
0,01
0,06
0,07
0,18
0,01
0,05
0,06
0,06
0,16
0,22
0,03
0,06
0,09
0,22
0,27
0,49
0,05
0,07
0,12
0,05
0,17
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Investiční
zásahy do
půdy v ha
-

Kajlovec
Bohučovice
Σ Přestavby

Σ P11
Σ P12
Σ P15
P16

SM
SM
OVK
BV

Σ P16
Σ P17
Σ P18
Σ P1
Σ P4

BV
SV
SV
BV
SV

0,22
0,12
0,03
0,12
0,21
0,95
1,28
0,16
0,26
0,19
0,52
5,79

5
5
2
5
7
7
5
7
5
-

Vysvětlivky k tabulkám:
2 = orná půda
5 = zahrady
7 = trvalé travní porosty
BM
BV
SM
SV
OVK
RS
VD
VZ
VL
TI
S
D
PV
PZ
ZU

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

bydlení městské
bydlení venkovské
plochy smíšené obytné městské
plochy smíšené obytné venkovské
občanské vybavení komerčního typu
rekreace sportovní
drobná výroba
zemědělská výroba
výroba a skladování – průmysl
technická infrastruktura
specifické plochy
dopravní infrastruktura
veřejná prostranství
veřejná prostranství – zeleň
plochy urbanizované zeleně
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5.64.01
5.56.00
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.26.11
5.22.13
5.22.13
5.26.11
-

III
I
III
III
III
III
V
V
III
-

-

SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTOVÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU I .a II.
BD = bytový dům
BPEJ = bonitní půdně ekologická jednotka
CR = cestovní ruch
ČGS = Česká geologická služba
ČIŽP = Česká inspekce životního prostředí
ČOV = čistírna odpadních vod
ČSÚ = Český statistický úřad
DOK = dálkový optický kabel
DPS = dům s pečovatelskou službou
DTS = distribuční trafostanice
EIA = (Environmental Impact Assessment) = Posuzování vlivů na životní prostředí
EVL = Evropsky významná lokalita
HPJ = hlavní půdní jednotka
KČT = Klub českých turistů
KÚ-MSK = Krajský úřad Moravskoslezského kraje
LBC = lokální biokoridor
MD = Ministerstvo dopravy
MěÚ = Městský úřad
MK = místní komunikace
MK = Ministerstvo kultury
MO ČR = Ministerstvo obrany České republiky
MŠ = mateřská škola
Mzd ČR = Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Mze = Ministerstvo zemědělství
MŽP = Ministerstvo životního prostředí
OKÚ = Okresní úřad
OOV = Ostravský oblastní vodovod
OP = ochranné pásmo
ORP = Obec s rozšířenou působností
OZKO = oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
PHM = pohonné hmoty
PHO = pásmo hygienické ochrany
PO = Povodí Odry
PRVKUC, PRVK = Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
PÚR ČR = Politika územního rozvoje České republiky
RBC = regionální biocentrum
RBK = regionální biokoridor
RD = rodinný dům
RKC = rekreační krajinný celek
RR = radioreléové
RURÚ = Rozbor udržitelného rozvoje území
SLDB = Sčítání lidu, domů a bytů
STL = středotlaký
SO ORP = Správní obvod obce s rozšířenou působností
SZ = stavební zákon
TS = trafostanice
TTP = trvalý travní porost
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ÚAP = Územně analytické podklady
ÚK = účelová komunikace
ÚKZÚZ = Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ÚPD = Územně plánovací dokumentace
ÚPN, ÚP = Územní plán
ÚPN VÚC = Územní plán velkého územního celku
ÚSES = Územní systém ekologické stability
ÚTP = Územně technický podklad
VN = vysoké napětí
VPO = veřejně prospěšné opatření
VPS = veřejně prospěšná stavba
VTL = vysokotlaký
ZŠ = základní škola
ZÚ = zastavěné území
ZÚR = Zásady územního rozvoje
ŽV = živočišná výroba
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ODŮVODNĚNÍ
Odůvodnění Územního plánu Hradec nad Moravicí zpracované pořizovatelem.

1. Postup při pořízení územního plánu
Územní plánování je důležitým nástrojem, který vytváří předpoklady pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území, tj. zajišťuje trvalý soulad podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a
který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. Zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území. Vzhledem k tomuto se zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí rozhodlo
pořídit Územní plán Hradec nad Moravicí a o jeho pořízení rozhodlo na svém
zasedání dne 24. 9. 1997. Na základě hodnocení využitelnosti a dosažitelnosti ploch
v územním plánu a koncepci technické infrastruktury reaguje navrhované řešení na
aktuální potřeby rozvoje města Hradec nad Moravicí.

