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POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Nový Územní plán Hošťálkovy  je zpracován na základě  usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce 
Hošťálkovy dne 2.9.2010, kterým bylo schváleno pořízení nového územního plánu.  Projektantem předmětné 
dokumentace je na základě výsledků výběrového řízení fa EKOTOXA  s.r.o, Brno Židenice, projektantem 
Ing. arch. Petr Malý. Řešeným územím je k.ú.Hošťálkovy, k.ú. Vraclávek, k.ú. Staré Purkartice a k.ú. 
Křížová  ve Slezsku.

Návrh zadání územního plánu byl zpracován  na základě Územně analytických podkladů  pro správní obvod 
Městského úřadu Krnov a doplňujících průzkumů a rozborů, zpracovaných EKOTOXOU, s.r.o v souladu 
s ustanovením § 47 stavebního zákona a přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v lednu 2011. 
Byl projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona. Pořizovatel zajistil zveřejnění oznámení o 
zahájení projednávání návrhu zadání na úředních deskách OÚ Hošťálkovy  a MěÚ Krnov, zveřejnění návrhu 
zadání na webových stránkách města Krnov a  obce Hošťálkovy a  zaslal návrh zadání   v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci 
Hošťálkovy jednotlivě spolu s oznámením o zahájení projednávání zadání Územního plánu Hošťálkovy  ze 
dne  1.2.2011. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ Hošťálkovy od 1.2.2011 do 10.3.2011 a na 
úřední desce MěÚ Krnov od 4.2.2011 do 10.3.2011. Návrh zadání byl  vystaven k veřejnému nahlédnutí  od 
7.2.2011 do 9.3.2011.
Na základě výsledků projednávání (uplatněných požadavků a podnětů)  upravil pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem  návrh zadání územního plánu Hošťálkovy. Vzhledem k tomu, že po projednání 
vyšlo najevo, že pořizovateli nebyly předány všechny dostupné podklady a podněty pro zpracování 
zadání,bylo zadání nově doplněno o tyto podněty, změny v zadání byly vzaty na vědomí v zastupitelstvu 
obce  ( pod bodem 22. Usnesení č. 2 z 6.6.2011 ) a následně na základě žádosti obce Hošťálkovy ze dne 
21.6.2011  bylo doplněné zadání nově projednáno v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona. 
Pořizovatel zajistil zveřejnění oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání na úředních deskách OÚ 
Hošťálkovy  a MěÚ Krnov, zveřejnění návrhu zadání na webových stránkách města Krnov a  obce 
Hošťálkovy a  zaslal návrh zadání   v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona dotčeným 
orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci Hošťálkovy jednotlivě spolu s oznámením o zahájení 
projednávání zadání Územního plánu Hošťálkovy ( č.j. Mukrn/201140628/RR/VE/Pi  ze dne  18.7.2011). 
Zadání ÚP  včetně Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ Hošťálkovy od 19.7.2011 do 26.8.2011 a 
na úřední desce MěÚ Krnov od 27.7.2011 do 26.8.2011. Návrh zadání byl  vystaven k veřejnému nahlédnutí 
na webu města Krnov od 27.8.2011.
Na základě výsledků projednávání (uplatněných požadavků a podnětů)  upravil pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem  návrh zadání územního plánu Hošťálkovy a  předložil jej zastupitelstvu ke 
schválení.
Zadání  Územního plánu Hošťálkovy bylo schváleno Usnesením č. 4  pod bodem 14. ze dne 8.9.2011.
Návrh ÚP byl projektantem odevzdán obci Hošťálkovy dne 30.4.2013 a současně obec předala návrh 
pořizovateli. Pořizovatel  prostudoval předložený návrh a vzhledem k tomu, že v návrhu zjistil  určité 
nesrovnalosti zaslal dne 15.5.2013 e-mailem pokyny pro úpravu návrhu projektantovi. 
Při projednávání návrhu ÚP pořizovatel postupoval podle ustanovení § 50 stavebního zákona. Úřad 
územního plánování oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu ÚP podle ustanovení § 50 
odst. 2 stavebního zákona  samostatně (viz. doručenky) dotčeným orgánům, krajskému úřadu, Obci 
Hošťálkovy a sousedním obcím dopisem č.j.: Mukrn/201323943/RR/VE/Pi ze dne 3.6.2013.  Společné 
jednání s DO sousedními obcemi a krajským úřadem se uskutečnilo dne 26.6.2013 na MěÚ Krnov, odboru 
regionálního rozvoje.  Obsahem oznámení o společném jednání  byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění 
stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla 
stanovena  do 30 ti dnů ode dne společného jednání. Zároveň pořizovatel upozornil dotčené orgány, že 
doloží-li nejpozději při společném jednání závažný důvod (konkrétní), který mu brání k uplatnění stanoviska 
ve výše stanovené lhůtě, a uvede lhůtu, ve které stanovisko uplatní, je možno lhůtu pro uplatnění stanoviska 
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prodloužit nejdéle o 30 dnů. Dotčené orgány byly dále upozorněny, že jsou  vázány svým předchozím
stanoviskem a  navazující stanovisko může dotčený orgán v téže věci uplatňovat pouze na základě nově 
zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily 
podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno,  a dále, že k později uplatněným stanoviskům se 
nepřihlíží. Vzhledem k tomu, že  byl návrh zpracován ve dvou variantách  byly dotčené orgány současně 
upozorněni na ustanovení § 4 odst. 3 stavebního zákona, podle něhož platí, že dotčený orgán posuzuje 
každou variantu samostatně. O společném jednání byl pořizovatelem pořízen záznam, který je součástí spisu.
Pořizovatel současně s oznámením o společném jednání doručil návrh ÚP v souladu s ustanovením § 50 
odst. 3 stavebního zákona návrh Územního plánu Hošťálkovy a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 
na udržitelný rozvoj  veřejnou vyhláškou (vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Hošťálkovy dne 
3.6.2013, na úřední desce Městského úřad Krnov dne  4.6.2013), v níž upozornil na možnost uplatnění 
připomínek u pořizovatele ve lhůtě do 30 dnů ode dne  doručení. Současně s doručením návrhu ÚP a 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoje veřejnou vyhláškou byly obě dokumentace (návrh ÚP a 
vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území) vystaveny  u pořizovatele a na internetových stránkách  
města Krnov a obce Hošťálkovy (zveřejněna na webu obce Hošťálkovy dne 5.6.2013 a na webu města Krnov 
dne 4.6.2013).
Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě se některé dotčené orgány k předmětu projednávání nevyjádřily, 
vyzval je pořizovatel přípisem č.j. Mukrn/201332697/RR/VE/Pi ze dne 24.7.2013 k vydání stanoviska.
Protože bylo   k návrhu předmětného ÚP  v rámci Koordinovaného stanoviska Krajského úřadu MSK 
uplatněno  nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, uskutečnilo se  
dne 13.8.2013 jednání k řešení rozporu ve věci návrhu Územního plánu Hošťálkovy, které se konalo na 
Krajském úřadě Moravskoslezského kraje za účasti zástupců  orgánu pro ochranu zemědělského půdního 
fondu, nadřízeného orgánu územního plánování, pořizovatele a obce Hošťálkovy. V průběhu tohoto jednání 
byly opětovně projednány požadavky potřeby obce, rozsah a potřeba ploch uvedených v návrhu územního 
plánu, částečně byly zohledněny plochy, které byly převzaty z platné předchozí územně plánovací 
dokumentace. Na jednání bylo dosaženo dohody. Záznam z jednání je součástí spisu.
Na základě provedených  úprav, dohodnutých s orgánem ochrany ZPF, pořizovatel v souladu se závěry 
jednání k řešení rozporu požádal orgán ochrany ZPF o přehodnocení nesouhlasného stanoviska ( 
Mukrn/201345143/RR/VE/Pi ze dne 18.10.2013) . Navazující stanovisko orgánu ochrany ZPF (č.j.: 
MSK/147447/2013 ze dne 29.10.2013-  souhlasné)  bylo doručeno pořizovateli dne 31.10.2013.  
Po ukončení společného jednání  o návrhu a uplynutí lhůt pro podání  stanovisek  a připomínek zaslal 
pořizovatel  stanoviska a připomínky z projednání  Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru ÚP, 
SŘ a kultury (přípisem č.j. Mukrn/201333771/ÚP/VE/Pi ze dne 1.8.2013) k vydání stanoviska podle 
ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona  a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství  (přípisem č.j. Mukrn/201333772/ÚP/VE/Pi ze dne 1.8.2013)  k vydání stanoviska 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. Po doručení výše uvedených stanovisek Krajského úřadu, pořizovatel 
ve spolupráci s určeným zastupitelem provedli  v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 stavebního zákona 
vyhodnocení stanovisek, výsledku řešení rozporu a vyhodnocení připomínek. Na základě tohoto 
vyhodnocení a vzhledem k tomu, že návrh ÚP byl zpracován ve variantách, pořizovatel  v souladu 
s ustanovením § 51 odst. 2 stavebního zákona předložil  zastupitelstvu obce ke schválení návrh výběru 
nejvýhodnější varianty. Usnesením č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce  ze dne 14.10.2013 byla pod bodem 
5 schválena  jako nejvýhodnější varianta pro zpracování návrhu ÚP pro řízení o návrhu ÚP Varianta  č. 1.
Na základě  výše uvedeného usnesení zpracoval pořizovatel opatřením č.j.:Mukrn/201347118/RR/VE/Pi ze 
dne 4.11.2013 Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Hošťálkovy po společném jednání…. a tyto 
odeslal projektantovi ÚPD.  Pokyny byly doručeny 6.11.2013.
Upravený a posouzený návrh  územního plánu byl předán projektantem  pořizovateli v lednu 2014. 
Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou  č.j. Mukrn/201404964/RR/VE/Pi ze dne 7.2.2014 podle § 52 
stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších změn a 
předpisů (dále jen “správní řád”) zahájení řízení o Územním plánu Hošťálkovy a konání veřejného 
projednání  upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Hošťálkovy. Veřejná vyhláška o veřejném 
projednání byla jednotlivě doručena dotčeným orgánům, krajskému úřadu i sousedním obcím.
Upravený a posouzený návrh územního plánu (dále též jen "návrh ÚP") a Vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území byl vystaven v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení výše uvedeného  
oznámení do dne konání veřejného projednání. Dále byl upravený a posouzený návrh ÚP Hošťálkovy a
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Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ve stejné lhůtě k nahlédnutí na webových stránkách města 
Krnov  (www.krnov.cz pod odkazem „územní plánování“ - „Projednávaná ÚPD“) a obce Hošťálkovy
(www.hostalkovy.cz pod odkazem „územní plán“). Veřejné projednání  upraveného a posouzeného  návrhu 
Územního plánu  Hošťálkovy s odborným výkladem se konalo  ve středu  dne 19.března 2014. Z veřejného 
projednání byl pořízen záznam, který je součástí spisu.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona 
vyhodnotili výsledky projednání, zpracovali s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o podaných 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu a tyto v souladu 
s ustanovením §  53 odst. 1 stavebního zákona doručili  č.j. Mukrn/201420500/RR/VE/Pi ze dne 5.5.2014 
spolu s výzvou k uplatnění stanovisek dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu. 
Vzhledem k tomu, že při veřejném projednání bylo zjištěno, že při úpravách po společném jednání  došlo ke 
grafické chybě v hlavním výkrese (při úpravě ploch rekreace na plochách přírodního charakteru v k.ú. Staré 
Purkartice a k.ú. Vraclávek, kdy měla být u těchto předmětných ploch – původně ploch Z 30 a Z 31 -
odstraněna pouze šrafa hranice a označení zastavitelných ploch došlo k chybě tím, že byla odstraněna  i šrafa 
změny plochy -  RN), nařídil pořizovatel opakované veřejné projednání.
Opakované řízení o návrhu včetně opakovaného veřejného projednání oznámil pořizovatel  přípisem č.j. 
Mukrn/201427061/RR/VE/Pi ze dne 25.6.2014 dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a 
obci Hošťálkovy  jednotlivě (doručenky založeny ve spisu). Oznámení opakovaného veřejného projednávání 
bylo oznámeno i veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce jak pořizovatele ( MěÚ Krnov –
od 26.6.2014) tak na úřední desce obce Hošťálkovy (od 26.6.2014). Dokumentace územního plánu pro 
opakované řízeny byla zveřejněna na webu pořizovatele (Mě Ú Krnov- od  26.6.2014) tak na webu obce 
Hošťálkovy ( od 27.6.2014). Opakované veřejné projednání se uskutečnilo dne 30.7.2014 na Obecním úřad 
v Hošťálkovech. Záznam včetně prezenční listiny založen ve spisu).K opakovanému řízení o návrhu 
územního plánu nebyly podány žádné námitky ani připomínky. Pořizovatel doplnil odůvodnění územního 
plánu a předložil  a přeložil návrhu ÚP k vydání zastupitelstvu obce.
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A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ

1.1. Situování řešeného území 

Řešené území – správní území obce Hošťálkovy tvoří 4 katastrální území: k.ú. Hošťálkovy, k.ú. 
Křížová ve Slezku, k.ú. Staré Purkartice, k.ú. Vraclávek.  Obec Hošťálkovy (390 – 420m n.m.) se nachází 
severozápadně ve vzdálenosti cca 7 km od města Krnov, na které má obec vazbu především v rámci ORP a 
jako cílové sídlo v oblasti pracovních příležitostí. 

1.2. Širší vztahy – krajina

Území obce Hošťálkovy sousedí s obcemi stejného krajinného rázu ve východním předhůří Hrubého 
Jeseníku. V rámci koordinaci využití území je mezi obcemi provázána kostra ÚSES. Ze ZÚR je v územním 
plánu Hošťálkovy upřesněn ÚSES na regionální úrovni.

1.3. Širší vztahy – dopravní infrastruktura.

Obec Hošťálkovy je napojena na silniční síť silnicí III.třídy III/4521 Krásné Loučky - Karlovice, 
která současně převážnou část obce dopravně obsluhuje. Spojení s okolními obcemi je možné i 
prostřednictvím místních a účelových komunikací. Úpravy na silniční síti ve vazbě na okolí se nenavrhují. 

1.4. Širší vztahy – technická infrastruktura.

Obec Hošťálkovy je napojena na elektrorozvodnou síť 22kV a 110kV. Mimo území obce přechází 
trasa dálkového optického kabelu. Trasy jsou koordinovány s okolními obcemi.

B. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ 
SOULADU SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A 
PODMÍNKAMI K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST.2
STAVEBNÍHO ZÁKONA

1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Zadání územního plánu Hošťálkovy, schválené Usnesením č. 4 Zastupitelstva obce Hošťálkovy pod 

bodem 14 ze dne   8.9.2012, bylo podkladem pro zhotovení návrhu územního plánu.

V následujícím textu je popsáno, jak byly jednotlivé body zadání splněny. 
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Ad A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

1. Obec Hošťálkovy není v Politice územního rozvoje ČR schválené vládou dne 20.7.2009 pod 
usnesením vlády č. 929,  zařazena do žádné rozvojové osy a rozvojové oblasti. Je zařazena do specifické
oblasti, SOB 3 Specifická oblast Jeseníky – Kralický Sněžník, pro kterou jsou stanoveny následující kritéria a 
podmínky pro rozhodování o změnách v území:

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a) rozvoj rekreace a lázeňství,
b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu,
c) zlepšení dopravní dostupnosti území.
Splněno. Rozvoj obce je v ÚP řešen s ohledem na velikost a význam obce. Řešení není s požadavky 

PÚR v rozporu. 

Pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky – Kralický Sněžník jsou dále stanoveny tyto úkoly pro územní 
plánování:

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:
a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení,
b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních 
tahů, zejména na Kladsko,
c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se 
sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras,
d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a 
ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity,
e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména 
vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství,
f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků a Kralického Sněžníku; 
do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limitů tohoto území.
g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu.

Pro území Obce Hošťálkovy z Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením Vlády 
České republiky ze dne 20. července 2009 č. 929 neplynou konkrétní, ale jen obecně platné požadavky.

Splněno. Rozvoj obce je v ÚP řešen s ohledem na velikost a význam obce. Úkoly vyplývající ze 
začlenění do spec. oblasti SOB3 Jeseníky-Králický Sněžník se řešeného území dotýkají v obecné poloze 
popř. je řešení v souladu s požadavky.  

V územním plánu Hošťálkovy je řešen návrh cyklostezek, které sledují napojení na příhraniční
dálkovou cyklistickou trasu č.5 (Slezská magistrála) v koridoru Opava – Krnov – Město Albrechtice –
Heřmanovice, na kterou navazují trasy nižšího významu. V příloze č. 1 textové části je znázorněno schéma 
napojení přes území sousedních obcí. Navržené cyklostezky zároveň sledují propojení Hošťálkových 
s okolními obcemi.

Pro rozvoj rekreace byly navrženy lyžařské sjezdovky na plochách rekreace – na plochách 
přírodního charakteru a zastavitelné plochy pro jejich zázemí jako plochy rekreace – plochy staveb pro 
hromadnou rekreaci. Další plochy rekreace a sportu jsou uvažovány na plochách rekreace - na plochách 
přírodního charakteru poblíž fotbalového hřiště.

2. Ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydaných  usnesením zastupitelstva kraje  č. 
16/1426 ze dne 22.12.2010 vyplývají pro řešené území  následující  požadavky:

2.1. Z priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:
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 regulovat extenzivní rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivně využívat 
zastavěné území, preferovat rekonstrukci nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné 
krajině

 chránit a zkvalitňovat obytné funkce sídel a jejich rekreační zázemí; rozvoj obytné funkce řešit 
současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění 
odpadních vod.

 rozvíjet rekreaci a cestovní ruch; vytvářet podmínky pro využívání přírodních a kulturně 
historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich 
nezbytné ochrany.

 chránit výjimečné přírodní hodnoty území včetně ochrany pohledového obrazu významných 
krajinných horizontů, resp. kulturně historických dominant

 při vymezování nových rozvojových aktivit zajistit udržení prostupnosti krajiny a zachování 
režimu povrchových a podzemních vod.

Splněno.
Je navržen úměrný rozvoj sídla. ÚP navrhuje rekreační zázemí, podporuje využití přírodních hodnot 

návrhem cyklostezek a veřejných prostranství. Řeší ochranu kulturní hodnoty – zámku (v blízkosti 
zemědělského areálu) návrhem ploch veřejné zeleně mezi zámkem a zem. areálem. Nepřipouští další rozvoj 
zemědělského areálu, který je zčásti zařazen do ploch přestavby s návrhem funkce občanské vybavenosti.  
ÚP řeší napojení nových zastavitelných ploch na veřejnou infrastrukturu, případně volí v odlehlých místech 
napojení na domácí ČOV.

S ohledem na blízkost významných krajinných horizontů (dle řešení ZÚR MSK) a fakt, že větrné 
elektrárny nejsou obsaženy v ZÚR MSK (VE představují svým dopadem do okolí nadmístní význam) nejsou 
do ÚP zapracovány plochy pro větrné elektrárny. 

Návrh ÚP nová zastavitelná území vymezuje zejména do proluk a v bezprostřední návaznosti na 
zastavěné území. 

2.2. řešené území  nezasahuje do žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy.
2.3. řešené území je součástí specifické oblasti SOB3- Jeseníky – Kralický Sněžník; 

 z této specifické oblasti vyplývají pro řešené území následující požadavky na využití území, 
kritéria podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a) nová zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na stávající zastavěná území při 
zohlednění pohledové exponovanosti lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a 
kulturních hodnot krajiny
b) rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti orientovat zejména na výstavbu zařízení s celoroční 
využitelností
c) při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich 
dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních a 
kulturních hodnot krajiny.
d) podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a 
cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra.
e) podporovat rozvoj turistických pěších a cyklistických tras.
f) chránit kulturně historické hodnoty sídla a vysoké přírodní hodnoty krajiny včetně 
významných krajinných horizontů.

Splněno.
ÚP vymezuje nová zastavitelná území v návaznosti na zastavěná. Nově navržené plochy rekreace 

jsou dopravně dostupné a nevytváří dominanty v krajině. Jsou navrženy cyklostezky v návaznosti na 
dálkovou příhraniční cyklotrasu. Na základě požadavků zadání v bodě 28.2.d) a v souladu s ustanovením § 
43 odst. 1 stavebního zákona je v návrhu územního plánu zapracován požadavek na prověření možnosti 
vymezení ploch pro tři VTE v plochách VX – plochy výroby a skladování – se specifickým využitím jako 
variantní řešení.

 z této specifické oblasti vyplývají pro řešené území následující úkoly pro územní plánování:
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g) zpřesnit vymezení ploch a koridorů nadmístního významu – skladebných částí ÚSES- při 
zohlednění územních vazeb,

2.4. do řešeného území nezasahují žádné  plochy a koridory nadmístního významu dopravní 
infrastruktury, energetické infrastruktury a vodního hospodářství. 

2.5. v řešeném území upřesnit vymezení ploch a koridorů  pro ÚSES :
a) Regionální biocentrum  171- Mezi Purkarticemi (k.ú. Staré Purkartice)
b) Regionální biokoridor  507 ( k.ú. Staré Purkartice)
c) Regionální biokoridor 508 (k.ú. Staré Purkartice) 

2.6. řešené území není  dle ZÚR součástí žádné specifické plochy a koridoru ani plochy pro 
ekonomické aktivity 

 stavby umísťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území
 v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat 

v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a 
lokalizaci stožárových míst.

Splněno.

2.7. z hlediska územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území je nutno:

a) pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného území, 
nové zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při zohlednění 
pohledové exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany přírodních a estetických hodnot 
krajiny.
b) pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields.
c) chránit vymezené plochy a koridory pro ÚSES před změnami ve využití území, jejichž 
důsledkem je:
 snížení stupně ekologické stability těchto ploch
 znemožnění budoucího založení vymezené skladebné části ÚSES nebo souvislé propojení 

biokoridorem v požadovaných prostorových parametrech
Splněno.

2.8. z hlediska územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území je nutno :
a) chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky).

Splněno. Do historických krajinných struktur není zasahováno.

2.9. řešené území je dle ZÚR zařazeno  do krajinné oblasti Nízký Jeseník, kde platí následující 
zásady pro rozhodování o změnách v území:

a) chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a 
krajinných resp. kulturně historických dominant,
b) novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území,
c) v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat 
v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezováním koridoru trasy a 
lokalizaci stožárových míst,
d) chránit historické, architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně 
jejich vnějšího obrazu,
e) chránit historické krajinné struktury,
f) chránit místní kulturní historické dominanty, zejména sakrální a ostatní historické stavby

Splněno.
Nová zástavba je umísťována v návaznosti na stávající, zástavba respektuje výškovou hladinu 

stávající obytných objektů. Jsou respektovány a chráněny historické kulturní dominanty - kostel sv. Michala 
a zámek. V ÚP jsou respektovány historické znaky obce Hošťálkovy, historické hodnoty sídla a urbanistický 
charakter zástavby – řídká zástavba podél Kobylího potoka. 
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2.10. ZÚR vymezily v řešeném území tyto veřejně prospěšná opatření: 
a) Regionální biocentrum  171- Mezi Purkarticemi (k.ú. Staré Purkartice)
b) Regionální biokoridor  507 ( k.ú. Staré Purkartice)
c) Regionální biokoridor 508 (k.ú. Staré Purkartice) 

Splněno, regionální ÚSES je zpřesněn v řešení územního plánu.

3. Z hlediska širších územních vztahů při řešení respektovat:

3.2. sil. III/4521 (Karlovice- Hošťálkovy- Krnov, Krásné Loučky) - komunikační spojnice Hošťálkovy 
s ostatními obcemi.

Splněno.

4. Z nadřazených inženýrských sítí:

4.2. dvojité venkovní vedení distribuční sítě 110 kV č. 685-686 ( v k.ú. Staré Purkartice)
4.3. dálkové optické kabely.
Splněno.

5. Respektovat (v míře přiměřené podrobnosti a významu řešené územním plánem) koncepční 
rozvojové materiály Moravskoslezského kraje, kterými jsou:

5.1. Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava, s.r.o., 
Ostrava, prosinec 2003), schválená Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 10. 6. 2004;

5.2. Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje, schválená usnesením 
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č.17/1486 dne 26.dubna 2007 (Dopravní projektování, spol. s r.o., 
Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava);

5.3. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (Sdružení firem KONEKO 
Ostrava, spol. s r.o. a VODING Hranice, spol. s r.o., květen 2004), schválený Zastupitelstvem 
Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004 – v částech, které jsou v souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací; 

5.4. Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o., 
listopad 2004);

5.5. Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vydaná opatřením Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje č.j. : ŽPZ/7727/04/ze dne 24. 8. 2004, včetně vyhodnocení naplňování Územní 
energetické koncepce (říjen 2009);

5.6. Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (FITE, a.s., září 2003),  schválený 
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004 včetně změny plánu odpadového hospodářství 
Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne 23.6.2010);

5.7. Plán oblasti povodí Odry schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 14.10.2009, 
závazná část vydaná Nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2.6.2010;

5.8. Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje – nařízení MSK č. 1/2009
nabylo účinnosti 30.dubna 2009

5.9. Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vzata na vědomí radou kraje dne 
20.5.2004 včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen 2009);

5.10. Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o.);
5.11. Akční plány ke strategickým hlukovým mapám;
5.12. Strategie rozvoje kraje na léta 2009 – 2016, Program rozvoje Moravskoslezského kraje na 

období 2010 – 2012;
5.13. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 –

2013 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 70200 Ostrava);
5.14. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014 

schválený usnesením Zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22.9.2010.
Splněno. Při návrhu koncepce rozvoje území obce byly koncepční rozvojové materiály zohledněny 

v rozsahu týkajícím se územního plánu.
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6. Respektovat postavení obce ve struktuře osídlení s převládající funkcí obytnou a rekreační.
Splněno.

7. Za přirozené spádové centrum občanské vybavenosti považovat město Krnov.
Je respektováno. 

8. Respektovat vazby řešeného území na okolí, zejména na nadřazenou komunikační síť, na 
nadřazené soustavy inženýrských sítí a na územní systém ekologické stability.

Splněno.

Ad B. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.

9. Při návrhu územního plánu Hošťálkovy respektovat limity využití území, kterými jsou:  
9.1 Limity využití území, vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace  (Zásady 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané zastupitelstvem kraje pod usnesením č. 16/1426 ze dne 
22.12.2010), kterými jsou :

a) vymezení regionálního biocentra  171 – Mezi Purkarticemi (k.ú. Staré Purkartice)
b) vymezení regionálního biokoridoru 507 (k.ú. Staré Purkartice)
c) vymezení regionálního biokoridoru 508 (k.ú. Staré Purkartice)

Splněno. Limity vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace byly při návrhu koncepce 
respektovány.  Regionální ÚSES je do ÚP zapracován jako veřejně prospěšné opatření.

9.2. Limity využití území, vyplývající z právních předpisů, správních rozhodnutí a z vlastností 
území:

a) ochranné pásmo zvláště chráněného území přírody – přírodní rezervace Krasovský kotel – 50 
m od hranice přírodní rezervace ( k.ú. Vraclávek)
b) významné krajinné prvky dle ustanovení odst. 1 písm. b) § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy 
c) ochranné pásmo lesa 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
d) ochranná pásma silnic dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů:
 ochranné pásmo silnice III/4521 -  15 m od osy vozovky nebo přilehlého 

jízdního pásu v nezastavěném území 
e) rozhledová pole silničních křižovatek dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů
f) ochranná pásma vodních zdrojů 1. a 2. stupně
g) ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 1,5/2,5 m od vnějšího líce potrubí 
(profily do DN 500mm včetně/ nad DN 500 mm)
h) výhradní nevyužívané - rezervní ložisko stavebního kamene- Hošťálkovy č.B 3028801 se 
stanoveným chráněným ložiskovým územím (CHLÚ 02880100) 
i) ochranná pásma vedení VN 22 kV – vzdušných 7 (10) m od krajního vodiče (údaj 

v závorce platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995), dle zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
j) ochranná pásma vedení VN 110 kV – 12 (15) m od krajního vodiče – údaj v závorce platí pro 
vedení realizovaná před 1. 1. 1995, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů



Územní plán Hošťálkovy– odůvodnění opatření obecné povahy

                                                                                                 

Strana 14 (celkem 107)odůvodnění opatření obecné povahy

k) ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (údaj v závorce platí 
pro zařízení realizovaná před 1. 1. 1995), dle zákona č. 458/2000Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
l) ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení, dle zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů  
m) TV převaděč – kruhové ochranné pásmo o poloměru 30 m kolem věže
n) ochrana radioreléových spojů dle zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů  
o) nemovité kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů:

a) zbytky hradu Lugsland (v lese na horském hřbetu táhnoucím se z JV od obce Burkvíz 
k SZ)
b) zámek čp. 26 s areálem (na parc.č. 24/1, 24/7, 24/17, 141/1-4, 144/1 a 189 v k.ú. 
Hošťálkovy)
c) filiální kostel sv. Michala s křížem (na parc.č.45/1 a 112 v k.ú. Hošťálkovy)
d) usedlost čp.7 s areálem (na parc.č. 63, 64, 65 a 66 v k.ú. Vraclávek)
e) dům čp. 13 - bývalá rychta (na parc.č. 70/1 v k.ú. Vraclávek  
f) kaple s plastikou sv. Floriána (na parc. č. 1022/1, k.ú. Hošťálkovy)

p) vydaná územní rozhodnutí, územní souhlasy, ohlášení a stavební povolení. 
q) zájmové území elektronického komunikačního zařízení (k.ú. Křížová ve Slezsku) Ministerstva 
obrany a zásady při povolování staveb v tomto území;
r) zájmové území Ministerstva obrany ČR pro nadzemní stavby (stavby přesahující 50 m n.t.) a 
zásady pro umísťování a povolování těchto staveb

Splněno. Zobrazitelné limity, vyplývající z právních předpisů, správních rozhodnutí a z vlastností 
území jsou zakresleny v grafické části odůvodnění územního plánu ve výkrese II.2.a – Koordinační výkres 
v měř. 1: 5000.  Limity jsou respektovány s tím, že:

Zastavitelná plocha Z05 převzatá z územního plánu zasahuje do ochranného pásma silnice III/452 -
15 m od osy vozovky. Při navrhování řešení dopravní obslužnosti lokalit určených pro bydlení (vč. úprav 
křižovatek, napojení nové bytové zástavby - urbanizace, optimalizace sítě místních komunikací, doplnění 
chodníků, apod.) je i s odkazem na ustanovení § 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů, potřeba dodržet soulad komunikačního systému pozemních komunikací 
s platnou ČSN 73 6102 „projektování křižovatek na silničních komunikacích“ a stanovit minimální šíři 
uličního prostoru (zejména odstup oplocení a dalších pevných překážek) s ohledem na provoz na budoucích 
komunikacích, nezbytné manipulační plochy zimní údržby (plochy pro odklízení sněhu), rozhledy 
v křižovatkách, přípojky infrastruktury, apod.

 Podél komunikace je uvažováno s řešením chodníku.
Některé zastavitelné plochy zasahují do pásma 50m od lesa: Z07, Z14, Z21, Z24, Z27, Z28, dále do 

něj budou zasahovat trasy navrhovaných lyžařských sjezdovek. V souladu s §14 zák. 289/1995 Sb. o 
konkrétním umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je rozhodováno v následujících stupních PD; 
stavbu lze umístit jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.

Zastavitelná plocha Z08 zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně.  Vodní zdroj není 
v současné době využíván pro jeho malou vydatnost a pitná voda je odebírána z jiného zdroje. Bylo obcí 
požádáno o zrušení ochranného pásma. Využití plochy Z08 je navrženo podmínečně po zrušení OP vodního 
zdroje. 

10. Vyhodnocení záměrů vyplývajících z Územně analytických podkladů pro správní obvod 
městského úřadu Krnov (dále v textu ÚAP) mající dopad na řešené území v oblasti územního rozvoje:

10.1. Prověřit tyto rozvojové záměry obce dle platného územního plánu:
a) záměry ploch bydlení, ploch smíšených obytných a ploch rekreace;

Splněno. V místní části Křížová byly prověřeny záměry ploch pro bydlení. 
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b) návrh víceúčelové plochy pro sportovní a rekreační využití s víceúčelovou vodní nádrží, 
určenou pro chov ryb, sportovní rybaření, bruslení apod. (v návaznosti na fotbalové hřiště);

Splněno.  Návrh víceúčelové plochy byl prověřen a zohledněn – Z29.

c) záměr plochy výroby (východně od zastavěného území) se dle ÚAP doporučuje přehodnotit 
vzhledem ke střetu s ochranou krajinného rázu.

Splněno. Záměr plochy výroby nebyl v  ÚP akceptován, vzhledem k charakteru předpokládaného 
využití (bioplynová stanice), což není vhodné s ohledem na blízkost ploch určených k bydlení a dále 
s ohledem na blízkost dominant a kulturních památek obce – kostel. Sv. Michala a zámek.

10.2. Ostatní záměry na provedení změn v území dle ÚAP:
a) směr rozvoje ploch bydlení v k.ú. Hošťálkovy u hasičské louky a Kobylího potoka až po 
zastavěné území Hošťálkovy. Záměr není ve střetu s limity využití území.

Splněno. Záměr byl prověřen a akceptován v takové míře, aby nezasahoval do cenné vzrostlé zeleně. 
Plocha Z08 zasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů I. stupně. Obcí bylo požádáno o jejich zrušení, 
protože vodní zdroj není využíván. Využití plochy Z08 je podmíněno zrušením ochranného pásma vodních 
zdrojů I. stupně. 

b) záměr na rozšíření ploch rekreace (zejména využití areálu koupaliště, park, hřiště). Záměr 
není ve střetu s limity využití území.

Splněno. Záměr byl prověřen a akceptován v zastavěném území obce na stávající ploše rekreace a 
sportu SO a ploše veřejné zeleně ZV. 

c) záměr na vybudování areálu pro sjezdové lyžování nad Starými Purkarticemi. Záměr není ve 
střetu s limity využití území.

Splněno.  Záměr byl prověřen a akceptován jako plocha rekreace na plochách přírodního charakteru 
a plochách hromadné rekreace (RN a Z28).

d) řešit problém stávajícího areálu zemědělské výroby, který těsně navazuje na zámek a 
velkokapacitním seníkem se uplatňuje v obrazu obce v krajině,snižuje hodnotu prostředí, 
nepřímo i hodnotu nejvýznamnějšího objektu v obci.

Splněno. Areál zemědělské výroby byl zařazen do ploch přestavby P01 s funkcí OV plochy 
občanského vybavení. Kolem zámku byly navrženy plochy veřejné zeleně, které budou mít také funkci 
izolační, aby zámek nebyl ve vizuálním kontaktu se zanedbanými stavbami stávající zemědělské výroby. 

e) doporučuje se přehodnotit rozvojový záměr plochy výroby (východně od zastavěného území) 
vzhledem ke střetu zájmu s ochranou krajinného rázu.

Splněno. Záměr plochy výroby nebyl v  ÚP akceptován s ohledem na blízkost ploch určených k 
bydlení a dále s ohledem na blízkost dominant a kulturních památek obce – kostel. Sv. Michala a zámek. 
Záměr plochy výroby je ve střetu s ochranou krajinného rázu v prostoru obce Hošťálkovy.

11. Vyhodnocení záměrů vyplývajících z Územně analytických podkladů mající dopad na řešené 
území v oblasti technické infrastruktury – vodního hospodářství.

11.1 dobudovat a napojit vodovodní síť do sídla Vraclávek.
Splněno. V návrhovém období je uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu, který bude zásobován 

pitnou vodou z VDJ Hošťálkovy 2 x 150 m3 (445,00 m .n m -441,80m n m), v jehož armaturní komoře bude 
umístěna AT stanice. AT stanice bude svými parametry zajišťovat dostatečný hydrodynamický tlak pro 
novou vodovodní síť ve Vraclávku.  

11.2.dobudovat kanalizační síť Hošťálkov s napojením Vraclávku.
Splněno. Pro odkanalizování 100 % obytné zástavby v obci Hošťálkovy je navrženo vybudovat nové 

větve splaškové kanalizace. Navržená kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť zaústěnou na ČOV 
Hošťálkovy. V širším časovém horizontu je likvidace splaškových vod v obci Vraclávek řešena novou 
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splaškovou kanalizací. Konfigurace terénu umožňuje vybudování gravitační splaškové kanalizace napojené 
na splaškovou kanalizaci obce Hošťálkovy ukončenou na ČOV Hošťálkovy. Kapacita ČOV Hošťálkovy je 
dostačující i pro likvidaci splaškových vod z obce Vraclávek. 

12. Silné stránky a příležitosti řešeného území:

12.1. Silné stránky:
 výhodná poloha obce v blízkosti zdrojů pracovních příležitostí - Krnov, Opava

 příznivé podmínky pro rozvoj rekreace

 kvalitní přírodní zázemí obce

 existence základní občanské vybavenosti ( OÚ, MŠ, ZŠ)

 území je plně elektrifikováno
vhodné podmínky pro další rozvoj turistiky a cykloturistiky

12.2. Příležitosti:

 využití atraktivní plochy obce pro rozvoj obytné a rekreační funkce
 cílená podpora obnovy a využití památek

Při řešení ÚP bylo vycházeno ze závěrů SWOT analýzy. 

13. Slabé stránky a hrozby řešeného území:

13.1. Slabé stránky:
 obec leží na okraji ORP Krnov stranou významnějších dopravních tepen
 migrace obyvatel za prací
 nepříznivý populační vývoj
 omezení územního rozvoje obce z důvodu nedostatečného zajištění území technickou

infrastrukturou (absence vodovodu i kanalizace v sídlech Vraclávek, Staré Purkartice, 
Křížová)

 obec není napojena na plyn
 špatný technický stav komunikací
 lokální znečištění ovzduší místními zdroji
 zanedbanost architektonicky cenných staveb
 nedostatečná nabídka turistických služeb

Při řešení ÚP bylo vycházeno ze závěrů SWOT analýzy. 

13.2. Hrozby: 
 nadměrný rozvoj ploch pro bydlení
 neřešení negativního vlivu zemědělského areálu na obraz obce a krajinný ráz neumožní 

výraznější rozvoj rekreace a cestovního ruchu
Při řešení ÚP bylo vycházeno ze závěrů SWOT analýzy. 
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Ad C. Požadavky na rozvoj území obce

14. Řešeným územím územního plánu Hošťálkovy je území obce Hošťálkovy, které tvoří k.ú. 
Hošťálkovy, k.ú. Vraclávek, k.ú. Staré Purkartice, k.ú. Křížová ve Slezsku. Rozloha řešeného území je cca 
2781,2 ha

Splněno.

15. Koncepce rozvoje obce bude navržena tak, aby byly naplněny cíle územního plánování a 
dodrženy principy udržitelného rozvoje území.

Splněno.

16. Při návrhu zastavitelných ploch pro bydlení vycházet z reálné demografické projekce vývoje 
počtu obyvatel.
Splněno. Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídá požadavkům zadání pro uspokojení potřeby cca 

3 - 5 bytů ročně a vytvoření převisu nabídky nad poptávkou v rozsahu cca 100% potřeby. Celkově jsou 
navrženy zastavitelné plochy pro cca 52 bytů v RD (cca 15,86 ha zastavitelných ploch pro plochy 
bydlení a smíšené obytné). 

17. Bilance a prognózy vývoje počtu obyvatel a bydlení zpracované v rámci územně analytických 
podkladů popř. průzkumů a rozborů považovat za výchozí podklad:

17.1. při návrhu koncepce rozvoje veřejné infrastruktury obce
17.2. pro stanovení reálného rozsahu nové bytové výstavby
17.3. pro vymezení nových zastavitelných území obce pro bydlení.

Splněno.

18. Pro řešené území vycházet z předpokladu, že ve střednědobém časovém horizontu dojde ke 
stagnaci, popř. k velmi mírnému růstu počtu obyvatel, při současném mírném růstu počtu bytů (úrovně 
bydlení). Na základě těchto předpokladů sestavit základní bilanci vývoje počtu obyvatel a bytů sloužící 
především jako podklad pro navazující koncepci rozvoje infrastruktury a hodnocení přiměřenosti návrhu 
plošného rozsahu nových ploch, zejména pro bydlení. 

Splněno. Technická infrastruktura je navrhována v souvislosti s řešením rozvojových ploch. 

19. Obec Hošťálkovy rozvíjet jako stabilizované sídlo s obytnými a rekreačními funkcemi, které je 
nutno optimalizovat s ohledem na širší vztahy v území, zejména ve vazbách na město Krnov.

Splněno. Obec se bude rozvíjet jako samostatné sídlo s hlavní funkcí ubytovací, doplňující funkcí 
rekreační, za vyšší vybaveností bude spádovat do Krnova. 

20. Sledovat průběh zpracování nových dokumentací s významem pro obec (Zásady územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje, Komplexní pozemkové úpravy).

Splněno. Byly schváleny ZÚR MSK a sledovány její následné změny na základě rozhodnutí
rozsudku NSS č.j. 5 Ao 1/2009 – 186 a č.j. 7 Ao 2/ 2011 – 138. 

21. Řešit územní vztahy se sousedními obcemi. 
Splněno. Z hlediska územních vztahů se sousedními obcemi je řešena zejména vazba na vymezení 

ploch pro ÚSES, dále cyklostezky a účelové komunikace.
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Ad D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny)

22. Územní plán vymezí zastavěné území, zastavitelné plochy, případně plochy přestavby a územní 
rezervy a stanoví podmínky pro jejich využití.

Splněno. Zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby a územní rezervy jsou vymezeny.

23. Územní plán stanoví podmínky prostorového uspořádání území, včetně podmínek ochrany 
krajinného rázu (např. max. výšky staveb, intenzitu využití ploch, min. zastoupení zeleně v ploše, aj.)

Splněno. Podmínky pro změny ve využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny.

24. Při návrhu nových zastavitelných ploch věnovat pozornost zejména koordinaci rozvojových ploch 
s limity využití území a s ochranou zemědělské půdy a ochraně krajinného rázu tak, aby nově navržené 
záměry respektovaly charakter a měřítko dosavadní zástavby.