Průzkumy a rozbory byly zpracovávány v letech 1997 a 1998 následně bylo
zpracováno zadání územního plánu.

Zadání územního plánu bylo zpracováno a projednáno v roce 1999. Zastupitelstvo
města na základě výsledků projednání vzalo na vědomí důvodovou zprávu
k projednanému zadání a zadání územního plánu schválilo na svém zasedání dne
23. 09. 1999.

Koncept Územního plánu Hradec nad Moravicí byl dokončen zpracovatelem Ing.
arch. Haluzou v březnu 2000. Následně bylo zahájeno veřejnoprávní projednání
konceptu a to v měsících duben a květen 2000. Souborné stanovisko ke konceptu
bylo schváleno Zastupitelstvem města dne 19. 10. 2002
I. Návrh Územního plánu Hradec nad Moravicí byl zpracováván od roku 2002 do
roku 2006, kdy v prosinci 2006 bylo zahájeno jeho zákonné projednání. 1. 1. 2007
vstoupil v platnost zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), který ve svých přechodných ustanoveních již neumožnil I. návrh
ÚP Hradec nad Moravicí, v podobě v jaké byl projednán, zastupitelstvem města
schválit. Následně došlo v roce 2008 ke změně zpracovatele územního plánu,
kterým se nově stal atelier Archplan – Ing. arch. Magdalena Zemanová.

II. Návrh Územního plánu Hradec nad Moravicí byl zpracováván od roku 2008 do
roku 2010 a vycházel ze schváleného souborného stanoviska ke konceptu, které
bylo jediným závazným podkladem pro jeho zpracování. V březnu 2010 došlo také
ke změně způsobu pořizování a to tak, že pořizovatelem se stal místo Magistrátu
města Opavy Městský úřad Hradec nad Moravicí, který zajistil splnění kvalifikačních
požadavků pro výkon územně plánovacích činností.

Společné jednání s dotčenými orgány bylo svoláno podle § 50 odstavce 2 zákona
stavebního zákona v termínu 29. 04. 2010. Oznámení o konání společného jednání
byla zaslána dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,
sousedním obcím a návrh byl zveřejněn na webových stránkách města Hradec nad
Moravicí. Dotčené orgány a sousední města byly vyzvány k uplatnění stanovisek a
připomínek do 30 ti dnů od dne společného jednání.

Na základě výsledků projednání bylo nutné absolvovat dohodovací jednání
s Národním památkovým ústavem, Magistrátem města Opavy – odborem životního
prostředí, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje – odborem životního prostředí
na úseku ZPF a Ředitelstvím silnic a dálnic. Jednání byla úspěšná a vždy došlo
k dohodě. Dne 28. 2. 2011 byly pořizovatelem zpracovány pokyny pro dopracování
návrhu Územního plánu Hradec nad Moravicí. Úpravy se zpracovávaly od února
2011 do konce května 2011.

Následně pořizovatel zpracoval zprávu o projednání návrhu územního plánu podle §
51, odstavce 1 stavebního zákona a § 12 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti a požádal žádostí ze dne 07. 06. 2011 krajský úřad o
vydání stanoviska dle § 51 stavebního zákona. Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury následně vydal
stanovisko se závěrem, že je nutné z návrhu územního plánu odstranit nedostatky,
které byly zpracovatelem bezezbytku odstraněny. Opětovně žádostí ze dne 27. 7.
Stránka 2 z 7

2011 byl krajský úřad požádán o vydání stanoviska dle § 51 stavebního zákona a
zde již dne 3. 8. 2011 vydal pod č. j. MSK 134211/2011 krajský úřad stanovisko
s potvrzením, že nedostatky v návrhu územního plánu byly odstraněny. Na základě
tohoto stanoviska bylo zahájeno řízení o územním plánu podle § 52 stavebního
zákona.

Zahájení řízení o návrhu Územního plánu Hradec nad Moravicí veřejnou vyhláškou
bylo oznámeno 3. 08. 2011 s tím, že dokumentace bude vystavena k veřejnému
nahlédnutí v termínu 19. 08. 2011 až 19. 09. 2011 a dne 19. 09. 2011 v 17:30 hod.
se uskuteční veřejné projednání podle § 52, odstavce 1 stavebního zákona. Zároveň
bylo ve veřejné vyhlášce upozorněno, že nejpozději na tomto veřejném projednání
může každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby (vlastníci dotčených pozemků)
námitky (s odůvodněním podle § 52 odstavce 3 stavebního zákona). Dotčené orgány
uplatní na závěr veřejného jednání své stanovisko k podaným připomínkám a
námitkám. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce města a pozvánka na
veřejné projednání byla zaslána se zákonným předstihem 30 dní dotčeným orgánům,
sousedním obcím. Prostřednictvím veřejné vyhlášky bylo projednávání oznámeno
dotčeným osobám. V rámci veřejného projednání obdržela obec námitky a
připomínky k Územnímu plánu Hradec nad Moravicí, o kterých je rozhodnuto při
vydání územního plánu a které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
širších vztahů
Územní plán Hradec nad Moravicí je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR
(PÚR ČR) schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Řešené území
města Hradec nad Moravicí leží mimo rozvojové osy a rozvojové oblasti i mimo
specifické oblasti národního významu. Z republikových priorit územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou jmenovány v PÚR ČR, se území
obce především týká: „vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve
výjimečných a zvláště zdůvodněných případech“. V územním plánu Hradec nad
Moravicí do záplavového území vodního toku Moravice nejsou žádné zastavitelné
plochy navrhovány.
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Územní plán Hradec nad Moravicí je v souladu s nadřazenou územně plánovací
dokumentací – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydanými
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na jeho 16. zasedání dne 22.12. 2010
usnesením č. 16/14260 jsou do územního plánu převzaty následující záměry (zde
uvedeny pod označením veřejně prospěšných staveb a opatření):
D69 – silnice I/57 Hradec nad Moravicí, průtah – stavební úpravy,
dvoupruhová – směrově nedělená komunikace I. třídy. Do územního
plánu je převzato jako veřejně prospěšné stavby v úsecích, kde dojde
ke stavebním úpravám.
DZ4c – „krátká“ varianta pro přeložku silnice I/57, úsek Hradec nad
Moravicí – Kajlovec, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy. Do
územního plánu je zapracována jako VPS – DZ4c (viz výkres VPS) a
jako zastavitelná plocha v rozsahu ochranného pásma silnice I. tř. (50
m od osy na obě strany - funkce plochy D – dopravní infrastruktura.
Regionální ÚSES – s vymezením regionálních biocenter (RBC) a
biokoridorů (RBK). Do územního plánu jsou zapracovány jako veřejně
prospěšná opatření (viz výkres I.4):
VPO 139 – RBC Hradecké
VPO 142 – RBC Kaluža
VPO 210 – RBC Rosoly
VPO 608, VPO 609, VPO 610, VPO 611, VPO 613 – jako RBK.
Prvky ÚSES jsou v územním plánu zařazeny do ploch přírodních – NP.
Cyklotrasa Hradec nad Moravicí – Opava – státní hranice ČR/Polsko a
cyklotrasa Kylešovice – Chvalíkovice – Hradec nad Moravicí jsou jako
záměr vyplývající ze ZÚR MSK do územního plánu převzaty (viz výkres
I.3a doprava a kap. d1 textové části I. a kap. c3.1 textové části II). V
Hradci nad Moravicí, Bohučovicích a Kajlovci je navrženo vybudouvat
soustavnou slaškovou kanalizaci zakončenou ČOV v Brance u Opavy –
v souladu se záměrem vyplývajícím ze ZÚR MSK (viz výkres I.3b a
textové části kap. I d2a, II C3.2. Záměr na dobudování kanalizace a
ČOV v Jakubčovicích je do ÚP také převzat a zapracován ze ZÚR MSK
(viz výkres I.3b a textové části kap. I.d2a, II.c3.2.) V ZÚR MSK byla
upřesněna rozvojová oblast republikového významu OB2 – je
vymezena severně od administrativní hranice Hradce n. Mor. (viz
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výkres širších vztahů), řešené území leží mimo. Specifická oblast
nadmístního

významu

SOB-N1,

přiléhá

k

západní

hranici

administrativního území Hradce nad Moravicí (viz výkres širších
vztahů), řešené území leží mimo.
Koordinace širších vztahů
Sídelní struktura širšího regionu, druh a intenzita vazeb, přirozená dělba funkcí
sídel do značné míry předurčují jak rozvoj celého regionu, tak i řešeného území.
Hradec nad Moravicí patří mezi příměstské rekreační obce SO ORP Opavy. Je
stabilní součástí sídelní struktury regionu. Tvoří přirozený spádový obvod města
Opavy (administrativní funkce) a omezeně i Ostravy, zejména vlivem pohybu za
vzděláním a rekreací. Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná a
rekreační, částečně obslužná a omezeně i výrobní a dopravní. Obec tvoří 8 sídel,
které mají rozdílnou funkci ve struktuře osídlení, ve většině je posilována zejména
funkce obytná a rekreační. Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost,
projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti.