Splněno. Limity využití území jsou v maximální možné míře respektovány.

25. Územní plán navrhne řešení dopravní a technické infrastruktury k zajištění územního rozvoje 
obce.

Splněno. U navrhovaných lokalit je řešeno napojení na dopravní i technickou infrastrukturu. 

26. Koncepce rozvoje jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití území a jejich vzájemné 
vztahy bude sledovat hlavní cíl, a to zabezpečení vzájemného souladu a souladu s ochranou životního 
prostředí a krajiny.

Splněno. Řešení je navrhováno tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování sousedních 
funkčních ploch, aby bylo respektováno životní prostředí a krajina. 

27. Při tvorbě celkové koncepce vycházet ze skutečnosti, že struktura osídlení je stabilizována a 
nedoporučuje se vznik sídel nových

Splněno. Nové zastavitelné plochy jsou navrženy v rámci zastavěného území a dále v území, které 
bezprostředně na zastavěné území navazuje.

28. Při návrhu jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v území respektovat tyto koncepční 
zásady:

28.1. Koncepce rozvoje bydlení: 

a) vycházet z reálného vývoje počtu obyvatel; velikost navrhovaných ploch bude reflektovat 
s očekávanou poptávkou po bydlení, ve které bude zohledněna cca 50 – 100% rezerva ploch;
b) nenavrhovat nové plochy bydlení v odloučených lokalitách bez návaznosti na zastavěné 
území;
c) plochy pro bydlení řešit především v sídle Hošťálkovy (Vraclávek a Staré Purkartice);
d) intenzifikovat stávající plochy bydlení, využít při bilanci potřeb reálné možnosti dostavby 
stávajících proluk; 
e) při stanovování rozsahu potřebných ploch pro bydlení vycházet z ÚAP;
f) při návrhu nových ploch pro bydlení respektovat územní limity a podmínky pro ochranu 
zdraví a životní prostředí stanovené platnými právními předpisy;
g) plochy pro bydlení navrhnout pouze pro nízkopodlažní výstavbu - rodinných domů;

Splněno. Nové plochy v odloučených lokalitách nejsou navrhovány. V rámci návrhu zastavitelných 
ploch jsou přednostně navrhovány volné plochy - proluky - v zastavěném území. Při návrhu nových ploch 
bydlení a ploch smíšených obytných se vycházelo z ÚAP a z platné ÚPD. Zastavitelné plochy jsou navrženy 
tak, aby nekolidovaly s územními limity ani podmínkami pro ochranu zdraví a podmínkami ochrany přírody. 
Plochy bydlení jsou navrhovány výhradně v RD. 
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h) prověřit návrhy ploch pro bydlení na pozemcích:
- parc.č. 638, 646,131/4, 131/1 a 131/2, 629/1, 85/1, 223, 227, 382/1 vše v k.ú.  Křížová ve 
Slezsku
- parc.č. 97/2, 97/3, 97/19, 7/3, 4/1, 524/15 , 160/1,110/3,110/6, 700, 698/2, 671/1, 665/8
v k.ú. Vraclávek
- parc.č. 734/6, 734/7, 734/8, 734/9, 734/10, 734/21 vše v k.ú. Staré Purkartice
- parc.č. 793/3, 154/2, 816/55, 876/44,121/3 a 133/1 v k.ú. Hošťálkovy.

Do územního plánu jsou zapracovány plochy, které nejsou ve střetu s limity využití území. Nebyly 
akceptovány plochy dopravně nedostupné. Plochy, které se nacházejí v zastavěném území obce v plochách 
se shodnou funkcí, nebyly samostatně zapracovány do záměrů.

K.ú. Křížová ve Slezsku 
p.č. 638 – neakceptováno. Větší polovina parcely je v ochranném pásmu VN
p.č. 646 – akceptováno v rozmezí od OP VN na západě po záměr STL na východě. Je nutno 

respektovat OP Silnice III. Třídy (Z16)
p.č. 131/4, - na parcele je již stavba. Jedná se o zastavěné území obce.
p.č. 131/1, 131/2 -   plocha se nachází v ochranném pásmu lesa a vodního toku, proto nebyla 

akceptována. 
p.č. 629/1 - plocha se nachází v ochranném pásmu lesa a vodoteče. K ploše je problematický přístup 

přes vodoteč – brod. Z těchto důvodů nebyla akceptována.
p.č.  85/1 –pozemek je situován v zastavěném území obce, v ploše SO- smíšené obytné
p.č. 223 - pozemek je situován v zastavěném území obce, v ploše SO- smíšené obytné
p.č. 227 – pozemek je situován v zastavěném území obce, v ploše SO- smíšené obytné
p.č. 382/1 – pozemek je situován v zastavěném území obce, v ploše SO- smíšené obytné

K.ú. Vraclávek
p.č. 97/2, 97/3  - nejsou samostatně vymezeny jako rozvojová plocha, parcely jsou v zastavěném 

území obce a nejsou ve střetu s limity. 
p.č. 97/19 – není samostatně vymezena jako rozvojová plocha - parcela je v zastavěném území obce, 

západní část střet s limitem – ochranné pásmo lesa 
p.č. 4/1, 7/3 – parcely se nachází v zastavěném území, nejsou samostatně vymezeny jako rozvojová 

plocha. Výstavu lze akceptovat pouze mimo OP VN.
p.č. 524/15 – akceptováno, není ve střetu s limity v území.  Na parcele je navržen záměr místního 

vodovodu, který je nutno respektovat. Zastavitelná plocha Z10.
p.č. 160/1 – není samostatně vymezena jako rozvojová plocha Parcela se nachází v zastavěném 

území, zasahuje do ní OP lesa, lze akceptovat stavbu mimo ochranné pásmo.
p.č. 110/3 –není samostatně  vymezován jako zastavitelná rozvojová plocha, pozemek se nachází 

v zastavěném území v ploše SO- smíšené obytné.
p.č. 110/6-  je vymezen jako součást zastavitelné plochy  smíšené obytné  SO Z 10 
p.č.  700 – část pozemku byla vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná SO Z 20  na 

základě řešení rozporu s dotčeným orgánem ochrany ZPF byla tato plocha z výsledného návrhu vyňata.
p.č.  698/2 – pozemek je zařazen do  zastavitelné plochy Z 19 smíšené obytné SO
p.č.  671/1-  pozemek není zařazen do  rozvojových ploch s ohledem na jeho lokalizaci (nenavazuje 

na zastavěné území obce, pozemek nebyl 
p.č. 665/8 - pozemek je zařazen do zastavitelné plochy Z 23 smíšené obytné

K.ú. Staré Purkartice
p.č. 734/6, 734/7, 734/8, 734/9, 734/10 – akceptováno, parcela není ve střetu s limity.
p.č. 734/21 – neakceptována - parcela není dopravně přístupná

K.ú. Hošťálkovy
p.č. 793/3 – neakceptováno. Parcela není dopravně dostupná.
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p.č. 154/2 - není samostatně vymezena jako rozvojová plocha, parcela se nachází v zastavěném 
území a není ve střetu s limity.

p.č. 816/55 – není samostatně vymezena jako rozvojová plocha - parcela se nachází v zastavěném 
území a není ve střetu s limity

p.č.816/48 – pozemek se nachází v zastavěném území obce v ploše SO- smíšené obytné.
p.č. 133/1 – parcela se nachází v zastavěném území obce. Zasahuje do ní ochranné pásmo Kobylího 

potoka a záměr vodovodu, který je nutno respektovat. Není samostatně vymezena jako rozvojová plocha.
p.č. 123/1 – pozemek se nachází v zastavěném území obce, v ploše B- bydlení
Některé zastavitelné plochy částečně zasahují do OP lesa a to: Z07, Z14, Z21, Z24, Z27, Z28,

28.2. Koncepce hospodářského rozvoje 

a) intenzifikovat využití stávajících ploch výroby a skladování;
b) prověřit možnost návrhu přestavby plochy zemědělské výroby navazující na areál zámku; 
c) případný rozvoj výrobních aktivit řešit v návaznosti na stávající plochy výroby pouze za 
předpokladu, že činnosti v těchto plochách nebudou mít negativní vliv na bydlení, nebudou mít 
negativní vliv na obraz obce a nebudou situovány v esteticky hodnotných pohledových 
horizontech a osách.
d)prověřit možnost vymezení ploch pro výstavbu 3 větrných elektráren o celkové výšce 150m 
(dále jen VTE) v k.ú. Vraclávek na parcelách č. 927 (VTE1), 600 (VTE2), 949/2 (VTE3) pro 
stanoviště větrných elektráren a pro rotorovou plochu k VTE3 na parc. č. 943/3, 950/3, 949/4 a 
950/1 včetně vyvedení el. příkonu do sítě.

Nové plochy výroby nejsou navrhovány. Předpokládá se plné využití ploch stávajících. Část 
nevhodně situované výrobní plochy v blízkosti zámku je navržena k přestavbě do funkce občanské 
vybavenosti.  

Variantně bylo navrženo situování větrných elektráren na výše uvedených pozemcích, na základě 
společného jednání s DO a na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byl návrh ÚP k řízení o návrhu 
zapracován ve variantě bez VTE.

28.3. Koncepce rozvoje rekreace:

a)  rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti orientovat zejména na výstavbu zařízení s celoroční 
využitelností;

Splněno.

b) při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich 
dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních a 
kulturních hodnot krajiny;

Splněno. Všechny navržené plochy rekreačních zařízení jsou dopravně dostupné a nízkopodlažní.

c) podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a 
cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití

Splněno. Je navržen lyžařský areál ve Starých Purkarticích, víceúčelové hřiště naproti kostela a 
rekreační zázemí u fotbalového hřiště.

d) podporovat rozvoj turistických pěších a cyklistických tras;
Splněno. Jsou podporovány cyklotrasy viz grafická příloha textové části odůvodnění.

e) chránit kulturně historické hodnoty sídla a vysoké přírodní hodnoty krajiny
Splněno. Nově navržené plochy pro rekreaci nejsou ve střetu s kulturně historickými hodnotami ani 

s hodnotami krajiny.
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f) vzhledem k současnému zastoupení objektů sloužících rekreaci v zastavěném území a kvalitě 
přírodního zázemí umožnit další územní rozvoj individuální rekreace (při intenzifikaci 
zastavěného území) v sídle Vraclávek

Splněno. Viz textová část územního plánu – podrobné podmínky pro plochy smíšené obytné – SO.

g) nebude umožněna výstavba objektů individuální rekreace ve volné krajině,
Splněno. Územní plán nenavrhuje nové plochy pro rekreaci ve volné krajině.

h) prověřit návrh na rozšíření rekreační plochy u hřiště (Hošťálkovy,
Splněno. Plocha byla prověřena. Část plochy byla navržena na plochu rekreace a část na dodatečnou 

žádost obce na plochu smíšenou obytnou SO Z03 . 

i) prověřit návrh na rekreační plochu pro lyžařský vlek a sjezdovku, včetně zázemí na pozemcích 
parc.č. 734/22, 743, 734/12, 727/1, 735, 738, 737, 745 a 734/22 vše v k.ú. Staré Purkartice,

Splněno. Plocha byla prověřena a byla navržena plocha pro lyžařskou sjezdovku s vlekem na 
plochách přírodního charakteru (RN) a zastavitelná plocha (Z28) pro zázemí lyžařského vleku (rekreace 
hromadná). Parcely nejsou ve střetu s limity území.

j) prověřit návrh plochy rekreace a sportu pro lyžařské vleky a sjezdovky včetně zázemí 
(parkoviště, rozšíření restaurace, dětské hřiště, ubytovací služby) na pozemcích parc. č. 1 v k.ú. 
Staré Purkartice a na pozemcích parc. č. 846, 847/1, 847/2 a 848 vše v k.ú. Vraclávek

Splněno. Parcely byly prověřeny. Zastavitelná plocha pro hromadnou rekreaci ( Z 26) byla vymezena 
na p.č. 1 v k.ú. Staré Purkartice a na p.č. 846 v k.ú. Vraclávek s tím, že bude brán ohled na pásmo 50m od 
lesa (zde se připouští parkoviště, hřiště, komunikace, veřejná prostranství. Zástavba se připouští podmíněně. 
Byl navržen krátký lyžařský vlek (RN) na parc. č. 847/1 a 848 v k.ú. Vraclávek. Bude nutno v rámci 
plánovaných úprav ještě rozšířit komunikaci III. třídy v místě odbočení na parkoviště na ploše (Z27) o jeden 
jízdní pruh. 

28.4. Koncepce veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, 
občanské vybavení, veřejné prostranství):

a) stávající plochy a koridory technické infrastruktury považovat za základ rozvoje dalších 
koncepcí v oblasti dopravy, technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných 
prostranství. Nové návrhy na tyto plochy a koridory naváží, popř. je vhodným uspořádáním pro 
zlepšení funkceschopnosti využijí;
b) při řešení koncepce občanského vybavení zohlednit blízkost významných center osídlení -
města Krnov a Opava;
c) významnější nároky na zařízení občanské vybavenosti se vzhledem k velikosti obce a 
rekreačnímu využití nepředpokládají. Podporovat víceúčelové využití stávajících objektů 
k zajištění případných potřeb v oblasti občanského vybavení; 

Splněno. Nová veřejná vybavenost v obci není navrhována s ohledem na blízkost města Krnova.

28.5. Koncepce ochrany přírodních a kulturních hodnot:
a) územní plán bude při návrhu zastavitelných ploch respektovat chráněné části přírody a 
kulturní hodnoty zjištěné v ÚAP;
b) budou stanoveny základní podmínky v území k ochraně hodnot v území;

Splněno.

28.6. Koncepce řešení krajiny (nezastavěné území města):
a) navrhnout doplnění ploch krajinné zeleně

Splněno.

b) při návrhu prostorového uspořádání obce zohlednit výjimečný krajinný ráz okolí obce,
Splněno.
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c) stanovit podmínky pro využití nezastavěného území,
Splněno. Podmínky pro využití nezastavěného území jsou stanoveny.

d) navázat na vymezení ploch pro ÚSES v ÚAP,
Splněno. Vymezené plochy pro ÚSES byly upřesněny vzhledem k aktuálním průzkumům krajiny a 

požadavkům na koncepci rozvoje obce. 

29. Při řešení respektovat limity využití území, v nezbytně nutných případech, pokud to okolnosti 
připustí a pokud to bude pro řešení přínosem, navrhnout změnu polohy nositele limitu (jeho přeložku). 

Splněno.

Ad E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

30. Požadavky na řešení dopravní infrastruktury:

30.1. Dopravní infrastrukturu řešit v souladu s Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje 

Splněno. Návrh řešení dopravy vychází z koncepce dopravy MSK.

30.2. Návrh řešení dopravy bude respektovat limity využití území zjištěné v ÚAP. Případné zásahy do 
limitů budou minimalizovány a řádně odůvodněny.

Splněno. Návrh řešení dopravy není ve střetu s limity.

30.3. Silniční doprava:
a) stávající koncepci silniční dopravy považovat za stabilizovanou;
b) navrhnout dopravní obsluhu nově navržených zastavitelných ploch, nenavrhovat dopravní 
obsluhu uvnitř navržených ploch;
c) v případě nutnosti navrhnout odstranění závadných úseků na stávající silnice III/4521;

30.4. Železniční doprava:
a) nedotýká se řešeného území;

30.5. Pěší a cyklistická doprava:
a) prověřit stávající vedení cyklistických tras a uvést je do souladu s celkovou koncepcí rozvoje 
cyklistických tras a výstavby cyklistických stezek;
b) navrhnout případné doplnění nových cyklistických stezek;
c) řešení cyklistických tras řešit formou schéma vloženého do textové části v odůvodnění;

Splněno. 

30.6. Ostatní doprava:

a) prověřit síť účelových komunikací a navrhnout případné doplnění zejména s ohledem na 
potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky.

Splněno. 

31. Požadavky na řešení technické infrastruktury:

31.1 Návrh řešení technické infrastruktury bude respektovat limity využití území zjištěné v ÚAP. 
Zásahy do limitů budou minimalizovány a řádně odůvodněny.
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31.2.Vodní hospodářství:

Zásobování vodou:
a) zachovat stávající koncepci zásobování obce pitnou vodou ze stávajícího vodovodu;
b) respektovat vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů a stávající vodárenská zařízení;
c) v souvislosti s návrhem nových zastavitelných ploch navrhnout rozšíření stávajících 
vodovodních řadů v sídle Hošťálkovy;
d) prověřit a zvážit (s ohledem na kapacitu vodních zdrojů) možnost rozšíření vodovodu do
Vraclávku;
e) s rozšířením vodovodu v sídlech Křížová a Staré Purkartice neuvažovat

Splněno. 

Vodní plochy a toky:
a) respektovat stávající vodní plochy;
b) při řešení územního plánu dbát na minimalizaci zatrubňování vodních toků;
c) kolem vodních toků respektovat nezastavěné manipulační pásy- ochranné pásmo ve
vzdálenosti min. 6 m od horní břehové hrany;

Splněno. 

d) prověřit návrh nových vodních ploch
Splněno. Menší vodní plochy možno realizovat v rámci zastavitelných ploch. V nezastavěném území 

lze vodní plochy realizovat v plochách smíšených nezastavěného území NS, podmíněně na plochách 
přírodních NP. 

Čištění odpadních vod:
a) zachovat stávající koncepci likvidace odpadních vod;
b) navrhnout  rozšíření  kanalizačních řadů k nově navrhovaným plochám v Hošťálkovech;
c) prověřit možnost rozšíření kanalizace do Vraclávku;
d) v ostatních lokalitách řešeného území (Křížová, Staré Purkartice) budou odpadní vody 
akumulovány v žumpách nebo čištěny v malých domovních ČOV;
e) individuální přípojky nebudou předmětem řešení územního plánu;

Splněno. 

31.3 Zásobování území elektrickou energii:
a) respektovat nadřazené systémy rozvodu el. energie - dvojité venkovní vedení distribuční sítě 
110 kV č. 685-686 (v k.ú. Staré Purkartice);
b) v návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravděpodobný vývoj elektrického příkonu;
c) na základě bilance elektrického příkonu navrhnout koncepci rozvoje sítě VN 22 KV a podle 
potřeby navrhnou doplnění nových trafostanic;
d) rozvody uvnitř zastavitelných ploch nebudou navrhovány;
e) rozvody NN a individuální přípojky nebudou územním plánem řešeny;

Splněno.

31.4. Zásobování území plynem:
a) s plynofikací obce neuvažovat;

Splněno.

31.5.  Zásobování území teplem:
a) vzhledem k charakteru a velikosti sídla bude omezeno pouze na stanovení preference využití 
zdrojů tepelné energie (obnovitelné zdroje, případně elektrická energie);

Splněno.
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31.6. Telekomunikace:
a) respektovat stávající vedení dálkových optických kabelů směrem na Krásné Loučky;

Splněno.

31.7. Požadavky na řešení občanského vybavení a veřejných prostranství:
a) respektovat stávající zařízení občanského vybavení;
b) územní plán navrhne podmínky pro ochranu stávajících ploch veřejných prostranství a 
prověří možnost návrhu nových ploch veřejného prostranství;
c) návrh územního plánu po posouzení potřeb navrhne případné doplnění nových zastavitelných 
ploch pro občanské vybavení (zejména v oblasti volnočasových aktivit a tělovýchovy a sportu); 

Splněno. 

31.8. V oblasti nakládání s odpady územní plán:
a) převezme koncepci likvidace tuhých komunálních odpadů (TKO) z plánu odpadového 
hospodářství obce.  

Splněno.

Ad F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

32. Ochrana přírodních hodnot:

a) Respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty vodních toků a 
komunikací;

Splněno.

b) Za významné vyhlídkové body považovat severní svah Vraclávek, U Lyžařského vleku ve 
Starých Purkarticích a na začátku Křížové; 

Splněno. 

c) Respektovat stávající kamenné meze – kamenice;
Splněno. 

d) Zapracovat do územního plánu jednotlivé skladebné prvky územního systému ekologické 
stability. Vymezení ÚSES upřesnit dle katastrální mapy. 

Splněno.

e) Stanovit základní podmínky k ochraně přírodních hodnot v území.
Splněno.

33. Ochrana ZPF a LPF

a) Součástí odůvodnění ÚP bude vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa. Při návrhu nových ploch, u
kterých dojde k odnímání zemědělské půdy pro nezemědělské účely nutno přihlédnout k 
vymezení podle jejich zařazení do tříd ochrany.
b) Případné odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa navrhnout v souladu 
s ust. § 14, odst. 1) lesního zákona pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit 
alternativou – umístěním navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
c) Respektovat zásady dané zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho prováděcí 
vyhláškou 6), Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 čj. 
OOLP/1067/96 k odnímání zemědělské půdy pro nezemědělské účely dle jejího zařazení do tříd 
ochrany a lesním zákonem.
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Splněno. 

d) Jako zastavitelné plochy přednostně navrhnout plochy uvnitř zastavěného území, stavební 
proluky a plochy po odstraněných stavbách. Pokud bude pro nezemědělské využití zabírána 
zemědělská půda mimo současně zastavěné území obce, respektovat územní organizaci 
zemědělské výroby, nenarušit síť zemědělských komunikací, zachovat funkčnost meliorací a 
odnímat jen nejnutnější plochy. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy stanovit podmínky, 
které umožní na těchto pozemcích vybudování polní cestní sítě a společných zařízení 
(vodohospodářských, protierozních, apod.). 

Splněno.

34. Kulturní hodnoty:
a) Respektovat kulturní památky uvedené v kap.B tohoto zadání.

Splněno. 

Ad. G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

35. Územní plán vymezí:
a) veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, s možností vyvlastnění i předkupního 
práva
b) plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit;
c) stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo;
d) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit, se v řešeném území nevyskytují.

Splněno. Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou 
navrhovány.

Ad.H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu 
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, 
geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

36. Požadavky na ochranu veřejného zdraví:

a) uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití bude respektovat základní principy vedoucí 
k ochraně zdraví obyvatel;

Splněno. V území nejsou navrženy plochy, jejichž využití by mělo negativní vliv na zdraví obyvatel, 
ani plochy, které by vyžadovaly ochranná pásma. 

b) při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů; řešit návaznost na plánování orgánu ochrany ovzduší.  

Splněno. 

37. Požadavky na civilní ochranu, obranu a bezpečnost státu:

a) z ÚAP nevyplynul žádný požadavek, který by bylo nutné uplatnit v řešení územního plánu.

38. Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin, geologické stavby území:
a) na území obce Hošťálkovy se nachází výhradní nevyužívané- rezervní ložisko stavebního 
kamene - Hošťálkovy č. B 3028801 se stanoveným chráněným ložiskovým územím (CHLÚ 
02880100).
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Splněno.

39. Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy:

a) Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy se v území 
nestanovují; 

Splněno.

Ad.I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

40. Při zpracování územního plánu věnovat pozornost řešení těmto střetům zájmů a problémů v 
území:

a) návrh zastavitelných ploch pro bydlení a rekreaci koordinovat se zájmy ochrany lesa a 
s ochrannými pásmy vodních zdrojů;
b) respektovat nadřazený systém ekologické stability 

Splněno. Zastavitelné plochy nejsou ve střetu s limity území a respektují nadřazený systém 
ekologické stability, kromě ploch Z07 v místní části Hošťálkovy, Z14 v místní části Křížová, Z21 v místní
části Vraclávek, Z24,  Z27, Z28, RN, RN v místní části Staré Purkartice, které jsou částečně v pásmu 50m od 
lesa.

Plocha Z08 je ve střetu s ochranným pásmem vodních zdrojů I. stupě. Na podnět obce probíhá 
v současné době řízení na zrušení tohoto ochranného pásma vzhledem k tomu, že vodní zdroj není využíván 
a je nahrazen jiným vodním zdrojem.  Dořešení tohoto problému je reálné v časovém horizontu 1roku. Proto 
tato plocha byla v návrhu zastavitelných ploch ponechána. 

Ad.J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose.

41. Obec Hošťálkovy neleží v žádné rozvojové oblasti a rozvojové ose vymezené v platné Politice 
územního rozvoje ČR.

42. Řešené území není dotčeno rozvojovými osami a oblastmi vymezenými v Zásadách územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje.

43. Při návrhu zastavitelných ploch pro bydlení zohlednit tyto požadavky:
a) plochy bydlení budou v územním plánu členěny na plochy:
 bydlení 
 smíšené obytné
b) návrh ploch bydlení bude vycházet z demografické projekce ÚAP;
c) vytvořit převis nabídky nad poptávkou v rozsahu cca 50 - 100% potřeby;
d) při návrhu nových ploch pro bydlení respektovat územní limity a podmínky pro ochranu 
zdraví a životního prostředí stanovené platnými právními předpisy;
e) plochy pro bydlení navrhnout pouze pro nízkopodlažní výstavbu – rodinné domy;
f) pozornost věnovat koordinaci ploch bydlení a výroby;
g) při návrhu nových ploch pro bydlení respektovat syntézu záměrů na provedení změn a 
problému k řešení provedenou v rámci doplnění průzkumů a rozborů;

Splněno.

44. Při návrhu zastavitelných ploch pro veřejnou infrastrukturu zohlednit tyto požadavky:
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44.1. Občanské vybavení a veřejná prostranství:
a) Plochy občanského vybavení nebudou v územním plánu samostatně navrhovány;
b) územní plán vymezí v nezbytně nutném rozsahu veřejná prostranství;

Splněno.

44.2. Dopravní infrastruktura:
a) nestanovují se zvláštní požadavky;

44.3.Technická infrastruktura:
a) plochy a koridory pro technickou infrastrukturu budou v územním plánu členěny na plochy:
 pro vodní hospodářství
 pro energetiku

44.4. Při návrhu zastavitelných ploch pro výrobu a skladování zohlednit tyto požadavky:
a) plochy výroby a skladování budou v územním plánu členěny na:
 plochy průmyslové výroby a skladování
 plochy výroby a skladování  - pro větrné elektrárny

Plochy Výroby a skladování – pro větrné elektrárny byly v návrhu ÚP řešeny variantně jako plochy 
VX- Plochy výroby a skladování- se specifickým využitím a to ve variantě 2. Vzhledem k tomu, že 
v průběhu společného jednání s dotčenými orgány byl ze strany DO ochrany přírody a krajiny udělen 
nesouhlas a s ohledem na to, že s vymezením těchto ploch nesouhlasil ani krajský úřad, který posuzuje 
soulad návrhu ÚPD s ÚPD pořízenou krajem, byla tato varianta řešení návrhu ÚP na základě Usnesení 
zastupitelstva obce Hošťálkovy  č. 16 ze dne 14.10.2013  odmítnuta. Výsledný návrh ÚP bude k řízení 
o návrhu územního plánu předkládán ve variantě l.

b) nové plochy pro výrobní aktivity a skladování koncentrovat v návaznosti nastávající areály 
pro výrobu a skladování, a to pouze v rozsahu náhrady za plochu přestavby u zámeckého areálu

Splněno. Nová plocha výroby formou územní rezervy ( R 01) je navržena na severní straně 
stávajícího areálu výroby u zámku. Plocha je ve vlastnictví majitele, jehož objektů se přestavba části 
stávajícího areálu výroby dotýká.

c) nerozšiřovat plochy výroby a skladování do ploch bydlení a lokalit, ve kterých nebude možné 
vyloučit negativní vlivy výroby na bydlení;

Splněno. V blízkosti ploch bydlení nejsou navrhovány plochy výroby, které by měly negativní vliv 
na životní prostředí.

d) při návrhu nových ploch pro výrobu a skladování respektovat syntézu záměrů na provedení 
změn a problémů k řešení provedenou v rámci doplnění průzkumů a rozborů.

Splněno. Plochy rozporované v ÚAP na východním konci Hošťálkových byly zrušeny.

44.5. Při návrhu zastavitelných ploch smíšených zohlednit tyto požadavky:

a) plochy smíšené budou v územním plánu případně členěny na:
 plochy smíšené obytné
 plochy smíšené výrobní
 koridory smíšené bez rozlišení
b) nestanovují se zvláštní požadavky na další plochy.

Splněno. Navrhovaná dopravní a technická infrastruktura je navrhována ve smíšených koridorech 
nad funkčními plochami. 

44.6. Při návrhu zastavitelných ploch pro rekreaci zohlednit tyto požadavky:
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a) plochy pro rekreaci budou v územním plánu případně členěny na:
 plochy hromadné rekreace
 plochy rod. rekreace
 plochy sportu a rekreace (plochy budou definovány v odůvodnění územního plánu)
 územní plán případně vymezí nové plochy pro individuální rekreaci
 nebude umožněna výstavba objektů individuální rekreace ve volné krajině (mimo zastavěné 
území a případně vymezené zastavitelné plochy).

Splněno. Nové zastavitelné plochy rodinné a individuální rekreace nejsou vymezeny. 

45. Zastavitelné plochy nečlenit, navrhnout pouze schematicky jejich napojení na systém dopravní a 
technické infrastruktury.

Splněno. 

46. Odchylná řešení zastavitelných ploch oproti vyhl. č.501/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 269/2009 
Sb., budou řádně odůvodněná.

Splněno.

Ad.K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií

47. Vzhledem k velikosti a charakteru řešeného území se nepředpokládá vymezení ploch a koridorů, 
ve kterých by bylo uloženo prověření změn jejich využití územní studií.

Splněno.

Ad.L.  Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

48.  Vzhledem k velikosti a charakteru řešeného území se nepředpokládá vymezení ploch a koridorů, 
pro něž budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.

Splněno.

Ad.M  Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený 
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska 
vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či 
ptačí oblast.

49. V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Územní plán nemá 
vliv na žádné takto vymezené území ani na životní prostředí.

50. V řešeném území se nenachází lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
s národním významem. 

Územní plán Hošťálkovy bude nutno posoudit podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí územního plánu Hošťálkovy, v dalším stupni 
územně plánovací dokumentace, bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované na základě 
ustanovení §19 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v rozsahu přílohy stavebního zákona, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí.
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Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené území postihnout vlivy územně plánovací 
dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES, území chráněná ve smyslu zákona o ochraně 
přírody a krajiny a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, 
minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

V rámci posouzení vlivů na životní prostředí bude porovnán soulad navržených cílů a záměrů 
územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály vztahujícími se k danému území –
„Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“, „Integrovaný program ke zlepšení kvality 
ovzduší Moravskoslezského kraje“, Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje“, případně další.

Splněno. Územní plán Hošťálkovy je posouzený podle § 19 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. O 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona.

Ad.N. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

51. Vzhledem k charakteru a rozsahu řešeného území a minimálním střetům v území se 
nepředpokládá zpracování konceptu a variant řešení.
Vzhledem k novele stavebního zákona a její účinnosti ke dni 1.1.2013, kterou bylo zrušeno řešení variant 
v konceptu územního plánu a dále s ohledem na ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona, který po novele  
umožňuje, aby záměry nadmístního významu, ač nejsou řešeny v ZÚR, byly součástí územního plánu, byl 
návrh ÚP Hošťálkovy zpracován ve dvou variantách, které se od sebe lišily pouze tím, že ve variantě 2. byly 
navrženy plochy VX- Plochy výroby a skladování- se specifickým využitím pro VTE  a plocha TI technické 
infrastruktury na vyvedení výkonu z těchto zařízení.

Ad.O.   Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení

52. Obsah dokumentace územního plánu - bude vyhotoven v rozsahu, stanoveném vyhláškou č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti.

53. Územní plán bude obsahovat:

53.1. Návrh s tímto obsahem:

a) Textová část:
- vymezení zastavěného území,
- koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
- urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně,
- koncepce veřejné infrastruktury,
- koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu 
před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů,
- stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, 
- vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit,
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- vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo,
- vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 
podmínek pro jeho prověření,
- údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

b) Grafická část:
- výkres základního členění území v měřítku 1 : 5 000
- hlavní výkres v měřítku 1 : 5 000
- koncepce technické infrastruktury 1: 5 000
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : 5 000
- pořadí změn v území v měřítku 1 : 5 000 (jen pokud to bude vyžadovat návrh řešení)

53.2. Odůvodnění s tímto obsahem:

a) Textová část:
Textová část odůvodnění územního plánu bude obsahovat (kromě náležitostí vyplývajících ze 
správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona) zejména: 
- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
- údaje o splnění zadání,
- komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 
-vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa.
- vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území s obsahem dle přílohy č.5 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

b) Grafická část:
- koordinační výkres v měřítku 1 : 5 000
- výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000
Připouští se provedení koordinačního výkresu v měřítku 1 : 2 000 (jen v rozsahu zastavěného a 
zastavitelného území)

Splněno.

54. Počty vyhotovení:
54.1.Návrh – ve 2 vyhotoveních
54.2. Případné úpravy v územním plánu vyplývající ze zapracování stanovisek a námitek ze 

společného jednání a posouzení krajským úřadem budou provedeny tak, aby v následně projednávané fázi 
ÚP byly vždy k dispozici dvě vyhotovení

54.3. Návrh po vyhodnocení námitek vyplývajících z veřejného projednání (čistopis návrhu) ve 4 
vyhotoveních.

Splněno.

55. Grafická část bude zpracována:
55.1. Územní plán – nad katastrální mapou řešeného území 
55.2. Širší vztahy nad digitální topologicko vektorovými daty ZABAGED 
Splněno. 

56. Zásady pro zobrazování ploch a koridorů:
  
56.1. Inženýrské sítě uvnitř zastavitelných ploch nebudou předmětem řešení. Územní plán stanoví 

případně podmínky pro zabezpečení funkce plochy.
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Splněno.

56.2. Rekonstrukce a opravy technicky nevyhovujících sítí nebudou předmětem řešení územního 
plánu. 

Splněno.

56.3 Zobrazovány budou pouze jevy zobrazitelné v použitém měřítku grafické části;

56.4. Názvy zařízení technické infrastruktury, profily, ozn. materiálu nebude uváděno ve vydávané 
části dokumentace. Dle zvážení je lze zobrazit v koordinačním výkresu, pokud to nebude zhoršovat čitelnost a 
srozumitelnost výkresu;

Splněno.

2. VYHODNOCENÍ SOULADU SE SCHÁLENÝM VÝBĚREM NEJVÝHODNĚJŠÍ VARIANTY

Vzhledem k novele stavebního zákona zákonem č. 350/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.ledna 2013, byl 
návrh ÚP Hošťálkovy zpracován  ve dvou variantách. Varianta č. 2 se od varianty č. 1 liší návrhem 
vymezení tří zastavitelný ploch VX - výroby a skladování – se specifickým využitím (Z32, Z33, Z34) pro 
výrobu elektrické energie prostřednictvím větrných elektráren a vymezením zastavitelné plochy - technické 
infrastruktury – inženýrské sítě na vyvedení příkonu z větrných elektráren (Z35).
Varianta. 2 je zapracovaná v souladu se zadáním  územního plánu Hošťálkovy bodem  28.2.d) a v souladu 
s ustanovením § 43 odst. 1 stavebního zákona, kde se mimo jiné uvádí, že záležitosti nadmístního významu,
které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský 
úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7  z důvodů významných negativních vlivů přesahujících hranice obce 
nevyloučí.
Vzhledem k tomu, že s variantou 2 návrhu ÚP Hošťálkovy při společném jednání s dotčenými orgány, 
krajským úřadem  a sousedními obcemi ( dle § 50 stavebního zákona)
- vyslovil odůvodněný nesouhlas dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, tj. Městský úřad Krnov, odbor 

životního prostředí a
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který posuzoval návrh ÚP Hošťálkovy z hledisek zajištění 

koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou územního rozvoje ve 
svém stanovisku podle § 50 odst. 7 stavebního zákona  mino jiné uvedl, že  Varianta II řešení návrhu 
ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje. Záměr na realizaci větrných elektráren ovlivní území s 
ohledem na širší vztahy. Varianta II není v souladu se ZÚR MSK. Krajský  úřad ve smyslu ust. § 43 odst. 
1 vylučuje možnost řešení předmětných záměrů uvedených ve variantě II návrhu ÚP bez jejich 
koordinace a projednání v ZÚR MSK a nesouhlasí s variantou II návrhu ÚP,

pořizovatel  v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 stavebního zákona předložil  zastupitelstvu obce ke 
schválení návrh výběru nejvýhodnější varianty – variantu 1.
Usnesením č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce  ze dne 14.10.2013 byla pod bodem 5 schválena  jako 
nejvýhodnější varianta pro zpracování návrhu ÚP pro řízení o návrhu ÚP Varianta  č. 1.
Na základě  výše uvedeného usnesení a po vyhodnocení požadavků DO  zpracoval pořizovatel spolu 
s určeným zastupitelem  opatřením č.j.: Mukrn/201347118/RR/VE/Pi ze dne 4.11.2013 Pokyny pro úpravu 
návrhu územního plánu Hošťálkovy po společném jednání…. a tyto odeslal projektantovi ÚPD.  Pokyny 
byly doručeny 6.11.2013.
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C. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ,

Nenavrhují se.

D.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY

D.1.  zdůvodnění vymezení zastavěného území

Výchozím podkladem pro vymezení zastavěného území bylo doplnění průzkumů a rozborů 
územního plánu Hošťálkovy, aktuální mapa KN a ortofotomapa řešeného území. Jako podklad k vymezení 
zastavěného území byla použita hranice intravilánu z r.1966, sporné úseky hranice byly ověřeny. Na základě 
těchto podkladů byla vymezena nová hranice zastavěného území.

D.2. zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

1. Koncepce rozvoje území obce

Pro koncepci rozvoje území obce v územním plánu jsou východiskem cíle územního plánování. Dle 
§18, odst.1, zákona č.183/2006 Sb. je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území uspokojující potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Obec Hošťálkovy je historicky vzniklé sídlo v době kolonizace ve 13.století. Dnes je samostatnou 
obcí sestávající ze 4 místních částí. Navrhovaná koncepce územního plánu počítá se zachováním stávající 
struktury obce, kdy hlavní funkcí zůstává funkce obytná, kterou doplňuje navrhovaný rozvoj v oblasti 
rekreace. 

Charakter rozvoje obce se zčásti odvíjí od zájmu o další osídlování a od možnosti zvyšování 
standardu vybavení obce. Další osídlování obce, a tím její rozvoj je umožněný vymezením zastavitelných 
ploch především pro funkci smíšenou obytnou. Množství zastavitelných ploch a jejich kapacita je navržena 
tak, aby nepřesáhla prostorové možnosti při zachování charakteristické struktury osídlení  a navazovala 
přiměřeně na předchozí sociálnědemografický vývoj. Hospodářské podmínky pro další osídlení jsou určující 
pouze zčásti, neboť charakteristika území se vyznačuje sklonem k rekreačnímu využití, případně i k realizaci 
druhého bydlení. 

2. Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území

2.1. Všechny místní části obce Hošťálkovy vznikly jako drobná sídla – ulicové obce s rozptýlenou, 
řídkou zástavbou v údolí Kobylího potoka.  Významným urbanistickým zásahem do struktury obce bylo 
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vybudování zámku a znehodnocující umístění objektů farmy v jeho blízkosti dané změnou hospodářských 
podmínek. S rozvojem rekreace vznikly i plochy a objekty především pro zimní rekreaci. Postupná radikální 
změna hospodářských podmínek ve XX.století neměla na původní strukturu zástavby obytných objektů 
významný vliv, byť se jejich účel zčásti změnil na převážně rekreační.  

Jako hodnotu lze vnímat historickou morfologii obce především s ohledem na přírodní a  terénní 
kompoziční vlivy na rozvoj obce, které ovlivňují i současné snahy  o další výstavbu. Jde o zachování a 
ochranu průchodu přírodního prostředí zastavěným územím místních částí v podobě vodních toků nebo 
vzrostlé zeleně.

Ve spojení s předpokládaným rozvojem především v oblasti bydlení je současně nutné respektovat a 
posilovat kvalitu přírodního prostředí, krajiny jak ve vytváření jejího obrazu v podobě rozmanitosti a přínosu 
ve tvorbě klimatu, tak v možnosti pohybu v ní – průchodnost krajiny, tvorba kostry ÚSES nebo tvorba 
výrazných kvalitních jevů jako je stromořadí. Krajinné prostředí obce Hošťálkovy tvoří zalesněné hřebeny 
Brantické vrchoviny střídající se s loukami a vytvářející velmi zajímavý, malebný a pohledově kvalitní 
pohledový celek, který přispívá k faktu, že Hošťálkovy se stávají místem pro klidné rekreační využití 
v oblasti individuelní i hromadné rekreace.

Dlouhodobý vývoj rozvoje obce se projevil urbanistickou strukturou (způsob zástavby a tvorba 
veřejných prostranství), která odpovídá charakteru území, která přirozeně korespondovala s prostředím. Její 
zachování a ochrana jak struktur obvyklých (obytné objekty), tak i mimořádných (památky místního 
významu) nebo dokládajících vývoj osídlení (archeologická naleziště)  jsou součástí ochrany kulturního 
prostředí a jeho dědictví. Územní plán navrhuje formou přestavby změnu nevhodné lokalizace zemědělského 
podniku na blíže nespecifikovanou plochu občanské vybavenosti, která by strukturou zástavby lépe 
korespondovala se strukturou obce a blízkým objektem zámku. Tím by se zčásti rehabilitovala vysoká 
hodnota nejkvalitnějšího urbanistického prostoru obce, který býval součástí parkové úpravy zámku. V místní 
části Hošťálkovy by měl být zachován charakter dominanty kostela.

Při dalším rozvoji a výstavbě obce je již nezbytné požadovat standard odpovídající dosaženému 
technickému rozvoji a civilizačním možnostem tak, aby nebyly ohroženy výše zmíněné hodnoty území, do 
kterých je nutno zahrnout i ochranu ovzduší.

2.2. Hodnoty v území chráněné podle samostatných předpisů.

Nemovité kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů:

a) zbytky hradu Lugsland (v lese na horském hřbetu táhnoucím se z JV od obce Burkvíz k SZ)
b) zámek čp. 26 s areálem (na parc.č. 24/1, 24/7, 24/17, 141/1-4, 144/1 a 189 v k.ú. Hošťálkovy)
c) filiální kostel sv. Michala s křížem (na parc.č.45/1 a 112 v k.ú. Hošťálkovy)
d) usedlost čp.7 s areálem (na parc.č. 63, 64, 65 a 66 v k.ú. Vraclávek)
e) dům čp. 13 - bývalá rychta (na parc.č. 70/1 v k.ú. Vraclávek  

f) kaple s plastikou sv. Floriána (na parc. č. 1022/1, k.ú. Hošťálkovy)

D.3. zdůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně

1. Urbanistická koncepce

1.1. Vymezené funkční plochy vycházejí ze znění vyhlášky 501/2006Sb. S ohledem na § 3, 
odst.4 uvedené vyhlášky a metodiku MINIS jsou plochy podrobněji členěny. Současně je z důvodu vyjádření 
nezastavitelnosti a podpory úlohy zeleně v sídle vymezena funkční plocha veřejná prostranství – veřejná  
zeleň.

1.2. Územní plán vymezuje funkční plochy charakterem odpovídající řešenému prostředí nevelké 
obce. Funkční plochy zastavěného území a zastavitelných ploch jsou zastoupeny především plochami 
smíšenými obytnými, které umožňují mimo bydlení širší spektrum doprovodných činností. S ohledem na 
realizace je vymezena i funkční plocha bydlení.
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Zastavitelné plochy smíšené obytné jsou vymezeny převážně jako vyplnění širokých proluk nebo 
větších prostorů mezi plochami tohoto funkčního využití již stávajícími podél stávajících komunikací či jako 
pokračování zástavby v návaznosti na okraje zastvěného území místních částí. Převážná část rozlohy 
zastavitelných ploch smíšených obytných je navržena v místní části Vraclávek a v místní části Křížová, kde 
se předpokládá spíše rekreační charkter využití území. 

U nové zástavby se navrhuje stávající charakter rozvolněněné struktury obytné zástavby i 
v zastavitelných plochách v záhumení stávajících ploch. Jedinou výjimkou může být malá zastavitelná 
plocha navazující na novodobou charakterem zcela odlišnou plochu řadových domů.

1.3. Občanská vybavenost v oblasti veřejné infrastruktury je stabilizovaná. Rozvoj je navrhován 
v rekreaci a sportu v plochách rekreace přírodního charakteru a v plochách občanského vybavení –
tělovýchovných a sportovních zařízení. Důvodem je využití volného času obyvatel, případně jako nabídka 
pro rozvoj rekreace a turistiky.

1.4. Stávající výrobní plochy v území jsou navrhovány k intenzívnějšímu využití a k prostorovému 
omezení v místní části Hošťálkovy. Nové zastavitelné plochy výroby se nenavrhují. Jako kompenzace 
plochy přestavby v místní části Hošťálkovy se navrhuje pouze plocha územní rezervy severně od plochy 
stávající.

1.5. Podobu centra obce v pokračování ulicové zástavby tvoří část místní části Hošťálkovy 
v prostoru mezi základní školou a obecním úřadem doplněná výraznou hmotou objektu zámku s hodnotným 
parkem a znehodnocená blízkostí areálu zemědělské výroby. Vhodná je funkční i prostorová revitalizace pro 
jiný účel než výrobní a jeho odsun do druhoplánových partií na severní okraj zastavěného území. Za tímto 
účelem je navržena výrazná část výrobní plochy k přestavbě na plochy občanského vybavení.

2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Zastavitelné plochy jsou vymezeny především jako plochy smíšené obytné a plochy bydlení. 
Součástí zastavitelných ploch bydlení a ploch smíšených obytných jsou zčásti i plochy veřejných 
prostranství. 

Zastavitelné plochy rekreace jsou vymezeny jako plochy rekreace na plochách přírodního charakteru 
a plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci. Zastavitelné plochy rekreace přírodního 
charakteru budou zastavěny pouze v omezené ploše pro stavby přímo související s funkčním využitím. 
Plochy sjezdovek nejsou vymezeny jako samostatné funkční plochy.

Pro občanskou vybavenost – veřejnou infrastrukturu je navržena plocha přestavby, která nahrazuje 
stávající plochu výroby v nevhodném kontaktu s objektm zámku. Důvodem je dosažení zvýšení urbanistické 
kvality prostranství před zámkemv místní části Hošťálkovy.

3. Systém sídelní zeleně 

Sídelní zeleň není vymezena jako samostatná funkční plocha. Sídelní zeleň v nejrůznějších formách 
je obsažena ve všech plochách v zastavěném území. 

Jako veřejné prostranství – veřejná zeleň s dominancí zeleně jsou navrženy k vymezení plochy 
zeleně, které tvoří veřejné prostranství u bytových domů nebo plochy v předprostoru objektu zámku pro 
zklidnění a vytvoření kvalitnější kulisy průčelí zámku.

D.4. zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

 1.  koncepce dopravy 

1.1. Automobilová doprava
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Územím prochází hlavní páteřní komunikace - silnice III/4521 Karlovice – Hošťálkovy-Krnov 
(Krásné Loučky). Tato komunikace bude respektována.

Cílem navrhovaných úprav komunikační sítě je zajištění dopravní obsluhy zastavěných i 
zastavitelných ploch a zvýšení bezpečnosti dopravy.

Poloha silnice je stabilizovaná, mimo zastavěné území se sleduje úprava do kat. S9,5/80 a  S 7,5/70 
(60) v  souladu s ČSN 736101. V průtahu obcí bude silnice zatříděna do f.s. B.

Vzhledem k nízkému dopravnímu významu komunikace III. třídy v řešeném území a minimální 
dopravní zátěži nebyly průzkumy intenzity dopravy prováděny. Kvalifikovaným odhadem se hodnoty zátěže 
pohybují mezi 500 – 700 j.v./24 hod a ve výhledu nepřesáhnou hodnotu 1000/24 hod.

Nové místní komunikace jsou navrhovány v souvislosti s dopravní obsluhou zastavitelných ploch. 
Současně se navrhuje odstranění dopravních závad, které bude řešeno úpravou technických parametrů 
stávající komunikační sítě především s ohledem na místa s předpokládanou vyšší frekvencí automobilového 
provozu a přístupu na parkoviště.

1.2. Hromadná doprava

Hromadná doprava osob je zajišťována linkovými autobusy. V  současné  době je území obslouženo 
linkami, které mají v obci obousměrné zastávky. V mapovém podkladě jsou zakresleny s vyznačením 
maximální docházkové vzdálenosti  dle  ČSN 73  6110 (500 m). Je třeba v cílovém stavu řešit zastávky 
hromadné dopravy v uspořádání na zvláštních pruzích mimo průjezdný profil komunikací s nástupišti a 
pěším napojením v souladu s ČSN 73  6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky a s vyhl. 
398/2009 Sb. (bezbariérové úpravy).

1.3. Statická doprava 

V řešeném území je třeba v souladu s ČSN 73 6110 zajistit parkování  a  odstavení  vozidel. Při 
bilancování se předpokládá dodržení stupně motorizace 1:2,5. V současné době je situace v  odstavení  
vozidel   obyvatel  i občanské vybavenosti v zásadě vybilancovaná. Vzhledem ke způsobu zástavby a šířkám 
komunikací a ploch lze konstatovat, že na zpevněných plochách obce jsou dostatečné rezervy pro parkování 
vozidel IAD.  

Předpokládá se,  že  nárůst  počtu motorových vozidel bude plně pokryt  vznikem  nových  
odstavných  stání  v  rámci    soukromých pozemků a nových staveb. Se stavbou jakékoliv občanské 
vybavenosti  je třeba  zajistit současně i  výstavbu potřebného množství  parkovacích  stání dle  ČSN 73  
6110. Územní plán  předpokládá vybudování  parkovišť  na  veřejných  plochách v množství, které je 
technicky pro každou lokalitu únosné, ke zlepšení  stávajícího stavu,  případně jako rezervu. 

V prostoru stávající bytové výstavby je třeba požadovaný stupeň automobilizace 1 : 2,5 aplikovat 
nikoliv na počet obyvatel (který je proměnný), nýbrž podle zásady jedno stání pro každý byt (plus 8% 
rezerva).

V rámci navrhovaných veřejných prostranství je nutno počítat také s umístěním odstavných stání 
(zejména u plochy sportu naproti kostela).

Na průtahu silnic po úpravě příčného profilu lze uvažovat se zastavovacími, resp. parkovacími 
pruhy.  Pro zařízení občanské vybavenosti a turistického ruchu, především v blízkosti sportovních zařízení je 
třeba pamatovat na rezervy v parkování z důvodů nárazového vytížení. 

Při zřizování parkovacích stání je třeba respektovat rovněž vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.

1.4. Pěší a cyklistická doprava.

V zastavěném území bude oddělena pěší doprava od vozidlové v trase průjezdného úseku silnice 
III.třídy III/4521.

V příhraniční oblasti je vedena dálková cyklistická trasa č.5 (Slezská magistrála) v koridoru Opava –
Krnov – Město Albrechtice – Heřmanovice, na kterou navazují trasy nižšího významu. Návrh sítě 
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cyklistických tras zohledňuje dopravní i rekreační funkci. Současný stav nemá vymezeny žádné cyklotrasy. 
V území je sledováno zatraktivnění cyklistické dopravy jejím oddělením (segregací) od dopravy 
automobilové. Navržené cyklostezky vedou po stávajících účelových komunikacích, kterých je 
v Hošťálkových dostatek, mají dobrý povrch a jsou udržované. V příloze textové části je návrh cyklostezek, 
s napojením na komunikace a jejich možný průtah sousedními katastry na okolní obce a dále na Slezskou 
magistrálu. Některé úseky jsou v kratších úsecích propojeny po místních komunikacích, případně po 
komunikaci III třídy. Cyklistické a pěší trasy v přilehlém lese by měly být označeny, vybaveny 
vyhlídkovými a odpočinkovými body, informacemi o vzdálenostech na těchto trasách, s návazností na 
turistickou a dálkovou cyklistickou trasu Slezskou magistrálu.

Celý prostor obce Hošťálkovy musí být upraven v souladu s platnými předpisy pro pohyb osob se 
ztíženou schopností pohybu a orientace vyhl. 398/2009 Sb., vč. respektování podmínek pro pohyb 
nevidomých a slabozrakých lidí dle metodických poznámek /2005/ (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby, 
a podobně)

Na území obce Hošťálkovy je řada dopravních cest v kategorii místních komunikací, které spojují i 
sousední obce, ale které již dopravě jako takové neslouží. Jsou užívány pouze pro účely zemědělství, a proto
se doporučuje zatřídit je postupně do kategorie komunikací účelových, případně na nich zbudovat cyklotrasy. 
Viz příloha níže.
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1.5.  Silniční ochranná pásma
Ve výkresové části jsou zakreslena ochranná pásma silnic  dle  zákona  o  pozemních  komunikacích  

v platném znění.  Hranice ochranných pásem jsou u silnice III.třídy oboustranně 15 m od osy vozovky pro 
trasu mimo zastavěné území.

Účelové komunikace - návrh změny zatřídění

1.6. Ostatní druhy dopravy

Doprava železniční není v řešeném území zastoupena. Nejbližší železniční spojení je z 3 km 
vzdálených Krásných Louček na trati ČD č. 292 Šumperk – Krnov (6 km vlakem do Krnova). 

Doprava letecká. Kromě  provozu  vrtulníků  záchranné  služby  nemá letecká doprava pro obec 
význam.

Doprava lodní. Tento druh dopravy není v řešeném území zastoupen.
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2. koncepce technické infrastruktury

2.1. Vodovod

Místní část Hošťálkovy.
V místní části Hošťálkovy je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce. 

Vodovod byl postaven etapově, formou jednotlivých staveb a v současné době je na něj napojeno asi 90 % 
obyvatelstva. Vodovod je provozován v jednom tlakovém pásmu. Trasy vodovodů jsou převzaty ze 
situačního zákresu v měřítku 1 : 2880, který je součástí Provozního řádu vodovodu Hošťálkovy. 

Zdrojem vody jsou kopaná studna a vrt, umístěné na k.ú Vraclávek severozápadně od k.ú. 
Hošťálkovy. Oba zdroje svojí kapacitou i kvalitou vody plně kryjí potřeby obce pro zajištění zásobování 
pitnou vodou. Kopaná studna je vybudovaná o průměru 1,5 m, hloubky 6,60 m, vydatnost studny činí 2,35 
l/s. Nachází se severozápadně od místní části Hošťálkovy, voda z tohoto zdroje je dopravována řadem lPE 
DN 100 do VDJ Hošťálkovy 2 x 150 m3 (445,00 m n m – 441,80 n m) umístěného severně od místní části 
Vraclávek. Vrt H-2 se nachází v blízkosti zdroje kopané studny a má vydatnost 1,8 l/s. Jímaná voda z vrtu je 
upravena aerací a hygienicky zabezpečena v úpravně vody, potrubí s upravenou vodou je dále napojeno na 
gravitační přívod ze studny do VDJ Hošťálkovy. 

Původní zdroje vody umístěné v blízkosti Kobylího potoku pod vodojemem byly pro nedostatečnou 
kvalitu vody zrušeny spolu s vodojemem dolního tlakového pásma umístěného mezi místními částmi 
Hošťálkovy a Vraclávek. 

Zdroje podzemní vody mají vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů 1. a 2. stupně. Ochranná 
pásma 1. stupně zdrojů jsou stanovena o rozloze  20 x 20 m. Ochranné pásmo 2. stupně je stanoveno 
společně pro vrt a studnu ve vzdálenosti 500 až 1200 m od vrtu H-2.

V roce 2011 činila celková spotřeba vody v místní části Hošťálkovy 19356m3.
Počet obyvatel v místní části Hošťálkovy (2001) – 481
Spotřeba vody na obyvatele za rok 40,2m3.
Návrh.
Stávající systém zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejného vodovodu je vyhovující a zůstane 

zachován i do budoucna. Rozvodná vodovodní síť pokrývá celé území místní části. Rozvojové lokality 
budou zásobeny pitnou vodou jednak ze stávajících řadů veřejné vodovodní sítě, jednak z nových rozvodů 
veřejného vodovodu napojených na stávající distribuční síť. Akumulace ve vodojemu Hošťálkovy je 
dostačující i po nárůst potřeby vody pro rozvojové plochy v místních částech Hošťálkovy a Vraclávek a pro 
stávající plochy v místní části Vraclávek. 

Nárůst spotřeby vody pro místní část Hošťálkovy:
maximální nárůst počtu obyvatel 75

Místní část Vraclávek 
V sídle Vraclávek není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni 

z vlastních zdrojů – převážně studní, u nichž nelze zaručit vydatnost ani kvalitu vody.
V souladu s PRVK je uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu, který bude zásobován pitnou 

vodou z VDJ Hošťálkovy 2 x 150 m3 (445,00 m n.m. -441,80m n.m.). Výška hladin ve vodojemu 
neumožňuje zajistit hydrodynamický tlak v navržené vodovodní síti Vraclávek, zástavba stávající i navržená 
se nachází ve výšce  510 m n.m.- 440 m n.m. K zajištění dostatečného hydrodynamického tlaku v síti bude 
navržena nová AT stanice, umístěna v armaturní komoře vodojemu Hošťálkovy. 

Počet obyvatel v místní části Vraclávek (2001) – 130
maximální nárůst počtu obyvatel -    81 
Výpočet potřeby vody pro místní části Hošťálkovy a Vraclávek a pro maximální nárůst počtu 

obyvatel v místních částech Hošťálkovy a Vraclávek – posouzení kapacity vodojemu.
Předpokládaný maximální počet obyvatel – 761
Maximální denní potřeba vody Qm = Qh x kd  
Qh - průměrná denní potřeba vody na obyvatele - 35m3/rok =  95,9 l/den

           Navýšení o občanskou vybavenost (20%) = 115 l/den 
Qh= 761   x  0,115 = 87,57 m3/den 
kd - koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,5 
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Qm = 87,57 x 1,5 = 131,35 m3/den 

Nutný objem akumulace ve vodojemu 
Ac = min 0,6 Qm = 0,6 x 131,35 = 78,8 m3   <   2 x 150 m3 – stávající akumulace VDJ Hošťálková 

Akumulace ve VDJ Hošťálková vyhovuje i pro nárůst obyvatel v místní části Hošťálkovy a pro 
napojení místní části Vraclávek včetně jeho rozvojových ploch. 

Nové vodovodní řady jsou určeny k dodávce nejen pitné ale i požární vody. Trasy nových vodovodů 
rozvojových ploch a dimenze profilů nejsou územním plánem specifikovány.

Navržené vodovody budou nadimenzovány s ohledem na hygienické zabezpečení pitné vody pro 
obyvatelstvo, současně umožní odběr vody pro případné hašení požáru. Z důvodu požárního zabezpečení 
není možno dimenzi potrubí zvyšovat, protože musí být přednostně zabezpečena hygienická nezávadnost 
vody v potrubí.

Místní část Křížová a místní část Staré Purkartice.
V těchto místních částech není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni 

z vlastních zdrojů, převážně studní.
Vzhledem k velikosti místních částí a převážně rekreační roztroušené zástavbě se v návrhovém 

období neuvažuje s výstavbou vodovodu. Obyvatelé budou i nadále zásobeni z vlastních zdrojů.  

2.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod.

Místní část Hošťálkovy
V místní části Hošťálkovy je v současnosti vybudován systém splaškové kanalizace vedené 

zástavbou ve směru západ – východ. Kanalizační systém tvoří kanalizační sběrač, který je vedený podél 
levého břehu Kobylího potoka, dále podél zámeckého parku a je ukončen na severozápadním okraji obce, 
kde odkanalizovává zástavbu rodinných domů. Levobřežní sběrač pod obcí přechází shybkou pod Kobylím 
potokem i komunikací ve směru na Krnov a ústí na ČOV Hošťálkovy umístěnou na východním konci obce. 
Trasy kanalizace jsou převzaty ze situace v měřítku 1:2 880, která je součástí provozního řádu kanalizace 
obce Hošťálkovy.  

Mechanicko – biologická ČOV typu „MONOBLOK“, respektive její modernizovaná varianty SBR 
(Sequencing Batch Reactor) pro 1209 EO byla uvedena do trvalého provozu v roce 2000 a má dostatečnou 
kapacitu i čistící efekt pro likvidaci odpadních vod z celého zájmového území.

Zástavba na pravém břehu Kobylího potoka včetně okrajových části obce nejsou odkanalizované. 
Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u 
zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách s přepady do povrchových 
příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. 

Dešťové vody jsou odváděny do dešťové kanalizace tvořené krátkými úseky vyústěnými do 
Kobylího potoka. 

Pro odkanalizování 100 % stávající zástavby je v souladu  PRVK navrženo vybudovat nové větve 
splaškové kanalizace. Navržená kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť zaústěnou na ČOV 
Hošťálkovy. Kapacita stávající mechanicko-biologické ČOV obce Hošťálkovy je dostatečná i pro nárůst 
přitékajících odpadních vod. 

Likvidace dešťových vod bude řešena v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Přednostně bude navrženo vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 
látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebude-li možné vsakování, pak je nutné zajistit jejich 
zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění  srážkových  vod do vod povrchových. 

Místní část Křížová a místní část Staré Purkartice
V místních částech Křížová a Staré Purkartice není vybudována soustavná kanalizace. Čištění 

odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, které mají přepady zaústěny do 
povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do 
místního recipientu. 
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S přihlédnutím k velikosti místních částí zůstane v souladu s PRVK likvidace odpadních vod 
stávajícím způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích. V případě požadavku na biologické čištění 
odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních 
ČOV. Jako další alternativu je možné využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění 
odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Místní část Vraclávek 
V místní části Vraclávek není vybudována soustavná kanalizace. Čištění odpadních vod 

z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, které mají přepady zaústěny do povrchových 
příkopů případně trativodů popřípadě přímo do recipientu Kobylí potok, který protéká obcí. 

Konfigurace terénu umožňuje vybudování gravitační splaškové kanalizace napojené na splaškovou 
kanalizaci obce Hošťálkovy ukončenou na ČOV Hošťálkovy. Kapacita mechanicko biologické ČOV 
Hošťálkovy (1209 EO) je dostačující i pro likvidaci splaškových vod z obce Vraclávek. Do doby realizace 
splaškové kanalizace lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV.

Likvidace dešťových vod bude řešena v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Přednostně bude navrženo vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 
látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebude-li možné vsakování, pak je nutné zajistit jejich 
zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění  srážkových  vod do vod povrchových.

2.3. Elektrická energie

Západní částí řešeného území prochází dvojité venkovní vedení VN 110 kV. Toto vedení bude 
respektováno včetně ochranného pásma.

Řešené území je zásobováno elektrickou energií z venkovního vedení VN 22 kV. Venkovní vedení 
VN 22 kV slouží pro napojení distribučních i velkoodběratelských trafostanic v místních částech v 
Hošťálkovech, Vraclávku, Křížové a ve Starých Purkarticích. Z hlediska provozního spadá vedení VN do 
správy ČEZ Distribuce a.s. Podle prohlídky území je vedení v dobrém provozním stavu i fyzický stav 
elektrických VN a NN vedení je dobrý. Vedení je schopno zajistit požadavky rozvoje území vyplývající 
z tohoto návrhu ÚP.   

Rozvody NN jsou většinou provedeny jako venkovní vedení vodiči AlFe6 různých průřezů na 
různých druzích podpěr.  Přípojky pro některé rodinné domky i jiné objekty jsou provedeny závěsnými 
kabely nebo kabely v zemi.

Plochy Z02 (SO-2RD), Z03 (SO-2RD), Z04 (SO-4RD). Tato skupina ploch představuje celkový 
odběr cca 30 kW. Požadovaný příkon je možno odebírat ze stávající DTS BR_2159. Trafostanice je 
v dobrém technickém stavu a je možno na ní (podle aktuálního zatížení) provést výměnu transformátoru za 
větší jednotku. Podle potřeby budou provedeny posilovací vývody v síti NN.

Plochy Z05 (SO-8RD), Z08 (SO-2RD) a Z10 (SO-3RD). Tato skupina ploch představuje celkový 
odběr cca 40 kW. Pro zajištění požadovaného příkonu je navržena výstavba nové distribuční trafostanice 
DTS-N1 a koridoru pro výstavbu venkovní přípojky VN 22 kV. Stávající trafostanice jsou od navrhovaných 
lokalit ve vzdálenosti 650 -700 m. Požadovaný příkon bude možno odebírat z této trafostanice. Budou 
provedeny posilovací vývody v síti NN.

Plochy Z12 (SO-2RD),  Z14 (SO-2RD), Z15 (SO-1RD). Tato skupina ploch představuje celkový 
odběr cca 20 kW. Požadovaný příkon je možno odebírat ze stávající DTS BR_2053. Trafostanice je 
v dobrém technickém stavu a je možno na ní (podle aktuálního zatížení) provést výměnu transformátoru za 
větší jednotku. Podle potřeby budou provedeny posilovací vývody v síti NN.

Plochy Z18 (SO-5RD), Z19 (SO-2RD)a Z23 (SO-3RD). Tato skupina ploch představuje celkový 
odběr cca 50 kW. Požadovaný příkon je možno odebírat ze stávající DTS BR_2052. Trafostanice je 
v dobrém technickém stavu a je možno na ní (podle aktuálního zatížení) provést výměnu transformátoru za 
větší jednotku. Podle potřeby budou provedeny posilovací vývody v síti NN.

 Plochy Z24 (SO-1RD) a Z25 (SO-2RD). Tato skupina ploch představuje celkový odběr cca 10 kW. 
Požadovaný příkon je možno odebírat ze stávající DTS BR_2139. Trafostanice je v dobrém technickém 
stavu a je možno na ní (podle aktuálního zatížení) provést výměnu transformátoru za větší jednotku. Podle 
potřeby budou provedeny posilovací vývody v síti NN.
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Plochy Z01 (SO-1RD), Z06 (SO-1RD), Z09 (SO-1RD), Z16 (SO-1RD), Z21 (SO-2RD) a Z22 (SO-
2RD). Tyto rozptýlené lokality o celkovém příkonu cca 30 kW budou napojeny na stávající distribuční síť 
NN.

Plocha Z29 (RN). Konkrétní způsob napojení bude řešen podle skutečného požadavku na odebíraný 
výkon.  

Plocha Z28 (RH) a lyžařský vlek. Konkrétní způsob napojení bude řešen podle skutečného 
požadavku na odebíraný výkon. Pro případ odběru nad 50kW je navržena výstavba nové trafostanice TS-N3, 
která bude v majetku odběratele a trasa(linie) pro výstavbu venkovní přípojky VN 22 kV s ochranným 
pásmem.

Plochy Z26 (RH) a Z27 (RH) a lyžařský vlek. Konkrétní způsob napojení bude řešen podle 
skutečného požadavku na odebíraný výkon. Pro případ odběru nad 50kW je navržena výstavba nové 
trafostanice TS-N4, která bude v majetku odběratele a také koridor pro výstavbu venkovní přípojky VN 22 
kV.

Řešení sítí NN 0,4 kV pro navržené lokality bude navazovat na stávající sítě, tedy v převážné většině 
venkovní přípojky závěsným kabelem. Pouze v lokalitách Z05 nebo Z18 lze předpokládat provedení 
kabelových rozvodů NN.

Přehled trafostanic stávajících

Číslo SME  Popis, situování – místní část Druh TR Stáv. výkon 
(kVA)

BR_2159 Hošťálkovy - východ BTS1 250 kVA

CIZÍ Zemědělské družstvo BTS2

BR_2051 Hošťálkovy – střed zděná 250 kVA

BR_2141 Vraclávek - východ ELV 100 kVA

BR_2052 Vraclávek - střed BTS1 160 kVA

BR_2190 Vraclávek – západ ELV 100 kVA

BR_2054 Staré Purkartice – východ ELV 100 kVA

BR_2139 Staré Purkartice – západ ELV   60 kVA

BR_2053 Křížová – střed BTS4   60 kVA

Trafostanice navrhované

DTS-N1 Hošťálkovy – západ

DTS-N4
Vraclávek – západ (hranice se Starými 
Purkarticemi)

DTS-N3 Staré Purkartice - západ

Veřejné osvětlení je převážně provedeno výložníky se svítidly, které jsou upevněny na stožárech sítě 
NN. Část VO je provedena samostatnými parkovými stožáry se svítidly SHC 70W a s kabelovým rozvodem. 

V návrhu nových rozvodů VO bude provedeno doplnění stávající sítě VO o nová svítidla. Podle 
charakteru zástavby by mohly být navrženy parkové stožáry výšky 4 m se svítidly se sodíkovými výbojkami 
SHC 70 W a s kabelovými rozvody VO v lokalitách Z05 a Z18.
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Ochranná pásma vedení a trafostanic jsou stanovena zákonem č.458/2000 sbírky. Tento zákon také 
stanoví činnosti, které je zakázáno v ochranném pásmu provádět. Výjimky z ochranných pásem může udělit 
pouze provozovatel příslušné přenosové nebo rozvodné soustavy. Jednotlivá OP jsou stanovena následovně :

Venkovní vedení napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
Pro vodiče bez izolace 7 (10) m
Pro vodiče se základní izolací 2 (--) m
Pro závěsná kabelová vedení 1 (--) m
Kabelová vedení (VN do 110 kV, NN a telefon)
Kabelová vedení mají stanoveno ochranné pásmo na 1 (1) m od vnějšího povrchu kabelu (od 

krajního kabelu, je-li uloženo více kabelů ve společné trase).
Elektrické stanice (transformovny)
Stožárové transformovny s převodem napětí z úrovně větší než 1 kV a menší než 52kV na úroveň 

nízkého napětí mají stanoveno ochranné pásmo na 7 (20/30) m od konstrukce stanice
Kompaktní a zděné transformovny s převodem napětí z úrovně větší než 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí mají stanoveno ochranné pásmo na 2 (20/30) m od konstrukce stanice.
Venkovní vedení NN 0,4 kV
Venkovní vedení NN nemá stanoveno ochranné pásmo ve smyslu zákona č.458/2000 Sb. Minimální 

vzdálenosti, které musí být od vedení NN dodrženy, jsou stanoveny v ČSN 33 2000.
Poznámka: Ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb. platí pouze pro vedení a transformovny 

vybudovaná po nabytí platnosti tohoto zákona. Pro vedení a zařízení z dřívější doby platí ochranná pásma 
podle zákona 79/57 případně 222/94. Ochranná pásma podle předchozích zákonů jsou uvedena v závorkách. 

Podrobný popis prací a činností v ochranných pásmech a v blízkosti ochranných pásem je stanoven 
zákoně č.458/2000 Sb.

2.4. Spoje a telekomunikační zařízení. 

Místní části Hošťálkovy, Vraclávek, Křížová a Staré Purkartice jsou napojeny na veřejnou 
telekomunikační síť. Napojení je provedeno na digitální ústřednu RSÚ umístěnou v místní části Hošťálkovy. 

Správním územím obce prochází trasa dálkového optického kabelu. Jeho trasa je zakreslena 
v grafické části a je třeba ji respektovat. 

Kapacita přenosové sítě i přístupové sítě telekomunikací je dostatečná pro pokrytí všech požadavků 
vyvolaných novou výstavbou.

V současné době neprochází katastrem obce žádná trasa radioreléových spojů.
V řešeném území se nachází základnová stanice operátora mobilních telefonů. Stanice je zobrazena 

v grafické části.
Televizní signál pro uvedené území je šířen z vysílače Praděd. Z tohoto vysílače je v současné době 

šířen TV signál digitální. Kvalita příjmu je velmi rozdílná, je způsobena výškovou členitostí terénu.
V obci je proveden rozvod místního rozhlasu.

2.5. Plynofikace.

V současné době obec Hošťálkovy není plynofikována a ani se s plynofikací nezvažuje. Důvodem 
jsou vysoké náklady na plynofikaci vyvolané především velkou vzdáleností od nejblíže plynofikovaných 
sídel Krnova, Úvalna a Lichnova i od stávajících vysokotlakých plynovodů, na které by byla možnost 
připojení. Při dané velikosti obce a způsobu osídlení je plynofikace z ekonomického hlediska nereálná.

2.6. Zásobování teplem.

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 i z Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje 
vyplývá obecný požadavek na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě tepelné energie. 
Splnění požadavku předpokládá všestrannou podporu využití obnovitelných zdrojů ve formě:

– biomasy – odpadní a palivové dřevo, obilní a řepková sláma, rychle rostoucí dřeviny a 
energetické plodiny;

– sluneční energie - individuální využití především pro ohřev vody
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– geotermální energie - individuální využití prostřednictvím tepelných čerpadel.

2.7. Obecná ustanovení s účinností pro návrhy jednotlivých druhu technické infrastruktury.

Respektování ochranných a bezpečnostních pásem jak u stávajících, tak i u navržených vedení 
technické infrastruktury vyplývá z platných právních předpisů a jejich aktualizace je předmětem Územně 
analytických podkladů obce s rozšířenou působností.

Uváděné dimenze všech územním plánem uváděných liniových vedení, názvy vedení jsou pouze 
informativního charakteru. Pro další rozhodování v území jsou tyto informace nezávazné.

Pro rozhodování v území není podstatné, zdali se změnilo označení vedení. Závazné pro rozhodování 
zůstává poloha liniového jevu v území a členění na stav, územní rezerva, popř. návrh vedení. Pokud je 
navržena územní rezerva pro vedení, současné využití dotčeného území se nemění. 

3.  Koncepce občanského  vybavení

3.1. Stávající občanské vybavení – veřejná infrastruktura
– kostel Sv. Michala církve římskokatolické se hřbitovem
– obecní úřad,
– pošta,
– knihovna,
– kulturní dům (hostinec),
– muzeum praček,
– 2 hasičské zbrojnice,
– základní škola 1. – 5. ročník,
– mateřská škola,
– sportovní vybavenost tvoří fotbalové hřiště, tělocvična, lyžařský areál s vlekem a dětské hřiště 
Základní občanské vybavení se soustřeďuje především v centru místní části Hošťálkovy nebo v jeho 

blízkosti. V místní části Hošťálkovy je sportovní areál s fotbalovým hřištěm a s hygienickým zázemím. 
V místní části Vraclávek je nefunkční koupaliště, dětské hřiště a lyžařská sjezdovka.

3.2. Nově je vymezena plochy občanského vybavení jako plocha přestavby P01 v sousedství zámku. 
Předpokládá se na základě velikosti obce, že se bude jednat spíše o komerční vybavení, než o veřejnou 
infrastrukturu. 

Tato plocha přestavby je navržena v souladu s pokyny ÚAP. Je situována v místě stávajícího 
zemědělského areálu v sousedství zámku, kde současné využití pro chov dobytka narušuje turistickou 
atraktivitu i možnosti komerčního využití tohoto památkově chráněného areálu. Z toho důvodu je nutno 
zemědělský areál postupně vyklidit, případně do zbylých stávajících ploch výroby nebo po prověření a 
změně územního plánu na plochu rezervy, která je navržena severně od areálu. Max. výšková hladina 
zástavby 2 podlaží byla stanovena z toho důvodu, že je nutno zachovat zámek (mající 2 podlaží a podkroví) a 
kostel jako dominantu obce. Přílišná hustota zastavění není z urbanistického hlediska žádoucí. Nevýrobní 
služby jsou definovány z důvodu zachování maximálně klidného prostoru v okolí zámku. Výrobní služby 
jsou podmíněně přípustné a je nutno zvažovat jejich povolení individuálně, dle rozsahu jejich možných 
negativních vlivů (i estetických) na historickou atraktivitu blízkého zámku. Do doby započetí přestavby je 
přípustná stávající funkce - zemědělská výroba. Nelze však povolovat jakékoli změny stavby (přístavby, 
nástavby) vedoucí rozšíření provozu a omezení nebo znemožnění budoucí funkce.

3.3. Nové plochy pro sportovní a tělovýchovná zařízení nejsou navrhovány. Předpokládá se účelnější
využití stávajících ploch – např. nefunkční koupaliště přebudovat na víceúčelové hřiště. 

4. veřejná prostranství

4.1. Veřejná prostranství jsou plochy umožňující veřejný přístup včetně ploch uličních prostorů 
mimo průtah silnice, který je vymezen na plochách dopravní infrastruktury – silniční doprava. 
Prostřednictvím ploch veřejných prostranství je umožněn přístup do ostatních funkčních ploch, především 
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smíšených obytných a ploch občanského vybavení. Plochy veřejných prostranství mohou zahrnovat 
především 

a. místní komunikace 
b. pěší a cyklistické stezky
c. liniové stavby technické infrastruktury
d. plochy statické dopravy jako doplňková funkce
e. dětská hřiště
f. prvky drobné architektury
g.doprovodné občanské vybavení popř. vodní plochy slučitelné s veřejným prostranstvím.
h. plochy doprovodné zeleně, odpočinkové plochy

4.2. Při vymezování veřejných prostranství je nutno respektovat požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. §
22 a dále při řešení nových ploch smíšených obytných, rekreace a občanského vybavení respektovat 
ustanovení vyhlášky 269/2009 Sb., kterou se upravuje znění § 7 vyhlášky 501/2006 Sb.

4.3. Nová veřejná prostranství jsou navrhována pro zpřístupnění nových zastavitelných ploch 
především pro dopravní a technickou infrastrukturu. 

D.5. Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti  protierozních 
opatření, ochrany před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití.

Navržená koncepce uspořádání krajiny vychází ze skutečnosti, že se území obce nachází v předhůří 
Jeseníků, je převážně zalesněné s výraznou rekreační funkcí. Snahou územního plánu je krajinné hodnoty co 
nejméně narušovat a chránit krajinný ráz. Koncepce uspořádání krajiny je dána vymezením základních 
funkčních ploch mimo zastavěné území (zemědělské, lesní, přírodní, smíšené nezastavěného území, vodní a 
vodohospodářské).  Zemědělské a lesní plochy reprezentují především produkční část krajiny, přírodní 
plochy nad nimi vymezují kvalitní chráněné krajinné prostředí (ÚSES, plošná chráněná území). Plochy 
zemědělské tvoří většinou plochy zemědělského půdního fondu. V posledních letech se velká část orné půdy 
změnila na trvalý travní porost. Nové zemědělské plochy nejsou navrhovány. Plochy smíšené nezastavěného 
území jsou plochy v krajině bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Jedná se o ZPF, PUPFL, vodní a 
vodohospodářské plochy, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. 

U změn využití funkčních ploch se obecně požaduje:
- změna funkčních ploch směrem k plochám s vyšším koeficientem ekologické stability
- respektování znění stavebního zákona o umísťování staveb a zařízení
- respektování podmínek funkčního využití při řešení specifických druhů staveb (protierozní a 
protipovodňová opatření, technická a dopravní infrastruktura), přičemž nebude narušena estetická 
hodnota krajiny.

2. Návrh ploch pro vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES)

Navržená koncepce uspořádání krajiny vychází ze skutečnosti, že se území obce nachází v předhůří 
Jeseníků, je převážně zalesněné s výraznou rekreační funkcí. Snahou územního plánu je krajinné hodnoty co 
nejméně narušovat a chránit krajinný ráz. Koncepce uspořádání krajiny je dána vymezením základních 
funkčních ploch mimo zastavěné území (zemědělské, lesní, přírodní, smíšené nezastavěného území, vodní a 
vodohospodářské).  Zemědělské a lesní plochy reprezentují především produkční část krajiny, přírodní 
plochy nad nimi vymezují kvalitní chráněné krajinné prostředí (ÚSES, plošná chráněná území). Plochy 



Územní plán Hošťálkovy– odůvodnění opatření obecné povahy

                                                                                                 

Strana 45 (celkem 107)odůvodnění opatření obecné povahy

zemědělské tvoří většinou plochy zemědělského půdního fondu. V posledních letech se velká část orné půdy 
změnila na trvalý travní porost. Nové zemědělské plochy nejsou navrhovány. Plochy smíšené nezastavěného 
území jsou plochy v krajině bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Jedná se o ZPF, PUPFL, vodní a 
vodohospodářské plochy, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. 
U změn využití funkčních ploch se obecně požaduje:

- změna funkčních ploch směrem k plochám s vyšším koeficientem ekologické stability
- respektování znění stavebního zákona o umísťování staveb a zařízení
- respektování podmínek funkčního využití při řešení specifických druhů staveb (protierozní a 
protipovodňová opatření, technická a dopravní infrastruktura), přičemž nebude narušena estetická 
hodnota krajiny.

3. Propustnost krajiny

Prostupnost krajiny využívá tras místních a účelových komunikací.

4. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi

Erozní analýzy v obci Hošťálkovy byly provedeny nad bloky evidovanými v LPIS (Registru půdních 
bloků), přičemž – s ohledem na erozní potenciál – byly zatravněné bloky, které jsou však v katastru 
nemovitostí evidovány stále jako orná půda, považovány za zorané. Jedná se o bloky 8501/3, 8505/1, 7402/4, 
8502/2, 8501/10, 7502/4, 6705/5, 6705/6, 7401/3, 7502/3. Z pohledu současného užívání samozřejmě 
vykazují minimální erozní smyvy, avšak z pohledu evidence mohou být opět přeměněny na ornou půdu 
s odpovídajícím erozním ohrožením. Na koordinačním výkrese jsou tyto plochy odlišeny. Erozní ohrožení 
vyjádřené šrafou je na těchto plochách pouze potenciální (za předpokladu zornění pozemku), reálné ohrožení 
neexistuje.

Dle evidence LPIS se pozemky s ornou půdou nacházejí výhradně v k.ú. Hošťálkovy, v k.ú. 
Vraclávek pak jsou pozemky zatravněny. Erozní analýzy ve variantě tradičního obdělávání bez použití 
půdoochranných postupů ukázaly vysokou potenciální míru erozního ohrožení na bloku 6704/1 (p.č. 314/1), 
dále v horních částech dlouhých bloků orné půdy jižně od obce 7602/1, 7704/1, 7602/4, 7601/11, 7601/8, 
7601/2, 7602/2 (p.č. 530/10, 598/1, 530/9, 598/2, 530/7, 530/3, 530/8, 530/2, 640/10, 640/8, 640/9, 640/3, 
640/2) a na bloku 6604/11 (p.č. 858/2, 858/3, 858/4).

Na ohrožených částech pozemků (šrafa v koordinačním výkrese) je nezbytné aplikovat 
půdoochranné postupy při obdělávání půdy a výsevu dle standardů GAEC (dle míry ohrožení vyloučení 
erozně nebezpečných plodin, využití podsevu, meziplodin, bezorebného setí, ponechání strniště, orba po 
vrstevnici apod.). 

Na pozemcích s vysokou mírou erozního ohrožení jsou navíc navrhnuta biotechnická opatření 
v podobě přerušení svahů mezemi a ozeleněním. V ÚSES se jedná o interakční prvky s protierozní funkcí 
IP1-IP6. IP 4 a IP5 protíná erozně ohrožené bloky přibližně v polovině.  Na nejohroženějších pozemcích je 
svah přerušen ještě jednou IP 6, přičemž je na zvážení, zda svah nad ním, dosahující až 20% sklonu, 
nezatravnit nebo na něm alespoň nestřídat ve vrstevnicových pásech plodiny. Třemi mezemi jsou též 
přerušeny dlouhé svahy na blocích  8501/10, 8502/2 a 8501/3, které jsou zatravněné, avšak velmi dlouhé a 
svažité.

V koordinačním výkrese pro větší přehlednost znázorněny pouze interakční prvky, s tím, že trasa 
protierozních mezí je totožná s trasou IP.  

5. Rekreace 

Krajina v řešeném území je příhodná pro rekreační využití. Individuální rekreace (s možností 
stavebního typu chat) není jako samostatná funkce vymezena. Rekreační využití se připouští v rámci ploch 
smíšených obytných.

Rekreaci hromadnou s orientaci na zimní sporty reprezentuje areál se sjezdovkou v místní části 
Vraclávek. Pro zvýšení rekreační atraktivity se navrhuje jeho rozšíření a vybudování nového v místní části 
Staré Purkartice. Vlastní plochy sjezdovek jsou vymezeny jako plochy rekreace na plochách přírodního 
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charakteru. Zázemí areálu (sociální zařízení, půjčovny lyží, šatny, parkoviště, ubytování, restaurace, bufet 
apod.) je vymezeno jako plocha hromadné rekreace.