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
1. Územní plán je koncipován v souladu s cíli územního plánování, tj. vytváří
předpoklady pro výstavbu a zároveň udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a
soudržnost společenství obyvatel.
2. Navržený územní rozvoj města respektuje jeho dochovanou urbanistickou
strukturu a dále ji rozvíjí.
3. Navržené řešení respektuje architektonicko-urbanistické hodnoty území –
nemovité kulturní památky, památky místního významu.
4. Navržené řešení respektuje přírodní hodnoty v území.
5. Jsou respektovány významné krajinné prvky – lesy, rybníky, vodní toky, nivy toků.
Jsou respektovány zdroje vody, jejich ochranná pásma – tedy přírodní prostředí a
přírodní zdroje.
6. Vymezením územního systému ekologické stability a návrhem založení jeho
chybějících částí je vytvořen územní předpoklad pro zachování ekologické
stability krajiny.
7. Je respektována stávající veřejná zeleň v zastavěném území města.
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8. Dostatek navržených ploch pro bydlení přispěje k posílení sídelních funkcí,
stabilizaci osídlení.
9. Rozšíření tras plynovodů, vodovodů, kanalizace a ČOV zvýší atraktivitu pozemků
určených k zástavbě a nepřímo přispěje k hospodářskému rozvoji města.
10. Návrh rozvojových ploch pro výrobu, občanskou vybavenost a podnikání vytvoří
územní předpoklad pro zvýšení počtu pracovních příležitostí a posílení
hospodářského rozvoje města.
11. Dá se očekávat, že čistota podzemních i povrchových vod se díky navrženému
systému odvádění a čištění odpadních vod do zastavitelných ploch zlepší.
12. Je možno očekávat, že čistota ovzduší ve městě se díky rozšíření možnosti
vytápění ušlechtilými palivy – plynem a elektřinou – nezhorší. Imise do území
pocházející především z širšího okolí ostravské aglomerace však ovlivnit nelze.

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů
Pořizovatel podrobně přezkoumal návrh územního plánu a to jak z hlediska
stavebního zákona, tak skladby dle prováděcích předpisů, zejména pak vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, tak i co do úplnosti projednání a
neshledal žádný rozpor mezi zákonnou úpravou a návrhem Územního plánu Hradec
nad Moravicí.

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních
právních
předpisů
soulad
se
stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Návrh Územního plánu Hradec nad Moravicí byl zaslán všem dotčeným
orgánům stanoveným podle zvláštních předpisů a hájícím zájmy příslušných
zvláštních zákonných předpisů. Bylo nutno absolvovat dohodovací jednání
s Národním památkovým ústavem, Magistrátem města Opavy – odborem
životního prostředí, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje – odborem
životního prostředí na úseku ZPF a Ředitelstvím silnic a dálnic. Výsledek těchto
jednání byl vždy kompromisní a byl bezezbytku promítnut do návrhu územního
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plánu. Pořizovatel prověřil mimo požadavky jednotlivých dotčených orgánů soulad
návrhu Územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a tyto jsou
bezezbytku respektovány a řádně zdůvodněny.

6. Vyhodnocení splnění zadání
Viz text architekta.

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Viz text architekta.

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
informace, jak bylo respektováno stanovisko
vyhodnocení vlivů na životní prostředí

a
k

Nebylo ve schváleném zadání ani souborném stanovisku požadováno a ani
v průběhu projednávání nevznesl příslušný dotčený orgán požadavek na toto
vyhodnocení.

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Viz text architekta.

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Viz příloha odůvodnění č. 1

11. Vyhodnocení připomínek
Viz příloha odůvodnění č. 2
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PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

Rozhodnutí o námitkách, podaných k návrhu Územního plánu Hradec nad Moravicí
Č.
1.

2.