6. Vymezení ploch pro dobývání nerostů

V řešeném území se nalézá výhradní ložisko nevyužívané – rezervní ložisko stavebního kamene –
Hošťálkovy č. B 3028801 se stanoveným CHLÚ z roku 1991.  Využití rezervního ložiska stavebního 
kamene - Hošťálkovy vyžaduje odstranění střetu zájmů (ochranné pásmo vodního zdroje, les, blízkost sídla, 
ÚSES). Plocha těžby není v územním plánu navrhována.

7. Ochrana zvláštních zájmů

Nestanovují se podmínky.

D.6. zdůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

1. Územní plán vychází při návrhu funkčních ploch z vyhl.č. 501/2006 Sb.

2. Nad rámec vymezení funkčních ploch vyhláškou 501/2006  jsou navrženy následující 
funkční plochy.

RH – plochy rekreace –plochy staveb pro hromadnou rekreaci. Jsou navrženy s ohledem na 
charakter rekreace v návaznosti především na plochy RN. Obsahem je především hromadné využívání 
v oblasti rekreace a jejího zázemí.

RN - plochy rekreace-  na plochách přírodního charakteru. S ohledem na specifické využití ploch 
pro rekreaci mimo zastavěné území, které využívají pro rekreaci krajinné plochy s min. nároky na zastavění 
(např. sjezdovek) specifikuje plochy v nezastavěném území podle §18 odst. 5, stavebního zákona č.183/2006 
Sb. na plochy rekreace v nezastavěném území, pro které se vztahují podmínky odst. 5.

OS -  plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Plochy byly vyčleněny 
samostatně z ploch občanského vybavení vzhledem rozdílnému charakteru nároků na plochy, dopravní 
obsluhu a kvalitu prostředí, za účelem stanovení podrobnějších podmínek pro využití území.

ZV – plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně. Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i 
v nezastavěném území, většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod., které 
nemohou být součástí jiných typů ploch; součástí těchto ploch mohou být i drobné vodní plochy a toky. Jde o 
plochy veřejných prostranství s dominujícím využitím pro upravenou zeleň.

KS – koridor dopravní a technické infrastruktury. Vymezuje smíšenou plochu pro možnost budování 
dopravní a technické infrastruktury.

3. Podmínky využití pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – popis pojmů.

Hlavní využití – popis základní funkce, pro kterou funkční plocha vymezena
Přípustné využití – popis možného funkčního využití, které v dané funkční ploše není dominantní
Podmínečně přípustné využití – funkční využití, které musí respektovat především hygienická 

kriteria ve vztahu k hlavnímu a přípustnému využití téže funkční plochy a k okolním funkčním plochám
Nepřípustné využití – vymezení funkčního využití, které v dané funkční ploše nelze použít
Prostorové uspořádání – Stanovení podmínek prostorového řešení stavebních objektů (výška 

zástavby)
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Dětská hřiště – prostor pro volné hry dětí vybavený herními prvky
Drobná výroba a služby – řemeslná výroba a služby
Související vybavenost – vybavenost sloužící dané funkční ploše 
Koeficient zastavění - je dán poměrem plochy zastavěné pozemními objekty k celkové ploše 

zastavitelného pozemku.

D.7. zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

V návrhu územního plánu Hošťálkovy jsou vymezeny a podrobněji lokalizovány veřejně prospěšná 
opatření z nadřazené územně plánovací dokumentace  - regionální biocentrum (RBC 171) a regionální 
biokoridory (RBK 508 a RBK 507). Do návrhu veřejně prospěšných staveb byl zařazen i koridor pro 
výstavbu venkovní přípojky VN a trafostanice a to z důvodu nutnosti zabezpečit budoucí energetický příkon 
pro navrhované zastavitelné plochy  Z08 ,Z10 a Z11. Poloha veřejně prospěšných staveb bude v následující 
dokumentaci upřesněna v rámci jejich koridoru.

D.8. zdůvodnění vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán nenavrhuje plochy, ve kterých bude v souladu s §101 zákona 183/2006 Sb. uplatněno
předkupní právo.

D.9. zdůvodnění kompenzačních opatření

V území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Kompenzační opatření nejsou 
dotčeným orgánem ochrany přírody stanovena.

D.10. zdůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv

Plocha územní rezervy R1 je vymezena z důvodu možnosti prostorové kompenzace za přestavbu 
části stávající výrobní plochy v prostoru před zámkem v místní části Hošťálkovy.

D.11. zdůvodnění ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci 

Plochy nejsou vymezeny.

D.12. zdůvodnění ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování v území 

Plocha přestavby P01 je navržena ke zpracování územní studie z důvodu možných složitých 

prostorových vazeb a potřeby citlivého řešení v blízkosti zámku v místní části Hošťálkovy.

D.13. limity a omezení ve využití území, zásahy do limitů vyplývající z řešení územního plánu  

Dále jmenované limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí různým 
způsobem omezují využití ploch stanovených v kap. I.1.f. výrokové části územního plánu a zobrazených ve 
výkrese I.2.b. Hlavní výkres. Limity jsou zakresleny v koordinačním výkrese. Mohou se v čase měnit –
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některé mohou být zrušeny, změněny nebo na základě právního předpisu nebo správního rozhodnutí 
vzniknou nové.

LIMITY VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ ZÚR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
• regionální prvky územního systému ekologické stability; Regionální biocentrum  171- Mezi 
Purkarticemi (k.ú. Staré Purkartice), Regionální biokoridor  507 ( k.ú. Staré Purkartice),Regionální 
biokoridor 508 (k.ú. Staré Purkartice) 

Zákres respektuje vymezení ÚSES v ZÚR MSK, je upřesněn do měřítka hlavních výkresů ÚP.

DALŠÍ LIMITY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ
• ochranné pásmo silnic III. tř. = 15 m od osy komunikace mimo zastavěné území obce. Nositelem 
limitu sil. III/4521 (Karlovice- Hošťálkovy- Krnov, Krásné Loučky)

Dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
• ochranná pásma nadzemních vedení elektřiny

- dvojité venkovní vedení distribuční sítě 110 kV č. 685-686
- VN 22 kV 7 (10) m od krajního vodiče na obě strany. Převzato z ÚAP.
Dle zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
• podzemní telekomunikační vedení - dálkový kabel

(Ochranné pásmo 1,5 m od krajního vedení.) Dle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

• ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně 
Dle rozhodnutí MěÚ Krnov, odboru ŽP č.j.: 2006001030/ŽP/HV/231/SZ ze dne 7.4.2006.
• vodní toky, rybníky, lesy = významné krajinné prvky „ze zákona“
 zájmové území elektronického komunikačního zařízení (k.ú. Křížová ve Slezsku) 

Ministerstva obrany a zásady při povolování staveb v tomto území;
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 zájmové území Ministerstva obrany ČR pro nadzemní stavby (stavby přesahující 50m 
n.t.) a zásady pro umisťování a povolování těchto staveb;

 výhradní nevyužívané- rezervní ložisko stavebního kamene- Hošťálkovy č. B 3028801 se 
stanoveným chráněným ložiskovým územím (CHLÚ 02880100)

• ochranné pásmo zvláště chráněného území přírody – přírodní rezervace Krasovský kotel 
– 50 m od hranice přírodní rezervace (k.ú. Vraclávek)

• ochranné pásmo lesa 50 m od okraje lesních pozemků. Zakresleno vč. nositele limitu.
Dle zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů.
• nemovité kulturní památky - vyznačeno dle ÚAP

- zbytky hradu Lugsland (v lese na horském hřbetu táhnoucím se z JV od obce 
Burkvíz k SZ)
- zámek čp. 26 s areálem (na parc.č. 24/1,  41/1-4, 144/1 v k.ú. Hošťálkovy)
- filiální kostel sv. Michala s křížem (na parc.č.45/1,45/2, 45/3, 112 a 113 v k.ú. 
Hošťálkovy)
- usedlost čp.7 s areálem (na parc.č. 63, 64, 65 v k.ú. Vraclávek)
- dům čp. 13 -bývalá rychta (na parc.č. 70/1 v k.ú. Vraclávek 
-  kaple s plastikou sv. Floriána (na parc. č. 1022/1, k. ú. Hošťálkovy)

Dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

• ochranné pásmo pohřebiště nevyhlášené včetně nositele limitu - hřbitova. 100 m od 
pozemku hřbitova.

Dle zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů.

ZÁSAHY DO LIMITŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Některé zastavitelné nebo přestavbové plochy jsou omezeny limity využití území nebo do nich 

zasahují.

- Zastavitelná plocha Z05 převzatá z územního plánu zasahuje do ochranného pásma 
silnice III/452 - 15 m od osy vozovky. Při navrhování řešení dopravní obslužnosti 
lokalit určených pro bydlení (vč. úprav křižovatek, napojení nové bytové zástavby -
urbanizace, optimalizace sítě místních komunikací, doplnění chodníků, apod.) je i 
s odkazem na ustanovení § 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů, potřeba dodržet soulad komunikačního systému 
pozemních komunikací s platnou ČSN 73 6102 „projektování křižovatek na silničních 
komunikacích“ a stanovit minimální šíři uličního prostoru (zejména odstup oplocení a 
dalších pevných překážek) s ohledem na provoz na budoucích komunikacích, nezbytné 
manipulační plochy zimní údržby (plochy pro odklízení sněhu), rozhledy 
v křižovatkách, přípojky infrastruktury, apod. Podél komunikace je uvažováno s 
řešením chodníku.

- Některé zastavitelné plochy zasahují do pásma 50m od lesa: Z07, Z14, Z21, Z24, Z27, 
Z28. V souladu s §14 zák. 289/1995 Sb. o konkrétním umístění stavby do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa je rozhodováno v následujících stupních PD; stavbu lze umístit jen
se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.

- Zastavitelná plocha Z08 zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně.  
Vodní zdroj není v současné době využíván pro jeho malou vydatnost a pitná voda je 
odebírána z jiného zdroje. Bylo obcí požádáno o zrušení ochranného pásma. Využití 
plochy Z08 je navrženo podmínečně po zrušení OP vodního zdroje. 
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D.14. zdůvodnění údajů o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 
části

Kapitola vymezuje skladbu výkresů dle platné legislativy a smluvních vztahů mezi zpracovatelem a 
objednatelem a počty jednotlivých částí, ze kterých se jednotlivé výkresy skládají.

E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

E.1.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, je daný přílohou č. 3. vyhlášky 
MŽP ČR č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Vyhodnocení se skládá z části 
textové (včetně tabulkové) a části grafické. Textová a tabulková část je součástí ODŮVODNĚNÍ. Grafickou 
část tvoří VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU zpracovaný v M = 1 : 5000 se 
zákresem návrhových ploch včetně prvků ÚSES. Dále jsou zakresleny hranice  BPEJ (bonitační půdě 
ekologické jednotky), s jednotlivými kódy a třídami ochrany ZPF, hranice katastrálních území, hranice 
zastavěného území obce (platná k datu 15. 3. 2012), plochy s vloženými investicemi do půdy (meliorované 
pozemky) a erozně ohrožené plochy (vodní eroze).

Prvoinstančním orgánem na úseku ochrany ZPF pro obec Hošťálkovy je Městský úřad v Krnově, který 
zajišťuje výkon státní správy jako pověřený obecní úřad i obecní úřad s rozšířenou působností.

E.1.1. Základní údaje, BPEJ, třídy ochrany ZPF 

Správní území obce Hošťálkovy má celkovou výměru 2778,5 ha a tvoří jej čtyři katastrální území a to 
Hošťálkovy, Křížová ve Slezsku, Staré Purkartice a Vraclávek.

Struktura půdního fondu v řešeném území                                                            - ha -

pozemky ZPFkatastrální
území

celková
výměra celkem orná p. zahrada TTP

lesní
pozemky

zastavěná,
ostatní pl.

Hošťálkovy 843,9 358,4 245,9 12,1 100,3 437,3 48,3
Křížová ve 

Slezsku
487,0 254,5 0,0 12,8 241,7 203,6 28,8

Staré Purkartice 635,9 137,2 0,1 7,8 129,2 466,3 32,4

Vraclávek 811,8 326,1 68,6 20,8 236,8 443,5 42,1

celkem 2778,5 1076,2 314,6 53,5 708,0 1550,7 151,6
% podíl 100 38,7 55,8 5,5

% podíl ZPF 29,2 5,0 65,8
(Zdroj: www.cuzk.cz)

Z hlediska dopadu navrhovaného řešení na ZPF se vyhodnocují tyto plochy :
-  plochy zastavitelné
-  plochy veřejné zeleně
-  prvky ÚSES (tyto pouze v tabulkové části)

Mimo vyhodnocovaných ploch je součástí návrhu jedna plocha přestavby a jedna plocha územní rezervy.
Plocha přestavby (P01) je situovaná v katastrálním území Hošťálkovy. Jedná se o stávající areál zemědělské 
výroby v sousedství zámku, s navrhovanou funkcí OV (plochy občanského vybavení). 
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Plocha územní rezervy (R01) je situovaná ve střední části katastrálního území Hošťálkovy, navazuje severně 
na stávající areál zemědělské výroby a je navržena pro funkci výroby, případně pro přemístění stávající 
zemědělské výroby z plochy P01.

Přehled ploch předkládaných pro rozvoj obce v návrhovém období územního plánu, v členění podle 
jednotlivých funkcí:

 Plochy zastavitelné                                                                                               - ha -

 funkce
kód

funkce
počet
ploch

označení 
plochy

celková 
výměra

z toho výměra 
ZPF

Plochy bydlení, smíšené 
obytné a plochy veřejných 
prostranství

B, SO, PV 20 Z01 až Z06,
Z08 až Z10,

Z12,
Z14 až Z16, 
Z18 až Z19, 
Z21 až Z25

15,8562 14,3116

Plochy rekreace RH, RN 6 Z26 až Z29
+ 2x 

lyž.sjezdovky

3,0516 2,6736

celkem 26 18,9078 16,9852
Poznámka :
V případě dvou ploch pro sjezdové lyžování (k.ú. Staré Purkartice a k.ú. Vraclávek) je do ploch 
zastavitelných zahrnuta u každé z nich výměra ZPF 0,2000 ha, nezbytná pro zajištění provozně -technického 
zázemí sjezdovky.

Plochy veřejné zeleně                                                                                           - ha -                                                                                          

 funkce
kód

funkce
počet
ploch

označení 
plochy

celková výměra z toho výměra 
ZPF

Plochy veřejných 
prostranství – veřejná 
zeleň

ZV01 až 
Zv03

3 1,2348 -

celkem 3 1,2348 -

Podrobně jsou všechny výše uvedené plochy rozpracovány v tabulkové části. U každé plochy jsou uvedeny 
tyto údaje:

a) Označení plochy a navrhovaný způsob využití 
b) Údaj o celkové výměře plochy, s rozdělením na plochy ZPF a nezemědělské
c) Výměry jednotlivých kultur zemědělských pozemků, které se v návrhových plochách nachází a to 

podle podkladů katastrálních map a informací katastru nemovitostí platných k datu 03/2012
d) Příslušnost k zastavěnému území obce
e) Kód BPEJ, výměra odpovídající tomuto kódu v členění do tříd ochrany ZPF podle vyhlášky MŽP 

ČR č. 48/2011 Sb.
f) Výměra odvodněné plochy

BPEJ, TŘÍDY OCHRANY ZPF

Obecně platným systémem, charakterizujícím kvalitu a vlastnosti pozemků tvořících součást zemědělského 
půdního fondu (ZPF), je soustava bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které byly stanoveny 
za základní mapovací a oceňovací jednotku půdy.
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Konkrétní vlastnosti půdy jsou vyjádřeny pětimístným kódem, který označuje příslušnost ke klimatickému 
regionu a hlavní půdní jednotce, rozšířenou o charakteristiky sklonitosti, skeletovitosti, hloubky půdního 
profilu a expozice.

Klimatický region 

Správní území obce Hošťálkovy se nachází v klimatickém regionu 7 a 8.

Charakteristika klimatického regionu 7 MT 4 (mírně teplý, vlhký)
průměrná roční teplota       ................................   6 - 7oC
průměrný roční úhrn srážek  .............................   650 - 750  mm
pravděpodobnost suchých veget. období  .........  5 - 15
vláhová jistota    .................................................  10

Charakteristika klimatického regionu 8 MCH (mírně chladný, vlhký) 
průměrná roční teplota       ................................   5 - 6oC
průměrný roční úhrn srážek  .............................   700 - 800  mm
pravděpodobnost suchých veget. období  .........  0 - 5
vláhová jistota    .................................................  1

Hlavní půdní jednotka (HPJ) vyjadřuje základní vlastnosti půdy, které jsou charakterizovány 
morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem a zrnitostí. 

Zemědělské půda v rámci správního území obce Hošťálkovy je ve struktuře hlavních skupin půd tvořena 
v největší míře skupinou půdy mělké, svažité a půdy horských kambizemí. Dále půdy kambizemní, půdy 
hydromorfní a půdy pseudoglejové.

a) Skupina mělkých půd 

Tato skupina zahrnuje půdy vyznačující se malou mocností půdního profilu a převážně výraznou 
skeletovitostí.
V řešeném území jsou zastoupeny následujícími HPJ:

– kambizemě litické,  kambizemě   modální,  kambizemě  tankerové 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

Mělké půdy představují hlavní typ půdy v k.ú. Křížová ve Slezsku, dále se vyskytují v k.ú. Vraclávek a 
Hošťálkovy. Nejmenší území zabírají v k.ú. Staré Purkartice.
Zařazení do tříd ochrany: V. třída

b) Skupina svažitých půd

Tato skupina zahrnuje půdy o sklonitosti větší než 12°, s rozlišením do dvou kategorií: kód sklonitosti 4 (nad 
12°) a 5-6 (nad 17°).
V řešeném území jsou zastoupeny následujícími HPJ:

– 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

Svažité půdy se v rámci správního území vyskytují větší měrou v k.ú Vraclávek a Staré Purkartice. Malé 
území zabírají v k.ú. Křížová ve Slezsku a Hošťálkovy
Zařazení do tříd ochrany: V. třída

c) Skupina půdy horských kambizemí

Tyto půdy se vyvinuly ve vyšších polohách vrchovin a v horách. Typickým znakem těchto půd je vyšší 
obsah méně kvalitního humusu a silně kyselá nebo kyselá půdní reakce. Třídění je založeno na příslušnosti 
ke klimatickému regionu a na zrnitostním složení.
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V řešeném území jsou zastoupeny následujícími HPJ:
– kambizemě dystrické,    kambizemě    modální    mezobazické, kryptopodzoly  modální  včetně   
slabě  oglejených  variet,  na břidlicích, permokarbonu, flyši,   neutrálních   vyvřelých horninách  a  
jejich  svahovinách,  středně  těžké,  až středně skeletovité,  vláhově  příznivé  až  mírně  převlhčené, 
v mírně chladném klimatickém regionu

Půdy horských kambizemí se nejvíc vyskytují v k.ú. Křížová ve Slezsku. Druhým místem výskytu je k.ú. 
Staré Purkartice a Vraclávek. V k.ú. Hošťálkovy se nevyskytují.
Zařazení do tříd ochrany: III., IV. a V. třída

d) Skupina půdy kambizemní

Tato skupina zahrnuje převážně půdy na pevných horninách. Z této skupiny byly vyčleněny půdy silně 
skeletovité – mělké, silně sklonité a některé lehké i těžké půdy jako samostatné skupiny. Kambizemě jsou 
typické půdy pahorkatin a nižších a středních poloh vrchovin.
V řešeném území jsou zastoupeny následujícími HPJ:

– Kambizemě modální  eubazické   a  mezobazické  na břidlicích, převážně středně těžké, až středně 
skeletovité, s příznivými vláhovými poměry

Půdy kambizemní se v rámci správního území vyskytují jen v k.ú. Hošťálkovy, a k.ú. Vraclávek.
Zařazení do tříd ochrany: II., IV. a V. třída

e) Skupina hydromorfních půd 

Tato skupina zahrnuje půdy, které se v přirozeném stavu vyznačují výrazným zamokřením. Přitom jsou 
v podstatě rozlišovány dva stupně zamokření – nižší stupeň se projevuje výrazným glejovým procesem nebo 
oglejením, vyšší stupeň zamokření se navíc projevuje rašeliněním ve svrchní části půdy. Vláhové poměry 
jsou velmi proměnlivé. Je to skupina nejméně kvalitních zemědělských půd, které se v řešeném území 
nachází a je zde zastoupena následujícími HPJ:

– glejové půdy úzkých údolí včetně svahů, obvykle lemující malé vodní toky, středně těžké až velmi 
těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro využití jako louky
– gleje modální,  gleje fluvické a fluvizemě glejové na  nivních uloženinách, popřípadě s podložím 
teras, při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, při zvýšené hladině vody v 
toku trpí záplavami
  – 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

Hydromorfní půdy se nacházejí kolem vodního toku Kobylí potok a jeho přítoků ve všech katastrálních 
územích.
Zařazení do tříd ochrany: IV. a V. třída

f) Skupina pseudoglejových půd 

Základním znakem této skupiny půd je periodické převhčení profilu, především v jarním období. Na rozdíl 
od luvizemí musí mít půdní profil výrazné znaky periodického povrchového převlhčení. Tyto půdy jsou 
rozšířené v mírně teplé až chladné oblasti, kde se vyskytují v rovinatém nebo mírně sklonitém či depresním 
terénu.
V řešeném území jsou zastoupeny následujícími HPJ:
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- 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
-  kambizemě  oglejené  a  pseudogleje  modální  na žulách, rulách a jiných pevných horninách 
(které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření

Pseudoglejové půdy se vyskytují jen v několika lokalitách. V jižní půlce zastavěného území k.ú. Vraclávek, 
jižně od zastavěného území a částečně na severu k.ú. Hošťálkovy. Zařazení do tříd ochrany: IV. a V. třída

Nejkvalitnější zemědělské půdy, které se v řešeném území nachází, jsou půdy kambizemní HPJ 26, zařazené 
do II. třídy ochrany. V navrhovaných zastavitelných plochách se vyskytují pouze v rámci plochy 
Z10/SO,PV.

Druhou skupinou zemědělských půd z hlediska kvality (III. třída ochrany) jsou půdy horských kambizemí, 
zastoupené HPJ 35. V zastavitelných plochách se tyto půdy nacházejí v rámci plochy Z14/SO.

Zemědělskou půdu IV. třídy ochrany představují v daném případě zejména půdy oglejené (HPJ 70) a dále 
půdy kambizemní (HPJ 26). Jsou nejvíce zastoupenými půdami v k.ú. Hošťálkovy a částečně v k.ú. 
Vraclávek. Na nich leží téměř polovina všech zastavitelných ploch (42,3%). Malý podíl tvoří půdy 
kambizemně oglejené (HPJ 48 a 50) a půdy horských kambizemí (HPJ 35).

Nejméně kvalitní půdy (V.třída ochrany) jsou půdy glejové (HPJ 68, 73), půdy kambizemně oglejené (HPJ 
48 a 50), půdy kambizemní (HPJ 26), mělké hnědé půdy (HPJ 37), půdy horských kambizemí (HPJ 35) a 
půdy svažité (HPJ 40).  Vyskytují se ve všech katastrech poměrně rovným dílem a leží na nich přibližně 
druhá polovina všech zastavitelných ploch (52,2%).

Přehled BPEJ v rámci návrhových zastavitelných ploch, s rozdělením do tříd ochrany ZPF podle 
vyhlášky č.48/2011 Sb.

kód
BPEJ

výměra
- ha -

třída 
ochrany 

ZPF

Charakteristika třídy ochrany půdy dle metodického pokynu MŽP 
ČR č.j.: OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996

7.26.11 0,6119 II.
3,6 %

Do II. třídy jsou sloučeny půdy, které mají v daném klimatickém 
regionu nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF 
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné. 

8.35.24 0,3303 III.
1,9 %

Do III. třídy ochrany ZPF jsou zařazeny půdy s průměrnou produkční 
schopností a středním stupněm ochrany ZPF.

7.26.14
7.70.01

7,1818 IV.
42,3 %

Do IV.třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou 
produkční schopností, s jen omezenou ochranou, využitelné pro 
výstavbu. 

7.26.44
7.37.56
7.48.14
7.50.54
8.35.44
8.35.54
8.40.68
8.40.78
8.40.89
8.68,11
8.68.11

8,8612 V.
52,2 %

Do V.třídy ochrany  ZPF jsou zařazeny půdy mající vůbec nejnižší 
kvalitu, jejichž jiné než zemědělské využití je v mnoha případech 
účelnější než zemědělské obhospodařování. 

celkem 16,9852 100 %
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E.1.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy

Pozemky s vybudovaným melioračním systémem se vyskytují na území všech katastrů, s výjimkou k.ú. Staré 
Purkartice. Největší zastoupení mají v k.ú. Křížová ve Slezsku. Z rozhodující části jsou meliorované 
pozemky ZPF, s výjimkou jihozápadní části k.ú. Hošťálkovy, kde jsou dotčeny okrajově i pozemky PUPFL. 
Pozemky s vybudovaným závlahovým systémem se v řešeném území nevyskytují.

Plochy meliorací podle katastrálních území - ha -

katastrální území výměra k.ú. plocha meliorací procentické zast.
Hošťálkovy 843,9 15,8 2 %

Křížová ve Slezsku 487,0 36,5 7 %
Staré Purkartice 635,9 0,0 0 %

Vraclávek 811,8 20,9 3 %
celkem 2778,5 73,2 3 %

Rozsah a situování meliorovaných pozemků je zřejmý z grafické části návrhu ÚP. Funkčnost melioračních 
systémů nebyla podrobně zkoumána. Údaje o plochách byly převzaty z ÚAP pro ORP Krnov (povinný 
poskytovatel: Zemědělská vodohospodářská správa).
Navrhované zastavitelné plochy jsou vesměs situované mimo meliorované pozemky, ke střetu může dojít 
v rámci případné realizace záměrů na těchto zastavitelných plochách (v ha):

katastr.
území

typ plochy označ. 
Plochy

celková výměra 
ZPF

z toho
meliorace

SO – plochy smíšené obytné Z12 0,4927 0,3880Křížová ve 
Slezsku SO – plochy smíšené obytné Z14 0,3303 0,3230

Vraclávek SO – plochy smíšené obytné Z22 0,5565 0,4520

celkem 1,3795 1,1630

E.1.3. Údaje o uspořádání ZPF- Ekologická stabilita území, návrhy pozemkových úprav

Údaje o uspořádání ZPF 
Z hlediska agroekologického spadá řešené území do výrobní oblasti pícninářské, pro kterou je 
charakteristický vysoký podíl trvalých travních porostů, stupeň zornění zemědělské půdy jen pod 30%. 

Struktura pozemků ZPF
Orná půda   .................................................................... 314,6 ha (29,2%)      
Zahrady  ..........................................................................   53,5 ha (5,0%)
Trvalé travní porosty  ................................................... 708,0 ha (65,8%)
C e l k e m   ZPF        ....................................................      1 076,1 ha

Uvedené údaje byly převzaty z katastru nemovitostí (Zdroj: www.cuzk.cz). V rámci stanovení míry erozního 
ohrožení pozemků však byl zjištěný značný nesoulad mezi údaji katastru nemovitostí o kulturách a 
skutečným užíváním zemědělské půdy dle registru půdních bloků LPIS ze srpna 2011 (registr evidence 
reálně obdělávané zemědělské půdy). Ze srovnání vyplývá, že téměř 40 % pozemků evidovaných v KN jako 
orná půda je ve skutečnosti užíváno jako trvalé travní porosty.
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Struktura ZPF v rámci návrhových ploch zastavitelných

druhy pozemků

funkce
kód

funkčního 
využití

zábor 
celkem

z toho
celkový
zábor
ZPF

orná půda
zahrada trvalý tr. 

porost

Plochy bydlení, 
smíšené obytné,

veřejných prostor
B, SO,PV 15,8562 14,3116 2,7530 0,4446 11,1218

Plochy rekreace
RH, 

RN+lyž. 
sjezdovky

3,0516 2,6736 0 0,1116 2,5542

C e l k e m 18,9078 16,9852 2,7530 0,5562 13,6760

E.1.4.  Návrhy protierozních a protipovodňových opatření

Protierozní meze

Míra ohrožení plošným smyvem byla stanovena na základě erozních výpočtů roční ztráty půdy z pozemku. 
Identifikace erozně ohrožených ploch byla provedena za použití upravené Univerzální rovnice ztráty půdy 
(USLE, též Wischmeier-Smith):

G = R.K.L.S.C.P
kde je
G průměrná roční ztráta půdy v t.ha-1.rok-1

R faktor erozní účinnosti deště
K faktor náchylnosti půdy k erozi (z HPJ BPEJ)
L faktor délky svahu (model USLE 2D)
S faktor sklonu svahu (model USLE 2D)
C faktor ochranného vlivu vegetace
P faktor vlivu protierozních opatření (konst. 1)

            Na základě znalosti faktorů L, S, K, R, P a maximálních přípustných limitů erozních smyvů 
tabelovaných pro danou hloubku půdy, byla odvozena maximální přípustná hodnota C-faktoru. Ten je na 
orné půdě ovlivněn především pěstovanou plodinou, způsobem osevu a použitými agrotechnickými postupy. 
Podle výsledné hodnoty maximálního přípustného C-faktoru bylo řešené území rozděleno do dvou kategorií :
Silně erozně ohrožené půdy
Zahrnují pozemky, u kterých byla pro danou hloubku půdy stanovená hodnota erozního smyvu vyšší, než je 
pětinásobek překročení přípustných limitů. 
Mírně erozně ohrožené půdy
Zahrnují pozemky, u kterých byla pro danou hloubku půdy stanovená hodnota erozního smyvu do 
pětinásobku překročení přípustných limitů. 
Území, u kterých nedošlo k překročení limitů, nejsou v žádné kategorii.

Erozní analýzy ve variantě tradičního obdělávání, bez použití půdoochranných postupů, ukázaly vysokou 
potenciální míru erozního ohrožení pozemků v katastrálním území Hošťálkovy a ve východní části 
katastrálního území Vraclávek. Na území katastrů Křížová ve Slezsku a Staré Purkartice erozně ohrožené 
pozemky vyhodnoceny nebyly. 

Na erozně ohrožených částech pozemků (šrafa v koordinačním výkrese) je nezbytné aplikovat půdoochranné 
postupy při obdělávání půdy a výsevu dle standardů GAEC (dle míry ohrožení vyloučení erozně 
nebezpečných plodin, využití podsevu, meziplodin, bezorebného setí, ponechání strniště, orba po vrstevnici 
apod.). Na pozemcích silně erozně ohrožených jsou dále navržena biotechnická protierozní opatření PM01 až 
PM06 a to v podobě přerušení svahů mezemi a ozeleněním. Jsou totožné s trasami interakčních prvků IP1až 
IP3 v katastrálním území Vraclávek a IP4 až IP6 v katastrálním území Hošťálkovy. 
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Ekologická stabilita území 

Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability území, jsou uvedeny v návrhové části 
kapitole A.3. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 
povodněmi, rekreace, dobývání nerostů.

Návrhy pozemkových úprav 
Nejúčinnějším nástrojem na realizaci opatření sloužících k posílení ekologické stability území jsou v 

současné době komplexní pozemkové úpravy, které však v katastrálních územích obce Hošťálkovy dosud 
neproběhly. KPÚ se mohou zabývat i otázkou způsobu a optimalizace obhospodařování zemědělské půdy, 
která je pro stabilizaci území velmi významná. Tato problematika je nad rámec řešení územního plánu.

E.1.5. Zdůvodnění záboru podle navrhovaného funkčního využití

E.1.5.1. plochy bydlení, smíšené obytné, plochy veřejných prostranství

Pro funkci bydlení je navržena 1 plocha, pro smíšené obytné funkce, v několika případech rozšířené o plochy 
veřejných prostranství  je navrženo celkem 19 lokalit.
Typy ploch: 

B    - plochy bydlení 
SO – plochy smíšené obytné
PV – plochy veřejných prostranství

Plochy převzaté ze stávajícího územního plánu obce Hošťálkovy
Ze stávajícího územního plánu jsou převzaty tyto plochy :
k.ú. HOŠŤÁLKOVY
Z01/B – výměra 0,2700 ha, pouze nezemědělská půda
označení ve stávajícím ÚP obce Hošťálkovy : 47-RD 
Z02/SO – výměra 0,5502 ha, celé zábor ZPF, IV. třída ochrany 
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : 52-RD (cca polovina této plochy)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 10/1, 476/2 - TTP
Z03/SO,PV – výměra 0,4510 ha, zábor ZPF 0,3670 ha, IV. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP : část z plochy 53-S (sport)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 325/2, 325/7 - TTP, 325/5 – zahrada
Z04/SO,PV – výměra 0,9165 ha, celé zábor ZPF, IV. třída ochrany 
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : část plochy 54-RD 
dotčené pozemky ZPF : p.č. 904/2, 905/2 – TTP
Z05/SO – výměra 2,2970 ha, celé zábor ZPF, IV. třída ochrany 
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : 39-RD 
dotčené pozemky ZPF : p.č. 793/1, 793/5 – orná p., 807 - TTP
Z06/SO,PV – výměra 0,7263 ha, z toho zábor ZPF 0,5855 ha, IV. a V. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : 42-RD + 43-RD
dotčené pozemky ZPF : p.č. 103 – zahrada, 109/2 – orná půda
Z09/SO,PV – výměra 0,2220 ha, z toho zábor ZPF 0,1769 ha, IV. a V. třída ochrany
část plochy s přesahem do k.ú. Vraclávek
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : 38-RO (rekreačně obytné plochy)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 824/1, 824/2, 829/1 - TTP

k.ú. KŘÍŽOVÁ VE SLEZSKU
Z12/SO – výměra 0,5100 ha, z toho zábor ZPF 0,4927 ha, V.třída ochrany,
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : 16-R (rekreace)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 553/1 – TTP
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Z14/SO – výměra 0,4213 ha, z toho zábor ZPF 0,3303 ha, III. třída ochrany,
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : 14-R (rekreace)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 87 – TTP
Z15/SO – výměra 0,3067 ha, z toho zábor ZPF 0,3000 ha, V. třída ochrany,
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : 13-R (rekreace)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 498 – TTP

k.ú. STARÉ PURKARTICE
Z24/SO – výměra 0,2440 ha, celé zábor ZPF, V. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : 30-RO (rekreačně obytné plochy)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 751 – zahrada, p.č. 753 – TTP
Z25/SO,PV – výměra 0,2298 ha, celé zábor ZPF, V. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : část z plochy 29-RO (rekreačně obytné plochy) nyní rozšířeno o 
pozemky p.č. 734/8, 734/9
dotčené pozemky ZPF : p.č. 734/5 – zahrady, p.č. 734/4 až 734/9 – TTP

k.ú. VRACLÁVEK
Z18/SO,PV – výměra 3,1620 ha, z toho zábor ZPF 3,0720 ha, V. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : 35-RO (rekreačně obytné plochy)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 66/2, 66/3 – zahrada, p.č. 71, 63/2, 656/1, 657/1, 665/5, 665/7, 70/2, 70/3, 70/4, 
70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 74/1, 74/5, 74/9 – TTP
Z19/SO – výměra 0,8678 ha, celé zábor ZPF, V. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : část z plochy 34-RO (rekreačně obytné plochy) nyní rozšířeno o 
část p.č. 671/1
dotčené pozemky ZPF : p.č. 671/1, 698/2 - TTP
Z21/SO – výměra 0,4811 ha, celé zábor ZPF, V. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : 33-RO (rekreačně obytné plochy)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 221, 273/2 – TTP
Z22/SO,PV – výměra 0,6525 ha, z toho zábor ZPF 0,5565 ha, V. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : část z plochy 32-R (rekreace)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 250/20249/2, 250/20, 250/21 – TTP
Z23/SO,PV – výměra 0,5820 ha, z toho zábor ZPF 0,5500 ha, V. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP Hošťálkovy : část 34-RO (rekreačně obytné plochy) nyní + část p.č. 665/8
dotčené pozemky ZPF : p.č. 665/8, 671/8, 665/7 – TTP

Plochy nově navržené
k.ú. HOŠŤÁLKOVY
Z08/SO – výměra 1,4650 ha, z toho zábor ZPF 1,1000 ha, IV. třída ochrany, část plochy s přesahem do k.ú. 
Vraclávek
dotčené pozemky ZPF : p.č. 818/1, 819/1 – TTP

k.ú. KŘÍŽOVÁ VE SLEZSKU
Z16/SO,PV – výměra 0,8470 ha, z toho zábor ZPF 0,5824 ha, V. třída ochrany
dotčené pozemky ZPF : p.č. 646, 638 - TTP

k.ú. VRACLÁVEK
Z10/SO,PV – výměra 0,6540 ha, z toho zábor ZPF 0,6119 ha, II. třída ochrany, část plochy s přesahem do 
k.ú. Hošťálkovy
dotčené pozemky ZPF : p.č. 524/15, 524/16 – orná půda, p.č. 110/2, 110/6, 110/7 – TTP

Funkce bydlení je hlavní funkcí, která se po dobu platnosti nového územního plánu v obci předpokládá, 
proto je v ní navrženo nejvíce lokalit. 
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení vychází z požadavku zadání, kterým bylo uspokojení potřeby cca 3 
- 5 bytů ročně a vytvoření převisu nabídky nad poptávkou v rozsahu cca 100% potřeby. Minimální velikost 
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stavebních pozemků je 1200 m2, koeficient zastavění v je průměru 0,2. Ve všech případech je bydlení 
navrhováno pouze v rodinných domech, bytové domy nejsou v návrhu žádné.
Celkem je pro bydlení navrženo 20 ploch o souhrnné výměře 15,86 ha, s předpokladem umístění cca 52 
rodinných domů. 
V návrh ÚP je upřednostňováno  umísťovat nové objekty bydlení zejména v prolukách v rámci zastavěného 
území nebo na plochách po odstraněných stavbách. Nové zastavitelné plochy jsou ve všech případech 
navrženy tak, že bezprostředně navazují na zastavěné území obce, vyplňují větší proluky podél stávajících 
komunikací, s možností napojení na technickou infrastrukturu. Umístění ploch bydlení a smíšených ploch ve 
volné krajině není přípustné.
Z celkového počtu navrhovaných lokalit, kterých je 20, je 17 převzato ze stávajícího územního plánu obce 
Hošťálkovy. 
Nově (tedy mimo plochy stávajícího územního plánu) jsou navrhovány pouze 3 lokality (Z08, Z10, Z16) o 
souhrnné výměře 2,9660 ha, z toho zábor ZPF je 2,2943 ha. Plochy Z08 a Z16 jsou umístěné na pozemcích 
zařazených do IV. a V. třídy ochrany, plocha Z10 je umístěná na půdách zařazených do II. třídy ochrany. 
Plocha Z08/SO v k.ú. Hošťálkovy je vymezená vodním tokem, komunikací a vodní plochou a o výstavbu 
zde je konkrétní zájem. Situování a tvar zastavitelné plochy jsou takové, že nedochází ke vzniku zbytkových 
ploch ZPF, nebo jinému znevýhodnění v obhospodařování. Plocha zasahuje do ochranného pásma vodního 
zdroje I. stupně.  Vodní zdroj není v současné době využíván pro jeho malou vydatnost a pitná voda je 
odebírána z jiného zdroje. Obec požádala o zrušení ochranného pásma, využití plochy Z08 je tedy navrženo 
podmínečně, a reálné bude až po zrušení OP vodního zdroje. 
Plocha Z10/SO,PV v k.ú. Vraclávek je částečně vymezená vodním tokem a stávající zástavbou. Součástí 
plochy je pozemek p.č. 110/2 užívaný jako zahrada. 
Plocha Z16/SO,PV je enkláva zemědělské půdy vymezená komunikací III.třídy, místní účelovou 
komunikací, polní cestou a stávající zástavbou RD, bez možností vzniku zbytkových ploch ZPF.
Zastavitelné plochy jsou situované tak, že nedochází k výraznému narušení organizace zemědělské výroby, 
není narušena síť zemědělských účelových komunikací. Navíc výstavba RD nezabírá celé návrhové plochy, 
koeficient zastavění je v průměru 0,2. Protože se jedná o plochy smíšené obytné venkovského charakteru, na 
kterých se připouští umístění hospodářských stavení, drobná zemědělská výroba a chov zvířat, existuje 
reálný předpoklad, že i zahrady – resp. nezastavěné části stavebních pozemků  budou zemědělsky 
obhospodařované a biologicky aktivní vrstva půdy zůstane zachována.

E.1.5.2. Plochy rekreace

Jsou navrhovány celkem 4 plochy rekreace - tři plochy leží v k.ú. Staré Purkartice a jedna v k.ú. Hošťálkovy. 
Typy ploch: 

RH – plochy staveb pro hromadnou rekreaci
RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru

Plochy převzaté ze stávajícího územního plánu obce Hošťálkovy
k.ú. HOŠŤÁLKOVY
Z29/RN – výměra 1,6110 ha, z toho zábor ZPF 1,3142 ha, IV. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP obce Hošťálkovy : část z plochy 53-S (sport)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 325/5 – zahrady, p.č. 325/2 - TTP

k.ú. STARÉ PURKARTICE
Z26/RH – výměra 0,1363 ha, celé zábor ZPF, V. třída ochrany
označení ve stávajícím ÚP obce Hošťálkovy : část plochy 23-S (sport)
dotčené pozemky ZPF : p.č. 2/3 – zahrady, p.č. 11/1 - TTP

Plochy nově navržené
k.ú. STARÉ PURKARTICE
Z27/RH – výměra 0,7400 ha, z toho zábor ZPF 0,7108 ha, V. třída ochrany
Přesah do katastrálního území Vraclávek
dotčené pozemky ZPF : p.č. 1 – TTP
Z28/RH – výměra 0,1643 ha, z toho zábor ZPF 0,1123 ha, V. třída ochrany
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dotčené pozemky ZPF : p.č. 734/22 – TTP

Ze stávajícího územního plánu je převzatá plocha Z29/RN, navržená jako víceúčelová plocha pro 
sportovní a rekreační využití. Plochy přírodního charakteru budou zastaveny pouze v omezené míře a to jen 
stavbami, které přímo souvisí s funkčním využitím. Ze stávajícího územního plánu je dále převzatá plocha 
Z26/RH, která je situovaná v místech současné sjezdovky a v návaznosti na nové plochy  rekreace.
Nově jsou navrženy dvě lokality pro sjezdové lyžování, které zahrnují vždy plochu RH,  určenou pro 
vybudování zázemí areálu sjezdovek (parkoviště, ubytovací služby, občerstvení, veřejná prostranství) –
jedná se o plochy Z27/RH a Z28/RH v k.ú. Staré Purkartice, a dále plochu vlastní sjezdovky. Ty nejsou 
samostatně vymezeny jako zastavitelné plochy, ale v rámci vyhodnocení záboru ZPF je stanovena 
maximálně možná zastavitelná plocha nezbytná pro provozně -technické zázemí vleku v rozsahu 0,2000 ha 
pro každý vlek.
Nově navržené plochy jsou situované na půdách zařazených do V. třídy ochrany, tedy půdách, které 
podléhají nejnižší ochraně. Plochy rekreace jsou dopravně dostupné a nevytváří dominanty v krajině. 