Námitku
podal
Fojtík
Jan,
Slezská 376,
747 41 Hradec
nad Moravicí

Námitka

František
Vícha,
Maleček 196,
Žimrovice

1

Rozhodnutí o námitce/Odůvodnění
Vyhověno v plném rozsahu.
Odůvodnění:
Vzhledem k charakteru námitky se
jedná o drobnou úpravu, která se bude
týkat
vložení
upozornění
do
odůvodnění územního plánu, kdy ve
vztahu k ploše Z3 bude upozorněno na
nevyhovující odtokové a vodní
poměry. Tato úprava nemá zásadní
vliv
na
zastavitelné
plochy,
urbanistickou koncepci a širší vztahy
v území.
V souvislosti
s touto
námitkou je třeba doplnit, že
zatrubněný vodní tok způsobující
v dané lokalitě problémy, je územním
plánem navržen ke zrušení a město
aktivně danou problematiku řeší.
Nevyhověno avšak bude prověřeno
ve změně č. 1 ÚP
Odůvodnění:
Územní plán Hradec nad Moravicí
navrhuje ve své koncepci dostatečné
množství
ploch
určených
pro
individuální bydlení, přičemž jen
pouhý
požadavek
na
zařazení
pozemku do ploch zastavitelných
ploch
pro
bydlení
neznamená
automatický nárok na provedení této
změny. Územní plán řeší celé
katastrální území s ohledem na širší
vazby v území a demografický vývoj,
na jehož základě byl vymezen
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uplatněných při veřejném projednání návrhu ÚP Hradec nad Moravicí v rámci řízení o jeho vydání (§ 52 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění),
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Rozhodnutí o námitkách, podaných k návrhu Územního plánu Hradec nad Moravicí

3.

JUDr. Karel
Hejl,
Španielova
1263/13, 163
00 Praha 6

1

dostatečný rozsah ploch pro bydlení a
další plochy není již vhodné
vymezovat. Nicméně pozemek bude
blíže prověřen změnou č. 1 ÚP Hradec
nad Moravicí.
1. Námitka je akceptována, neboť
Územní plán nevylučuje tento typ
nástaveb, pouze je nutné v plochách
BM1
prověřit,
že
nedojde
k narušení krajinného rázu a
významných pohledů.
Odůvodnění:
Vzhledem k exponovanosti celého
území města Hradec nad Moravicí
z hlediska pohledů souvisejících s
národní kulturní památkou, jakou je
zámek Hradec nad Moravicí a její
ochranou, je naprosto dostačující
maximální výšková hladina u ploch
BM a BM1 4 NP v nových bytových
domech, dokonce v plochách BM1 je
vyžadována vyšší architektonická a
estetická úroveň staveb, kdy při dalším
umožnění zvýšení stávajících staveb
by tento faktor byl nesplnitelný. Přímo
ve stávajícím územní plánu však není
zakázáno budování nástaveb, ale je
nutné splnit další podmínky, které
budou promítnuty do dalších řízení.
2. Námitce nevyhověno
Odůvodnění:
Plochy pro veřejná prostranství se
vymezují dle vyhlášky č. 501/2006
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Rozhodnutí o námitkách, podaných k návrhu Územního plánu Hradec nad Moravicí

1

Sb., za účelem zajištění jakéhosi
veřejného prostoru, kdy při každých 2
ha zastavitelných ploch bydlení je
nutné vymezit s těmito plochami i
plochu veřejného prostranství o
výměře nejméně 1000 m2. Jedná se
tedy o koncepční návrh, který je
vyžadován prováděcím předpisem.
Územní plán Hradec nad Moravicí
navrhuje dostatečné množství ploch
pro individuální bydlení s ohledem na
předpokládaný demografický vývoj a
zařazení pozemku do ploch bydlení
není vymahatelným právním nárokem.
Územní
plán
musí
obsahovat
vyvážený
poměr
veřejných
a
soukromých zájmů, zvláště když tato
plocha je již součástí veřejného
prostranství.
3. Námitka je bezpředmětná, neboť
rekonstrukce střech nejsou v územním
plánu omezeny.
4.

Manželé
Mravcovi,
Žižkova 691,
747 41 Hradec
nad Moravicí

Vyhověno v plném rozsahu
Odůvodnění:
Jedná se o drobnou úpravu v rámci
koncepce místních komunikací, kde
posun mimo p. č. 655/1 a 655/2 bude
minimálním zásahem do celkové
urbanistické a dopravní koncepce ÚP.
Tato drobná úprava bude promítnuta
do čistopisu ÚP.
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5.