E.1.5.3. Plochy veřejných prostranství

V této funkci jsou navrženy 3 plochy, všechny v k.ú. Hošťálkovy.
Typy ploch: 

ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
ZV01 – výměra 0,4491 ha
ZV02 – výměra 0,3940 ha 
ZV03 – výměra 0,3917 ha 
Všechny tři plochy se nachází v severní části obce Hošťálkovy, v rámci zastavěného území, mimo pozemky 
ZPF. Plocha ZV02 je navržena v okolí zámku a má především izolační funkci, plochy ZV01 a ZV03 jsou 
navrženy v rámci stabilizovaných ploch bydlení.

E.1.6. Hranice zastavěného území, zemědělské účelové komunikace

Stávající hranice zastavěného území obce, byla návrhem ÚPN vymezena k datu 15. 3. 2012 a její průběh je 
zřejmý z grafické části ÚP. 
Systém účelových komunikací, které slouží zejména zemědělské dopravě, je zřejmý z hlavního výkresu. 
Rozvojové plochy jsou situovány tak, aby respektovaly stávající dopravní systém a nedošlo k porušení 
zemědělských účelových komunikací. K zemědělské dopravě je využíváno stávající silniční sítě komunikací 
III. třídy, na které navazuje systém zpevněných i nezpevněných místních a účelových komunikací. 
Obslužnost a dostupnost zemědělských pozemků je dostačující, územní plán nepředpokládá v této oblasti 
další rozvoj. Řada komunikací, které plní funkci účelové komunikace, je v současné době zatříděna do 
kategorie místních komunikací. V příloze (schéma) Odůvodnění ÚP je návrh na změnu zatřídění na 
komunikace účelové.

E.1.7. Údaje o CHLÚ, DP

V rámci správního území obce Hošťálkovy, v severní části k.ú. Hošťálkovy se nachází chráněné ložiskové 
území a výhradní ložisko na stavební kámen (nerost : pískovec, arkóza a droba). Jeho celková výměra je 
35,1804 ha, z toho je zábor ZPF na orné půdě 1,1718 ha, 33,2285 ha leží na pozemcích PUPFL  a 0,0877 ha 
na ostatních pozemcích.
Územní plán v oblasti těžby surovin nenavrhuje žádný rozvoj.

TABULKOVÁ ČÁST       
Tabulka ZPF : Specifikace záborů ZPF, str. 1. – 3.



Územní plán Hošťálkovy– odůvodnění opatření obecné povahy

                                                                                                 

Strana 61 (celkem 107)odůvodnění opatření obecné povahy

E.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění 
funkce lesa

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) představují ve struktuře půdního fondu správního území obce 
Hošťálkovy významný podíl. Z celkové výměry obce 2778,5 ha zabírají lesní pozemky 1550,7 ha, tj. 55,8 %.
Největší zastoupení mají v k.ú. Staré Purkartice, nejmenší podíl v k.ú. Křížová ve Slezsku. Z hlediska 
kategorizace tvoří PUPFL v rozhodující míře lesy hospodářské. Lesy zvláštního určení se v rámci řešeného 
území vyskytují pouze ve 2 lokalitách v k.ú. Hošťálkovy: v jihovýchodní části (63,9 ha) a okrajově na jižní 
hranici katastrálního území.

Plochy PUPFL podle katastrálních území                                 - ha -
katastrální území celková výměra k.ú. lesní pozemky procent.zast.
Hošťálkovy. 843,9 437,3 52 %
Křížová ve Slezsku 487,0 203,6 42 %
Staré Purkartice 635,9 466,3 73 %
Vraclávek 811,8 443,5 55 %
celkem 2778,5 1550,7 55,8 %

E.2.1. PUPFL situované v rámci návrhových ploch  

Na stávající lesní půdě je navržena trasa lyžařské sjezdovky v k.ú. Vraclávek, která navazuje na plochu 
rekreace R27/RH a znamená rozšíření stávajícího lyžařského areálu. Trasa navrhované sjezdovky (plocha 
rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) o celkové výměře 0,9208 ha není samostatně vymezena
jako zastavitelná plocha. Prochází lesním pozemkem (0,0194 ha), ale v místech bezlesí. 

Návrhové prvky ÚSES, situované na PUPFL
označení prvku ÚSES katastrální území celková výměra z toho výměra PUPFL
Regionální prvky
RBC 171 36,0495 ha 36,0495 ha
RBK 507 0,4660 ha 0,4660 ha
RBK 508

Staré Purkartice
5,5400 ha 5,4315 ha

42,0555 ha 41,9470 ha

označení prvku ÚSES katastrální území celková výměra z toho výměra PUPFL
Lokální prvky
LBC 1 5,9030 ha 0,3737 ha
LBC 2

Staré Purkartice
6,8930 ha 3,5970 ha

LBC 3 9,7000 ha 5,0770 ha
LBC 4

Křížová ve Slezsku
3,4310 ha 1,8210 ha

LBC 5 7,4330 ha 3,8650 ha
LBC 8 3,4530 ha 1,3570 ha
LBC 9

Vraclávek
3,6460 ha 1,2712 ha

LBC 100 Staré Purkartice 5,3150 ha 5,3150 ha
45,7740 ha 22,6769 ha

LBK 6 Křížová ve Slezsku 2,5730 ha 0,1650 ha
LBK 8 Staré Purkartice 

Vraclávek
2,6110 ha 0,4100 ha

LBK 18 Vraclávek 2,1250 ha 0,2700 ha
7,3090 ha 0,8450 ha
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Realizace prvků ÚSES nebude mít za následek zásadní zásah do lesních pozemků, naopak může dojít 
k posílení stávající funkce lesa. K faktickému záboru PUPFL, nebo znehodnocení lesních porostů nedojde.

E.2.2. Plochy v ochranném pásmu 50 m od hranice PUPFL

V ochranném pásmu lesa, které tvoří území do 50m od hranice lesních pozemků, jsou situovány tyto 
návrhové zastavitelné plochy:

katastrální území označení 
plochy

typ plochy celková výměra
plochy

Křížová ve Slezsku Z14 SO – smíšené obytné 0,4213 ha
Vraclávek Z21 SO – smíšení obytné 0,4811 ha
Staré Purkartice Z24 SO – smíšené obytné 0,2440 ha
Staré Purkartice a 
Vraclávek

Z27 RH – stavby pro hromadnou rekreaci 0,7400 ha

Staré Purkartice Z28 RH – stavby pro hromadnou rekreaci 0,1643 ha

Dále budou do ochranného pásma lesa zasahovat trasy navrhovaných lyžařských sjezdovek v k.ú. Staré 
Purkartice a k.ú. Vraclávek.

V případě výše uvedených ploch se konečné uspořádání území v částech, které zasahují do ochranného 
pásma PUPFL bude řídit stanoviskem příslušného orgánu státní správy lesů a existence lesních porostů bude 
v maximální možné míře respektována. 
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F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH

1. Zastavěné území
Stávající zastavěné území je rozčleněno do adkvátních funkčních ploch. 
Plochy smíšené obytné jsou vymezeny v zastavěném území v míře odpovídající tradičnímu 

charakteru  zástavby sídla s předpokladem zachovat historicky rostlý ráz urbanizace adekvátní terénním 
podmínkám. Pozemky jednotlivých obytných stavebních objektů respektují až na výjimky v podobě 
stěsnaných řadových rodinných domů tento dlouhodobě budovaný obytný celek.

V ostatních funkčních plochách je využití území dáno potřebami funkčních ploch (občanského 
vybavení, výroby). Zásadnější změny ve využití představuje úprava plochami zemědělské výroby 
znehodnoceného předprostoru před objektem zámku do návrhu příhodnější funkce občanského vybavení. 

2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
Zastavitelné plochy jsou vymezeny především jako plochy bydlení a plochy smíšené obytné. 

Předpokládá se při využití všech zastavitelných ploch a při minimální ploše stavebního pozemku pro 1 RD 
minimálně 2000m2 (výjímečně 1150, 1200m2) výstavba bytů v RD v maximálním počtu 52. Součástí 
zastavitelných ploch bydlení a ploch smíšených obytných jsou zčásti i plochy veřejných prostranství. 

Zastavitelné plochy rekreace jsou s ohledem na možnosti a charakter území vymezeny jako plochy 
rekreace na plochách přírodního charakteru a plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci. 
Zastavitelné plochy rekreace přírodního charakteru budou zastavěny pouze v omezené ploše pro stavby 
přímo související s funkčním využitím jako lyžařské sjezdovky, a to max. do 1000m2. 

Pro občanskou vybavenost – veřejnou infrastrukturu je navržena plocha přestavby, která nahrazuje 
stávající plochu výroby v nevhodném kontaktu s objektm zámku. Důvodem je dosažení zvýšení urbanistické 
kvality prostranství před zámkemv místní části Hošťálkovy.

Od roku 2001 do roku 2011 bylo postaveno 22 nových bytů (z toho roce 2011 to byly 4 byty).
Dle ÚAP ORP Krnov se v obci Hošťálkovy je předpokládaná potřeba 25 nových bytů do r. 2015. 

Celková potřeba nových bytů je dána součtem potřeby pro náhradu za odpad a pro přírůstek domácností, a 
nezahrnuje vliv změny počtu obyvatel. Odpad bytů může být výrazně vyšší především u obcí s velkou 
rekreační atraktivitou. V těchto obcích i nově dokončené byty nemusí představovat přírůstek trvale 
obydlených bytů a často představují druhé bydlení. Využití systému bydlení k rekreačnímu i druhému 
bydlení je v území SO ORP Krnov vyšší než průměr ČR. V obci Hošťálkovy je počet jednotek rekreačního 
bydlení prakticky stejný, jako počet jednotek trvalého bydlení.

Další navýšení díky kvalitě prostředí lze přičíst na konto migračního tlaku z blízkého Krnova. V roce
2010 bylo saldo migrace 19 obyvatel (což představuje 4 - 6 bytových jednotek). Při stávajícím trendu lze v 
horizontu dalších 15 let uvažovat s nárůstem počtu min. 30 bytů ve formě rodinných domů pouze s titulu 
migrace. A s ohledem na určitý výběr možností v případě zájmu o další výstavbu je navržená kapacita 
zastavitelných ploch smíšených obytných přiměřená úrovni rozvojového dokumentu – tedy územnímu plánu 
obce, ve kterém se předpokládá výstavba max. 52 bytů v RD.  V obci Křížová se v navržených plochách 
smíšených obytných předpokládá dle současného trendu převažující zájem o objekty rekreace, avšak je třeba 
brát v úvahu, že naopak některé stávající rekreační objekty budou postupně transformovány na trvalé 
bydlení.
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G. PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S PÚR, ZÚR

Přezkoumání  souladu  s politikou územního rozvoje:

Základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých 
regionů je provedeno v Politice územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR). Vlastní řešené území je 
součástí specifické oblasti SOB3 Jeseníky-Králický Sněžník, s vymezením za SO ORP: Bruntál 
(severní a jižní část), Jeseník (jižní část), Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov, Šumperk.
Specifické oblasti jsou území, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska hospodářského 
rozvoje, sociodemografických podmínek nebo stavu složek životního prostředí. Zároveň se jedná o 
území specifických přírodních nebo civilizačních hodnot republikového nebo nadmístního významu.
Specifické oblasti zahrnují obce, ve kterých je dle zjištěných skutečností nejnaléhavější potřeba řešení 
problémů z hlediska udržitelného rozvoje území. Účelem vymezení specifických oblastí je, aby v nich 
kraje, ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rámci svých působností vytvářely podmínky pro 
odstranění problémů s cílem umožnit udržitelný rozvoj území a to v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování definovanými stavebním zákonem a při respektování republikových priorit územního 
plánování a ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 
Problémy specifických oblastí jsou nepřímo řešeny řadou rozvojových a podpůrných opatření v rámci 
regionální politiky, zejména na úrovni kraje (program územního obvodu kraje, regionální operační 
programy) a úrovni ČR. Vazby mezi regionálním a oborovým vymezením, postavením specifických 
oblastí (např. hospodářsky slabými strukturálně postiženými regiony) a vymezením těchto regionů 
plynoucím z územně plánovacích podkladů dosud do značné míry chybí.
V rámci upřesnění vymezení specifických oblastí v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje je potvrzeno zařazení obce Hošťálkovy do specifické oblasti SOB3.
Důvody vymezení:
a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR a napravit 

strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodářství. Vzhledem k 
velkým zásobám dřeva a klimatickým podmínkám, nevhodným pro intenzivní zemědělství, je 
potřeba podpořit především rozvoj lesního hospodářství a zejména dřevozpracujícího průmyslu. 

b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírodně cenné a 
společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblastí, pro rekreaci a 
lázeňství. 

c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a) rozvoj rekreace a lázeňství,
b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu,
c) zlepšení dopravní dostupnosti území.

Úkoly pro územní plánování:
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:
a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmínky 

pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení 
   Obec leží mimo hlavní póly ekonomického rozvoje, je v ní navržen pouze přiměřený rozvoj bydlení, 

rekreace a související dopravní a technické infrastruktury.

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních 
tahů, zejména na Kladsko
Dopravní dostupnost řešeného území je zajištěna silnicí č. III/4521- Karlovice- Hošťálkovy –Krnov, 
která je územně stabilizovaná. Územní plán připouští zlepšování technických parametrů 
komunikační sítě.
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c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se 
sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras 

     Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj rekreace a CR – V územním plánu Hošťálkovy je řešen 
návrh cyklostezek, které sledují napojení na příhraniční dálkovou cyklistickou trasu č.5 (Slezská 
magistrála) v koridoru Opava – Krnov – Město Albrechtice – Heřmanovice, na kterou navazují trasy 
nižšího významu.  Vzhledem k nízké dopravní zátěži silniční sítě není nutno budovat samostatné 
cyklostezky.

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a   
ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity
Pro rozvoj rekreace byly navrženy lyžařské sjezdovky na plochách rekreace – na plochách 
přírodního charakteru a zastavitelné plochy pro jejich zázemí jako plochy rekreace – plochy staveb 
pro hromadnou rekreaci. Další plochy rekreace a sportu jsou uvažovány na plochách rekreace - na 
plochách přírodního charakteru poblíž fotbalového hřiště.

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména 
vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství
Podmínky využití ploch neurbanizovaného území umožňují zemědělskou výrobu podhorského a 
horského charakteru včetně zatravňování a pastvinářství.

f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků a Kralického Sněžníku; 
do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limitů tohoto území
Hošťálkovy leží mimo horský masív Jeseníků, prověření potenciálu horských masivů Jeseníků a 
Kralického Sněžníku se jej netýká.

g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu  
Hošťálkovy leží mimo hlavní trasy sloužící k propojení Jeseníků s Ostravskem.

Zdůvodnění navrženého řešení územního plánu ve vztahu k republikovým prioritám územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:

14. Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana 
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 
rozvoje.V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je 
třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým čase proměnným celkem, který 
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její 
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku 
lidských zásahů.

Je navržena ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, je zachován krajinný ráz.

15. Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy,jimiž k segregaci dochází, zvažovat 
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci 
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

Rozvoj obce je navržen na základě požadavků obce a jejich občanů, nemělo by docházet k sociální 
segregaci jejich obyvatel.

16. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují 
stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na 
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zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

V rámci ochrany přírodních hodnot, zvýšení kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje 
území je komplexně řešeno celé území obce s upřednostněním obytné a rekreační funkce.

17. Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených 
a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Nové plochy výroby nejsou navrhovány. Předpokládá se plné využití ploch stávajících. Část 
nevhodně situované výrobní plochy v blízkosti zámku je navržena k přestavbě do funkce občanské 
vybavenosti.  

18. Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Obec Hošťálkovy je tvořena čtyřmi sídly, což se z důvodu zachování charakteru zástavby a krajiny 
nemění. Posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi není územním plánem 
řešitelné.

19. Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Koncepce rozvoje území zahrnuje především intenzivní- efektivní využití zastavěného území. 
Zastavitelné plochy smíšené obytné jsou navrženy v rozsahu očekávané potřeby + převis nabídky 
v rozsahu 50-100%. Přesah nabídky je přiměřený s ohledem na využití ploch SO pro další funkce 
– rodinnou rekreaci, OV, nerušící výrobní služby apod. Zvláště chráněná území se v řešeném
území nevyskytují. Nejhodnotnější části přírody a krajiny jsou respektovány.

20. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.S ohledem na to při územně 
plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,zejména formou důsledné ochrany zvláště 
chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního 
fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní 
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a 
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro 
využití přírodních zdrojů. 

Nejsou navrženy záměry významně ovlivňující charakter krajiny nebo zasahující do zvláště 
chráněných území přírody. Byly prověřeny, plochy pro výstavbu větrných elektráren, které byly 
uvažovány v blízkosti krajinného horizontu. Plochy VTE jsou v rozporu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, protože jako stavby nadmístního významu v ní nejsou lokalizovány. 

VTE nejsou do ÚP na základě Usnesení ZO č. 16 ze dne 14.10.2013 zapracovány, V 
návaznosti na okolní obce jsou navrženy prvky územního systému ekologické stability.

21. Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a 
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ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím 
její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí 
velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Vzrostlá krajinná zeleň a lesní společenstva na nelesních pozemcích jsou podle možnosti zahrnuty 
do prvků ÚSES – plochy přírodní nebo ploch NS – smíšených nezastavěného území, v části 
kap.I.1.e. a I.1.f. územního plánu je formulován způsob jejich ochrany, jsou v návrhu ÚP 
respektovány. Prostupnost krajiny je v ÚP zachována.

22. Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční 
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj rekreace a CR viz podmínky v kap. I.1.f.

23. Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na 
trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské 
silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.

Prostupnost krajiny zůstala zachována.

24. Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, 
jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro 
zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Řešené území leží mimo rozvojové oblasti i mimo rozvojové osy. V rámci řešení územního plánu 
se na komunikační síti připouští zlepšování technických parametru komunikační sítě, při kterých 
bude preferována segregace vozidlové dopravy na silnici od dopravy pěší.

25. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 
Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako 
alternativy k umělé akumulaci vod.V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky 
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků 
povodní.

V řešeném území nejsou stanovena záplavová území a nevyskytují se zde sesuvy. Na pozemcích 
s vysokou mírou erozního ohrožení se navrhují biotechnická opatření pro přerušení svahů 
mezemi se zelení. Jako protierozní opatření bude ve volné krajině působit návrh chybějících -
nefunkčních prvků částí ÚSES.

26. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

V řešeném území nejsou stanovena záplavová území.
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27. Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.Při řešení problémů 
udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které 
mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního 
rozvoje.Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní 
sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi,stejně jako řešení přeshraniční dopravy, 
protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Pro navržený rozvoj obce je navržen i přiměřený rozvoj veřejné infrastruktury v místech k tomu 
nejvhodnějších. Navržené úpravy komunikací přispějí ke zlepšení bezpečnosti provozu.

28. Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve 
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a 
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i 
soukromého sektoru s veřejností.

V územním plánu se neuplatňuje.

29. Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch 
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s 
požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného 
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem 
na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.

Je umožněno doplnění potřebné dopravní infrastruktury - parkovišť, cyklo a pěších stezek.

30. Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

V Hošťálkovech  je zachován stávající způsob zásobování obyvatel pitnou vodou.  Navržené 
zastavitelné plochy budou zásobeny pitnou vodou buď ze stávajícího vodovodního řadu, případně 
jsou navrženy nové rozvody pitné vody, které se napojí na stávající distribuční síť. Návrh výstavby 
veřejného vodovodu je řešen do místní části Vraclávek a to z vodojemu Hošťálkovy. V místních 
částech Křížová a Staré Purkartice se s výstavbou vodovodního řadu z ekonomického hlediska 
neuvažuje. Pro likvidaci odpadních vod bude využíván stávající systém v místní části Hošťálkovy 
(splašková kanalizace), v částech Staré Purkartice a Křížová zůstane zachován individuální systém
likvidace odpadních vod (žumpy, ČOV). Pro místní část Vraclávek je navrženo vybudování 
gravitační splaškové kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizaci v místní části 
Hošťálkovy a ukončena na ČOV Hošťálkovy.

31. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je jich negativních vlivů a rizik 
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. (Viz také Lipská charta, 
bod I. 2)

Územní plán preferuje pro zásobování teplem využití elektrické energie a obnovitelných zdrojů 
energie- biomasy (odpadní a palivové dřevo, obilní a řepková sláma, rychlerostoucí dřeviny a 
energetické plodiny);sluneční energie (individuální využití především pro ohřev vody), 
geotermální energie (individuální využití prostřednictvím tepelných čerpadel).

32. Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu 
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Územní plán navrhuje jako plochu přestavby pouze plochu výrovy a skladování u zámku na
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plochu občanské vybavenosti.

Přezkoumání  souladu  s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami  územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje 

Dle ZÚR MSK je obec součástí specifické oblasti republikového významu SOB3 Jeseníky-Králický 
Sněžník 
V rámci ZÚR MSK jsou pro specifickou oblast SOB3 stanoveny tyto požadavky na využití území, 
kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:

- Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními oblastmi v ČR (SOB2 – Ostrava, 
SOB8 - Olomouc) a v Polsku (Kladsko).

- Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat podle těchto hlavních kritérií:
o vazba na hlavní dopravní tahy území (silnice I/45 a navazující síť silnic II. třídy);
o vazba na sídla s rozvojovým potenciálem (Bruntál, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem, 

Město Albrechtice, Břidličná);
- preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen výjimečně, ve 

zvláště odůvodněných případech).
- Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších opatření 

k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech (Bruntál, Rýmařov, 
Město Albrechtice, Horní Benešov, Břidličná, Osoblaha, Vrbno pod Pradědem).

- Rozvoj rekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreační střediska, zejména:
o v severní části této oblasti (správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem Město 

Albrechtice a Osoblaha);
o v prostoru vodní nádrže Slezská Harta (obce Razová, Leskovec n. Moravicí, Bílčice, 

Roudno, Nová Pláň, Mezina, Lomnice, Valšov, Moravskoslezský Kočov – část 
Moravský Kočov a Bruntál – část Karlovec). Jejich rozvoj řešit současně s odpovídající 
veřejnou infrastrukturou.

- Nová zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na stávající zastavěná území při 
zohlednění pohledové exponovanosti lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a 
kulturních hodnot krajiny.

- Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy tohoto území, zejména rekreačních středisek.
- Rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti (s výjimkou města Vrbno pod Pradědem) orientovat 

zejména na výstavbu zařízení s celoroční využitelností.
- Na území CHKO Jeseníky s výjimkou zastavěného území obcí nepřipustit umisťování 

ubytovacích zařízení s kapacitou nad 50 lůžek.
- Za rozvojové areály pro sjezdové lyžování považovat zejména areály Malá Morávka–Karlov, 

Vrbno pod Pradědem–Pod Vysokou horou a Václavov u Bruntálu. Lyžařský areál v lokalitě 
Praděd – Ovčárna považovat za stabilizovaný.

- Při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich 
dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních a 
kulturních hodnot krajiny.

- Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a cestovní 
ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra.

- Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné 
rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní 
zástavby na rekreační chalupy. Toto omezení platí zejména pro vybraná katastrální území 
těchto obcí:

o Malá Morávka – k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem;
o Karlova Studánka – k.ú. Karlova Studánka;
o Ludvíkov – k.ú. Ludvíkov pod Pradědem.

- Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.
- Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a 

mezinárodního významu.
- Podpora rozvoje lázeňství (Karlova Studánka).
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- Podpora zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území.
- Ochrana kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny včetně 

významných krajinných horizontů (zejména CHKO Jeseníky).
- Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s rozvojovými oblastmi republikového 

významu:
o OB2 Ostrava v osách Osoblaha - Krnov – Opava (ve vazbě na rozvojovou osu 

nadmístního významu OS-N1), resp. Bruntál – Hor. Benešov – Opava;
o OB8 Olomouc v ose Krnov – Bruntál (– Šternberk – Olomouc).

- Nové plochy sportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídající dopravní a technické 
infrastruktury na území CHKO Jeseníky vymezovat s ohledem na požadavky dotčených orgánů 
ochrany přírody a krajiny.

V rámci ZÚR MSK jsou pro specifickou oblast SOB3 stanoveny tyto úkoly pro územní plánování:
- Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu 

včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a 
souvislostí s přilehlým územím Olomouckého kraje a Polska

o  Návrh ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu do 
řešeného území nezasahuje.

o Je upřesněno vymezení skladebných částí ÚSES - regionálního biokoridoru č. 507 
(k.ú. Staré Purkartice) a č. 508 (k.ú. Staré Purkartice) a regionálního biocentra 171 –
Mezi Purkarticemi (k.ú. Staré Purkartice)

- Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné 
plochy

o  Konkrétní protipovodňová opatření se územním plánem nenavrhují, v území obce je 
však umožněna realizace protipovodňových a protierozních opatření viz podmínky 
v kap. I.1.f.

- Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace záměrů v lokalitách geologicky, 
morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV)

o  do území obce nezasahují lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod.

H. PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Přezkoumání souladu s cíly územního plánování:

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu 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.
Plnění:

– územní plán respektuje ve svém řešení základní principy udržitelného rozvoje území tj.
vytváření vyváženého vztahu podmínek pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území. 

– výchozím podkladem pro řešení byly „Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území“ a 
„Rozbor udržitelného rozvoje území“ úkolu „Územně analytické podklady pro správní obvod 
městského úřadu Krnov (dále v textu ÚAP)“. 
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(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením  
účelného  využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Plnění:

– soustavnost a komplexnost řešení je zajištěna akceptací a návazností návrhu řešení využití 
území na nadřazené stupně územně plánovací dokumentace a další dokumenty pořízené 
Moravskoslezským krajem a zpracované Územně analytické podklady  pro správní obvod 
městského úřadu Krnov. Soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území je 
promítnut v projednaném a schváleném zadání pro zpracování územního plánu (dále v textu 
zadání), které bylo výchozím podkladem.  

(3)  Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Plnění:

– je uplatněno pořizovatelem ve schváleném zadání. 

(4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné   
využívání   zastavěného   území   a   zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Plnění:

– tyto základní principy územního plánování (pouze ty částí, které se vztahují na územní plán) 
jsou v návrhu územního plánu respektovány.

– ochrana krajiny a hospodárné využití zastavěného území vychází společně s požadavky na 
přiměřený územní rozvoj (rozsah zastavitelných ploch) z reálné demografické projekce 
vývoje počtu obyvatel (je součástí ÚAP). 

– pro ochranu krajiny, nezastavěného území, nezastavitelných pozemků, zastavěného území a 
zastavitelných ploch jsou v územním plánu stanoveny podmínky v kap.I.1.e. a.I.1.f.

(5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra.
Plnění:

– vztahuje se zejména k územnímu řízení o umísťování staveb. 
– respektováno - v kap. I.1.f. a I.1.e. jsou stanoveny zásady a podmínky pro využití

nezastavěného území.

(6)  Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který 
neznemožní jejich dosavadní užívání.
Plnění:

– respektováno - v kap.I.1.f. jsou stanoveny podmínky pro využití nezastavěného území.

Přezkoumání souladu s úkoly územního plánování:

Úkolem územního plánování je zejména:
a)  zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
Plnění:
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– je předmětem aktualizací ÚAP. Při zahájení prací na územním plánu byly v rámci 1.etapy 
prací provedeny průzkumy a rozbory, jejichž náplní bylo provedení doplnění údajů ÚAP a 
jejich případná aktualizace dle zjištění v terénu.

b)  stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 
území,
Plnění:

– je obsaženo v kap. I.1.c. – I.1.e.  textové části územního plánu a ve výkresech I.2.a., I.2 b.

c)  prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví,   životní   prostředí,   geologickou   stavbu území, 
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
Plnění:

– prověření a posouzení potřeby provedení změn v území a veřejný zájem na jejich provedení 
bylo provedeno v rámci zpracování a projednání návrhu zadání, ve kterém tyto aspekty byly 
promítnuty.

– všechny změny v území jsou navrženy se souhlasem obce v takových místech, aby byla 
omezena rizika plynoucí ze střetů s limity využití území, aby nedocházelo k negativnímu 
ovlivňování veřejného zdraví a životního prostředí a aby byla jejich realizace výhodná nebo 
alespoň ekonomicky přijatelná.

d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
Plnění:

– je splněno v kapitole I.1.f.-  v rozsahu vztahujícímu se k územnímu plánu
– zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na stávající urbanistickou strukturu obce, 

podmínky prostorového uspořádání dodržují stávající výškovou hladinu, u žádné stavby není 
její realizace podmíněna vypracováním projektové dokumentace autorizovaným architektem.

e)  stanovovat podmínky pro   provedení  změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s 
ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
Plnění:

– je splněno v kapitole I.1.f.-  v rozsahu vztahujícímu se k územnímu plánu

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
Plnění:

– navržené změny v území jsou takového rozsahu a charakteru, že obec může na základě svých 
aktuálních potřeb nebo možností rozhodnout, v jakém pořadí budou realizovány, etapizaci 
územní plán nenavrhuje.

g)  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro od-
straňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
Plnění:

– vzhledem k situování obce a její velikosti se významně v území tyto požadavky neuplatňují. 
Rizika plynoucí z nebezpečí ekologických a přírodních katastrof nejsou známa.

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
Plnění:

– je navržen takový rozvoj území a stanoveny takové podmínky využití ploch, které respektují 
stávající strukturu zástavby a vytváří předpoklad pro kvalitní bydlení a rekreaci
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– Hošťálkovy jsou obec s převažující obytnou funkcí. Výrobní plochy jsou stabilizované s tím, 
že se navrhuje pouze jedna přestavbová plocha (PO1) výroby a skladování na plochu 
občanské vybavenosti a to v místní části Hošťálkovy v blízkosti zámku. Za tuto plochu je pak 
navržena plocha územní rezervy (R1), a to z důvodu prověření možnosti napojení plochy na
dopravní technickou infrastrukturu.

  
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
Plnění:

– návrh územního plánu zachovává stávající rozvolněnou sídelní strukturu. Zároveň stanovuje 
podmínky pro zamezení vzniku nových satelitních sídel při udržení vysokých nároků na 
kvalitu bydlení.

– navržen takový rozvoj území a stanoveny takové podmínky využití ploch, které respektují 
stávající strukturu zástavby a vytváří předpoklad pro kvalitní bydlení.

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na 
změny v území,
Plnění:

– návrh ÚP vytváří svou urbanistickou koncepcí vhodné podmínky pro hospodárné 
vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, a to především stanovením 
podmínek pro využití území, situováním zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné 
území a zejména intenzifikací zastavěného území. Na tuto koncepci navazuje koncepce 
technické a dopravní infrastruktury. 

– navržené řešení územního plánu bylo obcí posouzeno z hlediska možností získání financí na 
realizaci navržených staveb. U staveb přesahujících možnosti obce se předpokládá možnost 
financování s pomocí dotačních titulů.

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
Plnění:

– požadavky a potřeby civilní obrany nebyly v zadání uplatněny
– Civilní ochrana v území se bude řídit koncepčními krizovými a havarijními plány Krnova a 

Moravskoslezského kraje.

I) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
Plnění:

– vzhledem k charakteru a velikosti obce nebylo nutné v návrhu ÚP stanovovat plochy a 
podmínky pro asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do stavu a využití území.

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů 
na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Plnění:

– územní plán částí území, která jsou chráněna dle zvláštních právních předpisů (a jsou 
vymezena v ÚAP) respektuje.  

– územní plán stanovuje podmínky pro ochranu těchto veřejných zájmů podle zvláštních 
předpisů, zejména na úsecích ochrany památek, ochrany přírody a krajiny a ochrany vod.

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
Plnění:

– v obci je respektováno stávající nevyužívané výhradní ložisko stavebního kamene 
Hošťálkovy (B3028801) včetně stanoveného chráněného ložiskového území. Plochy těžby se 
nenavrhují.
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o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče.
Plnění:

– poznatky z těchto oborů se v návrhu územního plánu uplatňují při stanovení urbanistické 
koncepci i při formulaci podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek pro prostorové 
uspořádání území.

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního 
rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen „vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí a) zpracované podle přílohy k tomuto 
zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody 
svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.
Plnění:

– vyhodnocení je předmětem samostatného dokumentu.

Požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území: 
- jsou územním plánem respektovány. Jsou stanoveny zejména v kap. I.1.b. územního plánu.

Požadavky na ochranu nezastavěného území:
- jsou územním plánem respektovány a jsou stanoveny v kap. I.1.e. a I.1.f.  

Územní plán je koncipován se snahou o zachování volné krajiny a přírodních hodnot v území. 
S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině vymezovány žádné zastavitelné plochy 
s výjimkou těch, které rozšiřují zastavěné území přiměřeně velikosti a významu sídla.

I. PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK

Územní plán Hošťálkovy stanoví v souladu s ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona základní koncepci 
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a 
koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke 
změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití (plochy přestavby), pro veřejně prospěšné 
stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a 
koridorů.

Uzemní plán dle § 43 odst. 3 stavebního zákona v souvislostech a podrobnostech území zpřesňuje a 
rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a s politikou 
územního rozvoje viz vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů tohoto odůvodnění.

Dle ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona je územní plán pořízen pro celé území obce Hošťálkovy, 
které tvoří k.ú. Hošťálkovy,k.ú.  Vraclávek, k.ú. Křížová ve Slezsku a k.ú. Staré Purkartice. 

V souladu s ust. § 44 písm. a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení územního plánu z vlastního 
podnětu zastupitelstvo obce, na základě usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálkovy dne 
2.9.2010.
Pořizovatelem územního plánu byl Městský úřad Krnov, který jeho pořízení zajistil úředníkem splňujícím 
kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu s ustanovením § 24 a § 189 odst. 3 
stavebního zákona (Eva Pícová, oprávněná úřední osoba, služební číslo 142). Územní plán byl zpracován 
zodpovědným projektantem Ing.arch. Petrem Malým, autorizovaný architekt ČKA 1660, tj. byl zpracován 
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osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 a 159 stavebního 
zákona.

Návrh zadání územního plánu byl zpracován na základě Územně analytických podkladů pro správní 
obvod Městského úřadu Krnov a doplňujících průzkumů a rozborů, zpracovaných EKOTOXOU, s.r.o.
v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona a přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v lednu 2011. Byl projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona. Pořizovatel zajistil zveřejnění 
oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání na úředních deskách OÚ Hošťálkovy a MěÚ Krnov, 
zveřejnění návrhu zadání na webových stránkách města Krnov a obce Hošťálkovy a zaslal návrh zadání 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, sousedním obcím, 
krajskému úřadu a obci Hošťálkovy jednotlivě spolu s oznámením o zahájení projednávání zadání 
Územního plánu Hošťálkovy ze dne  1.2.2011. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ Hošťálkovy 
od 1.2.2011 do 10.3.2011 a na úřední desce MěÚ Krnov od 4.2.2011 do 10.3.2011. Návrh zadání byl 
vystaven k veřejnému nahlédnutí od 7.2.2011 do 9.3.2011.

Na základě výsledků projednávání (uplatněných požadavků a podnětů) upravil pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu Hošťálkovy. Vzhledem k tomu, že po 
projednání vyšlo najevo, že pořizovateli nebyly předány všechny dostupné podklady a podněty pro 
zpracování zadání,bylo zadání nově doplněno o tyto podněty, změny v zadání byly vzaty na vědomí 
v zastupitelstvu obce (pod bodem 22. Usnesení č. 2 z 6.6.2011) a následně na základě žádosti obce 
Hošťálkovy ze dne 21.6.2011 bylo doplněné zadání nově projednáno v souladu s ustanovením § 47 
stavebního zákona. Pořizovatel zajistil zveřejnění oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání na 
úředních deskách OÚ Hošťálkovy a MěÚ Krnov, zveřejnění návrhu zadání na webových stránkách města 
Krnov a obce Hošťálkovy a zaslal návrh zadání v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona 
dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci Hošťálkovy jednotlivě spolu s oznámením o 
zahájení projednávání zadání Územního plánu Hošťálkovy (č.j. Mukrn/201140628/RR/VE/Pi  ze dne 
18.7.2011). Zadání ÚP včetně Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ Hošťálkovy od 19.7.2011 do 
26.8.2011 a na úřední desce MěÚ Krnov od 27.7.2011 do 26.8.2011. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí na webu města Krnov od 27.8.2011.

Na základě výsledků projednávání (uplatněných požadavků a podnětů) upravil pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu Hošťálkovy a předložil jej zastupitelstvu ke 
schválení.

Zadání Územního plánu Hošťálkovy bylo schváleno Usnesením č. 4 pod bodem 14. ze dne 8.9.2011.
Další postup a soulad se stavebním zákonem viz. „Postup při pořízení územního plánu“ tohoto 

odůvodnění. 
Obsah územního plánu odpovídá příloze č. 7 k vyhl.č. 500/2006 Sb.,v platném znění. 

Plochy s rozdílným způsobem využití byly v územním plánu vymezeny v souladu s ustanoveními §§ 4 až 19 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále byly v územním plánu s využitím § 3 odst. 4 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů plochy s rozdílným způsobem využití s ohledem na 
specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členěny a dále byly stanoveny i plochy s jiným 
způsobem využití než je stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky. Podrobnější členění ploch a plochy vymezené nad 
rámec vyhlášky č. 501/2006 ve znění pozdějších předpisů jsou definovány a odůvodněny v textové části 
odůvodnění v kap.d.6. v bodě 2. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že územní plán Hošťálkovy je zpracován v souladu 
s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vše v platných zněních.“
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J. PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Návrh ÚP byl projektantem odevzdán v dubnu 2013. Při projednávání návrhu  ÚP pořizovatel postupoval 
podle ustanovení §§ 50 stavebního zákona a dále podle §§ 12 až 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 
jejich příslušných příloh. Úřad územního plánování oznámil místo a dobu konání společného jednání o 
návrhu  ÚP podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, Obci Hošťálkovy a sousedním obcím dopisem ze dne 3.6.2013 pod č.j. 
Mukrn/201323943/RR/VE/Pi  Společné ústní jednání se konalo dne 26. června 2013  na MěÚ Krnově, 
odboru regionálního rozvoje. Současně pořizovatel doručil návrhu Územního plánu Hošťálkovy veřejnou 
vyhláškou a to dne 3.6.2013 č.j.: Mukrn/201323949/RR/VE/Pi.

V zákonem stanovené lhůtě byla doručena následující  stanoviska DO:

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha , zn. 24601/2013/31100 ze dne 6.6.2013, doručeno dne 
11.6.2013 (neuplatňuje žádné připomínky, protože dokumentace akceptuje dosud netěžené 
výhradní ložisko stavebního kamene,č.lož.3 028801, s chráněným ložiskovým územím stejného 
názvu)

- Hasičský záchranný sbor  Moravskoslezského kraje, Ostrava, zn.HSOS – 8304-2/2013 ze dne 
5.8.2013, doručeno dne 5.8.2013 (souhlasné stanovisko)

- Česká republika- Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno; č.j.:1556/2013-
1383- ÚP- OL ze dne 24.června 2013, doručeno dne 24.6.2013
(Do grafické části Územního plánu Hošťálkovy požadujeme zapracovat zájmové území pro 
nadzemní stavby v souladu se stanoviskem čj.5461/20204/2011-1383-UP-OL ze dne 2.8.2011, 
které jsme uplatnili k návrhu zadání projednávané územně plánovací dokumentace.)

- Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí , č.j. : Mukrn/201323943/RR/ZP/VE/ 248.1/Gu ze 
dne 24.7.2013 (I.  SOUHLAS k variantě č. 1; II.  NESOUHLAS k variantě č. 2) 

- Ministerstvo životního prostředí , odbor výkonu státní správy IX, Ostrava,; 
č.j.852/580/13,38519/ENV ze dne 26.7.2013 (V grafické části -koordinační výkres- je nesprávně 
zakresleno výhradní ložisko Hošťálkovy. Tento nedostatek je nutno odstranit)

- Krajská veterinární správa, státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, 
č.j:SVS/2013/037561-T ze dne 5.6.2013, doručeno dne 5.6.2013 (souhlasí)

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, koordinované stanovisko č.j.:MSK789/2013 ze dne 
15.1.2013 doručeno dne 23.1.2013. (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů - předloženým návrhem nesouhlasí)

Po vydání výše uvedeného nesouhlasného stanoviska Krajského úřadu MSK  orgánu ochrany ZPF se 
uskutečnilo dne 13.8.2013 jednání k řešení rozporu ve věci návrhu Územního plánu Hošťálkovy, které se 
konalo na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje za účasti zástupců  orgánu pro ochranu zemědělského 
půdního fondu, nadřízeného orgánu územního plánování, pořizovatele a obce Hošťálkovy. V průběhu 
jednání byly opětovně projednány požadavky potřeby obce, rozsah a potřeba ploch uvedených v návrhu 
územního plánu, částečně byly zohledněny plochy, které byly převzaty z platné předchozí územně plánovací 
dokumentace. Z jednání byl pořízen záznam.
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Na základě závěrů výše uvedeného jednání, podaných  požadavků dotčených orgánů byly provedeny  
následující  úpravy návrhu Územního plánu Hošťálkovy.

1.  Na základě požadavku České republiky- Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy 
Brno; č.j.:1556/2013-1383- ÚP- OL ze dne 24.června 2013, doručeno dne 24.6.2013
- do  grafické části odůvodnění územního plánu do výkresu označeného jako II.2.a. Koordinační 

výkres bylo  zapracováno zájmové území pro nadzemní stavby (dle podkladu ÚAP  Krnov)

2. na základě nesouhlasu Městského úřadu Krnov, odboru životního prostředí , č.j. : 
Mukrn/201323943/RR/ZP/VE/ 248.1/Gu ze dne 24.7.2013  a nesouhlasu Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, č.j. MSK110369/2013 ze dne 22.8.2013 (doručeno dne 23.8.2013) a na 
základě Usnesení č. 16  zastupitelstva obce Hošťálkovy  ze dne 14.10.2013 bodu 5.
- byl  návrh ÚP  pro řízení o návrhu zpracován ve variantě 1.

3. na základě  požadavku Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, Ostrava,; 
č.j.852/580/13,38519/ENV ze dne 26.7.2013 

- byl v grafické části odůvodnění územního plánu  ve výkresu označeném jako II.2.a. Koordinační 
výkres opraven zákres výhradního  ložiska Hošťálkovy. 

4. Na základě   výsledku výše uvedeného jednání k řešení rozporu s Krajským úřadem MSK , odborem 
ŽP a zemědělství z hlediska ochrany ZPF  byly v návrhu provedeny následující úpravy: 
- Z návrhu budou vyřazeny  tyto zastavitelné plochy – Z07, Z17, Z13, Z11 a Z 20.
- U plochy Z30/RH a Z 31 nebudou plochy sjezdovek  vyhodnocovány jako zábor ZPF.  

V mapovém podkladu budou pouze  graficky vyznačeny, součástí záboru budou pouze nezbytná 
technická opatření záboru.

- Současně byla prověřena využitelnost navržených zastavitelných ploch  navržena v textové části  
územního plánu  v kap. I.1.c.  Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně   v bodě 2. Vymezení zastavitelných ploch (v tabulce), 
kde byly dohodnuty úpravy u těchto ploch:

- u plochy Z08 , kde byl původně navržen  max. počet RD 2 se počet RD zvyšuje na 3;
- u plochy Z18, kde byl původně navržen  max. počet RD 5 se počet RD zvyšuje na 7;
- plochyZ23, kde byl původně navržen max. počet RD 3 se počet RD zvyšuje na 4.

5. V odůvodnění územního plánu  bylo doplněno  zdůvodnění prostorové regulace (rozdílné velikosti 
pozemků pro stavby RD).

6. V textové části návrhu u ploch, u kterých je využita možnost podmínečně přípustného využití (tj. u 
ploch  B- bydlení, SO- smíšených obytných,  RN- ploch rekreace- na plochách přírodního 
charakteru, OV-občanského vybavení , OS- ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení,  DS- ploch dopravní infrastruktury- silniční, KS – koridoru dopravní a technické 
infrastruktury,  PV- ploch veřejných prostranství, ZV- ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně, 
W- plochy vodní a vodohospodářské, plochy NZ – plochy zemědělské, plochy NL- plochy lesní,  
plochy NP – plochy přírodní a plochy NS-  plochy smíšené nezastavěného území)  regulace obsahuje
také podmínky, za kterých je možnost takové využití realizovat.

7. Na základě požadavku KÚMSK č.j. MSK 110370/2013 ze dne 14.8.2013 (doručeno dne 16.8.2013)
- bude v textové části návrhu územního plánu v kap. I.1.f. Stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným ……. V bodě 3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
v tabulce  pro plochu SO – Plochy smíšené obytné  v části „Nepřípustné využití“ uveden text 
cituji „Pro zastavitelnou plochu Z08 jakékoliv využití této plochy v době platnosti OP 
vodního zdroje I. Stupně“. Podmínka zrušení ochranného pásma vodního zdroje I. Stupně 
pro využití plochy Z 08 bude zapracovaná  i do textu ve výše uvedené tabulce  v části 
„podmíněně přípustné využití“.
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Upravený návrh ÚP byl projednán s dotčenými orgány státní správy, sousedními obcemi, krajským úřadem , 
a to na základě oznámení řízení o návrhu ÚP Hošťálkovy č.j. Mukrn/201404964/RR/VE/Pi ze dne 7.2.2014, 
které pořizovatel zaslal dotčeným orgánům jednotlivě ( doručenky založeny ve spisu).
K řízení o návrhu byla doručena následující stanoviska dotčených orgánů:

- Hasičský záchranný sbor  Moravskoslezského kraje , zn. HSOS-1724-2/2014 ze dne 14.2.2014  -
souhlasné stanovisko

- Krajská veterinární správa SVS MSK, č.j.:SVS/2014/015625 – T ze dne 28.2.2014 – souhlasí.
- Ministerstvo obrany ČR, 42570/2014-6440-OÚZ-OL ze dne 3. března 2014 – nemá připomínky, 

zájmy a limity byly zapracovány v souladu s předcházejícími stanovisky. Návrh územního plánu  
není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.

- MŽP ČR, OVSS IX, Ostrava; č.j: 251/580/14,9997/ENV ze dne 24.3.2014 – v grafické 
části(koordinační výkres nejsou hranice výhradního ložiska a chráněného ložiskového území 
zakresleny ldle symbolů v legendě. Tento nedostatek je nutno odstranit.

- Krajský úřad MSK- koordinované stanovisko, č.j.MSK28105/2014 ze dne 24.3.2014
- Zák. 20/1987Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  –  ve smyslu 

ustanovení § 28 odst. 2 - zájmy nejsou dotčeny.
- Zák.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – ve smyslu  § 

40 odst. 3 písm.f) -krajský úřad není dotčeným orgánem.
- Zák. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů -   § 48 a odst. 2 písm. a) – souhlasí.
- Zák. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů – zájmy nejsou dotčeny
- Zák. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – nejsou dotčeny.
- Zák.114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  § 77a odst.4 

písm x) – souhlasí.
- Zák. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu , ve znění pozdějších předpisů  -  

z hlediska zájmů  ochrany ZPF byl na základě požadavků zdejšího správního orgánu 
předložený návrh upraven a odsouhlasen a výše uvedeným postupem nedochází ke změnám 
v rozporu s předchozím ujednáním a zájmy ochrany ZPF.

- Zák.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - §11 odst2 písm a) – souhlasí s územně plánovací 
dokumentací.

- Zák. 59/2008 Sb., - zájmy nejsou dotčeny.

Opakované řízení o návrhu ÚP Hošťálkovy bylo oznámeno dotčeným orgánům  č.j. 
Mukrn/2014/27061/RR/VE/Pi ze dne 25.6.2014.
K opakovanému řízení o návrhu byla doručena následující stanoviska dotčených orgánů:

- Krajská veterinární správa SVS MSK, č.j.:SVS/2014/054431 – T ze dne 18.7.2014 – souhlasí.
- MŽP ČR, OVSS IX, Ostrava; č.j: 1024/580/14,45749/ENV ze dne 25.7.2014 -  nemá žádné 

připomínky.
- Krajský úřad MSK- koordinované stanovisko, č.j.MSK 90391/2014 ze dne 30.7.2014

- Zák. 20/1987Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  –  ve smyslu 
ustanovení § 28 odst. 2 - zájmy nejsou dotčeny.

- Zák.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – ve smyslu  § 
40 odst. 3 písm.f) -krajský úřad neuplatňuje stanovisko.

- Zák. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů -   § 48 a odst. 2 písm. a) – souhlasí.

- Zák. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů – zájmy nejsou dotčeny.

- Zák. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – nejsou dotčeny.
- Zák.114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  § 77a odst.4 

písm x) – souhlasí.
- Zák. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu , ve znění pozdějších předpisů  -  

souhlasí.
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- Zák.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - §11 odst2 písm a) – souhlasí s územně plánovací 
dokumentací.

- Zák. 59/2008 Sb., - zájmy nejsou dotčeny.

K. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Návrh ÚP vychází ze současného stavu, jak vyplynul z rozboru udržitelného rozvoje území: 

- environmentální pilíř je hodnocen relativně kladně
- hospodářské podmínky jsou hodnoceny negativně
- soudržnost obyvatel území je hodnocena negativně

Kladné hodnocení environmentálního pilíře vycházelo především z vysoké ekologické stability území, dobré 
kvality ovzduší a napojení části obce kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod. Negativní hodnocení 
hospodářských podmínek a soudržnosti obyvatel území vycházelo z řady faktorů, a to především z vyšší 
nezaměstnanosti, ubývaní obyvatel v území, postupnému stárnutí obyvatelstva, nižší vzdělanosti a malému 
počtu nových bytů. 
Zde je nutné dodat, že ekonomický pilíř (hospodářské podmínky) a soudržnost obyvatel spolu vysoce 
korelují a způsobují nevyváženost jednotlivých složek udržitelného rozvoje území. Situaci tedy lze hodnotit 
jako nevyváženou. Z tohoto vyplývá, že návrh územního plánu byl měl zajistit zachování a stavět na 
relativně zachovalého životního prostředí a přírodních hodnot a podpořit rozvoj ve zbývajících dvou pilířích, 
tj. podpořit zaměstnanost, příznivý sociodemografický vývoj, podmínky pro bydlení a vzdělání a další.  

Návrh územního plánu respektuje přírodní hodnoty v území, podporuje ekologickou stabilitu území 
vymezením ÚSES, přispívá ke zlepšování kvality vod rozšířením kanalizace se zakončením na čistírně 
odpadních vod v Hošťálkovech a Vráclavku, zachovává podmínky pro zemědělské hospodaření, navrhuje 
plochy pro zajištění protierozní ochrany a další. Tyto přínosy se samozřejmě netýkají pouze 
environmentálního pilíře, avšak je zde zřejmý přínos i pro zbývající dva pilíře (např. kvalitní životní 
prostředí zvyšuje atraktivitu území pro dlouhodobé bydlení i rekreaci). 

Hospodářské podmínky a soudržnost obyvatel území je podporována řadou dílčích opatření. Návrh 
územního plánu předkládá velkou nabídku nových ploch pro bydlení, u kterých se rovněž předpokládá 
vybavenost technickou a dopravní infrastrukturou. Je zde tedy potenciál pro nárůst počtu obyvatel, kteří 
mohou těchto ploch do budoucna využít, a tím i postupné zvrácení negativního demografického vývoje v 
obci. Vyšší množství stavebních pozemků může mít příznivý dopad i na jejich cenu, což může být další 
motivací pro nové obyvatele obce. 
K mírnému zvýšení zaměstnanosti může vést vymezení plochy pro přestavbu východně od zámku, která je 
určena pro komerční využití. Dále jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, neboť jsou 
vymezeny plochy pro sjezdové lyžování, pro sport a rekreaci a dále nový systém cyklistických tras v území.     

Z obsahu předchozích kapitol lze shrnout, že návrh územního plánu obce Hošťálkovy vychází ze zjištění a 
rozboru stavu a trendů všech významných jevů v území, jež jsou specifikovány v rámci Rozboru 
udržitelného rozvoje (ÚAP) ORP Krnov, z doplňujících průzkumů a místních šetření. Návrh ÚP reaguje na 
hlavní zjištěné výroky SWOT analýzy a vytváří v rámci kompetencí územního plánování podmínky pro 
využití a posílení silných stránek a příležitostí řešeného území, pro eliminaci, minimalizaci či kompenzaci 
slabých stránek a ohrožení území pro stávající obyvatele a uživatelů území v generacích příštích.  

Předložený návrh územního plánu obce Hošťálkovy byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví. 
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V rámci tohoto posouzení nebyly u převážné většiny záměrů (návrhových ploch) zjištěny žádné potenciálně 
významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Významnější negativní dopad byl 
identifikován v případě vymezení návrhové plochy Z08 stanovené návrhem územního plánu jako plocha 
smíšená obytná. Tato plocha koliduje s ochranným pásmem vodního zdroje 1. stupně Hošťálkovy –
Vraclávek. Přestože se jedná o ochranné pásmo již nevyužívaného vodního zdroje, nedošlo ještě (dle 
vyjádření vodoprávního orgánu) ke zrušení ochranných pásem prameniště Hošťálkovy- Vraclávek a je tedy 
nutné respektovat požadavky na jejich ochranu. Toto je v návrhu územního plánu ošetřeno v podmínkách 
využití dané plochy.
Z těchto důvodů zvážit vypuštění této návrhové plochu z návrhu územního plánu a ponechat stávající stav 
(zemědělská půda), případně ji zařadit mezi územní rezervy, která bude využitelná až po případném zrušení 
ochranného pásma vodního zdroje a za předpokladu, že nedojde k významnému zásahu do významného 
krajinného prvku. Případně je možné tuto plochu překlasifikovat na plochu veřejné prostranství, veřejná 
zeleň, sídelní zeleň apod.

Potenciálně negativní vlivy byly identifikovány u některých dílčích záměrů. Jedná se o:

• Plocha Z01 - doporučujeme zvážit spíše vytvoření plochy veřejného prostranství, kde mohou být 
umístěny posezení, hrací prvky pro děti, zeleň aj. (Pozn.: Nebyl zde však identifikován negativní 
vliv na životní prostředí).

• Plocha Z27 - vymezena v bezprostřední blízkosti Kobylího potoka, který je dle o ochraně přírody a 
krajiny možno chápat jako významný krajinný prvek (vodní tok a údolní niva). Existuje zde tedy 
riziko negativního ovlivnění tohoto krajinného prvku. 

o Před realizací záměrů na této ploše je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody.

o Vzhledem k tomu, že není známá konkrétní podoba záměru, není možno míru ovlivnění 
jednoznačně posoudit. Vzhledem k možným rizikům zde doporučujeme zvážit redukci této 
plochy do větší vzdálenosti od toku.   

• Plocha RN v k.ú. Staré Purkartice - vzhledem k velikosti sjezdovky se nedají předpokládat 
významnější negativní dopady na životní prostředí. Vzhledem ke strmému svahu a úzkému profilu i 
v dolní části předpokládané sjezdovky existují pochybnosti, zda je tato lokalita vhodná ke sjezdování 
vzhledem k bezpečnosti a zdraví lidí. Konkrétní realizace sjezdovky a místa dojezdu budou 
předmětem navazujících řízení. Přesto již v této fázi doporučujeme s ohledem na realizovatelnost a 
zdraví lidí zvážit vypuštění této plochy z návrhu územního plánu. 

• Plochy sjezdovek a vleků obecně - bude nutné posouzení v rámci procesu EIA dle zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, a to v rámci zjišťovacího řízení. 

Realizací těchto opatření dojde ke zmírnění negativního působení územního plánu na životní prostředí a 
eliminaci rizik.  
Zároveň je zde nutno zdůraznit, že územní plán vymezuje plochy, konkrétní využití a způsob provozu není 
v řadě případů znám (např. plochy pro rekreaci apod.). Podrobnější hodnocení vlivů těchto konkrétních 
budoucích záměrů na vymezených plochách bude – pokud to bude vyplývat z požadavků zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – provedeno v rámci zjišťovacího řízení.  Celou řadu záměrů lze 
z hlediska vlivů na životní prostředí naopak hodnotit kladně.
Je možno konstatovat, že návrh územního plánu obce Hošťálkovy vytváří podmínky pro řešení řady 
aktuálních problémů v území a přes své omezené možnosti směřuje k zajištění harmonického, vyváženého a 
udržitelného rozvoje obce. 
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L. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 110370/2013 ze dne 14.8.2013 (doručeno dne 
16.8.2013)
STANOVISKO z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu územního plánu Hošťálkovy, ve variantě č. I
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s dle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů,

v y d á v á ,
k návrhu územního plánu Hošťálkovy - variantě č. I,

jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), pod názvem „Vyhodnocení vlivů návrhu 
územního plánu obce Hošťálkovy na udržitelný rozvoj území, Část A - Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí“ (dále jen "SEA vyhodnocení" (EKOTOXA s.r.o., květen 2013)),

s o u h l a s n é s t a n o v i s k o
z a d o d r ž e n í   n á s l e d u j í c í c h   p o d m í n e k :

1. Je nutné dohodnout se na řešení územního plánu s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, z 
důvodu jeho nesouhlasu s návrhem územního plánu, viz bod 7/ koordinovaného stanoviska krajského úřadu 
k návrhu ÚP Hošťálkovy – ve variantě I, č.j. MSK 81463/2013 ze dne 22.7.2013.

2. Plochu smíšenou obytnou Z08 vypustit anebo její případné využití podmínit zrušením ochranného pásma 
vodního zdroje.

Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 4.6.2013 oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Hošťálkovy 
spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětného územního plánu, jehož součástí je vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Předkladatelem je Městský úřad Krnov. Společné 
jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, se konalo 
dne 26.6.2013 na Městském úřadě Krnov. Dne 22.7.2013 vydal krajský úřad k návrhu územního plánu 
Hošťálkovy koordinované stanovisko (č.j. MSK 81463/2013).
Dne 1.8.2013 obdržel krajský úřad v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona žádost o stanovisko k návrhu 
ÚP Hošťálkovy dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro vydání tohoto stanoviska (stanoviska 
a vyjádření obdržená v rámci společného jednání o návrhu ÚP Hošťálkovy).
Návrh ÚP Hošťálkovy byl zpracován ve dvou variantách, každá varianta se v souladu s § 4 odst. 3 
stavebního zákona posuzuje samostatně. Toto stanovisko se vztahuje k variantě č. I návrhu, tj. varianta bez 
vymezení zastavitelné plochy výroby a skladování – se specifickým využitím (Z33, Z34, Z35) pro výrobu 
elektrické energie prostřednictvím větrných elektráren a zastavitelné plochy technické infrastruktury –
inženýrské sítě na vyvedení příkonu z větrných elektráren.
Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace na 
základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace (EKOTOXA a.s.r., duben 2013), SEA vyhodnocení 
(EKOTOXA s.r.o., květen 2013) a stanovisek a vyjádření uplatněných v rámci společného jednání o návrhu 
ÚP Hošťálkovy.
Krajský úřad obdržel stanoviska dotčených orgánů vydaných v rámci společného jednání o návrhu ÚP 
Hošťálkovy. Tato stanoviska byla převážně bez připomínek, až na stanovisko krajského úřadu, kde byl 
uveden nesouhlas v souvislosti s rozsahem záboru zemědělského půdního fondu a stanoviska Ministerstva 
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, kde je upozorňováno na nesprávně zakreslené výhradní 
ložisko.
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Krajský úřad konstatuje, že SEA vyhodnocení bylo provedeno v souladu se zákonem a zpracováno 
přiměřeně v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V 
předloženém SEA vyhodnocení je z porovnání obou variant dle návrhu územního plánu jednoznačné, že 
varianta č. I má z hlediska vlivů na životní prostředí menší vlivy na životní prostředí. Zpracovatel SEA 
vyhodnocení dále uvádí, že na základě celkového vyhodnocení předložený návrh ÚP obce Hošťálkovy 
nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí.
K podmínce č. 1 krajský úřad upozorňuje, že zastupitelstvo obce je při schvalování vázáno stanovisky 
dotčených orgánů, případně výsledkem řešení rozporů (§ 51 odst. 2 stavebního zákona).
Podmínka č. 2 vychází ze SEA vyhodnocení, kde byl u návrhové plochy Z08 identifikován potenciálně 
významně negativní vliv, a to díky jejímu vymezení do 1. ochranného pásma vodního zdroje, který je dle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
nepřípustný. V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je v návrhu ÚP uvedeno pro 
plochy smíšené obytné, v části nepřípustného využití: „Pro zastavitelnou plochu Z08 jakékoli využití této 
plochy v době platnosti OP vodního zdroje I. stupně.“ Plocha tedy může být realizována až v případě zrušení 
tohoto ochranného pásma vodního zdroje. Tím je významně negativním vlivům zamezeno. Plocha je zároveň 
vymezena v bezprostřední blízkosti Kobylího potoka, existuje tedy potenciální riziko negativního ovlivnění 
významného krajinného prvku dle zákona č. 114/1992 Sb. V SEA vyhodnocení je doporučeno tuto plochu z 
návrhu vypustit.
Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (č.j. MSK 131786/2011 ze dne 19.8.2011), 
kterým je v tomto případě krajský úřad, posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je EKOTOXA s.r.o. (duben 2013); zpracovatelem 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. je EKOTOXA s.r.o. (květen 2013), 
držitelem autorizace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je Dr. Ing. Milan 
Sáňka (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., č.j.: 
12171/1972/OPVŽP/96, prodlouženo č.j. 51744/ENV/11).
Upozornění:
Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po schválení územního plánu, 
jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 
uvedeného zákona.
Poučení:
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 115580/2013 ze dne 14.8.2013 (doručeno dne 
16.8.2013)
STANOVISKO z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu územního plánu Hošťálkovy, ve variantě č. 
II
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s dle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů,

v y d á v á ,
k návrhu územního plánu Hošťálkovy - variantě č. II,

jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), pod názvem „Vyhodnocení vlivů návrhu 
územního plánu obce Hošťálkovy na udržitelný rozvoj území, Část A - Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí“ (dále jen "SEA vyhodnocení" (EKOTOXA s.r.o., květen 2013)),
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s o u h l a s n é   s t a n o v i s k o
z a   d o d r ž e n í   n á s l e d u j í c í c h   p o d m í n e k :

1. V případě návrhu ploch pro výstavbu větrných elektráren nesmí být překročeny parametry uvedené ve 
stanovisku krajského úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb. č.j. MSK 13676/2012 ze dne 12.10.2012 k záměru 
„Výstavba větrných elektráren v k.ú. Vraclávek v obci Hošťálkovy“ a musí být splněny podmínky tohoto 
stanoviska.

2. Je nutné dohodnout se na řešení územního plánu s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, z 
důvodu jeho nesouhlasu s návrhem územního plánu, viz bod 7/ koordinovaného stanoviska krajského úřadu 
k návrhu ÚP Hošťálkovy – ve variantě II, č.j. MSK 81463/2013 ze dne 22.7.2013. 

3. Plochu smíšenou obytnou Z08 vypustit anebo její případné využití podmínit zrušením ochranného pásma 
vodního zdroje.

Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 4.6.2013 oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Hošťálkovy 
spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětného územního plánu, jehož součástí je vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Předkladatelem je Městský úřad Krnov.
Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
se konalo dne 26.6.2013 na Městském úřadě Krnov. Dne 22.7.2013 vydal krajský úřad k návrhu územního 
plánu Hošťálkovy koordinované stanovisko (č.j. MSK 81463/2013).
Dne 1.8.2013 obdržel krajský úřad v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona žádost o stanovisko k návrhu 
ÚP Hošťálkovy dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro vydání tohoto stanoviska (stanoviska 
a vyjádření obdržená v rámci společného jednání o návrhu ÚP Hošťálkovy).
Návrh ÚP Hošťálkovy byl zpracován ve dvou variantách, každá varianta se v souladu s § 4 odst. 3 
stavebního zákona posuzuje samostatně. Toto stanovisko se vztahuje k variantě č. II návrhu, tj. s vymezením 
zastavitelné plochy výroby a skladování – se specifickým využitím (Z33, Z34, Z35) pro výrobu elektrické 
energie prostřednictvím větrných elektráren a zastavitelné plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 
na vyvedení příkonu z větrných elektráren.
Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace na 
základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace (EKOTOXA a.s.r., duben 2013), SEA vyhodnocení 
(EKOTOXA s.r.o., květen 2013) a stanovisek a vyjádření uplatněných v rámci společného jednání o návrhu 
ÚP Hošťálkovy.
Krajský úřad obdržel stanoviska dotčených orgánů vydaných v rámci společného jednání o návrhu ÚP 
Hošťálkovy. Tato stanoviska byla převážně bez připomínek, až na stanovisko krajského úřadu, kde byl 
uveden nesouhlas v souvislosti s rozsahem záboru zemědělského půdního fondu a stanoviska Ministerstva 
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, kde je upozorňováno na nesprávně zakreslené výhradní 
ložisko.
K variantě č. II bylo dále vydáno nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody – Městského úřadu Krnov, 
odboru životního prostředí, z důvodu návrhu ploch pro výstavbu větrných elektráren. Krajský úřad 
konstatuje, že SEA vyhodnocení bylo provedeno v souladu se zákonem a zpracováno přiměřeně
v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V předloženém SEA 
vyhodnocení je z porovnání obou variant dle návrhu územního plánu jednoznačné, že varianta č. I má z 
hlediska vlivů na životní prostředí menší vlivy na životní prostředí. Negativní vlivy u varianty č. II jsou 
především zásah do krajinného rázu (středně silný – únosný), k čemuž je nutno přidat nesoulad se Studií 
možnosti umístění větrných elektráren na území ORP Krnov, která uvádí, že výstavbu větrných elektráren 
nedoporučuje. Dílčí méně významné vlivy lze předpokládat u ornitofauny a současně také při samotné stavbě 
větrných elektráren (zásahy do zeleně, samotné budování staveb apod.). Zpracovatel SEA vyhodnocení 
nicméně uvádí, že varianta č. II je při splnění podmínek stanovených ve stanovisku EIA akceptovatelná.
V souvislosti s výše uvedeným krajský úřad stanovil podmínku č. 1 tohoto stanoviska, ke které dále uvádí:
K záměru „Výstavba větrných elektráren v k. ú. Vraclávek v obci Hošťálkovy“ bylo vydáno souhlasné 
stanovisko krajského úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. EIA), pod č.j. MSK 13676/2012 ze dne 
12.10.2012 (vydáno dne 31.10.2012). V rámci tohoto stanoviska je doporučena dílčí varianta záměru 



Územní plán Hošťálkovy– odůvodnění opatření obecné povahy

                                                                                                 

Strana 84 (celkem 107)odůvodnění opatření obecné povahy

výstavby elektráren č. 1, která předpokládá výstavbu 3 větrných elektráren o výšce tubusu 105 metrů. Tyto 
parametry nesmí být překročeny.
Co se týče uložení kabelové přípojky je (pokud to bude z technického hlediska možné) preferována varianta 
provedení kabelového vedení bez zásahu do PR Krasovský kotel. V případě vedení přípojky okrajovým 
cípem PR Krasovský kotel jsou ve stanovisku uvedeny podmínky, za kterých je toto přípustné. Celkem je ve 
stanovisku uvedeno 45 podmínek souhlasného stanoviska, které je nutno dodržet.
K podmínce č. 2 krajský úřad upozorňuje, že zastupitelstvo obce je při schvalování vázáno stanovisky 
dotčených orgánů, případně výsledkem řešení rozporů (§ 51 odst. 2 stavebního zákona).
Podmínka č. 3 vychází ze SEA vyhodnocení, kde byl u návrhové plochy Z08 identifikován potenciálně 
významně negativní vliv, a to díky jejímu vymezení do 1. ochranného pásma vodního zdroje, který je dle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
nepřípustný. V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je v návrhu ÚP uvedeno pro 
plochy smíšené obytné, v části nepřípustného využití: „Pro zastavitelnou plochu Z08 jakékoli využití této 
plochy v době platnosti OP vodního zdroje I. stupně.“ Plocha tedy může být realizována až v případě zrušení 
tohoto ochranného pásma vodního zdroje. Tím je významně negativním vlivům zamezeno. Plocha je zároveň 
vymezena v bezprostřední blízkosti Kobylího potoka, existuje tedy potenciální riziko negativního ovlivnění 
významného krajinného prvku dle zákona č. 114/1992 Sb. V SEA vyhodnocení je doporučeno tuto plochu  z 
návrhu vypustit.
Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (č.j. MSK 131786/2011 ze dne 19.8.2011), 
kterým je v tomto případě krajský úřad, posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je EKOTOXA s.r.o. (duben 2013); zpracovatelem 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. je EKOTOXA s.r.o. (květen 2013), 
držitelem autorizace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je Dr. Ing. Milan 
Sáňka (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., č.j.: 
12171/1972/OPVŽP/96, prodlouženo č.j. 51744/ENV/11).
Upozornění:
Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po schválení územního plánu, 
jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 
uvedeného zákona.
Poučení:
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.

M. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 
ZOHLEDNĚNY NEBYLY

V této části je uvedeno pouze zohlednění stanoviska k variantě č. 1 návrhu Územního plánu 
Hošťálkovy, neboť na základě Usnesení č. 16 ze zasedání Zastupitelstva obce Hošťálkovy, které se 
konalo dne 14.10.2013, byla pod bodem 5. jako nejvýhodnější varianta pro zpracování výsledného 
návrhu ÚP Hošťálkovy vybrána  varianta č. 1

K podmínce č. 1 stanoviska Krajského úřad Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 110370/2013 ze dne 
14.8.2013 (doručeno dne 16.8.2013)

Na základě vydání nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF se uskutečnilo dne 13.8.2013 jednání 
k řešení rozporu ve věci návrhu Územního plánu Hošťálkovy, které se konalo na Krajském úřadě 
Moravskoslezského kraje za účasti zástupců  orgánu pro ochranu zemědělského půdního fondu, nadřízeného 
orgánu územního plánování, pořizovatele a obce Hošťálkovy.
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V průběhu jednání byly opětovně projednány požadavky a potřeby obce, rozsah a potřeba ploch uvedených 
v návrhu územního plánu, částečně byly zohledněny plochy, které byly převzaty z platné předchozí územně 
plánovací dokumentace. 
Na jednání bylo dohodnuto následující:

- Z návrhu budou vyřazeny  tyto zastavitelné plochy – Z07, Z17, Z13,Z11 a Z 20.
-  U plochy Z30/RH a Z 31 nebudou plochy sjezdovek  vyhodnocovány jako zábor ZPF.  V mapovém 

podkladu budou pouze  graficky vyznačeny, součástí záboru budou pouze nezbytná technická 
opatření záboru.

Současně byla prověřena využitelnost navržených zastavitelných ploch  navržena v textové části  územního 
plánu  v kap. I.1.c.  Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně   v bodě 2. Vymezení zastavitelných ploch (v tabulce), kde byly dohodnuty úpravy u těchto 
ploch:

- u plochy Z08 , kde byl původně navržen  max. počet RD 2 se počet RD zvyšuje na 3;
- u plochy Z18, kde byl původně navržen  max. počet RD 5 se počet RD zvyšuje na 7;
- plochy Z23, kde byl původně navržen max. počet RD 3 se počet RD zvyšuje na 4.

Po provedení výše uvedených úprav projektantem bude pořizovatelem před  řízením o návrhu územního 
plánu opatřeno souhlasné stanovisko orgánu ochrany ZPF.

K podmínce č. 2 stanoviska Krajského úřad Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 110370/2013 ze dne 
14.8.2013 (doručeno dne 16.8.2013)

Plocha Z08 – je zastavitelnou plochou  smíšenou obytnou  SO. V textové části návrhu územního plánu je 
v kap. I.1.f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným ……. V bodě 3. Podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití v tabulce  pro plochu SO – Plochy smíšené obytné  v části „ Nepřípustné 
využití“ uveden text cituji „Pro zastavitelnou plochu Z08 jakékoliv využití této plochy v době platnosti OP 
vodního zdroje I. Stupně“. Na základě projednání tohoto požadavku  s projektantem byl upraven i  text ve 
výše uvedené tabulce  v části „podmíněně přípustné využití“. 

N. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ   

Rozhodnutí o námitkách uplatněných k řízení o návrhu Územního plánu Hošťálkovy

Jaromír Haladěj, Chomýžská 25, 794 01 Krnov
Jiří Bitomský, Krásné Loučky 201 794 01 Krnov
Znění námitky, cituji:
„S odvoláním na § 52,odst.2 a 3 Stavebního zákona se touto formou obracíme na nadepsaný odbor MěÚ 
Krnov s námitkou a důrazným nesouhlasem s rozhodnutím zastupitelstva a tím i obce Hošťálkovy k podpoře 
varianty A(bez Vte) Územního plánu.
Jsem toho názoru, že obec nejednala v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci s investorem, firmou 
Ostwind-cz, jenž dlouhodobě připravuje velice úspěšně projekt výstavby 3 VtE na našich pozemcích 
v lokalitě Kotel, v k.ú. Vraclávek. Jedná se o pozemky p.č. 927,600 a 949/2.
Investorovi jsme se písemnou formou zavázali k využití našich pozemků a obec toto rozhodnutí vždy 
respektovala bez připomínek a výhrad po celou dobu vývoje projektu.
Žádáme Vás tímto o důležité zvážení všech návrhů a rozhodnutí, která povedou k dalším negativním 
stanoviskům již zdárně rozpracovanému projektu nadepsaného záměru investora.
Odvolání se, že projekt není v souladu se ZÚR MSK považujeme v současné době její neplatnosti za 
obyčejnou výmluvu a úřednicky nevyřešenou malichernost. Kolik roků se ještě budou úředníci MSK 
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vymlouvat na rozpracování ZÚR a vybírání variant dle různých studii, které si nechali vyhotovit na 
zakázku?“

Společná námitka pana Jaromíra Haladěje, nar. 3.2.1957, bytem Chomýžská 25, 794 01 Krnov a pana 
Jiřího Bitomského, nar. dne 17.5.1958, bytem Krásné Loučky 201, 794 01 Krnov týkající se nesouhlasu 
s rozhodnutím zastupitelstva a tím i obce Hošťálkovy k podpoře varianty A (bez Vte) Územního plánu, 
se zamítá.

Odůvodnění:
Městský úřad  Krnov, odbor regionálního rozvoje (dále jen „pořizovatel“) dle §  6 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje na žádost obce Hošťálkovy územní plán  Hošťálkovy. 
Pořizovatel oznámil podle § 52 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., o správním řízení, 
ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen “správní řád”) zahájení řízení o Územním plánu Hošťálkovy a 
konání veřejného projednání  upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Hošťálkovy. Veřejné 
projednání  upraveného a posouzeného  návrhu Územního plánu  Hošťálkovy s odborným výkladem se 
konalo  ve středu  dne 19. března 2014 od 16:00 hod. v Kulturním domě v Hošťálkovech. Upravený a 
posouzený návrh územního plánu (dále též jen "návrh ÚP") a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
byl vystaven v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení výše uvedeného  oznámení do dne 
konání veřejného projednání  na Obecním úřadu Hošťálkovy a na Městském úřadě Krnov, odboru 
regionálního rozvoje. Dále byl upravený a posouzený návrh ÚP Hošťálkovy a Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území ve stejné lhůtě k nahlédnutí na webových stránkách města Krnov  (www.krnov.cz
pod odkazem „územní plánování“ - „Projednávaná ÚPD“) a obce Hošťálkovy (www.hostalkovy.cz pod 
odkazem „územní plán“) .

Podání nazvané „Územní plán Hošťálkovy- Písemná námitka – ID:ndgbdc9,zn:Mukrn/201404964/RR/VE/Pi 
ze dne 7.2.2014“, které společně uplatnili  pánové Jaromír Haladěj a Jiří Bitomský,  bylo doručeno 
pořizovateli dne 12.2.2014. Jedná se o podání, které bylo uplatněno dle § 52 odst. 3 stavebního zákona 
v zákonem stanovené lhůtě. Vzhledem k tomu, že výhrady k návrhu územního plánu vznášejí vlastníci 
nemovitostí (pozemků parc.č. 927,600 a 949/2 v k.ú. Vraclávek), jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být přímo dotčeny, jedná se o podání námitky ve smyslu ustanovení § 175 odst. 5 správního řádu a § 
52 odst. 2 stavebního zákona. 
Námitka proti návrhu Územního plánu Hošťálkovy obsahuje náležitosti podle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona:

- námitka byla podána písemně; 
- obsahuje odůvodnění; 
- byť nejsou v  námitce doloženy  údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, opatřil 

si správní orgán tyto údaje úřadní činností ( výpisem z katastru nemovitostí prokazující stav 
evidovaný k datu 4.3.2014), z nichž vyplývá, že každý z namítající  vlastní ½ podíl dotčených 
pozemků. 

- v  námitce je uvedeno, že namítajícím se jedná o jejich pozemky parc. č. 927, 600 a 949/2 v k.ú. 
Vraclávek, toto považuje správní orgán  za vymezené území dotčené námitkou

- dle ustanovení §  37 odst. 2  správního řádu  je z podání patrno, kdo je činí (Jaromír Haladěj, Jiří 
Bitomský), které věci se týká (návrhu ÚP Hošťálkovy)  co navrhuje (nesouhlas s rozhodnutím 
zastupitelstva a tím i obce Hošťálkovy k podpoře varianty A (bez Vte) Územního plánu). V podání 
jsou uvedena jména a příjmení podatelů a místa trvalého pobytu; data narození si opatřil správní 
orgán úřední činností ( z výpisu KN). 

K nesouhlasu s rozhodnutím zastupitelstva a tím i obce Hošťálkovy k podpoře varianty A (bez Vte) 
Územního plánu 
Působnost ve věcech územního plánování (kompetence, vzájemné vztahy a podmínky součinnosti 
konkrétních orgánů územního plánování) upravují ustanovení § 5 – 12 stavebního zákona).
Rozdělení působnosti na úseku územního plánování je následující 
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a) v přenesené působnosti vykonávají obecní  a krajské úřady odbornou administrativní činnost 
spojenou s pořizováním  územně plánovací dokumentace (řešení rozporů mezi stanovisky dotčených 
orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů, příprava podkladů pro 
rozhodování zastupitelstvem obcí a krajů v samostatné působnosti, zajišťují zpracování územně 
plánovací dokumentace autorizovanými osobami atd. (dále jen „pořizovatel“) 

b) v samostatné působnosti volené reprezentace územních samospráv rozhodují o podmínkách rozvoje 
území (zda pořídit územně plánovací dokumentaci, schvalují její zadání, rozhodují o výběru varianty 
řešení územně plánovací dokumentace a schvalují územně plánovací dokumentace).

K uvedené námitce nesouhlasu s rozhodnutím zastupitelstva k podpoře varianty A (bez VTE)  je tedy 
nutno upřesnit následující :
V případě pořizování územního plánu Hošťálkovy  je:
Městský úřad Krnov :

- je úřadem územního plánování -  § 6 odst. 1 ,
- který v přenesené  působnosti  - podle § 6 odst. 1 písmeno c)-  pořizuje  územní plán na žádost 

obce (obce Hošťálkovy), která se nachází  v jeho správním obvodu - pořizovatel 
Zastupitelstvo obce (obce Hošťálkovy)  podle § 6 odst. 5 stavebního zákona

a) rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu 
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování  návrhu územního plánu 
c) vydává v samostatné působnosti územní  plán 

Zpracovatel – projektant územně plánovací dokumentace
- dle ust.  § 158  odst. 1 stavebního zákona je  zpracování územně plánovací dokumentace vybranou 
projektovou činností  ve výstavbě, tj. činností, jejíž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě 
-  mohou takové činnosti vykovávat pouze osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle  zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání  autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších přepisů.
Projektantem územního plánu je ing. arch. Petr Malý – autorizovaný architekt pro obor územní plánování - č. 
autorizace : ČKA 1660   
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že námitka je nedůvodná. Při pořizování  územně plánovací 
dokumentace nemohl Městský úřad Krnov, který v tomto případě vykonával v rámci přenesené působnosti 
funkci administrátora celého procesu – tedy  pořizovatele ÚPD, zasahovat do rozhodování v samostatné 
působnosti, které je stavebním zákonem svěřeno územní samosprávě obce Hošťálkovy, tedy zastupitelstvu 
obce. 
Podle stavebního zákona a ustálené judikatury je zřejmé, že není nárok na provedení změny funkčního 
využití v územním plánu, tj. nelze se domáhat bez vážných důvodů konkrétního řešení územního plánu. 
Pokud zastupitelstvo rozhodne o výběru varianty, jak se stalo v tomto případě, učinilo tak s vědomím si 
zodpovědnosti za rozvoj území obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů.
Z materiálního hlediska lze námitku považovat jako požadavek na vymezení ploch pro větrné elektrárny.  
Další důvody, proč není námitce vyhověno jsou podrobněji uvedeny dále v textu reagujícím na předmětné 
podání. 

K názoru namítajících, „že obec nejednala v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci s investorem, 
firmou Ostwind-cz, jenž dlouhodobě připravuje velice úspěšně projekt výstavby 3 VtE na našich pozemcích 
v lokalitě Kotel, v k.ú. Vraclávek. Jedná se o pozemky p.č. 927,600 a 949/2“ je nutné konstatovat, že vlastní 
závazkový vztah mezi budoucím investorem v území  a obcí není předmětem řešení územního plánu. 
Územní plán v souladu s cíly a úkoly územního plánování rozvíjí řešení politiky územního rozvoje (zde 
Politika územního rozvoje ČR 2008) a zásad územního rozvoje (Zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje). Na smluvní závazky obce je pak nutné nahlížet jako na akt, který by mohl 
signalizovat budoucí chování obce, ale nelze jej vymáhat územním plánem.  Pokud nedojde k naplnění 
závazků z libovolné smlouvy, je nutné důsledky takového chování řešit v intencích smlouvy a nikoli 
územním plánem.
Z hlediska rozhodování obce je nutné respektovat její právo na samosprávu a již zmiňovanou zodpovědnost 
obce za rozvoj svého území. Při posuzování vymáhání si respektování smlouvy je třeba v analogii 
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přihlédnout k tomu, že zastupitelstvo obce je při svém rozhodování  (schvalování  varianty řešení podle § 51 
odst. 2 stavebního zákona) vázáno výsledky projednání ( je vázáno  stanovisky dotčených orgánů).

K odůvodnění namítajících, že  se investorovi písemnou formou zavázali k využití našich pozemků a obec 
toto rozhodnutí vždy respektovala bez připomínek a výhrad po celou dobu vývoje projektu.
Žádáme Vás tímto o důležité zvážení všech návrhů a rozhodnutí, která povedou k dalším negativním 
stanoviskům již zdárně rozpracovanému projektu nadepsaného záměru investora.
To, že se namítající zavázali investorovi k využití jejich pozemků je věc jejich a  investora.
Ze stavebního zákona ani jiných právních předpisů nevyplývá právní nárok na vymezení pozemku jako 
zastavitelné plochy. To potvrzuje také rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu (v dnešní době 
krajských soudů), který dospěl k následujícím závěrům, např. v rozsudku č. j. 7 Ao 5/2011 – 103 ze dne 2. 2. 
2012: „V prvé řadě je třeba uvést, že nárok na změnu způsobu využití pozemku v rámci územního plánování 
nelze dovodit ze žádného právního předpisu, bez ohledu na to, jaký je podíl konkrétního vlastníka na území 
řešeném územním plánem. Skutečnost, že není nárok na změnu funkčního využití pozemku již judikoval 
Nejvyšší správní soud v několika rozsudcích (např. v rozsudku ze dne 26. 5. 2010, č. j. 8 Ao 1/2007 - 106, a 
ze dne 11. 9. 2008, č. j. 8 Ao 2/2008 - 151).“

K  zapracování záměru vymezení ploch pro VTE:
Návrh zadání územního plánu byl zpracován  na základě Územně analytických podkladů  pro správní obvod 
Městského úřadu Krnov a doplňujících průzkumů a rozborů, zpracovaných EKOTOXOU, s.r.o v souladu 
s ustanovením § 47 stavebního zákona a přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v lednu 2011. 
Byl projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona. Pořizovatel zajistil zveřejnění oznámení o 
zahájení projednávání návrhu zadání na úředních deskách OÚ Hošťálkovy  a MěÚ Krnov, zveřejnění návrhu 
zadání na webových stránkách města Krnov a  obce Hošťálkovy a  zaslal návrh zadání   v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci 
Hošťálkovy jednotlivě spolu s oznámením o zahájení projednávání zadání Územního plánu Hošťálkovy  ze 
dne  1.2.2011. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ Hošťálkovy od 1.2.2011 do 10.3.2011 a na 
úřední desce MěÚ Krnov od 4.2.2011 do 10.3.2011. Návrh zadání byl  vystaven k veřejnému nahlédnutí  od 
7.2.2011 do 9.3.2011.
Na základě výsledků projednávání (uplatněných požadavků a podnětů)  upravil pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem  návrh zadání územního plánu Hošťálkovy. Vzhledem k tomu, že po projednání 
vyšlo najevo, že pořizovateli nebyly předány všechny dostupné podklady a podněty pro zpracování zadání ( 
mimo jiné i požadavek na zapracování návrhu ploch pro VTE ), bylo zadání nově doplněno o tyto podněty, 
změny v zadání byly vzaty na vědomí v zastupitelstvu obce (pod bodem 22. Usnesení č. 2 z 6.6.2011 ) a 
následně na základě žádosti obce Hošťálkovy ze dne 21.6.2011  bylo doplněné zadání nově projednáno 
v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona. 
Na základě výsledků projednávání (uplatněných požadavků a podnětů)  upravil pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem  návrh zadání územního plánu Hošťálkovy a  předložil jej zastupitelstvu ke schválení 
ve dvou variantách.
Varianta A. Zadání – neobsahuje požadavek  pod bodem 28.2 d)  uvedený v projednávaném návrhu zadání 
, týkající se prověření možnosti vymezení ploch pro výstavbu 3 větrných elektráren…… Požadavek na 
vypuštění  tohoto  bodu  uplatnil v rámci projednávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 
územního plánování, stavebního řádu a kultury 
Varianta B. Zadání- požadavek pod bodem 28.2 d)  uvedený v projednávaném návrhu zadání, týkající se 
prověření možnosti vymezení ploch pro výstavbu 3 větrných elektráren……byl v zadání ponechán.
Tyto dvě varianty zadání byly předkládány zastupitelstvu k rozhodnutí, neboť při prvním projednávání 
návrhu zadání byl právě obcí uplatněn požadavek na  prověření možnosti vymezení ploch pro výstavbu 3 
větrných elektráren… . Zde je nutné zdůraznit, že do novely stavebního zákona zákonem č. 350/2012 Sb., 
nemohl územní plán obsahovat záležitosti nadmístního významu. Větrné elektrárny pak záležitosti 
nadmístního významu nesporně jsou, což potvrdila i ustálená judikatura. Zadání  Územního plánu 
Hošťálkovy bylo schváleno Usnesením č. 4  pod bodem 14. ze dne 8.9.2011. 
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V zadání územního plánu schváleném zastupitelstvem obce Hošťálkovy bylo v bodě 28.2.d) uvedeno, cituji : 
„prověřit možnost vymezení ploch pro výstavbu 3 větrných elektráren o celkové výšce 150m (dále jen VTE) 
v k.ú. Vraclávek na parcelách č. 927 (VTE1), 600 (VTE2), 949/2 (VTE3) pro stanoviště větrných elektráren a 
pro rotorovou plochu k VTE3 na parc. č. 943/3, 950/3, 949/4 a 950/1 včetně vyvedení el. příkonu do sítě „.
Prověření možnosti vymezení ploch pro 3 VTE bylo v návrhu ÚP Hošťálkovy splněno. Návrh Územního 
plánu Hošťálkovy byl vzhledem k výše novele stavebního zákona a její účinnosti ke dni 1.1.2013, kterou 
bylo zrušeno řešení variant v konceptu územního plánu a dále s ohledem na ustanovení § 43 odst. 1 
stavebního zákona, který po předmětné novele  umožňuje, aby záměry nadmístního významu, ač nejsou 
řešeny v ZÚR MSK, byly součástí územního plánu, zpracován ve dvou variantách, které se od sebe lišily 
pouze tím, že ve variantě 2 byly navrženy plochy VX- Plochy výroby a skladování- se specifickým využitím 
pro VTE  a plocha TI technické infrastruktury na vyvedení výkonu z těchto zařízení.
Variantní návrh ÚP byl v souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona projednán při společném jednání 
s dotčenými orgány, krajským úřadem i sousedními obcemi, které jim pořizovatel oznámil č.j: Mukrn 
/201323943/RR/VE/Pi ze dne 3.6.2013 a které se uskutečnilo dne 26.června 2013 na MěÚ Krnov.
Současně  byl návrh územního plánu   včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
doručen  v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou ( 
Mukrn/201323949/RR/VE/Pi ze dne 3.6.2013). V této veřejné vyhlášce bylo uvedeno také ustanovení § 50 
odst. 3 stavebního zákona, podle něhož může každý do 30ti dnů ode dne doručení uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky a současně  zde bylo uvedeno, že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží
(připomínky namítajících nebyly  ve stanovené lhůtě uplatněny). V rámci společného jednání s dotčenými 
orgány a na základě doručení návrhu územního plánu veřejnou vyhláškou  byly u pořizovatele uplatněny 
stanoviska dotčených orgánů a připomínky. Výsledky projednání, řešení rozporu  a vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území  a stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které jsou 
vyhodnoceny v textové části odůvodnění územního plánu, byly podkladem pro návrh rozhodnutí o výběru 
výsledné varianty řešení návrhu ÚP. 
S variantou 2  návrhu ÚP Hošťálkovy (tedy s variantou, která obsahovala návrh vymezení ploch  pro VTE) 
vyslovil odůvodněný nesouhlas věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, což je ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona dotčený orgán, obsah jehož stanoviska je závazný pro opatření 
obecné povahy (územní plán se vydává formou opatření podle stavebního zákona). Také  Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, který posuzoval návrh ÚP Hošťálkovy z hledisek zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou územního rozvoje, ve svém stanovisku podle § 
50 odst. 7 stavebního zákona  mimo jiné uvedl, že záměr na realizaci větrných elektráren ovlivní území s 
ohledem na širší vztahy a  varianta II není v souladu se ZÚR MSK, proto krajský  úřad ve smyslu ust. § 43 
odst. 1 vylučuje možnost řešení předmětných záměrů uvedených ve variantě II návrhu ÚP bez jejich 
koordinace a projednání v ZÚR MSK a nesouhlasí s variantou II návrhu ÚP, proto Zastupitelstvo obce 
Hošťálkovy v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 stavebního zákona schválilo Usnesením č. 16 ze zasedání 
zastupitelstva obce Hošťálkovy, které se konalo dne 14.10.2013  pod bodem 5. jako nejvýhodnější variantu 
pro zpracování výsledného návrhu ÚP Hošťálkovy  variantu č. 1. 

Není sporu, že  namítající schválením varianty 1  Územního plánu Hošťálkovy (tedy bez vymezení ploch 
VX- Plochy výroby a skladování- se specifickým využitím pro VTE  a plochy TI technické infrastruktury na 
vyvedení výkonu z těchto zařízení), nebudou  na svých právech zkráceni, protože výše uvedené pozemky ve 
vlastnictví namítajících jsou vedeny v katastru nemovitostí jako trvalé travní porosty a návrhem zemního 
plánu jsou  tyto pozemky součástí ploch zemědělských NZ (pozemky parc.č. 600 a  927 v k.ú. Vraclávek), 
které zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury  a ploch  smíšených nezastavěného území - NS ( pozemek parc.č. 949/2 v k.ú. Vraclávek), 
které zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, louky a 
pastviny, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, 
dále i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. 

Odvolání se, že projekt není v souladu se ZÚR MSK považujeme v současné době její neplatnosti za 
obyčejnou výmluvu a úřednicky nevyřešenou malichernost. 
Zásady územního rozvoje  ( dále jen „ZÚR“) dle ustanovení § 36 stavebního zákona mimo jiné stanoví 
zejména  základní požadavky na účelné a hospodárné  uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory 
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nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně 
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo 
alternativách změn jejich využití. ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a 
úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a 
koordinují územně plánovací činnost obcí. ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, 
regulačních plánu a pro rozhodování v území.
To, že namítající uvádějí, že v současné době jsou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ( dále 
jen „ZÚR MSK“) neplatné  je mylná a zavádějící informace. ZÚR MSK byly  sice několikrát  napadeny 
žalobou nicméně jsou stále platné. V souvislosti s regulací umisťování VTE byly ZÚR MSK napadeny 
žalobou u Nejvyššího správního soudu, který  zrušil dne 16.6.2011 po č. 7Ao2/2011-202 jejich část, 
regulující možnost umisťování větrných elektráren a staveb, které svými plošnými nebo vertikálními 
parametry vytvářejí nové pohledové bariéry a dominanty v krajině.
 Z rozsudku a také z jeho odůvodnění vyplývá následující:
Rozsudkem nejvyššího správního soudu bylo zrušeno pouze několik dílčích bodů ZÚR MSK, ve kterých 
byla obsažena kritéria pro ochranu krajiny Moravskoslezského kraje ( dále jen „ kraj“), jeho přírodních a 
kulturních hodnot a s těmito body související výkres. Tato část obsahovala rovněž obecná pravidla pro 
umisťování větrných elektráren (VTE).
V odůvodnění rozsudku soud opakovaně zdůraznil, že kraj je nesporně oprávněn stanovovat pravidla pro 
ochranu krajiny a pro umisťování VTE, pouze zvolil příliš přísnou regulaci, aniž uvedl dostatečné důvody 
pro stanovenou striktní regulaci.
Soud dal kraji za pravdu,v tom,  že VTE je třeba považovat za stavby nadmístního významu a tedy za 
způsobilé předměty regulace v zásadách územního rozvoje. Ve vazbě na související judikaturu Nejvyššího 
správního soudu (viz rozsudek čj: 1Ao 1/2009- 185, v němž se uvádí: Vymezení těchto ploch nadmístního 
významu je pro pořizování územním plánů obcí závazné ve dvojím  smyslu: pozitivním a negativním. 
V pozitivním smyslu jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací vymezené  rozvojové plochy 
nadmístního významu  pro územní plány obcí závazné tak, že obec je povinna tyto rozvojové plochy vymezené 
v nadřazené dokumentaci respektovat a vymezit je i ve svém územním plánu. V negativním smyslu jsou 
závazné tak, že obec ve svém územním plánu nemůže vymezit rozvojové plochy nadmístního významu, které 
v nadřazené územně  plánovací dokumentaci nejsou. Obec je však oprávněna vymezit ve svém územním 
plánu rozvojové plochy místního významu volně dle svého uvážení tento závěr plyne ze samotné povahy 
hierarchie územního plánování. „Republikové“, tedy celostátní priority územního plánování a plochy a 
koridory republikového, tedy celostátního a mezinárodního významu( srov. § 32 odst. 1 písm. a a d) 
stavebního zákona) vymezuje vláda v politice územního rozvoje. Tyto plochy a koridory jsou závazné pro 
zásady územního rozvoje vydávané na úrovni krajů (§ 31 odst. 4 stavebního zákona)Naopak  kraj a jenom 
kraj může v zásadách územního rozvoje rozhodovat o vymezení ploch a koridorů nadmístního významu ( § 36 
odst. 1 stavebního zákona), které jsou opět závazné pro územní plány obcí (§ 36 odst. 5 stavebního zákon). 
To, že o vymezení ploch nadmístního významu, s nimiž nadřazená územně plánovací dokumentace nepočítá, 
nesmí rozhodovat samostatně obec ve svém územním plánu, vyplývá i z definice plochy nadmístního významu 
obsažené v § 2  odst. 1 písm.  h): plocha, která svým významem, dosahem nebo využitím ovlivní území více 
obcí. Obec sama nemůže přirozeně svým územním plánem stanovovat plochy, kterými by  buď přímo zasáhla 
do územního obvodu jiných obcí nebo by je významně  ovlivnila. Sousední obce ostatně mohou do 
schvalování územního plánu obce zasahovat pouze ve velmi omezené míře a jejich výhrady proti návrhu 
územního plánu  spadají do kategorie  pouhých připomínek ( § 50 odst. 2 stavebního zákona).Vymezení 
takových ploch je tedy ve výlučné kompetenci kraje nebo, pokud jde o plochy republikového nebo 
mezinárodního významu, vlády.

Jestliže stavby  VTE mají nadmístní  význam, pak tedy logicky mají nadmístní charakter také plochy  
vymezované územními plány pro VTE. Z judikatury nejvyššího správního soudu jednoznačně vyplývá, že 
záležitosti nadmístního významu související s ochranou a rozvojem hodnot území kraje  svěřuje zákon do 
působnosti  orgánu kraje, nikoliv obcí.

Do doby, než Kraj ZÚR MSK aktualizuje a chybějící část týkající se VTE nahradí novou úpravou, 
není výstavba VTE, respektive vymezování ploch pro VTE v územních plánech, na jeho území možná. 
Důvodem je rozpor těchto aktivit se ZÚR MSK po zrušení jejich částí. Jak je uvedeno ve výše zmíněném 
rozsudku.
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Vzhledem k novele stavebního zákona zákonem č. 350/2012 Sb. (účinnost od 1.1.2013) došlo  
k posunu a to v tom, že v ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona byl vložen text , cituji:

„Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje  mohou být 
součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodů významných 
negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí .“
 Na základě výše uvedené novely stavebního zákona byl návrh ÚP zpracován ve dvou variantách, které se od 
sebe lišily pouze tím, že ve variantě 2. byly oproti varianty 1. vymezeny plochy nadmístního významu  VX-
Plochy výroby a skladování- se specifickým využitím pro VTE  a plocha TI technické infrastruktury na 
vyvedení výkonu z těchto zařízení.
Krajský úřad ve svém stanovisku ze dne 22.8.2013 č.j.MSK 110369/2013 nevyloučil významný negativní 
vliv předmětných ploch na území sousedních obcí. Tím nevznikla možnost využít novelizované ustanovení 
stavebního zákona a v územní plánu řešit plochy pro VTE jako záležitosti nadmístního významu.

Kolik roků se ještě budou úředníci MSK vymlouvat na rozpracování ZÚR a vybírání variant dle různých 
studii, které si nechali vyhotovit na zakázku?“
Jak je již výše uvedeno ZÚR MSK jsou stále platné, rozpracovaná je jejich aktualizace, a to na základě 
Zprávy o uplatňování ZÚR MSK, která byla schválena zastupitelstvem kraje  5.9.2012 usnesením č. 
25/2512.  Vzhledem k tomu, že v odůvodnění  výše uvedeného rozsudku Nejvyšší správní soud opakovaně 
zdůraznil, že kraj je nesporně oprávněn stanovovat pravidla pro ochranu krajiny a pro umisťování VTE, 
pouze zvolil příliš přísnou regulaci, aniž uvedl dostatečné důvody pro stanovenou striktní regulaci, byly 
krajským úřadem k nápravě tohoto postupu pořízeny územně plánovací podklady - územní studie, a to:

- Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (květen 2013), jejímž 
cílem je vytvoření relevantního podkladu pro zpracování následné územně plánovací 
dokumentace. Výsledky studie budou sloužit pro aktualizaci ZÚR MSK a pro důsledné 
vymezení specifických krajin ve smyslu Evropské úmluvy o krajině a pro stanovení cílových 
charakteristik pro každou z identifikovaných krajin. Úkolem studie je identifikace krajinných 
oblastí (dle zadání MSK „oblastí krajinného rázu“) na území Moravskoslezského kraje, 
vymezení jejich přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, stanovení cílových charakteristik 
krajiny a návrh nástrojů k zajištění ochrany nalezených hodnot a dosažení stanovených cílů.

- Územní studie Vyhodnocení posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných 
a prostorových rozměrů v krajině Moravskoslezského kraje (2013), jejímž cílem je vyhodnocení 
vhodnosti umístění záměrů velkých výškových a plošných a prostorových rozměrů v krajině 
Moravskoslezského kraje s ohledem na specifické přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
(přírodní a kulturní dominanty, zachovalé krajinné struktury, zachovalé sídelní struktury, 
jedinečnost krajinného rázu, významné horizonty, rekreační potenciál území), s ohledem na 
cílové charakteristiky krajiny vymezené v Územní studii cílových charakteristik krajiny 
Moravskoslezského kraje se zvláštním důrazem na vyhodnocení kumulativních vlivů, a to jak 
kumulativních účinků jevů vyvolaných jednotlivými záměry, tak vlivů vyplývajících z možnosti 
umístění více posuzovaných záměrů v krajině současně. 
V Územní studii Vyhodnocení posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných 
a prostorových rozměrů v krajině Moravskoslezského kraje lokalita Hošťálkovy (která je totožná 
s vymezením ploch ve variantě II návrhu ÚP) je vyhodnocena v kapitole B.1.5 Větrný park 
Hošťálkovy. Ze závěru uvedených hodnocení vyplývá, že: „větrný park Hošťálkovy ovlivní řadu 
charakteristik a hodnot širokého okolí. Na většinu z nich však nebude mít významný rušivý vliv. 
V několika případech však lze jeho vliv považovat za významný: Větrný park je situován do 
prostoru s množstvím přírodních dominant, jimž bude „konkurovat“. Taktéž bude součástí 
pohledů na Hrubý Jeseník. Zejména se ale stane výrazným akcentem na ohraničení jedinečného 
segmentu dochovaných krajinných struktur. Na území Moravskoslezského kraje najdeme řadu 
míst s dochovanými fragmenty půdorysné struktury sídel, historického členění plužiny či 
lidového stavitelství. Výjimečnost území severně od záměru větrného parku spočívá v jeho 
rozsahu, celistvosti a kumulaci všech forem historických struktur (sídla, plužiny, architektura). 
Povodí Opavice západně od Města Albrechtic, i obě dílčí povodí Kobylích potoků 
a Petrovického potoka (pramenná část Osoblahy) jsou jedinečná tím, že naprostá většina plužiny 
si zachovala své historické členění, obdobně jsou dochovány i historické půdorysy sídel a četné 
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je také zastoupení objektů původní lidové architektury (včetně dvou VPR). To vše je završeno 
tím, že toto jedinečně dochované území je od okolních méně dochovaných krajin odděleno 
zalesněnými hřbety. Toto území je jedinečné, nejen v rámci Moravskoslezského kraje a zaslouží 
si vysokou míru ochrany, nejlépe formou CHKO, minimálně pak přírodního parku. Realizací VP 
dojde k významnému narušení výjimečně dochovaného o souvislého segmentu krajiny, který 
je díky rámování zalesněnými hřbety ušetřen rušivých vlivů ze sousedství.“

Obě uvedené studie  jsou odborným podkladem ve smyslu § 25 stavebního zákona pro pořizování územně 
plánovací dokumentace a pro rozhodování v území, který není (na rozdíl od územně plánovacích 
dokumentací) právně závazný. Pokud jsou věcné důvody, lze se od studií odchýlit. Takové řešení je nutné 
odůvodnit. Data o obou studiích byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Obě tyto  územní 
studie byly Krajským úřadem MSK schváleny jako podklad pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně 
plánovací dokumentace- tedy i pro územní plán Hošťálkovy a pro aktualizaci ZÚR MSK (v současné době se 
pracuje na návrhu aktualizace ZÚR MSK dle § 37 odst. 1 stavebního zákona, přesný termín  vydání 
aktualizace ZÚR MSK nelze vzhledem k náročnosti pojednávacího procesu této dokumentace odhadnout).
S ohledem na skutečnost, že i projektant územního plánu nevyloučil negativní vliv ploch určených pro VTE, 
viz textová část odůvodnění ÚP kap. „d.3 Zdůvodnění urbanistické….“, která uvádí v bodě „2. Vymezení 
zastavitelných ploch a ploch přestavby“. : 
„Oproti  základní koncepci, která navrhuje plochy pro realizaci větrných elektráren lze konstatovat, že 
varianta s větrnými elektrárnami vychází hůře, neboť především:

- narušuje svoji výškovou dominancí, kterou nedoprovází žádný např. duchovní význam území se 
zvýšenou estetickou hodnotou krajiny

-  pohledově působí negativně především z míst osídlení s koncentrací především bydlících 
obyvatel, dále z míst tradičních vyhlídek

-  vytváří územní střet a zbytečnou konfrontaci s kvalitním horizontem jako místem s pohledově 
exponovaným terénním rozhraním.“ 

V textu odůvodnění návrhu ÚP, kap. „F. Vyhodnocení účelného využití…“: se uvádí:
„Variantně jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování – se specifickým využitím pro záměry 
výstavby větrných elektráren. Uvedený záměr nevyplývá z energetických potřeb obce Hošťálkovy….. 
Realizací větrných elektráren by došlo k narušení krajinného rázu a kvalitního přírodního horizontu 
v krajinném prostředí.“
V kap. „H.Přezkoumání souladu s cíly a úkoly…..“ v odůvodnění se v části „Požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území“ uvádí, že:„ve variantním návrhu bude předpokládaným 
záměrem realizace větrných elektráren narušen ojedinělý výraz nejen správního území obce, ale i širšího 
okolí.“
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že vedle územních studií pořízených krajem samotný územní plán 
nevylučuje negativní vlivy větrných elektráren na krajinu a krajinný ráz.
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Marie Kolarzova, nar. 5.11.1942,  bytem Waechterstrasse 5, Nürnberg, Německo
Ing. Arch. Marcel Kolarz, nar. 23.5.1963, bytem  Masarykovo náměstí 3, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava 
Znění námitky:
Podáváme námitku proti navržení zastavitelné plochy Z 28 (RH) o ploše 1600m2, která v návrhu územního 
plánu umožňuje výstavbu  dvoupodlažní stavby pro hromadnou rekreaci ( např. stavbu pro ubytování, 
stravování a další služby).
Odůvodnění:
Přímo naproti naší chalupy vzniknul před čtyřmi lety 3 m vysoký val a na něm  teď územní plán umožňuje 
postavit dvoupodlažní stavbu pro hromadnou rekreaci. Ve Starých Purkarticích není podobný případ, aby 
12m před chalupou, před okny obytných místností, někdo postavil další stavbu a to ještě na za tím účelem 
vybudovaném 3 m vysokém valu hned vedle silnice! To chce umožnit až tento územní plán.

1. Navržení zastavitelné plochy Z28 je v rozporu s vznešenými cíly územního plánování, ničí do 
dnešních dnů zachovalé přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a 
architektonického dědictví.
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„Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky 
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků“ , § 18, odst. 4 stavebního zákona

2. Navržení zastavitelné plochy Z 28 odporuje Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
z roku 2010 v těchto bodech:
- chránit a zkvalitňovat obytné funkce sídel a jejich rekreační zázemí
Vklíněním plochy  hromadné rekreace mezi plochy smíšené obytné dojde k negativnímu ovlivnění 
ploch určených ke klidnému bydlení, sníží se pohoda bydlení
- při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich 

dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních a 
kulturních hodnot krajiny

- chránit kulturně historické hodnoty sídla a vysoké přírodní hodnoty krajiny včetně významných 
krajinných horizontů

- chránit harmonické měřítko krajiny
Dvou podlažní stavba pro hromadnou rekreaci o ploše několika stovek metrů čtverečních 
vybudovaná na 3 m vysokém valu vedle silnice přece naruší přírodní a krajinné hodnoty území a 
krajinný ráz. Vytvoří se nová dominanta v krajině, zničí se harmonické měřítko. Nerespektuje se 
terénní reliéf území historicky ovlivňující rozvoj obce.
„ Dlouhodobý vývoj rozvoje obce se projevil urbanistickou strukturou ( způsob zástavby a tvorba 
veřejných prostranství), která odpovídá charakteru území, která přirozeně korespondovala 
s prostředím. Její zachování a ochrana jak struktur obvyklých ( obytné objekty), tak i mimořádných 
(památky místního významu) nebo dokládající vývoj osídlení (archeologická naleziště) jsou součástí 
ochrany kulturního prostředí a jeho dědictví.
Při dalším rozvoji a výstavbě obce je již nezbytné požadovat standard odpovídající dosaženému 
technickému rozvoji a civilizačním možnostem tak, aby nebyly ohroženy výše zmíněné hodnoty 
území….“ , návrh ÚP Hošťálkovy, odůvodnění opatření obecné povahy str. 32 , Koncepce ochrany a 
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území.
Nový územní plán nemůže v rozporu s cíly územního plánování a Zásadami územního rozvoje 
napomáhat jednomu podnikavému jedinci legalizovat jeho záměry- ani když jde o tchána 
současného pana starosty.

Společná námitka paní Marie Kolarzové, nar. 5.11.1942,  bytem Waechterstrasse 5, Nürnberg, 
Německo a Ing. Arch. Marcela Kolarze, nar. 23.5.1963, bytem  Masarykovo náměstí 3, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, týkající se navržení zastavitelné plochy Z 28 (RH), se zamítá .

Odůvodnění :
Městský úřad  Krnov, odbor regionálního rozvoje (dále jen „pořizovatel“) dle §  6 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje na žádost obce Hošťálkovy územní plán  Hošťálkovy. 
Pořizovatel oznámil podle § 52 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., o správním řízení, 
ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen “správní řád”) zahájení řízení o Územním plánu Hošťálkovy a 
konání veřejného projednání  upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Hošťálkovy. Veřejné 
projednání  upraveného a posouzeného  návrhu Územního plánu  Hošťálkovy s odborným výkladem se 
konalo  ve středu  dne 19. března 2014 od 16:00 hod. v Kulturním domě v Hošťálkovech. Upravený a 
posouzený návrh územního plánu (dále též jen "návrh ÚP") a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
byl vystaven v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení výše uvedeného  oznámení do dne 
konání veřejného projednání  na Obecním úřadu Hošťálkovy a na Městském úřadě Krnov, odboru 
regionálního rozvoje. Dále byl upravený a posouzený návrh ÚP Hošťálkovy a Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území ve stejné lhůtě k nahlédnutí na webových stránkách města Krnov  (www.krnov.cz
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pod odkazem „územní plánování“ - „Projednávaná ÚPD“) a obce Hošťálkovy (www.hostalkovy.cz pod 
odkazem „územní plán“)

Podání nazvané „Námitka proti návrhu Územního plánu Hošťálkovy“ ,které společně uplatnili  paní Marie 
Kolarzova, nar. 5.11.1942,  bytem Waechterstrasse 5, Nürnberg, Německo a Ing. Arch. Marcel Kolarz, nar. 
23.5.1963, bytem  Masarykovo náměstí 3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  bylo doručeno pořizovateli 
dne 26.3.2014. Jedná se tedy o podání, které bylo uplatněno dle § 52 odst. 3 stavebního zákona v zákonem 
stanovené lhůtě. Vzhledem k tomu, že výhrady k návrhu územního plánu vznášejí vlastníci nemovitostí 
(pozemků parc.č. st. 79, 746/2,746/3, 822/5 a 822/8 v k.ú. Staré Purkartice), jejichž práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být přímo dotčeny, jedná se o podání námitky ve smyslu ustanovení § 175 odst. 5 správního 
řádu a § 52 odst. 2 stavebního zákona. 
Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje, jako pořizovatel Územního plánu  Hošťálkovy posoudil  
úplnost podané námitky a zjistil, že námitka proti návrhu Územního plánu Hošťálkovy obsahuje náležitosti 
podle § 52 odst. 3 stavebního zákona:

- námitka byla podána písemně; 
- obsahuje odůvodnění; 
- byť nejsou v  námitce doloženy  údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, opatřil 

si správní orgán tyto údaje úřadní činností (výpisem z katastru nemovitostí prokazující stav 
evidovaný k datu 18.4.2014), z nichž vyplývá, že namítající p. Kolarzová je vlastníkem pozemku 
parc.č. st. 79 a par.č. 746/2 v k.ú. Staré Purkarice a p. Kolerz je vlastníkem pozemků parc.č.  746/3, 
822/5 a 822/8 v k.ú. Staré Purkartice). 

- v  námitce je uvedeno, že námitka je  proti navržení zastavitelné plochy Z 28 (RH) o ploše 1600m2, 
toto považuje správní orgán  za vymezené území dotčené námitkou

- dle ustanovení §  37 odst. 2  správního řádu  je z podání patrno, kdo je činí (Marie Kolarzova a Ing. 
Arch. Marcel Kolarz), které věci se týká (návrhu ÚP Hošťálkovy)  co navrhuje (námitku  proti 
navržení zastavitelné plochy Z 28 RH). V podání jsou uvedena jména a příjmení podatelů a místa 
trvalého pobytu a  data narození. 

K námitce namítajících, že Navržení zastavitelné plochy Z28 je v rozporu s vznešenými cíly územního 
plánování, ničí do dnešních dnů zachovalé přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického a architektonického dědictví.
„Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků“, § 18, 
odst. 4 stavebního zákona
se uvádí:
Cílem územního plánování je jednak koordinace veřejných zájmů chráněných stavebním zákonem, 
veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a upřesňovaných ve stanoviscích dotčených 
orgánů s ohledem na konkrétní podmínky, ale také koordinace veřejných zájmů se zájmy soukromými; cílem 
územního plánování je tedy konkretizace veřejných  zájmů s ohledem na specifické podmínky v území.
Stěžejním cílem územního plánování je dle ust. § 18 odst. 1 stavebního zákona vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Kromě ochrany životního 
prostředí či soudržnosti společenství obyvatel se tak územní plánování musí zabývat také možnostmi pro 
zlepšení ekonomické situace v obci, městě či kraji - v tomto konkrétním případě v obci Hošťálkovy.
Ze zajišťování vyváženého vztahu tří částí udržitelného rozvoje, tzv. pilíře životní prostředí, sociální a 
ekonomický, vyplývají další cíle územního plánování, mimo jiné také cíl uvedený (neúplným způsobem, viz. 
níže) namítajícím v ust. § 18 odst. 4. Na tento a další cíle územního plánování však není možné nahlížet 
prostřednictvím konkrétní lokality a požadovat jejich plné  respektování v jedné ploše, ale je nutné je 
chápat v širších souvislostech v rozsahu celého řešeného území územně plánovací dokumentací.
Důvodem pro vymezení plochy Z28 RH – rekreace hromadná je zajištění vhodné lokality pro výstavbu 
objektů hromadné rekreace pro posílení zejména ekonomického pilíře a menší míře sociálního pilíře. Plocha 
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Z28 není vymezována z důvodu ochrany či rozvoje přírodních hodnot (tyto plochy jsou vymezeny v návrhu 
ÚP v jiných lokalitách). Území plochy Z 28 a přilehlé okolí je tvořeno realizovanou zástavbou pro bydlení a 
rodinnou rekreaci, avšak bez jednotného stylu zástavby. Stavby mají rozdílný půdorysný tvar, nemají 
sjednocenou orientaci, odstupy umístění na pozemcích mezi sebou neobsahují vzhledovou podobnost. 
V daném území neexistují urbanistické nebo architektonické hodnoty, které by bylo potřeba územním 
plánem speciálním způsobem chránit.

Plocha Z 28 je vymezena tak, že z východní strany navazuje na zastavěné území tvořené plochami SO 
Smíšené obytné, ze severní strany sousedí se stávající komunikaci, na západní stranu navazuje zastavitelná 
plocha SO (ta přímo navazuje na zastavěné území). Plocha Z28 RH je vymezena v návaznosti na navrženou 
plochu RN – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru. Návrhem plochy Z 28 dochází k využití 
zbytkového prostoru nezastavěného území, plocha není navržena mimo zastavěné území obce ve volné 
krajině.

V ustanovení stavebního zákona, obsahujícího cíl územního plánování, které uvádí namítající, se zároveň 
uvádí, citujeme: „Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území“. Plocha Z28 je vymezena v přímé návaznosti na plochu RN (viz. výše), která je určena 
pro realizaci lyžařské sjezdovky (součástí plochy je trasa lyžařského vleku). Vzhledem poloze obce (podhůří 
Jeseníků) a kopcovitému terénu jejího území je jedním z hlavních potenciálů rozvoje území využití pro 
turistický ruch prostřednictvím hromadné rekreace. Plochy hromadné rekreace jsou v návrhu územního plánu 
vymezeny kromě předmětné plochy Z28 pouze na jednom dalším místě, a to jako rozšíření stávajících ploch 
RH a RN, která je sama navržena k rozšíření o další lyžařský vlek. 

Nelze souhlasit s tvrzením namítajících, že Navržení zastavitelné plochy Z 28 odporuje Zásadám územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje z roku 2010 v těchto bodech:

- chránit a zkvalitňovat obytné funkce sídel a jejich rekreační zázemí
- při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich 

dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních a 
kulturních hodnot krajiny

- chránit kulturně historické hodnoty sídla a vysoké přírodní hodnoty krajiny včetně významných 
krajinných horizontů

- chránit harmonické měřítko krajiny
a to z těchto důvodů:
Na požadavky, kritéria a úkoly vyplývající ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ( dále 
jen“ZÚR MSK“) je třeba pohlížet obdobně jako na cíle a úkoly územního plánování, uvedené v první části 
námitky. Není možné aplikovat všechny uvedené body na jednu plochu v územním plánu a to navíc 
současně, ale jedná se o požadavky, vztahující se na celé území kraje, popřípadě na jeho vybrané části.
To, že má být chráněna a zkvalitňována obytná funkce sídel a jejich rekreační zázemí neznamená, že  by 
sídla měla být zakonzervována bez možnosti dalšího rozvoje. Návrh zastavitelné plochy rekreace Z28  
plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) o rozloze cca 0,16 ha, která navazuje na zastavěné území sídla 
Staré Purkartice, byl vymezen  v souladu se schváleným zadání územního plánu a to bodem 10.2.c). Plocha
Z 28 RH má sloužit jako zázemí pro navrženou plochu s rozdílným způsobem využití území - plochu  
rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN). Navržená zastavitelná plocha rekreace  Z 28 je dopravně 
dostupná. Je nutno podotknout, že v územním plánu   jsou stanoveny pouze podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem, kde  využití pro plochu  rekreace -  plochu staveb pro hromadnou rekreaci  (RH)   
stanovuje hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití, podmíněně přípustné využití a také prostorové 
uspořádání. Stanovením maximální výšky  zástavby, koeficientu zastavěnosti a také s ohledem na situování 
zastavitelné plochy do údolí nebudou ovlivněny pohledové horizonty ani narušeno harmonické měřítko 
krajiny.  Posouzení vlivu konkrétní stavby na krajinný ráz není  předmětem řešení územního plánu, ale až 
následných řízení  podle  zvláštních zákonů. 
Území obce Hošťálkovy se nachází v přírodně a krajinářsky atraktivním území,  což považujeme  za silnou 
stránku a také příležitost využít tohoto potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. 
 Zastavitelná plocha Z 28 byla  zapracována v obou variantách návrhu ÚP Hošťálkovy, které byly 
předmětem posuzování dotčených orgánu, krajského úřadu a sousedních obcí v rámci  společného jednání o 
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návrhu dle ustanovení § 50 stavebního zákona.  Z tohoto projednávání žádný dotčený orgán neuplatnil 
požadavek na vypuštění  zastavitelné plochy Z 28 z návrhu ÚP. Variantní návrh ÚP včetně zastavitelné 
plochy Z 28 byl posuzován i Krajským úřadem Moravskoslezského kraje  dle ustanovení § 50 odst. 7 
stavebního zákona  ze dvou hledisek, a to z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje   a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem – ZÚR MSK.  Z předmětného stanoviska KÚ MSK, odboru územního 
plánování, stavebního řádu a kultury  č.j. MSK 110369/2013 ze dne 22.8.2013 nevyplývá rozpor  plochy 
rekreace Z 28  navržené v návrhu ÚP Hošťálkovy se ZÚR MSK.
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Rozhodnuti o námitkách uplatněných k opakovanému řízení o návrhu Územního plánu 

Hošťálkovy 

K opakovanému řízení o návrhu Územního plánu Hošťálkovy nebyly uplatněny žádné námitky.

O. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Vyhodnocení připomínek podaných v průběhu společného jednání o návrhu ÚP Hošťálkovy 
(§ 50 odst. 3 stavebního zákona):

Obec Krasov , Krasov 29, 793 94 Krasov- Připomínka k Územnímu plánu- výstavba větrných 
elektráren – ze dne 26.6.2013 doručeno dne 27.6.2013
Připomínka:
Obec Krasov, zastoupená starostkou Monikou Baranovou, tímto vznáší připomínku k Územnímu plánu-
výstavbě větrných elektráren . Jako přilehlá obec nesouhlasíme s výstavbou větrných elektráren v obci 
Hošťálkovy z následujících důvodů:

- umístění záměru v místech Krasovského kotle, který je veden jako chráněná oblast a narušení této 
oblasti

- narušení krajinného horizontu, kdy se větrné elektrárny stanou novou dominantou viditelnou z velké 
části naší obce

- zvýšení hlukové hladiny v územním obvodu naší obce
- negativní ovlivnění cen nemovitostí v naší obci a našem katastrálním území
- z výše uvedených důvodů celkové zhoršení kvality života v naší obci.

Připomínka byla projednána na 20. veřejném zasedání ZO Krasov dne 19.6.2013 a nesouhlas vyslovila 
nadpoloviční většina ZO Krasov.
Vyhodnocení :
Výsledný návrh ÚP bude zpracován ve variantě 1,  a to z těchto důvodů :
Zastupitelstvo obce Hošťálkovy schválilo Usnesením č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy, které 
se konalo dne 14.10.2013  pod bodem 5. jako nejvýhodnější variantu pro zpracování výsledného návrhu ÚP 
Hošťálkovy variantu č. 1, neboť  s variantou 2. návrhu ÚP Hošťálkovy  :

 vyslovil odůvodněný nesouhlas dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, tj. Městský úřad 
Krnov, odbor životního prostředí. Vzhledem k tomu, že

- z ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona mimo jiné vyplývá že orgány územního 
plánování postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné 
zájmy podle zvláštních právních předpisů a  dotčené orgány vydávají stanoviska, která 
nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro 
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politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona
(územní plán se vydává formou opatření podle stavebního zákona).

- Z ustanovení § 51 odst. 2 stavebního zákona  mimo jiné vyplývá, že pokud návrh ÚP 
obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků 
projednání, výsledků řešení rozporu  a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
zastupitelstvu obce ke schválení návrh výběru nejvýhodnější varianty….. Zastupitelstvo 
obce je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů.

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který posuzoval návrh ÚP Hošťálkovy z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou 
územního rozvoje ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 stavebního zákona  mino jiné uvedl, 
že  Varianta II řešení návrhu ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje. Záměr na 
realizaci větrných elektráren ovlivní území s ohledem na širší vztahy. Varianta II není v 
souladu se ZÚR MSK. Krajský  úřad ve smyslu ust. § 43 odst. 1 vylučuje možnost řešení 
předmětných záměrů uvedených ve variantě II návrhu ÚP bez jejich koordinace a projednání v 
ZÚR MSK a nesouhlasí s variantou II návrhu ÚP.

Ing. Arch. Marcel Kolarz, Staré Purkartice 152, 794 01 Krnov- Připomínky k návrhu Územního plánu 
Hošťálkovy ze dne 28.6.2013 – doručeno dne 28.6.2013

1. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků“ , § 18, odst. 4 stavebního zákona
V rozporu se vznešenými cíly územního plánování se mi jeví navržení nových zastavitelných ploch 
v nezastavěném území:
Z28- plocha rekreace- plocha staveb pro hromadnou rekreaci a
Z31 plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru. aby na této svažité ploše mohl majitel 
budovat své záměry, provedl velice necitlivé terénní úpravy, změnu konfigurace terénu- změnu 
sklonu svahu a trasování svahu. Zeminu zespodu od silnice přemístil nahoru na svah, tím vzniknul 
příkrý terénní val vysoký 3 m a nad ním rovinka. Už tato úprava terénu způsobuje podstatnou 
nehezkou změnu vzhledu prostředí. A na této rovince ( 3m nad silnicí) vymezuje návrh územního 
plánu plochu Z 28, kde může vyrůst dvoupodlažní rozměrná stavba o ploše několika stovek metrů 
čtverečních pro ubytování a stravování,…. Myslím si, že se vytvoří nová dominanta v krajině, zničí 
se harmonické měřítko, naruší se přírodní a krajinné hodnoty území i krajinný ráz. Nerespektuje se 
terénní reliéf území historicky ovlivňující rozvoj obce. Nechrání se pohledový obraz krajinných 
horizontů atd.
A tak si myslím totéž, co napsala firma EKOTOXA ve vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Hošťálkovy na 
udržitelný rozvoj území, část A, str. 35:…Již v této fázi doporučujeme s ohledem na realizovatelnost 
a zdraví lidí zvážit vypuštění této plochy z návrhu územního plánu.“
Plochy Z28 a Z 31 leží v ochranném pásmu lesa, plocha Z 31 v ochranném pásmu VN 110 kV.

2. Proč nevyžaduje  návrh ÚP vypracování územní studie pro tak veliké a náročné dílo?
3. Vklíněním plochy hromadné rekreace mezi plochy smíšené obytné dojde k negativnímu ovlivnění 

ploch určených ke klidnému bydlení, sníží se pohoda bydlení. Vždyť stavba pro hromadnou rekreaci 
může vyrůst 12 m před našimi okny.

4. ve starém územní plánu je pozemek par.č. 440/1 v k.ú. Staré Purkartice veden jako plocha luk a 
pastvit v nezastavěném území, v tomto návrhu ÚP se z pozemku stala plocha smíšená obytná 
v zastavěném území. Náhodou se jedná o stejného majitele pozemku.

Nový územní plán  nemůže v rozporu s cíly územního plánování napomáhat jednomu podnikavému jedinci 
legalizovat jeho záměry- ani když jde o tchána současného pana starosty.
Vyhodnocení :
Zastavitelné plochy Z 28 a Z 31 zůstanou v ÚP ponechány vzhledem k tomu, že ze společného jednání 
s dotčenými orgány  nevyplynul požadavek na vypuštění  těchto ploch z návrhu ÚP. Žádný z dotčených 
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orgánu neuplatňoval další požadavky k takto vymezeným plochám, kromě orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu, který požadoval, aby plochy sjezdovek (Z31) nebyly  vyhodnocovány jako zábor ZPF.  
V mapovém podkladu budou pouze  graficky vyznačeny, součástí záboru budou pouze nezbytná technická 
opatření záboru.
 Nicméně dle názoru pořizovatele  u plochy Z31 (RN), na které je územním plánem umožněna výstavba 
staveb a zařízení souvisejících s lyžováním, se nepředpokládá výrazný negativní vliv na přírodu, ale také na 
krajinu. Plocha by měla být využívána sezónně;  již v současné době je plocha  z převážné části odlesněna a 
případné stožáry lyžařského vleku krajinu výrazně neznehodnotí. Konkrétní stavba pak  bude v rámci dalšího 
řízení  správních orgánu posuzovaná jak  z hlediska  její  realizovatelnosti, tak i vlivu na krajinný ráz , 
případně vlivu na zdraví lidí.  S názorem firmy EKOTOXA ve vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Hošťálkovy na 
udržitelný rozvoj území, část A, str. 35:, kde je uvedeno „…Již v této fázi doporučujeme s ohledem na 
realizovatelnost a zdraví lidí zvážit vypuštění této plochy z návrhu územního plánu.“ se pořizovatel 
neztotožňuje, neboť nelze předjímat závěr budoucích řízení  podle stavebního zákona, pokud dosud není 
znám předmět těchto  řízení. 

Pro zastavitelnou plochu Z28 (RH), která  v návrhu ÚP umožňuje výstavba staveb pro hromadnou rekreaci, 
je stanoveno prostorové uspořádání – „U zastavitelných ploch - max. výška zástavby - 2 nadzemní podlaží, v 
zastavěném území - výšku zástavby přizpůsobit výšce stávajících objektů“ – čímž je předběžně zabezpečena 
ochrana krajinného rázu. Stanovením maximální výšky  zástavby a také s ohledem na situování zastavitelné 
plochy do údolí nebudou  ovlivněny pohledové horizonty.  Současně je pro každou zastavitelnou plochu  
stanoven také maximální koeficient zastavění.  V této fázi však  nemůže být posuzován vliv stavby možného 
rekreačního areálu na krajinný ráz, neboť konkrétní záměr není znám. Tímto problémem se budou zabývat 
správní orgány v dalších fázích  přípravy již  konkrétního záměru, a to v rámci územního a stavebního řízení, 
kde bude také posuzováno vizuální a materiálové začlenění konkrétní stavby do krajiny a okolní zástavby. 

To, že  návrh územního plánu nenavrhoval vymezení ploch, ve kterých by rozhodování o změnách ve využití 
území bylo podmíněno zpracováním územní studie, vyplynulo ze schváleného zadání, kde takový požadavek 
nebyl uplatněn. Je nutno upozornit, že pokud by  v rámci územního plánu byla taková plocha nebo koridor 
navržena, bylo by pak povinnosti obce takovou studii pořídit, což samozřejmě  vyvolává další  
(nezanedbatelné) finanční prostředky.

Ing. Jiří Slivka, Na březích 530, 747 22 Dolní Benešov
Ing. Jiří Szymik, Vraclávek 77, 793381 Hošťálkovy – Připomínka k materiálu: Návrh územního plánu 
Hošťálkovy (část 1.5- prostorová koncepce a část 2. vymezení stavitelných ploch) ze dne 1.7.2013 
doručeno dne 1.7.2013
Navrhujeme upravit parametry pro blok Z23 na max. počet RD=4, a minimální velikost parcel na 1200m2 
(úpravou bodu 1.5.3 a tabulky 2)
Zdůvodnění:
Ve výše zmíněném bloku Z 23 je začleněna parcela č. 665/7 o výměře 2560 m2. Ta je v současném územním 
plánu určena pro výstavbu RD a rekreačních objektů. Tuto parcelu jsme zakoupili před několika lety od 
předchozího majitele do podílového vlastnictví (každý ½) se záměrem jejího pozdějšího rozdělení a stavby 
dvou nezávislých budov. Tento záměr současnému územnímu plánu vyhovuje.
Za tímto účelem bylo již učiněno množství kroků (vybudování dvou elektrických přípojek, geometrický plán 
pro rozdělení parcely, zakoupení podílu na příjezdové komunikaci, stavební povolení na stavbu první budovy 
+ její realizace před dokončením), které představují významnou investici času a úsilí a především financí. 
Jsme připraveni na vaše vyžádání zmíněné kroky doložit příslušnými dokumenty.
Realizace navržené minimální velikosti parcel RD v bloku Z 23 o velikosti 2000m2 a maximální počet RD 
=3, by však výše zmíněný záměr znemožnilo. Obáváme se, že takto nastalá situace by mohla skončit i 
soudním sporem mezi námi spoluvlastníky.
Vzhledem k nekonfliktním výměrám ostatních parcel v bloku Z23 (p.č.671/8 o výměře 2464 m2, p.č. 665/8 o 
výměře 1404 m2) bychom chtěli požádat o zvážení našeho výše zmíněného návrhu.
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Minimální velikost parcel 1200m2 je v návrhu stanovena pro blok Z18, který bezprostředně sousedí 
s blokem Z 23.
Vyhodnocení :
Připomínka bude ve výsledném návrhu zohledněna. Při projednávání nesouhlasu orgánu ochrany ZPF byla 
prověřena i  využitelnost navržených zastavitelných ploch  navržena v textové části  územního plánu  v kap. 
I.1.c.  Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně  v bodě 2. Vymezení zastavitelných ploch (v tabulce), kde byly dohodnuty úpravy u těchto ploch:

- u plochy Z08 , kde byl původně navržen  max. počet RD 2 se počet RD zvyšuje na 3;
- u plochy Z18, kde byl původně navržen  max. počet RD 5 se počet RD zvyšuje na 7;
- plochy Z23, kde byl původně navržen max. počet RD 3 se počet RD zvyšuje na 4.

Ing. Jan Friesl  Vraclávek č.p. 74
Tomáš Schindler, Vraclávek č.p.73- Připomínka k obsahu materiálu Návr územního pláná 
Hošťálkovy a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj ze dne 1.7.2013-
doručeno 2.7.2013
Navrhuji  z návrhu územního plánu Hošťálkovy schválit variantu č. 1 – bez ploch pro 3 větrné elektrárny 
Z33-Z35 ( viz kap. 7.2.4.6. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu  obce Hošťálkovy na udržitelný 
rozvoj území).
Zdůvodnění :

1. Území obce Hošťálkovy, zejména k.u. Staré Purkartice a v k.ú. Vraclávek je charakteristické 
neporušeným esteticky i pohledově významným krajinným rázem Na údolí Kobylího potoka, silnici 
a přilehlé objekty pro bydlení a rekreaci navazují svahy pastvin a lesů, které dosahují do nadmořské 
výšky přes 600m.Území na obývaným územím se vyznačuje udržovanými travními porosty a lesy a 
není narušeno žádnou rušivou stavbou či jinými aktivitami. Celé toto území je charakteristické 
minimální zástavbou pro bydlení a rekreaci a není zatíženo žádnou průmyslovou zástavbou. Vysoce 
pozitivně je jako esteticky významný krajinný rá území hodnoceno i ve všech materiálech a 
analýzách návrhu územního plánu Hošťálkovy.

2. Území slouží také pro rekreaci i turistiku obyvatel průmyslem postižených oblastí s vysokou 
koncentrací osídlení z Opavy, Ostravska, Karvinska aj.Současně tato krajina pozitivně působí na 
estetické vnímání životního prostředí mladými i na výchovu dětí

3. Těchto hodnot si nesmírně vážíme. Obdivují je při pobytu u nás a při túrách po okolí také naše 
návštěvy z rodiny i přátelé celé České republiky, jako v dnešní době mimořádně pohlednou a 
zachovalou krajinu.

4. Výše uvedené hodnoty jsou při absenci jiných pozitivních vlivů na kvalitu života(možnost 
zaměstnání, možnost kulturního a všestranně sportovního vyžití, vzdálenost k občanské a zdravotní 
infrastruktuře, omezená dostupnost veřejnou dopravou aj. pro území obce Hošťálkovy jediným a 
významným pozitivem pro obyvatele a návštěvníky.

5. Větrné elektrárny jsou bezesporu významným ekologickým zdrojem elektrické energie. Dle mých 
znalostí má budování větrných elektráren v podmínkách ČR specifika:

- V ČR nejsou srovnatelné podmínky pro masivní výstavbu větrných elektráren, jako jsou rozsáhlé 
neobyvatelné plochy v některých oblastech např. na pobřežních vodách západní Evropy

- Podíl el. Energie  vyrobené z VTE v ČR je zcela nevýznamný ve srovnání s výrobou el. Energie 
v jaderných , tepelných, vodních (tj.v tradičních zdrojích)a také ve fotovoltaických elektrárnách. 
V ČR v tradičních zdrojích vyroben nadbytek elektrické energie, který se vyváží. Stát řeší pokrytí 
potřeby el. Energie i do budoucna zejména výrobou z tradičních zdrojů. Neexistuje tedy 
bezpodmínečná nutnost zajistit soběstačnost ve výrobě elektrické energie budováním větrných 
elektráren.

6. Legislativa stanovuje hygienické normy pro rušivé vlivy provozu větrné elektrárny. Propočty ve 
stádiu přípravy stavby mohou být zkresleny nepřesnými subjektivními předpoklady. V údolí 
Vraclávku protilehlé strany způsobují vznik ozvěny, která je výrazně slyšitelná tím více, čím zdroj 
hluku vychází z vyššího místa. Navržená opatření pro zmírnění negativních vlivů stanovují v případě 
měřením zjištěného nedodržení předpokládané hladiny hluku provozovateli omezit noční provoz. 
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Tím jsou ale vytvořeny podmínky pro případné trvalé porušování hygienické normy. Účinným 
opatřením by bylo v případě nedodržení hygienických norem zastavit provoz VTE.

7. Legislativa také neřeší povinnost vlastníka po ukončení provozu stavbu zlikvidovat a krajinu uvést 
v původní stav a za tímto účelem nestanoví vlastníkovi ( provozovateli) vytvářet povinnou finanční 
rezervu. Provoz může být ukončen vlastníkem např. při změně ekonomických parametrů provozu 
(např. pokles výkupních cen, při ukončení výkupu vyrobené el. Energie, mimořádný výdaj na 
zajištění provozu aj.) Může také zaniknout vlastník ( provozovatel) bez nástupnictví. Tedy může 
nastat situace , kdy nebude existovat žádný subjekt, nebo u něj nebude reálné vynutit likvidaci VTE 
a tyto budou trvale hyzdit krajinu.

8. Záměr stavby VTE předložila společnost založená dle zápisu v obchodním rejstříku kapitálem 
německých společníků. Provozem větrné elektrárny dojde zhledem k rušivému vlivu elektrárny na 
krajinný ráz i vzhledem k negativnímu vlivu působení hluku k poklesu hodnoty nemovitostí. Není 
zřejmé zda vlastník (provozovatel) bude z výnosu získaného provozem VTE dotčeným vlastníkům 
nemovitosti kompenzovat tuto ztrátu.

Z výše uvedených důvodů považujeme záměr výstavby větrných elektráren na k.ú. Vraclávek pro celou 
společnost jako zcela postradatelný, pro krajinu a život obyvatel a návštěvníků mikroregionu jako zatěžující 
bez jakéhokoliv přínosu a tím pro stávající i následující generace nežádoucí.
Vyhodnocení :
Výsledný návrh ÚP bude zpracován ve variantě 1,  a to z těchto důvodů :
Zastupitelstvo obce Hošťálkovy schválilo Usnesením č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy, které 
se konalo dne 14.10.2013  pod bodem 5. jako nejvýhodnější variantu pro zpracování výsledného návrhu ÚP 
Hošťálkovy variantu č. 1, neboť  s variantou 2. návrhu ÚP Hošťálkovy : 

1. vyslovil odůvodněný nesouhlas dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, tj. Městský úřad 
Krnov, odbor životního prostředí. Vzhledem k tomu, že

- z ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona mimo jiné vyplývá že orgány územního 
plánování postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné 
zájmy podle zvláštních právních předpisů a  dotčené orgány vydávají stanoviska, která 
nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro 
politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona
(územní plán se vydává formou opatření podle stavebního zákona).

- Z ustanovení § 51 odst. 2 stavebního zákona  mimo jiné vyplývá, že pokud návrh ÚP 
obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků 
projednání, výsledků řešení rozporu  a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
zastupitelstvu obce ke schválení návrh výběru nejvýhodnější varianty….. Zastupitelstvo 
obce je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů.

2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který posuzoval návrh ÚP Hošťálkovy z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou 
územního rozvoje ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 stavebního zákona  mino jiné uvedl, že  
Varianta II řešení návrhu ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje. Záměr na realizaci 
větrných elektráren ovlivní území s ohledem na širší vztahy. Varianta II není v souladu se ZÚR 
MSK. Krajský  úřad ve smyslu ust. § 43 odst. 1 vylučuje možnost řešení předmětných záměrů 
uvedených ve variantě II návrhu ÚP bez jejich koordinace a projednání v ZÚR MSK a 
nesouhlasí s variantou II návrhu ÚP.

Mgr. Veronika Turínová, K lesu 2117/29, Krnov- Územní plán Hošťálkovy – připomínky k variantě 2 
vymezující plochu pro větrné elektrárny ze dne 17.7.2013 doručeno dne 17.7.2013
Jsem vlastník nemovitosti v obci , konkrétně pozemku parc.č. 671/8 v k.ú. Vraclávek a nesouhlasím 
s variantou ÚP vymezující plochu pro výstavbu větrných elektráren.
Důvody obecné:

- výstavba VTE poruší krajinný ráz současného malebného přírodního prostředí- viz fotomontáž 
v připomínkách o.s.JASAN
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- porušením krajinného rázu může výstavba VTE negativně ovlivnit vztahy mezi okolními obcemi, 
zejména Krasovem, neboť poruší jejich silnou stránku (zdravé životní prostředí a významný 
potenciál k jejich rozvoji.

- Výstavba a provoz VTE negativně ovlivní zdejší faunu a floru, některé zde doposud  nalezené 
rostliny a živočichové patří mezi zvlášť chráněné druhy (např. mečík střecholistý, srstnatec májový 
pravý, ještěrka živorodá, zmije obecná, čáp černý, chřástal polní); v oblasti v současnosti probíhá 
botanický a entomologický průzkum Agentury pro ochranu přírody a krajiny, jehož výsledky  by se 
dle mého měly také zohlednit, dne 30.6.jsem místo navštívila s ornitologem Petrem Balážem, který 
jednoznačně potvrdil  výskyt chřástala polního;chřástal polní je v současnosti slyšitelný v řadě 
vysokých travin i nad mým pozemkem, domnívám se , že v případě správné péče o plochu by zde 
hnízdil ve větším počtu.

- Provoz VTE(jejich hlučnost, flicker efekt) může negativně ovlivnit zdraví obyvatel, bydlících do 3 
km; narušené zdraví obyvatel, pak naruší vztahy mezi nimi- bližší rozbor problému obsahuje zpráva 
MUDr. Jana Malechy v připomínkách o.s. JASAN, jeho práce tak odkazuje na web zahraniční 
lékařky Niny Pierpont, který odkazuje na další zahraniční odborné instituce, včetně WHO (Světové 
zdravotnické organizace), myslím, že odbornější lékařské posouzení je zde na místě; v případě 
posouzení hlučnosti je třeba vzít v úvahu, že hlučnost VTE je vyšší v kopcovitém terénu, po směru 
větru, za noci…. Více analýza Ing. Antonína Králik, MBA, vytvořená pro území Nových Valteřic, 
v připomínkách o.s. JASAN;

- Diskutabilní je rovněž podíl obce na zisku provozovatele VTE; osobně se přikláním k názoru, že 
z dlouhodobého hlediska obec spíše ztratí…už jen tím, že zdejší nemovitosti budou hůře prodejné, 
což můžu jako realitní makléř potvrdit

Důvody osobní:
- výstavba VTE může negativně ovlivnit mé zdraví (pozemek patří k obydleným místům, které jsou 

k záměru nejblíže); v EII tvrzená bezpečnost vzdálenosti záměru je s ohledem na jiné zdroje 
diskutabilní

- výstavba a provoz VTE negativně ovlivní zdraví domácích zvířat, které na svém pozemku chovám 
(je prokázané, že zvířata jsou citlivější a podléhají stresovým faktorům více než člověk)

- výstavba a provoz VTE negativně ovlivní můj záměr vytvořit na pozemku lesní mateřskou školku; 
záměr vyšel především z kvality zdejšího prostředí, které ve stavu bez VTE může mít na zdravý 
vývoj a formování osobnosti dítěte významný vliv.

Vyhodnocení :
Výsledný návrh ÚP bude zpracován ve variantě 1,  a to z těchto důvodů :
Zastupitelstvo obce Hošťálkovy schválilo Usnesením č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy, které 
se konalo dne 14.10.2013  pod bodem 5. jako nejvýhodnější variantu pro zpracování výsledného návrhu ÚP 
Hošťálkovy variantu č. 1, neboť  s variantou 2. návrhu ÚP Hošťálkovy  

1. vyslovil odůvodněný nesouhlas dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, tj. Městský úřad 
Krnov, odbor životního prostředí. Vzhledem k tomu, že
- z ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona mimo jiné vyplývá že orgány územního 

plánování postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné 
zájmy podle zvláštních právních předpisů a  dotčené orgány vydávají stanoviska, která 
nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro 
politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona
(územní plán se vydává formou opatření podle stavebního zákona).

- Z ustanovení § 51 odst. 2 stavebního zákona  mimo jiné vyplývá, že pokud návrh ÚP 
obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků 
projednání, výsledků řešení rozporu  a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
zastupitelstvu obce ke schválení návrh výběru nejvýhodnější varianty….. Zastupitelstvo 
obce je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů.

2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který posuzoval návrh ÚP Hošťálkovy z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou 
územního rozvoje ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 stavebního zákona  mino jiné 
uvedl, že  Varianta II řešení návrhu ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje. Záměr 
na realizaci větrných elektráren ovlivní území s ohledem na širší vztahy. Varianta II není v 
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souladu se ZÚR MSK. Krajský  úřad ve smyslu ust. § 43 odst. 1 vylučuje možnost řešení 
předmětných záměrů uvedených ve variantě II návrhu ÚP bez jejich koordinace a 
projednání v ZÚR MSK a nesouhlasí s variantou II návrhu ÚP.

JASAN- občanské sdružení- předseda o.p. p. Marián Komár- Územní plán Hošťálkovy- připomínky 
k variantě č. 2 vymezující plochu pro větrné elektrárny (VtE) ze dne 17.7.2013- doručeno 17.7.2013
Jsme občanské sdružení vzniklé na ochranu životního prostředí v obci Hošťálkovy a nesouhlasíme 
s variantou ÚP vymezující plochu pro výstavbu větrných elektráren.
Důvody:

- navržená lokalita je v blízkosti dvou přírodních rezervací (PR Krasovský Kotel a PR Radim) a 
vizuálně blízko CHKO Jeseníky; výstavba VtE negativně ovlivní a poškodí tato zvlášť chráněná 
území snížením hodnot krajinného rázu jejich vizuálního okolí; souhlasíme s názorem P. Baláže, že 
dle tohoto hlediska nemůže být rozhodující chápání ochranného pásma ze zákona

- výstavba VtE porušuje § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, porušením 
harmonického měřítka a vztahů v krajině; citujeme ze zpráva P. Baláže: „ jedná se o volnou krajinu 
podhůří Hrubého Jeseníku s vysokým krajinným potenciálem nedotčeným stavbami technické 
infrastruktury, samozřejmě s výjimkou stávajícího vedení VN; krajinný ráz je dle dosavadních 
zkušeností s posuzováním VtE v podmínkách České republiky na většině lokalit považován za 
nejvýznamnější negativní a nežádoucí zásah do životního prostředí.“;změnu krajinného rázu 
současného malebného přírodního prostředí vystihuje přiložená fotomontáž s názvem „ Pohledy na 
VtE v Hošťálkovech“

- výstavba VtE s ohledem na jejich dalekosáhlou viditelnost negativně ovlivní vztahy mezi okolními 
obcemi, zejména Krasovem, neboť poruší jejich silnou stránku (zdravé životní prostředí, harmonický 
krajinný ráz) a významný potenciál k jejich rozvoji – viz aktuální územní studie Moravskoslezského 
kraje

- výstavba a provoz VtE negativně ovlivní zejména zdejší faunu a floru; některé zde doposud  
nalezené rostliny a živočichové patří mezi zvlášť chráněné druhy (např. mečík střecholistý, srstnatec 
májový pravý, ještěrka živorodá, zmije obecná, čáp černý, chřástal polní, orel skalní, netopýři); při 
poslední návštěvě v doprovodu ekologa  Petra Baláže byl  v místě zaznamenán chřástal polní- jeho 
zprávu přikládáme z jeho odborného vyjádření vyplývá, že vyhodnocení v dokumentaci EIA 
z hlediska vlivů na faunu není vypracováno v souladu s požadavky na ochranu fauny, především 
netopýrů a ptáků a že z hlediska metodiky jak ke sledování ptáků, tak především netopýrů je 
hodnocení EIA nedostatečné(zejména nebyla zohledněna zásada nestavět větrné turbíny v lesích a 
jejich blízkosti, u mokřadů, vnitrozemských vodních ploch a stromořadí); v oblasti v současnosti 
probíhá botanický a entomologický průzkum Agentury pro ochranu přírody a krajiny, jehož 
výsledky  doporučujeme rovněž  zohlednit

- výstavba a provoz VtE (jejich hlučnost, flicker efekt) negativně ovlivní zdraví lidí, bydlících do 3 
km a tím zároveň naruší vztahy mezi nimi- bližší rozbor problému obsahuje zpráva MUDr. Jana 
Malechy v příloze,  doporučujeme též zahraniční zdroje, na které MUDr. Malecha odkazuje  a které 
vychází  ze zkušeností s dlouhodobějším provozem VtE

- výstavba VtE negativně ovlivní návštěvnost lokality rekreanty a turisty( v blízkosti vede turisticky 
značená cesta) a možnost obce se tímto směrem rozvíjet, přičemž sportovně rekreační funkce obce 
má být v souladu se základní koncepci ÚP posilována

- výstavba VtE porušuje § 18 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který chrání nezastavitelné 
území katastru, dle zákona je zde možná jen technická infrastruktura, VtE jako výrobní zařízení 
nemohou být na tomto území umisťovány

- podmínky pro provoz VtE v kopcovitém terénu nejsou lepší než v nižších lokalitách, jak často 
argumentují lidé prosazující tento záměr- viz analýzy Ing. Antonína Králik, MBA, vytvořená proti 
záměru VtE na území Nových Valteřic, v příloze, analýza upozorňuje na řadu dalších faktorů 
spojených s prosazováním záměrů VtE, které doporučujeme vzít při rozhodování o územním plánu 
v úvahu
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- přínos výstavby VtE jako alternativního zdroje elektrické energie je v porovnání s ujmou, kterou 
způsobí ve vytučněných oblastech zanedbatelný

Dále přikládáme listinu se seznamem lidí, které jsme s obsahem připomínek včetně příloh seznámili a kteří 
se záměrem VtE v Hošťálkovech také nesouhlasí.
Vyhodnocení :
Výsledný návrh ÚP bude zpracován ve variantě 1,  a to z těchto důvodů :
Zastupitelstvo obce Hošťálkovy schválilo Usnesením č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy, které 
se konalo dne 14.10.2013  pod bodem 5. jako nejvýhodnější variantu pro zpracování výsledného návrhu ÚP 
Hošťálkovy variantu č. 1, neboť  s variantou 2. návrhu ÚP Hošťálkovy  

1. vyslovil odůvodněný nesouhlas dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, tj. Městský úřad 
Krnov, odbor životního prostředí. Vzhledem k tomu, že
- z ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona mimo jiné vyplývá že orgány územního 

plánování postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné 
zájmy podle zvláštních právních předpisů a  dotčené orgány vydávají stanoviska, která 
nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro 
politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona
(územní plán se vydává formou opatření podle stavebního zákona).

- Z ustanovení § 51 odst. 2 stavebního zákona  mimo jiné vyplývá, že pokud návrh ÚP 
obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků 
projednání, výsledků řešení rozporu  a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
zastupitelstvu obce ke schválení návrh výběru nejvýhodnější varianty….. Zastupitelstvo 
obce je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů.

2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který posuzoval návrh ÚP Hošťálkovy z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou 
územního rozvoje ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 stavebního zákona  mino jiné 
uvedl, že  Varianta II řešení návrhu ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje. Záměr 
na realizaci větrných elektráren ovlivní území s ohledem na širší vztahy. Varianta II není v 
souladu se ZÚR MSK. Krajský  úřad ve smyslu ust. § 43 odst. 1 vylučuje možnost řešení 
předmětných záměrů uvedených ve variantě II návrhu ÚP bez jejich koordinace a 
projednání v ZÚR MSK a nesouhlasí s variantou II návrhu ÚP.

Petra Velíšková, nar. 14.3.1989, bytem Jesenická 14,794 01 Krnov -Připomínka k Územnímu plánu 
obce Hošťálkovy- k variantě č. 2 vymezující plochu pro větrné elektrárny ze dne 18.7.2013- doručeno 
e- mailem dne18.7.2013- potvrzeno poštou dne 24.7.2013
Tuto variantu hodnotím negativně vzhledem k těmto skutečnostem:

- větrné elektrárny, ačkoliv jsou alternativním zdrojem energie ( a  zdaleka ne jediným), by neměly 
být umisťovány do krajiny bez rozmyslu a už vůbec ne bez souhlasu místních obyvatel, protože to 
jsou oni, kdo bude (muset) následky tohoto rozhodnutí snášet, Navrhuji proto tento záměr důkladně 
promyslet a znovu zvážit všechna pro a proti.

- Vůbec nejvýrazněji větrné elektrárny ovlivňují krajinný ráz, jehož význam a hodnotu považujeme za 
něco tak samozřejmého, že si je vlastně ani neuvědomujeme. Teprve když dojde k jeho poškození, 
lamentujeme na d tím, o co jsme přišli. Nunto podotknout že záměr se nachází v malebné krajině 
krasovské vrchoviny.

- Nezpochybnitelný je silný negativní vliv větrných elektráren na populace ptáků a často také 
netopýrů, kdy dochází k přímému usmrcení těchto živočichů. V poslední době se diskutuje také vliv 
zvuku elektrárny na ptactvo, Jde o to, že frekvence zvuku vydávaného elektrárno je stejná , jako 
frekvence hlasu některých druhů ptáků. Pro takové druhy ptáků má tento fakt zničující vliv, protož 
se v důsledku toho v období rozmnožování nenajdou samci se samicemi a nemohou se tedy 
rozmnožit. Taková populace je proto odsouzena k zániku.

- Tato oblast Nízkého Jeseníku, nacházející se v závětří hor (Hrubý Jeseník), je charakteristická 
rozkolísaným větrným prouděním. Časté jsou zde bořivé větry až lokální smrště ( viz nedávné 
tornádo v Krnově)Tyto ukázky jsou rizikem pro větrné elektrárny, protože je mohou silně poškodit.
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- Nejsem si vědoma jediné studie, která by potvrdila pozitivní vliv větrných elektráren na zdraví 
obyvatelstva. Mnoho informací nenajdeme ani o tom, že větrné elektrárnyny neovlivňují zdravotní 
stav lidí.Potvrzen je však negativní vliv ( především na psychiku a krevní oběh).

- Větrné elektrárny nevytváření příjemné prostředí pro život, což svou měrou přispěje k dalšímu 
vyklidňování Krnovska potažmo celého kraje.Tím si do budoucna zaděláváme na ještě větší 
problém, který bude nutno řešit.

- Celé Krnovsko(včetně Osoblažska) má nesmírný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, a to 
především díky přírodním hodnotám Zásahy do krajiny v podobě větrných elektráren tento potenciál 
rozhodně nerozvinou. Nevím z čeho bude tento region dál žít.Z větrných elektráren těžko. Tato 
krátkozrakost podobných činů je v rozporu s koncepci udržitelného rozvoje, jejíž hlavní myšlenkou 
je neohrozit uspokojování potřeb generací budoucích

Závěr:
Doporučuji obci odstoupit od záměru výstavby větrných elektráren.
Vyhodnocení :
Výsledný návrh ÚP bude zpracován ve variantě 1,  a to z těchto důvodů :
Zastupitelstvo obce Hošťálkovy schválilo Usnesením č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Hošťálkovy, které 
se konalo dne 14.10.2013  pod bodem 5. jako nejvýhodnější variantu pro zpracování výsledného návrhu ÚP 
Hošťálkovy variantu č. 1, neboť  s variantou 2. návrhu ÚP Hošťálkovy  

1. vyslovil odůvodněný nesouhlas dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, tj. Městský úřad 
Krnov, odbor životního prostředí. Vzhledem k tomu, že
- z ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona mimo jiné vyplývá že orgány územního 

plánování postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné 
zájmy podle zvláštních právních předpisů a  dotčené orgány vydávají stanoviska, která 
nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro 
politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona
(územní plán se vydává formou opatření podle stavebního zákona).

- Z ustanovení § 51 odst. 2 stavebního zákona  mimo jiné vyplývá, že pokud návrh ÚP 
obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků 
projednání, výsledků řešení rozporu  a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
zastupitelstvu obce ke schválení návrh výběru nejvýhodnější varianty….. Zastupitelstvo 
obce je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů.

2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který posuzoval návrh ÚP Hošťálkovy z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou 
územního rozvoje ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 stavebního zákona  mino jiné 
uvedl, že  Varianta II řešení návrhu ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje. Záměr 
na realizaci větrných elektráren ovlivní území s ohledem na širší vztahy. Varianta II není v 
souladu se ZÚR MSK. Krajský  úřad ve smyslu ust. § 43 odst. 1 vylučuje možnost řešení 
předmětných záměrů uvedených ve variantě II návrhu ÚP bez jejich koordinace a 
projednání v ZÚR MSK a nesouhlasí s variantou II návrhu ÚP.

Vyhodnocení připomínek podaných k řízení o návrhu Územního plánu Hošťálkovy:

Ostwind CZ, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 ( připomínka doručena dne 19.2.2014)
Dle Veřejné vyhlášky MěÚ Krnov – ORR evidované pod ID ndgbdc9 ze dne 7.2.2014 se na vás jako 
pořizovatele Územního plánu správního území obce Hošťálkovy, obracíme s nesouhlasným stanoviskem a 
zároveň námitkou k upřednostnění varianty ÚP bez větrných elektráren.
Jednáme tak z pozice oprávněného investora, který na základě Smlouvy o spolupráci s obcí Hošťálkovy již 
třetím rokem úspěšně vyvíjí projekt 3 větrných elektráren v lokalitě Kotel k.ú. Vraclávek. Tento projekt je 
plně podporován majiteli pozemků č. 949/2,927 a 600 a současně i obhospodařovateli.
Vyloučením varianty s větrnými elektrárnami z ÚP došlo ze strany obce k porušení smlouvy o spolupráci a 
znemožnění dalšího posuzování ze strany oprávněných úřadů.
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Domníváme se, že stanoviska MSK plně nerespektují dopady rozhodnutí NSS o neplatnosti určitých částí 
ZUR MSK a stejně tak MěÚ Krnov nevyužil všech právních prostředků při prosazování návrhu změny ÚP 
s Větrnými elektrárnami (například dohadovací řízení).
Tímto Vás žádáme o přehodnocení postoje, doplnění změny ÚP o variantu s větrnými elektrárnami a využití 
všech dostupných právních prostředků k objektivnímu posouzení návrhu.
S návrhem ÚP bez větrných elektráren nesouhlasíme.
Děkujeme za vyřízení a odpověď ve lhůtě v nadepsané vyhlášce.
Vyhodnocení :
Podání nazvané „Obec Hošťálkovy - Veřejná vyhláška - písemná námitka proti návrhu Územního plánu“ 
bylo podáno dne 19.2.2014., tj. v zákonem stanovené lhůtě. Rozhodujícím kritériem, dle kterého je podání 
obsahující výhrady proti návrhu  územního plánu, které je vydáváno formou opatření obecné povahy, 
kvalifikováno jako připomínka nebo námitka (§ 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění  ( dále jen „ správní řád“) a § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen „ stavební zákon“).  Z výše uvedeného důvodu se správní úřad v prvé řadě 
zabýval tím, zda fa Ostwind může mít  v řízení o návrhu „pozici oprávněného investora“ jak uvedla ve výše 
uvedeném podání. 
Z ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že oprávněný investor je vlastník, správce nebo 
provozovatel veřejné dopravní  nebo veřejné technické infrastruktury. 
Veřejná dopravní a veřejná technická infrastruktura je definována  dle stavebního zákona v ustanovení § 2, 
kde je uvedeno v  odst. 1 písm. k) 
bodě 1., že  veřejnou dopravní infrastrukturou se  podle tohoto zákona rozumí  pozemky, stavby, zařízení, 
např. stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení
 a v bodě 2. se  veřejnou technickou infrastrukturou podle tohoto zákona rozumí, vedení a stavby a s nimi 
provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy kanalizace čistírny 
odpadních vod, stavby k snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro 
nakládání odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a 
elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.
Z výpisu z Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 144239,   pořízeného 
zdejším správním úřadem  dne 27.3.2014, má fa OSTWIND CZ, s.r.o s IČO 268 81 047  uvedeno 
v předmětu podnikání – Inženýrská činnost v investiční výstavbě.
Z webových stránek firmy www.ostwind.cz vyplývá, že tato firma vyvíjí, projektuje a realizuje větrné parky.
Na základě výše uvedeného dospěl správní orgán k závěru, že Fa OSTWIND CZ, s.r.o nemůže mít postavení 
oprávněného investora, neboť nesplňuje podmínky ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona - není 
vlastníkem  správcem ani provozovatelem  veřejné dopravní ani veřejné technické infrastruktury.
 Z tohoto důvodu výše uvedené podání bude vyhodnocováno jako připomínka a nikoliv jako námitka.
K názoru, že vyloučením varianty s větrnými elektrárnami z ÚP došlo ze strany obce k porušení smlouvy o 
spolupráci a znemožnění dalšího posuzování ze strany oprávněných úřadů.  Smlouva je dvoustranný nebo 
vícestranný právní úkon, na jehož  základě dochází ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností –
závazků. Ke kontrole plnění závazků smlouvy jsou  oprávněny pouze subjekty, které spolu smlouvu 
uzavřely. Územní plánování nemůže sloužit k zajišťování smluvních závazků. 
O výběru nejvýhodnější varianty, tj. varianty 1, rozhodlo zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 51 
odst. 2 stavebního zákona na základě výsledků projednání. Výběr varianty nesmí být v rozporu s ochranou 
veřejných zájmů,  vyjádřenou ve stanoviscích dotčených orgánů – k variantě 2. byl vydán nesouhlas 
dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny a  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který posuzoval návrh 
ÚP Hošťálkovy z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu 
s politikou územního rozvoje nesouhlasil s variantou 2 návrhu ÚP a vyloučil možnost řešení předmětných 
záměrů uvedených ve variantě 2 návrhu ÚP bez jejich koordinace a projednání v ZÚR MSK. 
Domněnku, že stanoviska MSK plně nerespektují dopady rozhodnutí NSS o neplatnosti určitých částí ZUR 
MSK je nutné považovat za lichou. Podle ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona může územní plán obsahovat 
řešení záležitostí nadmístního významu v případě, že krajský úřad ve svém stanovisku takové řešení 
nevyloučí z důvodu negativního ovlivnění území sousedních obcí. Záměr vymezení ploch pro umístění 
větrných elektráren je nesporně záměrem nadmístním a nesporně ovlivní území sousedních obcí, a to 
z hlediska ochrany krajiny jako prostředí života lidí a to negativně. Ze stanoviska krajského úřadu ze dne  
22.8.2013 č. j. MSK 110369/2013  je zřejmé, že krajský úřad posoudil územní plán v souladu s ust. § 50 
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odst. 7 stavebního zákona s přihlédnutím k novelizovanému ust. § 43 odst. 1 zákona.  Je nutno podotknout, 
že z výše uvedeného textu  není zřejmé o jaká stanoviska Moravskoslezského kraje se podateli jedná a v čem 
konkrétně je  spatřováno nerespektování dopadů rozhodnutí NSS o neplatnosti určitých (kterých konkrétně?) 
částí ZÚR MSK.
K domněnce, že  MěÚ Krnov nevyužil všech právních prostředků při prosazování návrhu změny ÚP 
s Větrnými elektrárnami (například dohadovací řízení), je předně nutné si ujasnit, že je pro obec Hošťálkovy 
pořizován nový územní plán nikoliv změna ÚP.
Vlastní územní plán v části odůvodnění obsahuje tvrzení, z kterých je zřejmé že vymezení ploch pro 
výstavbu VTE negativně ovlivní krajinu a krajinný ráz. Projektant územního plánu nevyloučil negativní vliv 
ploch  určených pro VTE, viz kap. „d.3 Zdůvodnění urbanistické….“, která uvádí v bodě „2. Vymezení 
zastavitelných ploch a ploch přestavby“. : 
„Oproti  základní koncepci, která navrhuje plochy pro realizaci větrných elektráren lze konstatovat, že 
varianta s větrnými elektrárnami vychází hůře, neboť především:

- narušuje svoji výškovou dominancí, kterou nedoprovází žádný např. duchovní význam území se
zvýšenou estetickou hodnotou krajiny

-  pohledově působí negativně především z míst osídlení s koncentrací především bydlících 
obyvatel, dále z míst tradičních vyhlídek

-  vytváří územní střet a zbytečnou konfrontaci s kvalitním horizontem jako místem s pohledově 
exponovaným terénním rozhraním.“ 

V textu odůvodnění návrhu ÚP, kap. „F. Vyhodnocení účelného využití…“: se uvádí:
„Variantně jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování – se specifickým využitím pro záměry 
výstavby větrných elektráren. Uvedený záměr nevyplývá z energetických potřeb obce Hošťálkovy….. 
Realizací větrných elektráren by došlo k narušení krajinného rázu a kvalitního přírodního horizontu 
v krajinném prostředí.“
V kap. „H.Přezkoumání souladu s cíly a úkoly…..“ v odůvodnění se v části „Požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území“ uvádí, že:„ve variantním návrhu bude předpokládaným 
záměrem realizace větrných elektráren narušen ojedinělý výraz nejen správního území obce, ale i širšího 
okolí.“
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že vedle územních studií pořízených krajem samotný územní plán 
nevylučuje negativní vlivy větrných elektráren na krajinu a krajinný ráz.
Městský úřad Krnov je na úseku územního plánování  dle stavebního zákona  § 6 odst. 1 úřadem územního 
plánování, který v přenesené  působnosti  - podle § 6 odst. 1 písmeno c)-vykonává odbornou a 
administrativní činnost spojenou s pořizováním  územně plánovací dokumentace (řešení rozporů mezi 
stanovisky dotčených orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů, příprava 
podkladů pro rozhodování zastupitelstvem obcí a krajů v samostatné působnosti, zajišťují zpracování 
územně plánovací dokumentace autorizovanými osobami atd.) na žádost obce (obce Hošťálkovy), která se 
nachází  v jeho správním obvodu  (dále jen „pořizovatel“).  
Podle § 2 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) 
správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě 
zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Městskému úřadu Krnov, jako úřadu územního plánování nepřísluší 
prosazování   soukromých zájmů, za situace, kdy stanovisko krajského úřadu svědčí vlastnímu řešení 
územního plánu viz. výše a stanovisku dotčeného orgánu státní správy podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Podrobněji viz.  odůvodnění společné námitky pana Jaromíra Haladěje, bytem Chomýžská 25, 794 
01 Krnov a pana Jiřího Bitomského,  bytem Krásné Loučky 201, 794 01 Krnov.
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Vyhodnocení připomínek podaných k opakovanému řízení o návrhu Územního plánu 
Hošťálkovy:

K opakovanému řízení o návrhu Územního plánu Hošťálkovy nebyly doručeny žádné připomínky.

P. ULOŽENÍ DOKUMENTACE

Územní plán Hošťálkovy bude uložen u obce Hošťálkovy ; dále na příslušném stavebním úřadě - tj.
Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje, stavební úřad; u pořizovatele - tj. Městský úřad 
Krnov, odbor regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odboru 
územního plánování, stavebního řádu a kultury.
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