Richard
Vacula
Opavská
680 747 41

1

Vyhověno v plném rozsahu
Odůvodnění:
Plochy pro veřejná prostranství se
vymezují dle vyhlášky č. 501/2006
Sb., za účelem zajištění jakéhosi
veřejného prostoru, kdy při každých 2
ha zastavitelných ploch bydlení je
nutné vymezit s těmito plochami i
plochu veřejného prostranství o
výměře nejméně 1000 m2. Jedná se
tedy o formální koncepční návrh, který
v tomto případě, kdy aktuálně slouží
pozemky jako zahrada, jsou oploceny
a obestavěny stavbami rodinných
domů, neslouží jako veřejná zeleň
nebo
veřejné
prostranství
a
v předchozím územním plánu se
jednalo o plochu bydlení, je možné
nahradit plochou navazující na okolní
funkční využití, tedy BM aniž by
došlo k zásadní změně v koncepci
územního plánu, neboť se jedná o
přiznání skutečného stavu v území a
jeho zahrnutí do správné funkční
plochy.
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6.

Ing.
Jiří
Kunert,
Olomoucká
71, 746 01
Opava

1

Vyhověno v plném rozsahu
Odůvodnění:
V rámci měřítka zpracování územního
plánu došlo k nepřiměřenému zákresu
kanalizačního řádu do pozemků
dotčených námitkou, vedení bude
v těchto místech posunuto v souladu
s projektovou dokumentací splaškové
kanalizace. Jedná se o drobnou úpravu
v rámci
zákresu
technické
infrastruktury, který nemá vliv na
celkovou
koncepci
vedení
inženýrských sítí, pouze zpřesňuje
vedení na základě již existující
dokumentace.
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7.

Advokátní
kancelář
Zachar
a
Myšák,
Ostravská 314,
743
01
Bílovec

1

Vyhověno v plném rozsahu
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v současné době
je nemožné tento pozemek využít za
účelem sportoviště a tento pozemek
byl součástí vyhodnocení záborů ZPF
a je součástí již zastavitelného území,
přičemž navazuje na již zastavitelné
plochy
určené
k individuálnímu
bydlení, nenachází se v pohledově
exponované ploše a využitím pro sport
by spíše negativně ovlivnil situaci
v lokalitě, je možné přistoupit v tomto
případě ke změně funkčního využití ve
prospěch bydlení individuálního, je
možné to chápat jako drobnou úpravu,
která nemění zásadním způsobem
koncepci územního plánu.
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PŘÍLOHA Č. 2 ODŮVODNĚNÍ

Vyhodnocení připomínek, podaných k návrhu Územního plánu Hradec nad Moravicí
Č.
1.

Připomínku
podal
GroCredit, a.s.
Krajánkova 11,
Praha 4

Připomínka

1

Vyhodnocení
Připomínku v rámci nového Územního
plánu Hradec nad Moravicí není možné
akceptovat, ovšem bude jí možné řešit
v rámci změny č. 1 ÚP Hradec nad
Moravicí, kdy v rámci této změny budou
požadavky na změny funkčního využití
území zahrnuty do požadavků k řešení. Je
ovšem nutné upozornit na to, že na změnu
funkčního využití pozemků není právní
nárok a samotné zahrnutí do změny č. 1
ÚP neznamená automatické zahrnutí do
požadovaných ploch.

2.

Zdeněk Benda,
Jakubčovice 99,
747 41 Hradec
nad Moravicí

Připomínku v rámci nového Územního
plánu Hradec nad Moravicí není možné
akceptovat, neboť by to znamenalo
zásadní změnu v koncepci infrastruktury
pro obsluhu nových zastavitelných ploch
v dané lokalitě včetně pozemku p. č.
1003/9 v k. ú. Jakubčovice. Tuto oblast je
však možné opětovně po stránce návrhu
infrastruktury prověřit, v rámci změny č.
1 ÚP Hradec nad Moravicí, kdy k řešení
bude především trasování plynu a
komunikací.

3.

Hradecká
zemědělská a.s.,
Žižkova 511, 747
41, Hradec nad
Moravicí

Připomínka je bezpředmětná, neboť
v plochách OVK je ve venkovských
částech, kterou Bohučovice bezpochyby
jsou, umísťovat i stavby pro zemědělství.
V souladu s požadavkem ze dne 13. 9.
2011 bude však vaše žádost také zahrnuta
do změny č. 1 ÚP Hradec nad Moravicí.
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Poučení:

Proti Územnímu plánu Hradec nad Moravicí vydaného formou opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád).

...............................................
Ing. Karel Hanák
starosta města Hradec nad Moravicí

...............................................
Mgr. Jan Špička
Místostarosta města Hradec nad Moravicí

Otisk úředního razítka:

