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Příloha – Změna č. 1 Textové části I.1. Územního plánu Hošťálkovy,
vydaného Zastupitelstvem obce Hošťálkovy dne 22. 9. 2014
s nabytím účinnosti dne 8. 10. 2014
(Srovnávací text)

Seznam použitých zkratek
ČKA
ČOV
CHKO k.ú.
LBK
MMR MŽP
ORP
PÚR ČR SO
SOB
TTP
ÚP
ÚSES
VKP
ZPF
ZÚR MSK

Česká komora architektů
čistírna odpadních vod
chráněná krajinná oblast
katastrální území
lokální biokoridor
ministerstvo pro místní rozvoj
ministerstvo životního prostředí
obec s rozšířenou působností
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
správní obvod
specifická oblast
trvalý travní porost
územní plán
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
zemědělský půdní fond
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

ÚVOD
Změna č. 1 Územního plánu Hošťálkovy je zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené
mezi objednatelem – Obcí Hošťálkovy a zhotovitelem – Urbanistickým střediskem Ostrava,
s.r.o., dne 20. 9. 2016.
Pro zpracování Změny č. 1 byly použity následující podklady:
-

Územní plán Hošťálkovy (EKOTOXA s.r.o., Ing. arch. Petr Malý), vydaný Zastupitelstvem
obce Hošťálkovy dne 22. 9. 2014 s nabytím účinnosti dne 8. 10. 2014;

-

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy, schválené usnesením Zastupitelstva
obce Hošťálkovy ze dne 19. 9. 2016;

-

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválená usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015;

-

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Atelier T – plan Praha, s.r.o., 2010),
vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením
č. 16/1426, v platném znění – po rozsudcích Nejvyššího správního soudu č. 7 Ao 2/2011 –
202 ze dne 16. 6. 2011, č. 7 Ao 7/2011 – 52 ze dne 15. 3. 2012 a č. 79A 8/2013 – 82
ze dne 28. 2. 2014;

-

Územně analytické podklady pro správní obvod Městského úřadu Krnov – Aktualizace
č. 4 (Městský úřad Krnov – odbor výstavby, Ing. arch. Jaroslav Haluza a kolektiv spolupracovníků, prosinec 2016);

-

Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava,
s.r.o., listopad 2004), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
č. 5/298/1 ze dne 23. 6. 2005;

-

Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., květen
2013);

-

Záměr rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku, poskytnutý provozovatelem areálu.
Obsahem Změny č. 1 je:

-

Změna využití zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci Z28
RH, vymezené v platném územním plánu ve Starých Purkarticích, na zastavitelnou plochu
smíšenou obytnou SO; v souvislosti s touto změnou se ruší návrh související plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN a návrh lyžařského vleku.

-

Rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku – rozšíření stávajících sjezdových
tratí, prodloužení stávajícího lyžařského vleku a návrh výstavby lanovky.

-

Vymezení zastavitelné plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
OS v Hošťálkovech pro vybudování sportovního areálu.

-

Aktualizace vymezení zastavěného území.

-

Drobné, nepodstatné úpravy závazné části (výroku) platného územního plánu – úpravy
podmínek pro využití některých ploch s rozdílným způsobem využití, vypuštění procesních ustanovení, odstranění chyb.
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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY
Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy je Městský úřad Krnov, který zajišťuje kvalifikovaný výkon územně plánovací činnosti osobou oprávněnou k výkonu těchto
činností dle § 24 stavebního zákona.
Návrh zadání Územního plánu Hošťálkovy – Změny č. 1 byl zpracován na základě rozhodnutí o pořízení předmětné změny územního plánu, které bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hošťálkovy č. 12-16 ze dne 27. 6. 2016.
Návrh zadání zpracoval v červenci 2016 pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
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. Návrh zadání byl projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona.
Pořizovatel zaslal návrh zadání Změny č. 1 včetně oznámení o vystavení návrhu zadání
dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci Hošťálkovy, pro kterou se
předmětná změna zpracovává, a to opatřením č.j. KRNOOV-37272/2016 piev ze dne
29. 7. 2016. Pořizovatel doručil návrh zadání veřejnou vyhláškou (č.j.: KRNOOV-37266/2016
piev ze dne 29. 7. 2016). Oznámení o vystavení návrhu zadání byla zveřejněna na obou úředních deskách, a to jak MěÚ Krnov (od 1. 8. 2016) tak i na OÚ Hošťálkovy (od 1. 8. 2016), současně byl zveřejněn na webu obou obcí text návrhu zadání. Na základě výsledků projednávání – uplatněných vyjádření, podnětů a připomínek pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání upravil a předložil zastupitelstvu obce ke schválení.
Zadání Změny č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hošťálkovy č. 13-16
ze dne 19. 9. 2016. Na základě schváleného zadání byl v dubnu 2017 zpracován návrh Změny
č. 1 Územního plánu Hošťálkovy (dále jen návrh Změny č. 1) pro společné jednání a předán
Obci Hošťálkovy.
Při projednávání návrhu Změny č. 1 pořizovatel postupoval podle ustanovení § 50 stavebního zákona. Návrh Změny č. 1 byl doručen ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního
zákona veřejnou vyhláškou (č.j.KRNOOV-24381/2017 piev ze dne 11. 4. 2017), v níž bylo
upozorněno na možnost uplatnění připomínek u pořizovatele, a to ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení. Současně s vystavením veřejné vyhlášky o doručení návrhu Změny č. 1
veřejnou vyhláškou byla dokumentace návrhu Změny č. 1 včetně Vyhodnocení vlivů Změny
č. 1 na udržitelný rozvoj území vystavena u pořizovatele a na internetových stránkách města
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Krnov (od 12. 4. 2017). Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MěÚ Krnov
od 11. 4. 2017 a na úřední desce obce Hošťálkovy od 11. 4. 2017.
Úřad územního plánování oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu
Změny č. 1 podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona samostatně (viz doručenky) dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Hošťálkovy a sousedním obcím dopisem
č.j.: KRNOOV- 24082/2017 piev ze dne 11. 4. 2017. Společné jednání s dotčenými orgány,
sousedními obcemi a krajským úřadem se uskutečnilo dne 3. května 2017 na MěÚ Krnov,
odboru výstavby. 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 v souladu se zákonem – do 30 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 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. Ze společného jednání
o návrhu Změny č. 1 byl pořízen záznam, který je založen ve spisu.
Vzhledem k tomu, že v blížící se stanovené lhůtě se některé dotčené orgány k předmětu
projednávání nevyjádřily, vyzval je pořizovatel přípisem č.j. KRNOOV-35662/2017 piev ze dne
29. 5. 2017 k vydání stanoviska.
Po ukončení společného jednání o návrhu Změny č. 1 zaslal pořizovatel stanoviska a připomínky z projednání Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru ÚP, SŘ (přípisem
č.j. KRNOOV-37582/2017piev ze dne 5. 6. 2017) k vydání stanoviska podle ustanovení § 50
odst. 7 stavebního zákona a odboru ŽP a zemědělství (přípisem č.j. KRNOOV-37567/2017piev
ze dne 5. 6. 2017) k vydání stanoviska dle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona.
Vzhledem k tomu, že při projednání návrhu Změny č. 1 byla, v rámci koordinovaného stanoviska Krajského úřadu MSK (č.j.: MSK68034/2017 ze dne 30. 5. 2017), uplatněna nesouhlasná stanoviska, a to nesouhlasné stanovisko:
- dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
- dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů,
pořizovatel po dohodě s těmito dotčenými orgány svolal jednání k řešení rozporu k návrhu
Změny č. 1, které se uskutečnilo dne 19. 6. 2017 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.
Z jednání byl pořizovatelem zpracován záznam k řešení rozporu, který byl pořizovatelem
zaslán (č.j. KRNOOV-45413/2017 piev ze dne 10. 7. 2017) spolu s žádostí o vydání navazujícího stanoviska dotčeným orgánům, které uplatnily nesouhlasné stanovisko.
Dne 17. 7. 2017 bylo pořizovateli doručeno navazující stanovisko krajského úřadu Moravskoslezského kraje (č.j.: MSK 91322/2017 ze dne 14. 7. 2017) dle zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v němž tento dotčený orgán s předmětným návrhem Změny č. 1 souhlasí.
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Dne 25. 7. 2017 bylo pořizovateli doručeno navazující stanovisko krajského úřadu Moravskoslezského kraje (č.j.: MSK 89606/2017 ze dne 25. 7. 2017) dle zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v němž tento dotčený orgán uvedl:
Tímto postupem, přijatým na základě výše uvedeného posouzení předložených úprav návrhu změny územního plánu, je možno z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu přehodnotit vyjádření bodu 7 koordinovaného stanoviska ze dne 30. 5. 2017, vedeného
pod č.j. MSK 68034/2017, sp. zn. ŽPZ/11403/2017/Jak, a to tak, že krajský úřad s takto
projednaným, upraveným a odůvodněným návrhem změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy souhlasí. Ostatní vyjádření, uvedená v koordinovaném stanovisku, jakožto i stanoviscích
navazujících, nejsou závěrem přijatým z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
dotčena.
Pořizovateli bylo doručeno i stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního
zákona (č.j: MSK 73177/2017 ze dne 27. 6. 2017) se závěrem:
Návrh změny č. 1 územního plánu Hošťálkovy byl posouzen v souladu s ustanovením § 50
odst. 7 stavebního zákona, není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR a nenarušuje
využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy v území. Návrh změny ÚP je v souladu
se ZÚR MSK.
Pořizovateli bylo doručeno i stanovisko krajského úřadu 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
návrhu Změny č. 1 územního plánu Hošťálkovy na životní prostředí (čj.: MSK 73174/2017
ze dne 28. 6. 2017) s tímto závěrem:
Souhlasné stanovisko bez stanovení požadavků k zajištění minimálních dopadů koncepce
na životní prostředí.
Po doručení výše uvedených stanovisek, pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
provedli v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 stavebního zákona vyhodnocení stanovisek,
a vyhodnocení připomínek. Na základě tohoto vyhodnocení pořizovatel společně s určeným
zastupitelem zpracovali „Pokyny pro úpravu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy
po společném jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi“, které
byly zaslány projektantovi.
Na základě „Pokynů pro úpravu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy po společném jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi“ provedl zpracovatel v srpnu 2017 úpravy návrhu Změny č. 1 po společném jednání.
Zpracovatelem Změny č. 1 je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. arch. Helena Salvetová, autorizovaný architekt ČKA č. 00 864.
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B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY
B.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje České republiky
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR),
schválená usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, určuje strategii a základní podmínky
pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně
prospěšný rozvoj hodnot území České republiky a koordinuje záměry na změny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro zdroje jednotlivých
systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem nebo předpokládaným
využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republikové úrovni rozvojové
oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory dopravní a technické infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území a úkoly pro územní plánování.
2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené v PÚR ČR, jsou ve Změně č. 1 naplněny takto:
(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 třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina
je živým v 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.
Platný územní plán Hošťálkovy respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní
hodnoty území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i kulturní
krajiny. Změnou č. 1 se vymezuje jedna nová zastavitelná plocha, určená pro vybudování sportovního areálu a navrhuje se rozšíření stávajícího lyžařského areálu
ve Vraclávku; zároveň se ruší navržený lyžařský areál ve Starých Purkarticích – tento
záměr, obsažený v platném územním plánu již není platný. Návrh rozšíření stávajícího
lyžařského areálu je tedy kompenzován zrušením původního návrhu ve Starých Purkarticích. Nově vymezená zastavitelná plocha je z větší části situována na nezemědělských
pozemcích. Realizací záměrů, navržených Změnou č. 1, nedojde k zásahům do přírodních, civilizačních ani kulturních hodnot území, do urbanistické struktury území, struktury osídlení ani kulturní krajiny.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
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V platném územním plánu jsou stávající zemědělské areály respektovány, Změnou č. 1
nedochází k žádnému zásahu do stávajících zařízení zemědělské výroby; zábor zemědělské půdy činí pouze 0,37 ha trvalých travních porostů, naopak 0,13 ha původního záboru se ruší. Zábor lesních pozemků pro navržené rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku
činí 3,57 ha; trvalý zábor bude vyžadovat pouze plocha pro umístění lanovky a výstupní
stanice; pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné odnětí.
(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.
Tato problematika se obce Hošťálkovy netýká, k prostorově sociální segregaci zde nedochází.

(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. 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.
Platný územní plán řeší rozvoj území obce Hošťálkovy komplexně, v souladu
s převládající obytnou a rekreační funkcí obce vymezuje nové rozvojové plochy především pro novou obytnou výstavbu a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Změna č. 1
řeší pouze tři dílčí úpravy platného územního plánu v souladu se stanovenou koncepcí
rozvoje obce – vymezuje zastavitelnou plochu pro novou obytnou výstavbu, zastavitelnou plochu pro sportovní zařízení a plochu pro rozšíření lyžařského areálu, tj. podporuje
priority, kterými jsou rozvoj obytné výstavby a rozvoj rekreace a cestovního ruchu a nenavrhuje žádná jednostranná řešení, která by mohla zhoršit stav území a ohrozit jeho
hodnoty.

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Platný územní plán stabilizuje převládající obytnou a rekreační funkci obce a navrhuje
rozvoj obce v souladu s principy integrovaného rozvoje území. Změnou č. 1 se navrhují
pouze tři dílčí úpravy platného územního plánu – návrh rozšíření stávajícího lyžařského
areálu, vymezení nové zastavitelné plochy pro sportovní zařízení a vymezení nové plochy pro obytnou výstavbu; koncepce rozvoje obce stanovená v platném územním plánu
vycházela z komplexního a objektivního posouzení a Změnou č. 1 se nemění.
(17)

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Obec Hošťálkovy je obcí s převažující obytnou a rekreační funkcí, hospodářský pilíř obce
je zaměřen ve značné míře na rekreaci a cestovní ruch. Rekreační funkce obce je rozvíjena již v platném územním plánu a Změnou č. 1 je dále podporována návrhem rozšíření lyžařského areálu.
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(18)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
V platném územním plánu jsou vytvořeny předpoklady pro posílení partnerství mezi obcí a městy v jejím okolí a regionu – obec Hošťálkovy poskytuje rekreační zázemí především blízkému Krnovu a Městu Albrechtice i vzdálenější Opavě a Ostravě a tato města
zase poskytují obci pracovní příležitosti a širokou nabídku zařízení občanského vybavení. Lyžařský areál ve Vraclávku, jehož rozšíření je jedním z bodů Změny č. 1, je z velké
většiny využíván právě obyvateli města Krnova, Města Albrechtic, případně i vzdálenější
Opavy.

(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.
Na území obce Hošťálkovy se plochy brownfields v podstatě nevyskytují, všechny výrobní areály jsou alespoň zčásti využité; v platném územním plánu jsou převážně ponechány i nadále pro výrobu a skladování, s výjimkou části zemědělského areálu u zámku,
který je navržen k přestavbě na občanské vybavení. Nová zastavitelná plocha, vymezená Změnou č. 1, je z převážné části situována na nezemědělské půdě; celkový zábor
zemědělských pozemků pro Změnu č. 1 činí pouze 0,37 ha. Zábor lesních pozemků pro
rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku činí 3,57 ha; trvalý zábor ale bude vyžadovat
pouze plocha pro umístění lanovky a výstupní stanice; pro sjezdovky bude provedeno
pouze dočasné odnětí. Stávající plochy veřejné zeleně jsou v platném územním plánu
respektovány a zachovány a doplněny návrhem nových ploch; Změnou č. 1 nejsou stávající ani navržené plochy veřejné zeleně dotčeny. Platný územní plán ani Změna č. 1
nevymezují žádné rozvojové plochy, směřující k suburbanizaci.

(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 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.
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Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu a krajinného rázu, vytvoření územního
systému ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a ochrana krajinných
prvků přírodního charakteru byla jednou z priorit již při zpracování platného územního
plánu. Změnou č. 1 se vymezuje jedna nová zastavitelná plocha pro vybudování sportovního areálu, převážně na nezemědělských pozemcích a navrhuje se rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku; ani jedna z těchto ploch není umístěna do lokalit,
konfliktních z hlediska zájmů ochrany přírody a nevyžaduje kompenzační opatření. Zábor lesních pozemků pro rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku činí 3,57 ha; trvalý
zábor ale bude vyžadovat pouze plocha pro umístění lanovky a výstupní stanice;
pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné odnětí. Do ÚSES, vymezeného v platném
územním plánu, se Změnou č. 1 nezasahuje. Nové záměry nezasahují do ochranných
pásem vodních zdrojů a nepředstavují zásah do krajinného rázu.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury.
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
V platném územním plánu ani ve Změně č. 1 se nenavrhují žádné plochy ani koridory,
které by mohly zhoršit migrační propustnost krajiny, a nevymezují se žádné zastavitelné
plochy, které by směřovaly ke srůstání obce Hošťálkovy se sousedními sídly.
(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 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.
V platném územním plánu jsou vymezeny jak stávající, tak navržené plochy veřejně přístupné zeleně; Změnou č. 1 se do těchto ploch nezasahuje. Vznik a rozvoj dalších lesních
porostů není v Hošťálkovech příliš pravděpodobný ani žádoucí, lesní porosty pokrývají
větší část území obce a zaujímají podstatně rozsáhlejší plochy, než tomu bylo
v minulosti. Prostupnost krajiny není platným územním plánem ani Změnou č. 1 narušena.

(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).
Všechny tyto formy cestovního ruchu jsou na území obce Hošťálkovy provozovány
a v platném územním plánu jsou respektovány; Změnou č. 1 se do stávajících ani navržených turistických tras a cyklotras nezasahuje.

(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
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souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo
zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Dopravní dostupnost obce i její vybavenost technickou infrastrukturou je vyhovující, dílčí rozšíření sítí technické infrastruktury je řešeno již v platném územním plánu. Změnou
č. 1 se nová dopravní ani technická infrastruktura nenavrhuje, s výjimkou návrhu prodloužení lyžařského vleku a návrhu výstavby lanovky v lyžařském areálu ve Vraclávku.
(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 je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. 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).
Tato priorita se obce Hošťálkovy netýká – obec je dobře dopravně dostupná prostřednictvím silnice III/4521, která se v sousedních Krásných Loučkách napojuje na silnici
I/57; veškerá stávající zástavba i vymezené zastavitelné plochy jsou situovány v dosahu
stávajících komunikací. Železniční doprava územím obce neprochází. Stávající cyklotrasy řešeným územím neprocházejí, v lyžařském areálu ve Vraclávku jsou vybudovány terénní cyklotrasy – Traily Kotel; v platném územním plánu jsou navrženy nové cyklotrasy,
které navazují na stávající cyklotrasy vedené územím okolních obcí. Změnou č. 1
se do stávajících ani navržených cyklotras nezasahuje.

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Změnou č. 1 se nevymezují žádné nové plochy ani jiné záměry, které by mohly vyvolat
zhoršení životního prostředí – vymezuje se pouze jedna plocha pro obytnou výstavbu
(změna využití zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci),
jedna plocha pro sportovní zařízení a plochy pro rozšíření lyžařského areálu; nová plocha pro bydlení není situována v blízkosti výrobních areálů.
(25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho 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 přiro9

zené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu
jako alternativy k umělé akumulaci vod.
Obec Hošťálkovy není ohrožena sesuvy ani záplavami, záplavové území není na území
obce vymezeno, nejsou zde žádné plochy vhodné k řízeným rozlivům povodní a nepočítá
se zde ani s žádnými stavbami a zařízeními na ochranu před povodněmi.
(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.
Na území obce Hošťálkovy nejsou záplavová území vymezena.

(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.
V platném územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně,
s ohledem na její účelné využívání; Změnou č. 1 se nová veřejná infrastruktura nenavrhuje.

(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 platném územním plánu je stanoven další rozvoj území obce v souladu s požadavky
na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu; Změnou č. 1
se navržená koncepce rozvoje obce nemění.

(29)

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy
nebo 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, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to
vhodné.
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Tento bod se území obce v zásadě netýká, hromadnou dopravu zde v současné době zajišťuje pouze doprava autobusová. Stávající pěší turistické trasy jsou v platném územním plánu respektovány, cykloturistické trasy jsou navrženy; Změnou č. 1 se do nich nezasahuje, nové trasy se nenavrhují.
(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.
Dodávka pitné vody v obci je zajištěna z vlastních zdrojů v dostatečné kvalitě i kapacitě,
likvidace odpadních vod z části obce je zajištěna na obecní ČOV. V platném územním
plánu se navrhuje dobudování vodovodu i kanalizace pro souvislou zástavbu v Hošťálkovech a Vraclávku, Změnou č. 1 se koncepce zásobování pitnou vodou a odkanalizování nemění.

(31)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území obce Hošťálkovy nepočítá.

(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.
Tato problematika se území obce Hošťálkovy netýká.

3. Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Území obce Hošťálkovy není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy.
4. Specifické oblasti
Území obce Hošťálkovy, která leží v severozápadní části SO ORP Krnov, spadá do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Požadavky a podmínky pro tuto specifickou oblast jsou stanoveny v bodě:
(71) SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník
Vymezení:
Území obcí z ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov a Šumperk.
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.
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.
11

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) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),
c) zlepšení dopravní dostupnosti území,
d) snížení povodňových rizik.
Vytvoření podmínek pro rozvoj rekreace bylo jednou z priorit již při zpracování platného
územního plánu; Změnou č. 1 se tyto podmínky dále zlepšují návrhem rozšíření lyžařského
areálu ve Vraclávku. Ekologické zemědělství je v obci provozováno a stabilizováno, dřevozpracující průmysl v obci zastoupen není, ve stávajících výrobních areálech však lze dřevovýrobu provozovat. Dopravní dostupnost obce je dobrá, obcí prochází silnice III/4521, která se
v sousedních Krásných Loučkách napojuje na silnici I/57. Povodňová rizika v obci nehrozí.
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 – netýká se řešeného území, obec Hošťálkovy leží mimo hlavní póly
a střediska ekonomického rozvoje
b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních tahů, zejména na Kladsko – dopravní dostupnost obce Hošťálkovy je dobrá, obcí
prochází silnice III/4521, která se v sousedních Krásných Loučkách napojuje na silnici I/57;
problematika přeshraničních silničních tahů se území obce Hošťálkovy netýká
c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – územím obce Hošťálkovy prochází několik značených pěších turistických tras, ve Vraclávku je vybudován systém terénních cyklotras – Traily Kotel, v územním plánu jsou navrženy nové cyklotrasy; Změnou č. 1 se do stávajících ani navržených tras nezasahuje
d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího
průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity – v platném územním plánu je vymezeny plochy pro rozvoj rekreace, ekologické zemědělství je stabilizované; pro rozvoj rekreace se Změnou č. 1 navrhuje rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku
e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru,
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství – zemědělská výroba podhorského a horského charakteru je v řešeném území provozována (pastevectví),
většinu zemědělských pozemků v obci tvoří trvalé travní porosty, vhodná území pro zatravňování zde tedy nejsou
f) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – netýká se území obce
Hošťálkovy
g) vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření
ke snížení povodňových rizik, včetně opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heřminovy – netýká se území obce Hošťálkovy.
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5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Na území obce Hošťálkovy nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory dopravní
infrastruktury.
6. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
Na území obce Hošťálkovy nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory technické infrastruktury ani souvisejících záměrů.
7. Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování
Pro území obce Hošťálkovy žádné další úkoly nejsou stanoveny.

b) Vyhodnocení souladu Změny č. 1 územního plánu Hošťálkovy s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem
V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je potvrzeno zařazení území obce
Hošťálkovy do specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník. Současně je navrhováno
zpřesnění požadavků na využití území, kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách
v území a úkolů pro územní plánování.
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) – netýká se území obce Hošťálkovy, obec leží mimo
hlavní dopravní tahy nadmístního významu.

-

Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat podle těchto hlavních kritérií:
- vazba na hlavní dopravní tahy území (silnice I/45 a navazující síť silnic II. třídy);
- 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 zvlášť odůvodněných případech).
V platném územním plánu ani ve Změně č. 1 nejsou vymezeny plochy pro nové ekonomické aktivity (výrobní areály).

-

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)
– obec Hošťálkovy není spádovým sídelním centrem; v platném územním plánu je navrženo rozšíření vodovodu a kanalizace v souvislé zástavbě – v Hošťálkovech a Vraclávku,
Změnou č. 1 se nová technická infrastruktura nenavrhuje. Pro rozvoj občanského vybavení je v platném územním plánu vymezena plocha přestavby části zemědělského areálu,
přiléhajícího k zámku; Změnou č. 1 se vymezuje plocha pro vybudování sportovního areálu.
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-

Rozvoj rekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreační střediska, zejména:
- v severní části této oblasti (správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem Město
Albrechtice a Osoblaha);
- v prostoru vodní nádrže Slezská Harta (obce Razová, Leskovec nad 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.
V platném územním plánu je část rozvojových záměrů orientována právě na rozvoj rekreace a cestovního ruchu, Změnou č. 1 se navrhuje rozšíření stávajícího lyžařského areálu
ve Vraclávku a vymezuje se plocha pro vybudování sportovního areálu.

-

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 – Změnou č. 1 se vymezuje pouze jedna nová zastavitelná plocha, pro výstavbu sportovního areálu (plocha č. Z1/01); plocha je situována u silnice
III/ 4521 a navazuje na zastavitelnou plochu smíšenou obytnou Z08, vymezenou
v platném územním plánu, leží v lokalitě pohledově neexponované a mimo území
s významnějšími přírodními nebo kulturními hodnotami.

-

Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy tohoto území, zejména rekreačních středisek
– dopravní propojení a obsluha území obce Hošťálkovy jsou dobré, není třeba je zlepšovat.

-

Rozvoj ubytovacích středisek v oblasti (s výjimkou města Vrbno pod Pradědem) orientovat zejména na výstavbu zařízení s celoroční využitelností – v platném územním plánu ani
ve Změně č. 1 není navržena konkrétní výstavba žádného ubytovacího zařízení.

-

Na území CHKO Jeseníky s výjimkou zastavěného území obcí nepřipustit umisťování ubytovacích zařízení s kapacitou nad 50 lůžek – obec Hošťálkovy neleží na území CHKO Jeseníky.

-

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 – Změnou č. 1 se navrhuje rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku; jde o stabilizovaný areál, nadmístního významu, využívaný zejména obyvateli blízkého Krnova, Města Albrechtic i Opavy.

-

Při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich
dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních
a kulturních hodnot krajiny – návrh rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku
nevyvolává nové požadavky na dopravní infrastrukturu, areál leží přímo u silnice III/4521.
Z hlediska ochrany přírody se pro rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku stanoví podmínka, že stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku okolních lesních porostů
a maximální výšková hladina staveb bude 20 m, trvalý zábor lesních pozemků bude vyžadovat pouze plocha pro umístění lanovky a výstupní stanice; kulturní hodnoty nejsou návrhem rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku ohroženy. Návrh vybudování sportovního
areálu v Hošťálkovech leží v lokalitě pohledově neexponované a mimo území
s významnějšími přírodními nebo kulturními hodnotami.

-

Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci
a cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní cen14

tra – Změnou č. 1 se navrhuje rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku a vymezuje se zastavitelná plocha pro vybudování sportovního areálu.
-

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 pro vybraná katastrální území
těchto obcí:
- Malá Morávka – k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem;
- Karlova Studánka – k.ú. Karlova Studánka;
- Ludvíkov – k.ú. Ludvíkov pod Pradědem.
Netýká se řešeného území.

-

Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu – hromadná doprava v obci je zajištěna autobusovou dopravou; Změnou č. 1 se
do koncepce systému hromadné dopravy nezasahuje.

-

Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a mezinárodního významu – v platném územním plánu jsou navrženy nové cyklotrasy, které se
napojují na stávající cyklotrasy na území sousedních obcí; turistické trasy jsou stabilizované; Změnou č. 1 se do systému stávajících a navržených pěších turistických tras a cyklotras nezasahuje.

-

Podpora rozvoje lázeňství (Karlova Studánka) – netýká se řešeného území.

-

Podpora zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území – území obce
Hošťálkovy není ohroženo povodněmi.

-

Ochrana kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny včetně
významných krajinných horizontů (zejména CHKO Jeseníky) – ochrana kulturně historických a přírodních hodnot sídla je zajištěna již v platném územním plánu; Změnou č. 1 se
vymezuje pouze jedna nová zastavitelná plocha pro vybudování sportovního areálu a navrhuje se rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku; tyto nové rozvojové záměry
neohrozí ani kulturně historické ani přírodní hodnoty území – viz posouzení vlivu tohoto
záměru na životní prostředí (SEA).

-

Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s rozvojovými oblastmi republikového významu:
- OB2 Ostrava v osách Osoblaha – Krnov – Opava (ve vazbě na rozvojovou osu nadmístního významu OS-N1), resp. Bruntál – Horní Benešov – Opava;
- OB8 Olomouc v ose Krnov – Bruntál (– Šternberk – Olomouc).
Obec Hošťálkovy leží v přímé návaznosti na osu Osoblaha – Krnov – Opava, prostorové
ani funkční vazby není třeba zlepšovat.

-

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 – obec Hošťálkovy neleží v CHKO Jeseníky.

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 – na území obce
Hošťálkovy nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory nadmístního významu, kromě
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skladebných částí regionálního ÚSES; ty jsou v platném územním plánu vymezeny a Změnou č. 1 se do nich nezasahuje.
-

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné plochy – obec Hošťálkovy leží na horním toku Kobylího potoka, povodněmi není
ohrožena; s vymezením ploch pro protipovodňová opatření se zde neuvažuje.

-

Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace záměrů v lokalitách geologicky, morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod – s vymezením ploch pro akumulaci povrchových vod se na území obce Hošťálkovy neuvažuje.

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou na území obce Hošťálkovy jako plochy a koridory nadmístního významu vymezeny následující plochy a koridory územního
systému ekologické stability:
 regionální biocentrum č. 171 Mezi Purkarticemi
 regionální biokoridory č. 507 a 508.
V platném územním plánu je regionální biocentrum i oba regionální biokoridory vymezeny
v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, Změnou č. 1 se do vymezených regionálních částí ÚSES nezasahuje.
V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou vymezeny základní oblasti
krajinného rázu (krajinné oblasti) a typy krajin, resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti
ohrožení. Dále jsou definovány možnosti ohrožení a zásady pro rozhodování o změnách
v území, a to jak pro oblasti krajinného rázu, tak pro typy krajiny, které se v daných oblastech
vyskytují. Řešené území spadá do krajinné oblasti Nízký Jeseník, převážná část území obce
do krajiny lesní, k.ú. Křížová ve Slezsku do krajiny leso-luční.
Pro krajinnou oblast Nízký Jeseník jsou stanoveny:
Možná ohrožení:
-

odlesnění nebo zástavba krajinných horizontů
vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stavby)
narušení harmonického měřítka krajiny
likvidace historických krajinných struktur.

Změnou č. 1 se navrhuje rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku a vymezuje se
jedna nová zastavitelná plocha, určená pro vybudování sportovního areálu místního významu. Zábor lesních pozemků pro rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku činí 3,57 ha; trvalý
zábor ale bude vyžadovat pouze plocha pro umístění lanovky a výstupní stanice; pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné odnětí. Velkoobjemové stavby se nenavrhují, horní stanice
navržené lanovky nepředstavuje zásadní charakterově odlišnou dominantu (ve stávajícím
areálu již existuje lyžařský vlek); pro plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN
se Změnou č. 1 doplňuje podmínka, že stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku
okolních lesních porostů a maximální výšková hladina staveb bude 20 m; k narušení harmonického měřítka krajiny ani historických krajinných struktur nedojde.
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Zásady pro rozhodování o změnách v území:
- Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů
a krajinných, resp. kulturně historických dominant (Uhlířský vrch u Bruntálu, Mariánské
Pole u Krnova):
- nevytvářet nové pohledové bariéry
- novou zástavbu umisťovat 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 lokalizací stožárových míst.
Změnou č. 1 se navrhuje rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku a vymezuje se
jedna nová zastavitelná plocha, určená pro vybudování sportovního areálu místního významu. Navržené rozvojové plochy nevytvářejí nové pohledové bariéry, nově vymezená
zastavitelná plocha není situována v pohledově exponované lokalitě, liniové stavby energetické infrastruktury se nenavrhují.
- Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně jejich vnějšího obrazu – obec Hošťálkovy není památkově chráněným sídlem.
- Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky) – Změnou č. 1 se
do historických krajinných struktur nezasahuje.
- Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních historických staveb – podmínky ochrany místních kulturně historických hodnot, které tvoří především areál zámku a areál filiálního kostela sv. Michala, je zajištěna již v platném územním plánu; Změnou č. 1 se tyto podmínky nemění, rozvojové záměry, obsažené ve Změně
č. 1 kulturně historické hodnoty neohrozí.
- Dle možnosti korigovat nevhodné změny vnějšího obrazu sídel vzniklé zástavbou z druhé
poloviny 20. století (např. Bruntál, Staré Město, Horní Benešov) – netýká se řešeného
území.
Veškeré změny využití území, obsažené ve Změně č. 1, jsou situovány v krajině lesní,
do krajiny leso-luční se Změnou č. 1 nezasahuje.
Pro krajinu lesní jsou definována možná ohrožení:
-

Velkoplošná odlesnění.
Zástavba mimo zastavěná území (zejména na pohledově exponovaných svazích, na krajinných horizontech a v blízkosti dominant).
- Nevhodné umisťování sportovně rekreačních areálů a zařízení cestovního ruchu
v pohledově exponovaných lokalitách.
- Zánik extenzivních forem zemědělství.
- Poškozování přírodě blízkých ekosystémů.
- Změna architektonického výrazu sídla.
- Umisťování industriálních staveb a technických zařízení – zejména v pohledově exponovaných územích, na horizontech a v blízkosti krajinných dominant.
Změnou č. 1 nedochází k velkoplošnému odlesnění – úbytek lesa pro rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku činí 3,57 ha, nejde však o zábor kompaktního lesního porostu, ale o zásah
do okrajových výběžků lesa; trvalý zábor bude vyžadovat pouze plocha pro umístění lanovky
a výstupní stanice; pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné odnětí. Nová zastavitelná
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plocha není vymezena na pohledově exponovaných svazích nebo horizontech nebo v blízkosti
dominant ani v pohledově exponované lokalitě, extenzivní formy zemědělství nejsou dotčeny
ani ohroženy. Při dodržení doporučení specifikovaných ve vyhodnocení vlivů Změny č. 1
na životní prostředí (SEA) k poškození přírodě blízkých ekosystémů nedojde. Změna architektonického výrazu sídla nehrozí, protože Změnou č. 1 se vymezuje pouze jedna nová zastavitelná plocha, určená pro vybudování sportovního areálu – na ploše, která jej již nyní využívána pro sportovní a společenské akce. Návrh výstavby lanovky a prodloužení stávajícího lyžařského vleku v lyžařském areálu ve Vraclávku není situován v blízkosti krajinných dominant,
pro stavby v plochách rekreace – na plochách přírodního charakteru RN se stanoví podmínka,
že stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku okolních porostů a maximální výšková
hladina staveb bude 20 m.
Zásady pro rozhodování o změnách v území pro krajinu lesní jsou následující:
-

-

-

-

minimalizovat zásahy do lesních porostů
o umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů (včetně
lyžařských sjezdovek, případně navazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě vyhodnocení únosnosti krajiny
pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území sídel; nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná
území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek
ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny; v nezastavěném území umisťovat pouze
nezbytné stavby pro zabezpečení lesního hospodaření a zemědělství
chránit historické architektonické a urbanistické znaky sídel včetně jejich vnějšího obrazu
chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů
a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb
energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních
podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst
nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci ani zahušťování zástavby ve stávajících lokalitách.

Návrh rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku vyvolává zábor 3,57 ha lesních pozemků; trvalý zábor ale bude vyžadovat pouze plocha pro umístění lanovky a výstupní stanice; pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné odnětí. Záměr nevyvolá nadměrné zatížení krajiny
nad únosnou mez – jde pouze o dílčí rozšíření stávajícího areálu s vybudovanou vyhovující
dopravní a technickou infrastrukturou.
Jediná nově vymezená zastavitelná plocha č. Z1/01 je určena pro vybudování sportovního
areálu místního významu; plocha je situována u silnice III/4521 a navazuje na zastavitelnou
plochu smíšenou obytnou č. Z08, vymezenou v platném územním plánu; plocha je již ve skutečnosti pro sportovní a společenské akce využívána – jde o hasičskou louku.
Do historických architektonických a urbanistických znaků sídla se Změnou č. 1 nezasahuje,
jeho vnější obraz nebude narušen. Návrhem rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku, návrhem prodloužení stávajícího lyžařského vleku a návrhem výstavby lanovky nebude harmonické měřítko krajiny, krajinné ani kulturně historické dominanty narušeny, protože pro stavby v plochách rekreace – na plochách přírodního charakteru RN se stanoví podmínka,
že stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku okolních porostů a maximální výšková
hladina staveb bude 20 m. Nové liniové stavby energetické infrastruktury se nenavrhují.
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Stávající lokality rodinné rekreace na území obce nejsou, nové lokality se nenavrhují ani
v platném územním plánu ani ve Změně č. 1.
Podle Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier
T-plan, s.r.o., květen 2013) spadá území obce Hošťálkovy do specifické krajiny B-03 Krasov.
Pro specifickou krajinu B-03 Krasov jsou stanovena následující opatření pro zajištění cílových charakteristik krajiny:
-

Chránit neporušenost pohledového obrazu terénního reliéfu, nenarušených lesních celků a harmonické krajiny s fragmenty historických krajinných struktur přírodními dominantami Karlova hora (717 m n. m.), Hradní vrch (Strážiště) (650 m n. m.), Hřeben Kamenný vrch (665 m n. m.), Kamenná hůrka (778 m n. m.) Zlatý kopec (693 m n. m.), Polom (723 m n. m.), Jelení vrch (679 m n. m.), rozhledna Ježník – uvedené přírodní dominanty nebudou Změnou č. 1 územního plánu Hošťálkovy (návrhem rozšíření lyžařského
areálu ve Vraclávku) narušeny – pro stavby v plochách rekreace – na plochách přírodního
charakteru RN se stanoví podmínka, že stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku okolních porostů a maximální výšková hladina staveb bude 20 m. Do historických krajinných struktur Změna č. 1 nezasahuje. Zábor lesních pozemků pro rozšíření lyžařského
areálu ve Vraclávku činí 3,57 ha; trvalý zábor ale bude vyžadovat pouze plocha
pro umístění lanovky a výstupní stanice; pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné
odnětí.

-

Ochranu přírodních a estetických hodnot severozápadního okraje této specifické krajiny
a přilehlého území specifické krajiny A-02 potvrdit vyhlášením přírodního parku Zlatohorská vrchovina podle ust. §12 zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – netýká se řešení Změny č. 1 územního plánu Hošťálkovy.

-

Ochrana liniových, soliterních a skupinových vegetačních prvků nelesní zeleně a historických krajinných struktur před stavební činností – Změnou č. 1 se nezasahuje do liniových,
solitérních ani skupinových vegetačních prvků, ani do historických krajinných struktur.

-

Minimalizace zásahů vedoucích k narušení a fragmentaci krajiny a zejména souvislých
lesních komplexů m.j. s ohledem na jejich význam pro migraci velkých savců, v oblastech
s výskytem autochtonního jesenického modřínu jsou tyto zásahy vyloučeny – návrh rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku nevede k narušení nebo fragmentaci krajiny a nepředstavuje významný zásah do souvislých lesních komplexů – trvalý zábor bude vyžadovat pouze plocha pro umístění lanovky a výstupní stanice; pro sjezdovky bude provedeno
pouze dočasné odnětí.

-

Chránit pohledový obraz místních kulturně historických dominant výše uvedených sídel
ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně – rozvojové záměry, navržené Změnou č. 1, pohledový obraz kulturně historických dominant obce Hošťálkovy nijak nenaruší.

-

V technickém řešení vodní nádrže Nové Heřminovy a doprovodných protipovodňových
opatření zohlednit jejich citlivé zakomponování do krajinné struktury – netýká se území
obce Hošťálkovy.
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B.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto:
§ 18 Cíle 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.
Podmínky pro zlepšení životního prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro zlepšení soudržnosti
společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny již v platném územním plánu; Změnou č. 1
se tyto podmínky nemění. Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 1 – tj. rozšířením
lyžařského areálu ve Vraclávku a vybudováním malého sportovního areálu, nedojde
ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné
generace ani pro generace budoucí.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 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 území.
Změnou č. 1 se především navrhuje rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku – tj. navrhuje se
zlepšení podmínek pro rekreaci a cestovní ruch, v souladu s podmínkami a požadavky, stanovenými pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník v Politice územního rozvoje
ČR, ve znění Aktualizace č. 1 i v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje; rekreace a cestovní ruch jsou v obci Hošťálkovy významnou součástí ekonomického potenciálu. Vymezení zastavitelné plochy pro vybudování sportovního areálu místního významu přispěje
k posílení soudržnosti obyvatel obce – jde o areál, který bude využívaný zejména pro sportovní a společenské akce obce.
(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 předpisů.
Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze zvláštních předpisů, je respektována – viz kap B.4.
(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.
Přírodní hodnoty na území obce Hošťálkovy tvoří především souvislé lesní porosty, zeleň historických krajinných struktur – kamenic a břehové porosty vodních toků. Do zeleně kamenic
Změna č. 1 územního plánu nezasahuje, zásah do lesních porostů představuje návrh rozšíření
lyžařského areálu ve Vraclávku – trvalý zábor ale bude vyžadovat pouze plocha pro umístění
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lanovky a výstupní stanice; pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné odnětí. Tento záměr je v souladu s prioritami stanovenými pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický
Sněžník v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 i v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje – podporovat rozvoj rekreace. Kulturní a civilizační hodnoty
v řešeném území představuje především areál zámku, areál kostela sv. Michala a další nemovité kulturní památky, dále pak velmi dobře zachovaná struktura středověké lánové vsi
a zachovaná původní jesenická architektura; veškeré tyto hodnoty Změna č. 1 respektuje a
nijak do nich nezasahuje.
Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením přípustného a nepřípustného využití nezastavěných a nezastavitelných ploch již v platném územním
plánu, kdy na těchto plochách se s výjimkou omezeného rozsahu staveb, zejména staveb dopravní a technické infrastruktury, nepřipouští žádná nová výstavba. Jediná zastavitelná plocha, vymezená Změnou č. 1, je určena pro vybudování sportovního areálu v lokalitě, využívané již nyní pro konání společenských akcí (hasičská louka).
(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. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí
včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území jsou stanoveny v souladu s uvedenými zásadami již v platném územním plánu; Změnou č. 1 se doplňuje
pro plochy nezastavěného území jako nepřípustné využití těžba nerostných surovin.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Možnost umístění technické infrastruktury je pro jednotlivé plochy nezastavěného území jednoznačně stanovena v platném územním plánu; Změnou č. 1 se technická infrastruktura nenavrhuje.
§ 19 Úkoly územního plánování
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – tato zjištění a posouzení byla nedílnou součástí zpracování Územního plánu Hošťálkovy; od doby
jeho vydání ke změnám ve vyhodnocení přírodních, kulturních ani civilizačních hodnot
na území obce nedošlo.
b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území – urbanistická koncepce rozvoje obce, stanovená v platném územním
plánu, se Změnou č. 1 nemění a plně respektuje hodnoty a podmínky území.
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 –
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Změnou č. 1 se vymezuje jedna zastavitelná plocha – plocha pro vybudování sportovního
areálu a plochy pro rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku. Vymezené rozvojové plochy
jsou v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací – s prioritami stanovenými
pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník v Politice územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 i v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje – podporovat rozvoj rekreace; nevyvolávají rizika z hlediska ochrany veřejného zdraví ani životního prostředí, žádná rizika nevyplývají ani z geologické stavby území. Změna č. 1 nevyvolává žádné požadavky na využití veřejné infrastruktury.
d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb –
pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu využití pozemků a maximální výšku zástavby v platném územním plánu; Změnou č. 1 se doplňuje podmínka prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu pro plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN – stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku okolních lesních porostů, maximální výšková hladina staveb bude 20 m; ostatní podmínky se Změnou
č. 1 nemění.
e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území – podmínky prostorového
uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem
využití stanoveny v platném územním plánu, a to tak, aby byl zachován stávající charakter zástavby; Změnou č. 1 se doplňuje podmínka prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu pro plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN – stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku okolních lesních porostů, maximální výšková hladina staveb bude 20 m; ostatní podmínky se Změnou č. 1 nemění.
f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) – pořadí změn v území není stanoveno ani
v platném územním plánu ani ve Změně č. 1; navržené změny v území nevyžadují stanovení etapizace.
g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem – na území obce Hošťálkovy ekologické ani přírodní katastrofy nehrozí – záplavové území není stanoveno, sesuvná ani poddolovaná území se v řešeném území nevyskytují.
h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn –
není předmětem Změny č. 1.
i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – tyto
podmínky jsou vytvořeny v platném územním plánu, Změnou č. 1 se mění využití zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci Z28 na plochu smíšenou
obytnou, tedy určenou pro rozvoj sídelní struktury.
j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků
z veřejných rozpočtů na změny v území – Změnou č. 1 se nevymezují žádné plochy ani jiné
záměry, které by vyvolaly nehospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů.
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – žádné konkrétní požadavky civilní ochrany nebyly v zadání Změny č. 1 stanoveny.
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l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – není předmětem
řešení Změny č. 1.
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 – změny v území, které jsou předmětem Změny č. 1, nebudou mít
negativní vliv na území, kompenzační opatření se proto nestanovují.
n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – Změnou č. 1 se plochy pro využívání přírodních zdrojů nevymezují, pro volnou krajinu se naopak doplňuje nepřípustné
využití – těžba nerostných surovin.
o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování
a ekologie a památkové péče – při zpracování Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy byly využity veškeré dostupné podklady, vztahující se k řešenému území a k dané problematice.
(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený vztah
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody
svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.
Platný Územní plán Hošťálkovy vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území obce; Změnou č. 1 se tyto předpoklady nemění.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivů na životní prostředí je
obsahem samostatného elaborátu; posouzení vlivů Změny č. 1 na evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti nebylo požadováno.
B.3 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Změna č. 1 Územního plánu Hošťálkovy je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.;
obsahuje všechny náležitosti dle uvedené vyhlášky.
Dle ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona je Změna č. 1 územního plánu pořízena pro celé
území obce Hošťálkovy.
V souladu s ust. § 44 písm. a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územního
plánu zastupitelstvo obce, na základě usnesení Zastupitelstva obce Hošťálkovy ze dne
27. 6. 2016.
Pořizovatelem Změny č. 1 je 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
0142).
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Zadání Změny č. 1 územního plánu bylo zpracováno a projednáno pořizovatelem v souladu s ust. § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona a schváleno Zastupitelstvem obce Hošťálkovy
dne 19. 9. 2016 v souladu s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona.
Změna č. 1 územního plánu byla zpracována zodpovědným projektantem Ing. arch. Helenou Salvetovou – autorizovaným architektem ČKA 864, tj. byla zpracována osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanovením § 158 odst. 1a § 159 stavebního
zákona.
B.4 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy s požadavky zvláštních
právních předpisů
Změna č. 1 Územního plánu Hošťálkovy je zpracována v souladu s požadavky zvláštních
právních předpisů takto:
-

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny; na území obce Hošťálkovy se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna a veškeré kulturní památky, uvedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, jsou respektovány

-

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny; Změnou č. 1 se do stávající sítě pozemních komunikací nezasahuje

-

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou dotčeny, Změnou č. 1 se do vodních ploch ani vodních toků nezasahuje

-

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny

-

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány

-

zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto
zákona, jsou respektovány

-

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona,
jsou respektovány; Změnou č. 1 se nevymezují žádné plochy ani záměry, které by mohly
mít negativní vliv na kvalitu ovzduší

-

zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
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o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou dotčeny; Změnou č. 1 se nevymezují
žádné rozvojové plochy ani nenavrhují žádné záměry, které by mohly způsobit havárii
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
-

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou
dotčeny; Změnou č. 1 se nenavrhují žádné záměry ani rozvojové plochy, které by mohly
mít negativní vliv na veřejné zdraví

-

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy,
vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny

-

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny

-

zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčivých lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících
zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající
z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny, na území obce Hošťálkovy se nenacházejí
přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčivé lázně ani lázeňská místa

-

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1 dotčeny

-

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou Změnou č. 1
dotčeny.

 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
po projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy dle § 50 odst. 2 stavebního zákona
V zákonem stanovené lhůtě byla doručena následující stanoviska dotčených orgánů:
MDS ČR, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11. 4. 2017 doručeno dne
11. 4. 2017, výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29. 5. 2017 byla doručena dne 29.5.2017; stanovisko nebylo ani po výzvě uplatněno.
Státní pozemkový úřad, Praha
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
11.4.2017, výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29.5.2017 byla doručena dne 29.5.2017; stanovisko nebylo ani po výzvě uplatněno.
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MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
11.4.2017, výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29.5.2017 byla doručena dne 29.5.2017; stanovisko nebylo ani po výzvě uplatněno.
MŽP ČR, odbor výkonu státní správy IX, Českých legií 5, 702 00 Ostrava 1
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
11.4.2017, výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29.5.2017 byla doručena dne 29.5.2017, Stanovisko doručeno dne 30.5.2017 pod č.j.:650/580/17 ze dne
29.5.2017.
Stanovisko:
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“),
obdrželo vaše oznámení o projednávání výše uvedeného návrhu.
Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje po prostudování návrhu, že k němu nemá žádné připomínky.
Opatření:
Vzato na vědomí.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha,
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
11.4.2017. Stanovisko doručeno dne 21.4.2017 pod zn. MPO 25649/2017 ze dne 19.4.2017
Stanovisko:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb.,(horní zákon v platném znění)
uplatňujeme k návrhu změny č. 1 územního plánu Hošťálkovy podle ustanovení § 50 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění) toto stanovisko:
Upozorňujeme, že v prostoru severně od sídla Hošťálkovy se nachází chráněné ložiskové
území 02880100 Hošťálkovy včetně výhradního ložiska stavebního kamene č. 3028801 Hošťálkovy. Dále do severovýchodní části území obce zasahuje prognózní zdroj stavebního kamene č. 928900 Strážiště. Vzhledem k tomu, že plochy, které jsou předmětem změny č. 1,
do ploch ložiska, chráněného ložiskového území ai do prognózního zdroje nezasahují, nemáme k návrhu změny č. 1 územního plánu Hošťálkovy žádné připomínky.
Opatření:
Vzato na vědomí.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava 2
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
11.4.2017, výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29.5.2017 byla doručena dne 29.5.2017.
Koordinované stanovisko č.j. MSK 68034/2017 ze dne 30.5.2017, doručeno dne 31.5.2017.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po
zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které
všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává
k návrhu změny č. 1 územního plánu (ÚP) Hošťálkovy
toto koordinované stanovisko:
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je krajský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Opatření:
Vzato na vědomí.
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem z hlediska řešení silnic II. a III. třídy ve smyslu ust. § 40
odst. 3, písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále zákon o pozemních komunikacích).
Odůvodnění:
Hledisko zvláštního zákona - Krajský úřad uplatňuje stanovisko k ÚPN z hlediska řešení silnic
II. a III. třídy ve smyslu ust. § 40, odst. 3, písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o pozemních komunikacích).
Návrh změny č. 1 územního plánu Hošťálkovy pro společné jednání dle ust. § 50 platného
stavebního zákona v koncepci dopravní infrastruktury/automobilové dopravy nestanovuje
žádné nové požadavky pro úpravy silnic II. a III. třídy, nedojde k novému dotčení silnic II. a III.
třídy, a proto ve smyslu tohoto bodu zákona krajský úřad není dotčeným správním orgánem.
Upozornění:
Krajský úřad upozorňuje, že z hlediska řešení místních a účelových komunikací uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle ust.
§ 40 odst. 4, písm. d) zákona o pozemních komunikacích.
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 ust. § 20 vyhl. č. 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.
Dále krajský úřad dále upozorňuje, že při stanovení šíře uličního prostoru je nutno respektovat i podmínky pro stanovení nejmenší šíře veřejného prostranství dle ust. § 22 citované vyhlášky. Dopravní obsluhu v rámci celého obytného prostoru nebo zóny řešit tak, aby se minimalizoval počet připojení na silniční síť. Vzhledem k výše uvedenému vhodnému návrhu
dopravní obslužnosti navrhovaných lokalit pro bydlení je stejně tak nutné zapracovat pod-
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mínku ochrany obyvatel před škodlivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
Opatření:
Vzato na vědomí.
3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad nesouhlasí v souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předloženým návrhem změny č. 1 ÚP Hošťálkovy.
Odůvodnění:
Krajský úřad nesouhlasí s návrhem změny č. 1 ÚP Hošťálkovy v případě ploch K1-01 z těchto
důvodů:
Jedná se o poměrně rozsáhlý zábor pozemků určených plnění funkcí lesa. V předloženém
návrhu změny č. 1 ÚP Hošťálkovy se předpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL) pro rozšíření plochy sjezdovky, konkrétně se jedná o plochu K1-01 o výměře
3,52 ha, zásah do lesních porostů vyplývá z návrhu plochy rozšíření sjezdové trati.
Pořizovatel skutečnosti související s nezbytností požadavků v případě této plochy, kde se
předpokládá zábor PUPFL v podkladech dostatečně nevyhodnotil a z podkladů nevyplývá
nezbytnost záboru PUPFL. Odůvodnění se opírá o skutečnost, že v případě záboru PUPFL
„nedochází k velkoplošnému odlesnění – úbytek lesa pro rozšíření lyžařského areálu ve
Vraclávku činí 3,52 ha, nejde však o zábor kompaktního lesního porostu, ale o zásah do okrajových výběžků lesa“ a dále je v rámci odůvodnění uvedeno, že „zábor lesních pozemků pro
navržené rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku představuje 3,52 ha; nejde však o zábor
PUPFL ve smyslu jeho likvidace, ale o dočasnou změnu v charakteru využívání (odstranění
lesního porostu a využívání jako ZPF)“. Odůvodnění je v tomto případě nepřesné a vzájemně
si odporující. Zábor PUPFL je dále odůvodněn ze strany pořizovatele souladem se Zásadami
územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Krajský úřad v této souvislosti konstatuje, že
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje řeší předmětné území z hlediska podpory
turistického ruchu obecně a není jimi řešeno konkrétní umístění záměrů.
Krajský úřad tedy v případě plochy K1-01 požaduje prověření a doodůvodnění nezbytnosti
tohoto záboru ve vztahu k PUPFL, případně prověření možnosti jeho minimalizace.
Upozornění:
Krajský úřad podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato umisťuje rekreační a sportovní stavby na PUPFL.
Opatření:
Pořizovatel po dohodě s dotčeným orgánem svolal jednání k řešení rozporu k návrhu Změny
č. 1 ÚP Hošťálkovy, které se uskutečnilo dne 19.6.2017 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.
Z jednání byl pořizovatelem zpracován záznam k řešení rozporu, který byl zaslán (č.j.
KRNOOV-45413/2017 piev ze dne 10.7.2017) spolu s žádostí o vydání navazujícího stanoviska dotčenému orgánu, který uplatnil nesouhlasné stanovisko.
Dne 17.7.2017 bylo pořizovateli doručeno navazující stanovisko krajského úřadu Moravskoslezského kraje (č.j.:.MSK 91322/2017 ze dne 14.7.2017) dle zákona č. . 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v němž tento dotčený orgán s předmětným návrhem Změny č. 1 souhlasí.
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4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Veřejné zájmy vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu
dle § 107 odst. 1 písm. a), nejsou dotčeny.
Opatření:
Vzato na vědomí.
5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.
Opatření:
Vzato na vědomí.
6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Z hlediska veřejných zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona
o ochraně přírody a krajiny, krajský úřad souhlasí s návrhem územního plánu Hošťálkovy, zm.
č. 1, v etapě společného jednání.
Odůvodnění:
Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve
svém správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území
anebo o vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí
s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny,
a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto
zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.
Na území obce se nenachází žádné zvláště chráněného území, evropsky významná lokality
ani ptačí oblast. Ve správním území obce Hošťálkovy není vymezen žádný nadregionálního
ani regionálního ÚSES (dle platných Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje).
Opatření:
Vzato na vědomí.
7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), posoudil předložený návrh územního
plánu, a to z hlediska zásad ochrany zemědělské půdy vymezených § 4 a § 5 uvedeného zákona. Na základě uvedených ustanovení krajský úřad konstatuje, že s předloženým návrhem
nesouhlasí.
Odůvodnění:
Při zpracování územního plánu je nutno postupovat v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu, aby byla zajištěna ochrana zemědělské půdy. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace jsou povinni řídit se zásadami této
ochrany dle § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky
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navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným
řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond je vymezen výše uvedeným zákonem
o ochraně zemědělského půdního fondu a tuto problematiku dosud upravuje i příloha č. 3
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Kritéria vyhodnocení pro účely odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
stanoví metodický pokyn ministerstva životního prostředí č. OOLP/1067/96 k odnímání
ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
Z předloženého návrhu vyplývá, že změnou č. 1 se vymezuje jedna nová zastavitelná plocha
a jedna zastavitelná plocha, vymezená v platném územním plánu, je rozšířena. Celkový zábor
půdy vyhodnocený pro tyto dvě plochy činí 0,30 ha, z toho je 0,08 ha zemědělských pozemků
ve IV. a V. třídě ochrany. Jedná se o plochy:
- Zastavitelná plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS Z1/01 –
0,03 ha trvalých travních porostů ve IV. třídě ochrany;
- Rozšíření zastavitelné smíšené obytné SO Z23 – plocha se rozšiřuje o 0,05 ha trvalých travních porostů v V. třídě ochrany – rozšíření původně vymezené plochy je vyvoláno provedenou parcelací.
Změnou č. 1 se z územního plánu vypouští část zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb
pro hromadnou rekreaci RH Z28 o rozloze 0,03 ha trvalých travních porostů a část zastavitelné plochy smíšené obytné Z05 o rozloze 0,10 ha orné půdy – zábor zemědělské půdy se tak
v souvislosti s těmito změnami snižuje o 0,13 ha.
Krajský úřad z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu daných § 4 uvedeného
zákona s těmito navrhovanými zastavitelnými plochami souhlasí. Je odnímána jen nejnutnější plocha zemědělského půdního fondu, dotýká se méně kvalitních půd náležejících do IV.
a V. třídy ochrany, a úpravou záboru nedojde k narušení organizace zemědělského půdního
fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území ani sítě zemědělských účelových komunikací.
Změnou č. 1 se dále vymezuje plocha změn v krajině K1/01; jde o plochu rekreace – na plochách přírodního charakteru RN, pro rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku.
Tato plocha je vymezována změnou ploch lesních (NL), ploch zemědělských (NZ) a smíšených
nezastavěného území (NS).
V odůvodnění předloženého návrhu je konstatováno, že zábor zemědělských pozemků pro
rozšíření sjezdovek se nevyhodnocuje, neboť pozemky budou i nadále využívány jako zemědělská půda.
Krajský úřad konstatuje, že v souvislosti s vymezováním funkčních ploch pro účely provozování rekreace související s lyžováním, je s ohledem na výše citované základní zásady
ochrany zemědělské půdy, nutné část těchto ploch, pokud budou i nadále využívány jako
zemědělská půda, ponechat v rámci funkčního využití NZ (plochy zemědělské). Změna využití je pak přípustná v souvislosti s vymezením ploch přímo pro stavby a zařízení s lyžováním
související (např. lyžařské vleky, lanovky, nástupní a výstupní stanice vleků apod.). Při vymezování těchto ploch jen nezbytné dbát na minimalizaci rozsahu záboru, přednostní odnímání
méně kvalitní zemědělské půdy, aby jejich umístěním nedocházelo k narušení organizace
zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území ani sítě zemědělských účelových komunikací. V případě návrhu těchto ploch je nezbytné v rámci vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond provést vyhodnocení
záborů.
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Opatření:
Pořizovatel po dohodě s dotčeným orgánem svolal jednání k řešení rozporu k návrhu Změny
č. 1 ÚP Hošťálkovy, které se uskutečnilo dne 19.6.2017 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.
Z jednání byl pořizovatelem zpracován záznam k řešení rozporu, který byl zaslán (č.j.
KRNOOV-45413/2017 piev ze dne 10.7.2017) spolu s žádostí o vydání navazujícího stanoviska dotčenému orgánu, který uplatnil nesouhlasné stanovisko.
Dne 25.7.2017 bylo pořizovateli doručeno navazující stanovisko krajského úřadu Moravskoslezského kraje (č.j.: MSK 89606/2017 ze dne 25.7.2017) dle zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v němž tento dotčený orgán uvedl:
Tímto postupem, přijatým na základě výše uvedeného posouzení předložených úprav návrhu změny územního plánu, je možno z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu přehodnotit vyjádření bodu 7 koordinovaného stanoviska ze dne 30.5.2017, vedeného pod č.j.
MSK 68034/2017, sp. zn. ŽPZ/11403/2017/Jak, a to tak, že krajský úřad s takto projednaným, upraveným a odůvodněným návrhem změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy souhlasí. Ostatní vyjádření, uvedená v koordinovaném stanovisku, jakožto i stanoviscích navazujících, nejsou závěrem přijatým z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dotčena.
8/ zákon 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
Krajský úřad není z hlediska uvedeného zákona dotčeným orgánem, ale příslušným orgánem
k vydání stanoviska z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Stanovisko z hlediska uvedeného zákona bude vydáno v souladu s § 50 odst. 5 stavebního
zákona následně, po obdržení stanovisek, připomínek a konzultací.
Opatření:
Vzato na vědomí.
9/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací dokumentací.
Odůvodnění:
Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší,
a s ním související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.
Opatření:
Vzato na vědomí.
10/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Veřejné zájmy vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle § 49 odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny.
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Závěr
Krajský úřad posoudil návrh změny územního plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních
zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části
čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2
písm. b) stavebního zákona, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a je
závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.
Poučení
Proti tomuto koordinovanému stanovisku nelze podat odvolání.
Opatření:
Vzato na vědomí.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7,702 00 Ostrava
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
11.4.2017, výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29.5.2017 byla doručena dne 29.5.2017; stanovisko nebylo ani po výzvě uplatněno.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,Výškovická 40, 700 44 Ostrava -Zábřeh
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
12.4.2017.; koordinované stanovisko k návrhu změny doručeno dne 22.5.2017 pod č.j. HSOS5278-2/2017 ze dne 15.5.2017.
Koordinované stanovisko:
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26
odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s ustanovením
§ 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 11.4.2017. Na základě posouzení dané dokumentace vydává Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně koordinované souhlasné stanovisko.
Odůvodnění
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012
Sb. ve vztahu k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 20 (§ 19 – v případě návrhu územního
plánu velkého územního celku; § 21 – v případě návrhu regulačního plánu) vyhlášky
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Poučení
Proti obsahu stanoviska nelze podat samostatné odvolání.
Opatření:
Vzato na vědomí.
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MO ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, pracoviště Olomouc, Třída 1.máje 1,
771 11 Olomouc
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
11.4.2017, stanovisko doručeno dne 25.4.2017 pod č.j.: MO 83005/2017-8201 ze dne 25.
dubna 2017.
Stanovisko
Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních
a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko,
Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo
a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov,
Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.
Ministerstvo obrany
jednající oddělením ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce
ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb.,
jehož jménem jedná vrchní referent oddělení ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany
územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Hana Eliášová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO
ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,
vydává stanovisko.
Ministerstvo obrany nemá k Návrhu Územního plánu Hošťálkovy - Změny č. 1 připomínky.
Řešené změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
Opatření:
Vzato na vědomí.
Krajská veterinární správa SVS pro MSK, Na Obvodu 51 , 703 00 Ostrava- Vítkovice
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
11.4.2017, výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29.5.2017 byla doručena dne 29.5.2017
Stanovisko č.j.: SVS/2017/067893-T ze dne 1.6.2017 doručeno dne 1.6.2017
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů s návrhem Územního plánu Hošťálkovy – Změny č. 1
souhlasí.
Odůvodnění:
Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování návrhu Územního plánu Hošťálkovy –
Změny č. 1 a skutečnosti, že v předloženém návrhu není řešena problematika zemědělské
prvovýroby ani zpracování nebo manipulace s živočišnými produkty, které jsou řešeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.
Opatření:
Vzato na vědomí.
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova
18, PO Box 103, 728 03 Ostrava 1
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
12.4.2017, výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29.5.2017 byla doručena dne 29.5.2017, stanovisko nebylo ani po výzvě uplatněno.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
11.4.2017, výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29.5.2017 byla doručena dne 29.5.2017, stanovisko nebylo ani po výzvě uplatněno.
Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha-Nové Město
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
11.4.2017, výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29.5.2017 byla doručena dne 29.5.2017, stanovisko nebylo ani po výzvě uplatněno.
MěÚ Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Oznámení o společném jednání č.j. KRNOOV-24082 ze dne 11.4.2017 doručeno dne
12.4.2017,
výzva k podání stanoviska č.j.: KRNOOV-35662/2017 ze dne 29.5.2017 byla doručena dne
29.5.2017
odboru dopravy a silničního hospodářství dne 29.5.2017, orgánu ochrany ZPF a PUPFL
dne29.5.2017, orgánu státní památkové péče dne 29.5.2017 a orgánu ochrany přírody a krajiny dne 29.5.2017.
Stanovisko vodoprávního úřadu č.j.: KRNOZP-32830/2017 mina ze dne 17.5.2017 , doručeno
dne 17.5.2017
Dne 11. 04. 2017 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov od odboru výstavby Městského úřad Krnov oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Hošťálkovy - Změny č. 1. Změna se týká mimo jiné i níže uvedeného:
Plochy smíšené obytné SO
- z odstavce Podmíněně přípustné využití se vypouští podmínka pro zastavitelnou plochu
Z08 – zastavitelnost plochy Z08 je podmíněna zrušením ochranného pásma vodního
zdroje I. stupně
- z odstavce Nepřípustné využití se vypouští bod – pro zastavitelnou plochu Z08 jakékoli
využití této plochy v době platnosti OP vodního zdroje I. stupně
Uvedené ochranné pásmo již bylo zrušeno a uvedené podmínky tak ztrácejí smysl.
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad), jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k tomuto
sděluje, že k výše uvedené změně ÚPD nemá připomínek a se změnou ÚPD souhlasí.
Opatření:
Vzato na vědomí.
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Stanovisko orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství č.j. KRNOZP 33452/2017 vagj ze dne 18.5.2017 doručeno dne 23.5.2017
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon o odpadech), vydává, ve věci „návrhu Územního plánu Hošťálkovy – Změny č.1“, kladné stanovisko.
Opatření:
Vzato na vědomí.
Stanovisko orgánu ochrany přírody k návrhu Územního plánu Hošťálkovy – Změny č. 1, č.j:
KRNOZP-37196/2017 frnk ze dne 31.5.2017, doručeno 5.6.2017
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany
přírody (dále jen “městský úřad“) na základě ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona
č. 128/200Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 a přílohy
č. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb., podle, § 75 odst. 1 písm. c), § 77
odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)
souhlasí
s návrhem Územního plánu Hošťálkovy – Změny č. 1, za předpokladu splnění následující
podmínky:
1) do podmínek RN PLOCHY REKREACE – NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU doplnit
podmínku prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu – stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku okolních lesních porostů, max. výška staveb bude 20 m.
Odůvodnění
Městský úřad byl přípisem se zde 11.4.2017, č.j. KRNOOV-24082/2017 piev, uvědomen
o konání společného jednání k návrhu Územního plánu Hošťálkovy – Změny č. 1“ a zároveň
byl jako orgán ochrany přírody dotčený podle § 65 zákona vyzván v souladu s ustanovením
§ 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění svého stanoviska k projednanému návrhu ÚPD a to do lhůty
30 dnů od uskutečnění společného jednání, které proběhlo dne 3.5.2017.
Předmětem navržené změny je:
- změna využití zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci Z28
RH, vymezené v platném územním plánu ve Starých Purkarticích, na zastavitelnou plochu
smíšenou obytnou SO, v souvislosti s touto změnou se ruší návrh související plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN a návrh lyžařského vleku.
- Rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku - rozšíření stávajících sjezdových tratí,
prodloužení stávajícího lyžařského vleku a návrh výstavby lanovky.
- Vymezení zastavitelné plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení OS
v Hošťálkovech pro vybudování sportovního areálu.
- Aktualizace vymezení zastavěného území.
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- Drobné, nepodstatné úpravy závazné části (výroku) platného územního plánu – úpravy
podmínek pro využití některých ploch s rozdílným způsobem využití, vypuštění procesních
ustanovení, odstranění chyb.
Změnou územního plánu má dojít k rozšíření plochy přírodního charakteru RN. Toto rozšíření
představuje zábor lesa na pohledovém krajinném horizontu, jehož vrcholové partie jsou
v současné době pokryty kompaktním lesním porostem. Linie nedotčených zalesněných horizontů (nedotčenost ve smyslu zástavby a technických prvků) je pro území Hošťálkov typická.
Představuje významnou přírodní charakteristiku místního krajinného rázu, která je ve smyslu
ustanovení § 12 odst. 1 zákona, mimo jiné, chráněna před činností snižující její estetickou
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, mohou být prováděny pouze s ohledem
na zachování harmonických vztahů v krajině.
V podmínkách pro plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) schází stanovení výškových a plošných limitů pro ochranu krajinného rázu.
Stavby výrazně převyšující výšku současného lesního porostu způsobí pohledové znehodnocení a narušení zalesněného horizontu, čímž dojde ke snížení jejich estetické hodnoty a narušení dosavadních harmonických vztahů v krajině. Z tohoto důvodu byla stanovena podmínka
č. 1), která omezuje výšku staveb, tak, aby nedošlo k pohledovému narušení zalesněného
krajinného horizontu.
Předmětná změna ÚP Hošťálkovy č.1, část rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku - rozšíření stávajících sjezdových tratí, prodloužení stávajícího lyžařského vleku a návrh
výstavby lanovky, se dotýká lesního porostu, který je dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona významným krajinným prvkem, chráněným na základě ustanovení § 4 odst. 2 zákona,
před jeho poškozováním a ničením a který smí být využíván pouze tak, aby nebyla narušena
jeho obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. Po prostudování
předložené změny územního plánu včetně vypracovaného Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., nebyly shledány důvody bránící realizaci záměru.
Na území dotčeném změnou územního plánu se nenachází prvky územního systému ekologické stability, zvláště chráněná území ve smyslu zákona ani prvky soustavy Natura 2000.
Z informací dostupných z Nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky se v místě záměru nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.
Z výše uvedených důvodu bylo vydáno souhlasné stanovisko.
Opatření:
Požadavku se vyhovuje. Bude provedeno doplnění textové části návrhu v kap. I.1.f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího (hlavní využití) pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků
a intenzity jejich využití)
Bod 3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se Změnou č. 1 mění takto:
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RN PLOCHY REKREACE – NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
doplnit podmínky:
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
- stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku okolních lesních porostů, max. výšková hladina staveb bude 20 m.
Stanovisko orgánu státní správy lesů k návrhu Územního plánu Hošťálkovy – Změny č. 1, č.j:
KRNOZP-37146/2017 KOTD ze dne 1.6..2017, doručeno 5.6.2017
Podáním došlým dne 11.4.2017 byl odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov vyzván
k uplatnění stanovisek k návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY – ZMĚNA Č. 1. Po prostudování předložených podkladů vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov
následující stanovisko:
Dotčený orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů).
Bez připomínek.
Opatření:
Vzato na vědomí.
Stanovisko orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu
Územního plánu Hošťálkovy – Změny č. 1, č.j: KRNOZP-36547/2017 Gusl ze dne 31.5..2017,
doručeno 5.6.2017
Podáním došlým dne 11.4.2017 byl odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov vyzván
k uplatnění stanovisek k návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY – ZMĚNA Č. 1. Po prostudování předložených podkladů vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov
následující stanovisko:
Dotčený orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (zákon
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).
Bez připomínek.
Opatření:
Vzato na vědomí.

C. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ
PRO ÚPRAVU NÁVRHU PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
C.1 Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Požadavky Zadání Změny č. 1 územního plánu Hošťálkovy jsou splněny takto:
A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
A.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
Obec Hošťálkovy není v Politice územního rozvoje ČR, ve znění její 1. aktualizace (schválená
dne 15. 4. 2015 usnesením vlády č. 276) zařazena do žádné významné rozvojové osy ani rozvojové oblasti – bere se na vědomí.
Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovených v PÚR, se území obce Hošťálkovy týkají zejména priority stanovené v těchto bodech:
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(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 v 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.
Platným územním plánem je navržena ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot
území, je zachován krajinný ráz.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Je v platném územním plánu respektováno.
(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. 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 platným územním plánem komplexně řešeno celé území obce s upřednostněním
obytné a rekreační funkce.
(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 platného územního plánu 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
38

ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí 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.
ÚP nejsou navrženy záměry významně ovlivňující charakter krajiny nebo zasahující do zvláště
chráněných území přírody.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Migrační prostupnost je platným územím plánem zachována.
(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 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.
Platným územním plánem jsou vzrostlá krajinná zeleň a lesní společenstva na nelesních pozemcích 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. 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).
Platný územní plán vytváří podmínky pro rozvoj rekreace a CR viz podmínky v kap. I.1.f.
(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 ÚP navrhuje biotechnická opatření pro přerušení
svahů mezemi se zelení. Jako protierozní opatření bude ve volné krajině působit návrh chybějících - nefunkčních prvků částí ÚSES.
(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.
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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.
Vyhodnocení souladu Změny č. 1 územního plánu s republikovými prioritami územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území je obsahem kap. B.1.
Obec Hošťálkovy není v Politice územního rozvoje ČR, zařazena do žádné významné
rozvojové osy ani rozvojové oblasti – bere se na vědomí.
Obec Hošťálkovy je součástí správního území obce s rozšířenou působností Krnov, jejíž severozápadní část je v PÚR zařazena do specifické oblasti SOB 3 Jeseníky – Kralický Sněžník.
Na základě vydaných Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, byla obec Hošťálkovy zařazena do této specifické oblasti, pro kterou byla PÚR stanovena 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) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu)
c) zlepšení dopravní dostupnosti území
d) snížení povodňových rizik.
V oblasti územního plánování byly pro tuto oblast PÚR stanoveny následující úkoly:
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) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu,
g) vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření
ke snížení povodňových rizik, včetně opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heřminovy.
Pro území řešené Změnou č. 1 Územního plánu Hošťálkovy z PÚR neplynou konkrétní, ale
jen obecně platné požadavky – bere se na vědomí; vyhodnocení souladu Změny č. 1 s po40

žadavky, podmínkami a úkoly pro územní plánování stanovené pro specifickou oblast SOB3
Jeseníky – Králický Sněžník je obsahem kap. B.1.
A.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) Moravskoslezského kraje byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 16. zasedání dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426. Nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011.
2.1. Z priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území se řešeného území
týkají priority:
6. regululace extenzivní rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní
využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů
před výstavbou ve volné krajině
7. ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj
systémů odvádění a čištění odpadních vod.
8. rozvoj rekreace a cestovního ruchu; vytváření podmínek pro využívání přírodních
a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany.
9. Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby
k rodinné rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech za podmínek specifikovaných
v kap. B,C a E.
11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy
a cyklodopravy) v návaznosti na:
- ostatní dopravní systémy kraje;
- systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska; včetně
preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných
místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.
14. ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří
a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů, rep. kulturně historických dominant. Při vymezování nových rozvojových aktivit zajistit udržení prostupnosti krajiny a zachování režimu povrchových a podzemních vod (zejména v CHKO Poodří a na přítocích Odry.
Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje stanovenými ZÚR je obsahem kap. B.1.
2.2. Řešené území nezasahuje do žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy – bere se na vědomí.
2.3. Řešené území je součástí specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Kralický Sněžník – bere se
na vědomí.
2.3.1. V rámci ZÚR MSK jsou pro specifickou oblast SOB3 stanoveny tyto požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
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- Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními oblastmi v ČR (SOB2 – Ostrava,
SOB8 - Olomouc) a v Polsku (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.
- Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat podle těchto hlavních kritérií:
 vazba na hlavní dopravní tahy území (silnice I/45 a navazující síť silnic II. třídy);
 vazba na sídla s rozvojovým potenciálem (Bruntál, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem,
Město Albrechtice, Břidličná);
Netýká se řešeného území.
- preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen výjimečně, ve zvláště odůvodněných případech).
V řešeném území nejsou stanovená záplavová území. Na pozemcích s vysokou mírou
erozního ohrožení ÚP navrhuje biotechnická opatření pro přerušení svahů mezemi se zelení. Jako protierozní opatření bude ve volné krajině působit návrh chybějících - nefunkčních prvků částí ÚSES. Konkrétní protipovodňová opatření se platným územním plánem
nenavrhují, v území obce je však umožněna realizace protipovodňových a protierozních
opatření viz podmínky v kap. I.1.f.
- 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).
Platným územním plánem jsou navrženy v souvislosti s návrhy nových zastavitelných
ploch i dostatečně nadimenzované sítě technické infrastruktury.
- Rozvoj rekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreační střediska, zejména:
 v severní části této oblasti (správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem Město
Albrechtice a Osoblaha);
 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.
Rekreační funkce obce Hošťálkovy je omezena zařazením větší části území do krajiny lesní.
Rekreační funkce v obci je zastoupena stávajícím lyžařským areálem, jehož modernizací
a mírným rozšířením, navrhovaným předmětnou změnou č. 1, se posílí rekreační funkce
sídla.
- 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.
Je platným územním plánem respektováno.
- Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy tohoto území, zejména rekreačních středisek.
Netýká se řešeného území.
- Rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti (s výjimkou města Vrbno pod Pradědem) orientovat
zejména na výstavbu zařízení s celoroční využitelností.
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Platným územním plánem byla navržena pouze jedna zastavitelná plocha pro případný
rozvoj ubytovacího zařízení (plocha RH), předkládaným zadáním změny č. 1 je navrženo
prověřit změnu této zastavitelné plochy rekreace hromadné (RH) na plochu smíšenou
obytnou (SO).
- Na území CHKO Jeseníky s výjimkou zastavěného území obcí nepřipustit umisťování ubytovacích zařízení s kapacitou nad 50 lůžek.
Netýká se řešeného území.
- 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.
Netýká se řešeného území.
- Při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich
dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních
a kulturních hodnot krajiny.
Pro rozvoj rekreace jsou platným územním plánem navrženy lyžařské sjezdovky na plochách rekreace – na plochách přírodního charakteru, jejichž návrh na modernizaci a rozšíření je předmětem prověření dle textu návrhu zadání Změny č. 1 a zastavitelné plochy pro
jejich zázemí jako plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci. Další stabilizované plochy rekreace a sportu jsou uvažovány na plochách rekreace - na plochách přírodního charakteru poblíž fotbalového hřiště. S ohledem na potřebu vymezení další plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení bude v rámci Změny č. 1
prověřována lokalita v k.ú. Hošťálkovy, která by měla sloužit jednak pro tělovýchovná
a sportovní zařízení a jednak pro sezonní kulturní akce pořádané obcí.
- Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra.
Platí viz bod výše.
- 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:
 Malá Morávka – k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem;
 Karlova Studánka – k.ú. Karlova Studánka;
 Ludvíkov – k.ú. Ludvíkov pod Pradědem.
Netýká se řešeného území. Rekreační funkce obce Hošťálkovy je omezena zařazením větší
části území do krajiny lesní.
- Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.
Netýká se řešeného území.
- Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a mezinárodního významu.
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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.
- Podpora rozvoje lázeňství (Karlova Studánka).
Netýká se řešeného území.
- Podpora zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území.
V řešeném území nejsou stanovená záplavová území. Na pozemcích s vysokou mírou
erozního ohrožení ÚP navrhuje biotechnická opatření pro přerušení svahů mezemi se zelení. Jako protierozní opatření bude ve volné krajině působit návrh chybějících - nefunkčních prvků částí ÚSES. Konkrétní protipovodňová opatření se platným územním plánem
nenavrhují, v území obce je však umožněna realizace protipovodňových a protierozních
opatření viz podmínky v kap. I.1.f.
- Ochrana kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny včetně
významných krajinných horizontů (zejména CHKO Jeseníky).
Je platným územním plánem respektována.
- Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s rozvojovými oblastmi republikového významu:
 OB2 Ostrava v osách Osoblaha - Krnov – Opava (ve vazbě na rozvojovou osu nadmístního významu OS-N1), resp. Bruntál – Hor. Benešov – Opava;
 OB8 Olomouc v ose Krnov – Bruntál (– Šternberk – Olomouc).
Netýká se řešeného území.
- 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.
Netýká se řešeného území.
Vyhodnocení splnění požadavků, kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách
v území ve Změně č. 1 je obsahem kap. B.1.
2.3.2. 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
Návrh ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu do řešeného území nezasahuje. 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
Konkrétní protipovodňová opatření se platným územním plánem nenavrhují, v území obce je však umožněna realizace protipovodňových a protierozních opatření viz podmínky
v kap. I.1.f.
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- Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace záměrů v lokalitách geologicky, morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV)
Do území obce nezasahují lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod.
Vyhodnocení splnění úkolů pro územní plánování pro specifickou oblast SOB3 ve Změně
č. 1 je obsahem kap. B.1.
2.4. Z hlediska územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území je
nutno:
a) Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezerv 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:
o snížení stupně ekologické stability těchto ploch
o znemožnění budoucího založení vymezené skladebné části ÚSES nebo souvislé
propojení biokoridorem v požadovaných prostorových parametrech.
Splněno; nové zastavitelné plochy pro bydlení se Změnou č. 1 nevymezují, zastavitelná
plocha pro vybudování sportovního areálu Z1/01 navazuje na zastavitelnou plochu
smíšenou obytnou Z08 vymezenou v platném územním plánu; plochy pro nové ekonomické aktivity se Změnou č. 1 nevymezují; do vymezených ploch ÚSES se Změnou č. 1
nezasahuje.
2.5. Z hlediska územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území je
nutno:
a) chránit historické krajinné struktury (plužiny, kamenice, kamenné zídky).
Splněno, do historických krajinných struktur se Změnou č. 1 nezasahuje.
2.6. 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
 novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území,
 v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezováním koridoru trasy a lokalizaci stožárových míst
b) chránit historické, architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel
včetně jejich vnějšího obrazu
c) chránit historické krajinné struktury
d) chránit místní kulturní historické dominanty, zejména sakrální a ostatní historické
stavby.
Splněno, viz kap. B.1.
2.7. Na řešené území zasahují krajina lesní a krajina leso-luční; pro tyto typy krajin platí níže
uvedené zásady pro rozhodování o změnách v území, které je nutno při zpracování
Územního plánu Hošťálkovy- Změny č. 1 respektovat:
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2.7.1. Krajina lesní, pro kterou platí tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
 Minimalizovat zásahy do lesních porostů.
 O umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů
(vč. lyžařských sjezdovek, případně navazující dopravní a technické infrastruktury rozhodovat výhradně na základě vyhodnocení únosnosti krajiny.
 Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného území sídel; nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti
lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny;
v nezastavěném území umisťovat pouze nezbytné stavby pro zabezpečení lesního hospodaření a zemědělství.
 Chránit historické architektonické a urbanistické znaky sídel včetně jejich vnějšího obrazu.
 Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných
horizontů a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat
v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.
 Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby
k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby ve stávajících lokalitách.
2.7.2. Krajina leso-luční, pro kterou platí tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
 Zachovat vyvážený poměr ploch lesních a trvalých travních porostů.
 Zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad
a trvalých travních porostů.
 Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti
lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny.
 O umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů
(vč. navazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně
na základě vyhodnocení únosnosti krajiny.
 Respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně
vnějšího obrazu sídla.
 Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných
horizontů a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat
v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.
Splněno, viz vyhodnocení v kap. B.1.
2.8. ZÚR vymezily v řešeném území tato 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)
Veřejně prospěšná opatření jsou platným územním plánem respektována. Podněty
k prověření uvedené v návrhu zadání Změny č. 1 se ploch veřejně prospěšných opatření
nedotýkají - bere se na vědomí.
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A.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
1. Neuplatňují se – bere se na vědomí.
A.4 Další požadavky
1. Změnou č. 1 prověřit změnu stávajícího způsobu vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, a to:
a) Změnu pozemků parc. č. 745/1, 734/22 a 743 vše v k.ú. Staré Purkartice – ze zastavitelné plochy Z28 RH – plochy rekreace hromadné na zastavitelnou plochu SO
– smíšenou obytnou. V souvislosti s navrhovanou změnou plochy Z 28 RH na plochu zastavitelnou smíšenou bude vypuštěn návrh plochy rekreace na plochách
přírodního charakteru (RN) v k.ú. Staré Purkartice – splněno, požadovaná část
zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH Z28 je
Změnou č. 1 převedena do zastavitelné plochy smíšené obytné SO, navržená
plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru RN je z územního plánu
vypuštěna.
b) Změnu pozemků parc. č. 812/11, 950/2, 809/1, 833/2, 736, vše v k.ú. Vraclávek –
změnu, předmětem které je rozšíření stávajících sjezdových tratí, prodloužení
stávajícího lyžařského vleku a jeho modernizace – tj. změnu z ploch lesních (NL),
ploch zemědělských (NZ) a smíšených nezastavěného území (NS) na plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) – splněno; Změnou č. 1 je vymezena plocha změn v krajině K1/01, plocha rekreace na plochách přírodního charakteru RN, pro rozšíření stávajícího lyžařského areálu – pro prodloužení lyžařského vleku, pro vybudování lanovky a nové sjezdovky. Původní navržená plocha rekreace na plochách přírodního charakteru včetně návrhu nového lyžařského vleku se tím ruší.
c) změnu pozemků parc.č. 819/1 a 820, vše v k.ú. Hošťálkovy – z plochy smíšené nezastavěného území (NS) na plochu zastavitelnou (OS) plochu občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – splněno, je vymezena zastavitelná plocha Z1/01.
2. Aktualizovat vymezení zastavěného území – splněno, vymezení zastavěného území je
aktualizováno k 1. 2. 2017.
B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití
1. Požadavky se neuplatňují – bere se na vědomí.
C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
1. Požadavky se neuplatňují – bere se na vědomí.
D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci
1. Požadavky se neuplatňují – bere se na vědomí.
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E. Případný požadavek na zpracování variant řešení
1. Požadavky nejsou stanoveny – bere se na vědomí.
F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
1. Územní plán Hošťálkovy – Změna č. 1 bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti – splněno.
2. Elaborát Změny č. 1 bude obsahovat:
I. Návrh Změny
I.A. Textovou část
I.B. Grafickou část:
I.B.1. Výkres základního členění území
1 : 5000
I.B.2. Hlavní výkres
1 : 5000
II. Odůvodnění Změny
II.A. Textovou část
II.B. Grafickou část:
II.B.1. Koordinační výkres
1 : 5000
II.B.4.Vyhodnocení předpokládaného záboru půdního fondu
1 : 5000
Splněno, nad rámec zadání jsou zpracovány i výkresy I.2.d. Výkres koncepce dopravní infrastruktury a II.2.b. Výkres širších vztahů, ve kterých se Změna č. 1 také projeví.
Grafické části budou zpracovány na výřezech z výkresů platného územního plánu.
Elaborát bude svázán do jednoho svazku a bude expedován:
- Dokumentace pro společné jednání v jednom vyhotovení + 2x CD – splněno.
- Dokumentace k řízení o návrhu v jednom vyhotovení ě 2x CD
- Dokumentace po vydání – ve čtyřech vyhotoveních + 4x CD
3. Po vydání předmětné změny bude zpracován právní stav Územního plánu Hošťálkovy
(po změně č. 1) ve dvou vyhotoveních + 4 x CD.
G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území
Nedílnou součástí řešení změny č. 1 ÚP Hošťálkovy, v dalším stupni územně plánovací dokumentace, bude dokumentace Vyhodnocení vlivů Územního plánu Hošťálkovy – Změny č. 1
na udržitelný rozvoj území, jehož součástí 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.
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, a to i těch návrhových
ploch z platného územního plánu a jeho změn, které nebyly dosud realizovány, nebo o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto v následných správních řízeních. Součástí vyhodnocení
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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 je vhodné porovnat soulad navržených cílů
a záměrů územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály vztahujícími se k danému území – „Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“, „Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“, „Integrovaný program ke zlepšení
kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“, „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje“, případně další.
Splněno, Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území a Vyhodnocení vlivů
Změny č. 1 na životní prostředí (SEA) je obsahem samostatných elaborátů.
C.2 Vyhodnocení splnění pokynů pro úpravu návrhu po společném jednání
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy (dále jen „návrh Změny č. 1“) byl projektantem předán pořizovateli v dubnu 2017. Při projednávání návrhu Změny č. 1 pořizovatel postupoval podle ustanovení §§ 50 až 53 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 Změny č. 1 podle ustanovení
§ 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Moravskoslezského
kraje, Obci Hošťálkovy a sousedním obcím dopisem ze dne 11. 4. 2017 č. j.:KRNOOV24082/2017 piev. Společné ústní jednání se konalo dne 3. května 2017 na Mě Ú Krnově, odboru výstavby.
Na základě výsledků projednání návrhu Změny č. 1 ve společném jednání, řešení rozporu
k nesouhlasu orgánu ochrany ZPF a orgánu ochrany lesa a vydaných stanovisek Krajského
úřadu MSK dle ustanovení § 50 odst. 5 a § 50 odst. 7 budou provedeny následující úpravy, které je nutno zohlednit v návrhu Změny č. 1.
Na základě řešení rozporu s Krajským úřadem MSK – orgánem ochrany lesa a po vydání
jeho navazujícího stanoviska budou provedeny tyto úpravy:
- V textové části Odůvodnění v kap. H. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA (a následně i v celém textu odůvodnění) – bude věta: „Nejde však o trvalý
zábor, pouze o dočasnou změnu využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa“, nahrazena větou „Trvalý zábor bude vyžadovat pouze plocha pro umístění lanovky a výstupní
stanice; pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné odnětí“.
-

V textové části Odůvodnění v kap. H. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA bude před poslední odstavec na str. 41 vložen text:
„Obec Hošťálkovy je obcí s převažující obytnou a rekreační funkcí, hospodářský pilíř obce
je zaměřen ve značné míře na rekreaci a cestovní ruch. Rekreační funkce obce je rozvíjena
již v platném územním plánu a Změnou č. 1 je dále podporována návrhem rozšíření lyžařského areálu. Obec poskytuje rekreační zázemí především blízkému Krnovu a Městu Albrechtice i vzdálenější Opavě a Ostravě. Lyžařský areál ve Vraclávku, jehož rozšíření je
jedním z bodů Změny č. 1, je z velké většiny využíván právě obyvateli města Krnova, pří49

padně i vzdálenější Opavy. Návrh rozšíření lyžařského areálu směřuje ke zlepšení využití
rekreačního potenciálu území, zejména v zimní sezóně.
Plocha pro rozšíření lyžařských tratí je navržená v porostech 703 B10, 703 C1b, 703 C2,
703 C6, 703 C8, 704 D2 a 704 D10, v místech, kde byl les v nedávné době postižen chřadnutím smrku a následnou kůrovcovou kalamitou. Porosty jsou dnes značně prořídlé
s nevhodnou dřevinnou skladbou, některé porosty jsou již zcela odlesněny. Z důvodu
v současné době nevhodné dřevinné skladby, prořídnutí a částečného odlesnění dotčeného území by bylo nutné v dohledné době navrhnout celkovou rekonstrukci lesních porostů dané lokality.“
Pokyny jsou splněny, příslušné texty jsou doplněny a upraveny.
Na základě řešení rozporu s Krajským úřadem MSK – orgánem ochrany ZPF a po vydání jeho
navazujícího stanoviska budou provedeny tyto úpravy:
- V grafické části Odůvodnění předmětné změny, ve výkrese č. II.2.c VÝKRES
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDY bude provedena tato úprava:a) původní zákres plochy RN na pozemcích zemědělského půdního fondu bude odstraněn
b) nově bude proveden zákres plochy RN na pozemcích ZPF, a to pouze pro lanovku +
nástupní stanici.
- V textové části Odůvodnění v kap. H. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA bude v tabulce na str. 42 doplněn zábor pozemků ZPF dle výše uvedené
úpravy.
- Úprava grafiky – výkresu č. II.2.c
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- Úprava tabulky ze strany 42 Odůvodnění Změny č. 1.

Požadované úpravy vyhodnocení záboru půdy jsou provedeny, v grafické i v textové části.
Na základě požadavku MěÚ Krnov, odboru ŽP – ochrany přírody a krajiny – č.j: KRNOZP37196/2017 frnk ze dne 31.5.2017, doručeno 5.6.2017 – budou provedeny tyto úpravy:
- doplnění textové části návrhu v kap. I.1.f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího (hlavní využití) pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
Bod 3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se Změnou č. 1 mění takto:
RN PLOCHY REKREACE – NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
doplnit podmínky:
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu:
- stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku okolních lesních porostů, max. výšková hladina staveb bude 20 m.
Splněno, požadované podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou
doplněny.
V textové části Odůvodnění budou provedeny tyto úpravy:
- text kapitoly A. POSTUP….. doplnit viz příloha č. 1
- Doplnit text do kap. B.4 Vyhodnocení souladu….. o text viz příloha č.2
- doplnit název textu kapitoly C. na „VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
A VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ“
- V kap. C. doplnit text s vyhodnocením splnění pokynů pro úpravu návrhu po společném
jednání (vyhodnocení provede projektant)
51

- Doplnit text kap. J. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA viz příloha č. 3
- Doplnit text kap. K. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA ZOHLEDNĚNO viz příloha č. 4
- Doplnit text kap. M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK viz příloha č. 5
- Doplnit kap. N. ULOŽENÍ DOKUMENTACE
„Územní plán Hošťálkovy – Změna č. 1 bude po nabytí účinnosti uložena u obce Hošťálkovy; dále na příslušném stavebním úřadě – tj. Městský úřad Krnov, odbor výstavby; u pořizovatele – tj. Městský úřad Krnov, odbor výstavby a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.“
- Doplnit: P O U Č E N Í
„ Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu podat opravný prostředek.
- Doplnit: Ú Č I N N O S T
„Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky, tj. dne ………………

………………………………….
místostarosta obce

…..……………………………
starosta obce

Všechny tyto požadavky jsou splněny, text Odůvodnění Změny č. 1 je upraven.

D. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Předmětem Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy je rozšíření lyžařského areálu
ve Vraclávku, vymezení jedné nové zastavitelné plochy – plochy občanského vybavení – tělovýchovných a sportovních zařízení Z1/01, změna využití zastavitelné plochy Z28, vymezené
v platném územním plánu – z plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH
na plochu smíšenou obytnou SO, úprava vymezení této plochy a zrušení původního návrhu
lyžařského vleku a sjezdovky a drobná úprava vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné
Z23. Změny vymezení zastavitelných ploch mají z územního hlediska jen místní význam
a nemají žádné územní vazby na okolní obce.
Nadmístní význam má návrh rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku – tento areál je využíván nejen obyvateli obce, ale i návštěvníky z širšího okolí; je vyhledávanou rekreační lokalitou zejména pro obyvatele Krnova a Města Albrechtic, ale i Opavy a Ostravy. Plošně ovšem
návrh rozšíření lyžařského areálu na území sousedních obcí nezasahuje.
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E. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Změnou č. 1 se neřeší žádné záležitosti nadmístního významu, které by měly vazbu na Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

F. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
F.1 Vymezení zastavěného území
Změnou č. 1 je provedena aktualizace vymezení zastavěného území k 1. 2. 2017.
Z územního plánu se tím vypouštějí zastavitelné plochy nebo jejich části, na kterých již byla
výstavba realizována – celá plocha bydlení B Z01, celé plochy smíšené obytné SO Z16 a Z22
a části ploch smíšených obytných SO Z05, Z06 a Z23.
Dále je provedeno odstranění chyb ve vymezení zastavěného území v platném územním
plánu – v několika lokalitách nebyl do zastavěného území zahrnut intravilán, stanovený
k 1. 9. 1966 a pozemky, které odpovídají definici zastavěného území dle § 58 odst. 2 stavebního zákona – jde o pozemky zborů.
F.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Základní koncepce rozvoje území obce, stanovená platným územním plánem, se Změnou
č. 1 nemění, předmětem Změny č. 1 je rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku, vymezení
jedné nové zastavitelné plochy – plochy občanského vybavení – tělovýchovných a sportovních zařízení Z1/01, změna využití zastavitelné plochy Z28, vymezené v platném územním
plánu, z plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH na plochu smíšenou
obytnou SO, úprava vymezení této plochy a zrušení souvisejícího původního návrhu lyžařského vleku a sjezdovky a drobná úprava vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné Z23.
Kulturní a architektonické hodnoty v řešeném území představují především nemovité kulturní památky:
- 23276/8-2462 zbytky hradu Lugsland
- 16548/8-78 zámek čp. 26 s areálem
- 46757/8-81 filiální kostel sv. Michala s křížem a s areálem hřbitova
- 94487/38-2632 náhrobek Skrbenských z Hříště
- 94486/38-2631 náhrobek Skrbenských z Hříště
- 27350/8-79 usedlost čp. 7 s areálem
- 39361/8-80 dům čp. 13 – bývalá rychta.
Další hodnotou obce Hošťálkovy je zachovaná historická struktura lesní lánové vsi, dochovalo se také větší množství hodnotných objektů lidové architektury. Všechny uvedené nemovité kulturní památky jsou Změnou č. 1 respektovány, Změna č. 1 se jich netýká ani je nijak
neohrozí; do zachované historické struktury zástavby se nezasahuje.
Přírodní hodnoty na území obce Hošťálkovy představují především souvislé lesní porosty,
zeleň historických krajinných struktur – kamenic a břehové porosty vodních toků; do k.ú.
Vraclávek a Staré Purkartice zasahuje ochranné pásmo přírodní rezervace Krasovský kotel.
Do zeleně kamenic ani do ochranného pásma přírodní rezervace Krasovský kotel Změna č. 1
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nezasahuje. Návrh rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku sice zasahuje do lesních porostů,
trvalý zábor ale bude vyžadovat pouze plocha pro umístění lanovky a výstupní stanice;
pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné odnětí; záměr rozšíření lyžařského areálu je
v souladu s prioritami stanovenými pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník
v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 i v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje – podporovat rozvoj rekreace.
F.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
Změnou č. 1 se celková urbanistická koncepce, stanovená v platném Územním plánu Hošťálkovy, nemění. Navržená změna nemá na stanovenou urbanistickou koncepci rozvoje obce
vliv, změny ve využití území nejsou z hlediska koncepce rozvoje obce zásadní.
Změnou č. 1 je vymezena jedna nová zastavitelná plocha a jsou provedeny úpravy
a změny využití tří zastavitelných ploch, vymezených v platném územním plánu:
Plocha Z1/01 – nově vymezená zastavitelná plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení OS. Je vymezena v severozápadní části Hošťálkov a je určena
pro vybudování sportovního areálu na ploše, která je již v současné době využívána
pro sezónní společenské a kulturní akce (hasičská louka); důvodem pro její vymezení je
potřeba vybudování doplňkových staveb (hygienická zařízení, občerstvení, apod.). Plocha je
dopravně přístupná ze silnice III/4521 a navazuje na zastavitelnou plochu Z08, vymezenou
v platném územním plánu.
Plocha Z28 – v platném územním plánu je tato plocha vymezena jako zastavitelná plocha
rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH; Změnou č. 1 se část této plochy mění
na zastavitelnou plochu smíšenou obytnou SO, část původně vymezené zastavitelné plochy
se ruší (vypouští); plocha byla v platném územním plánu vymezena pro zázemí navrženého
lyžařského areálu ve Starých Purkarticích; tento záměr již neplatí, návrh lyžařského areálu se
ruší a plocha Z28 již tedy není pro zázemí lyžařského areálu potřebná.
Plocha smíšená obytná SO Z23, vymezená v platném územním plánu – část plochy je již
zastavěna a převádí se do stabilizovaných ploch, vymezení zbývající, dosud nezastavěné části
se upravuje podle již provedené parcelace; jde o nepatrné rozšíření původně vymezené
plochy.
Plocha smíšená obytná SO Z05, vymezená v platném územním plánu – část plochy je již
zastavěna a převádí se do stabilizovaných ploch; část původně vymezené zastavitelné plochy
(na jejím severním okraji) se vypouští – jde o zbytkovou část plochy, mimo zastavěné pozemky (součást souvislých zemědělsky obhospodařovaných pozemků), kam se již výstavba nebude rozšiřovat.
Do stávajících ani navržených ploch sídelní zeleně se Změnou č. 1 nezasahuje, nové plochy
sídelní zeleně se nenavrhují.
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F.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
Dopravní infrastruktura
Změnou č. 1 se koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v platném územním plánu,
nemění; nové komunikace se nenavrhují, do tras stávajících komunikací ani do navržených
cyklotras se nezasahuje; upravuje se pouze zákres stávající místní komunikace v Křížové podle skutečného stavu.
Ve stávajícím lyžařském areálu ve Vraclávku se navrhuje prodloužení lyžařského vleku
a výstavba lanovky; lyžařský vlek, navržený v platném územním plánu v tomto areálu, se ruší.
Dále se ruší lyžařský vlek, navržený v platném územním plánu ve Starých Purkarticích.
Technická infrastruktura
Změnou č. 1 se koncepce vodního hospodářství, energetiky ani spojů stanovená
v platném územním plánu, nemění; nové sítě, zařízení ani jiná opatření vodního hospodářství, energetiky ani spojů se nenavrhují, do stávajících sítí a zařízení nebo sítí a zařízení navržených v platném územním plánu se Změnou č. 1 nezasahuje.
Změnou č. 1 je aktualizován zákres ochranných pásem vodních zdrojů:
- Opatřením obecné povahy ve věci zrušení ochranných pásem vodních zdrojů č.j.
MUkrn/201244460/ZP/OH/MN/11 ze dne 13. 1. 2014 byla zrušena:
- ochranná pásma vodních zdrojů prameniště Hošťálkovy – Vraclávek, stanovená rozhodnutím Okresního úřadu v Bruntále, odboru životního prostředí, č.j. Životní prostředí-Sk-R-Ur-96/90 ze dne 14. 9. 1990
- ochranná pásma vodního zdroje Holoubkov, stanovená rozhodnutím Okresního úřadu
Bruntál, referátu životního prostředí č.j. voda/1243/92/IV/UR/23 ze dne 27. 5. 1992
- ochranná pásma vodního zdroje vrtu H-2, stanovená rozhodnutím Okresního úřadu
Bruntál, referátu životního prostředí č.j. voda/0546/96-04-Ur-235-008/2-ŽP ze dne
20. 3. 1996.
- Opatřením obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje č.j.
Mukrn/201244460/ZP/OH/Mn/5 ze dne 26. 11. 2013 byla stanovena:
- ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje ST-1 umístěného na pozemku parc. č. 524/12
v k.ú. Vraclávek
- ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje H-2 umístěného na pozemku parc. č. 585/4
v k.ú. Vraclávek
- ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje ST-1 umístěného na pozemku parc. č.
524/12 v k.ú. Vraclávek a vodního zdroje H-2 umístěného na pozemku parc. č. 585/4
v k.ú. Vraclávek.
F.5 Koncepce uspořádání krajiny
Změnou č. 1 se koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, podstatně nemění.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině se Změnou č. 1 nemění.
Vymezení ploch územního systému ekologické stability se Změnou č. 1 nemění.
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Nová protierozní opatření ani opatření na ochranu před povodněmi se Změnou č. 1 nenavrhují.
Koncepce rekreace – Změnou č. 1 se mění vymezení ploch rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN):
- ve Starých Purkarticích se ruší navržená plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru RN – plocha určená pro vybudování nového lyžařského areálu, včetně navrženého lyžařského vleku a včetně vymezené zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH Z28, která se zčásti mění na zastavitelnou plochu smíšenou obytnou
SO a zčásti se ruší; záměr vybudování nového lyžařského areálu ve Starých Purkarticích již
není platný, rozvojové záměry sjezdového lyžování jsou nyní soustředěny do prostoru stávajícího areálu ve Vraclávku
- ve Vraclávku se ruší navržená plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru RN,
určená pro rozšíření stávajícího lyžařského areálu, včetně navrženého lyžařského vleku
a nahrazuje se nově vymezenou plochou rekreace – na plochách přírodního charakteru –
plochou změn v krajině K1/01, vymezenou pro prodloužení stávajícího lyžařského vleku,
stavbu lanovky a vybudování nové sjezdovky; lyžařský areál ve Vraclávku je vyhledávaným
rekreačním areálem pro obyvatele Krnova, Města Albrechtiic a Opavy, návrh jeho rozšíření směřuje ke zlepšení využití rekreačního potenciálu území, zejména v zimní sezóně,
ke zlepšení komfortu a bezpečnosti lyžování.
Plochy těžby nerostů se Změnou č. 1 nevymezují.
F.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Změnou č. 1 se podmínky pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití zásadně nemění, jsou provedeny pouze drobné úpravy:
Plochy smíšené obytné SO
- z odstavce Podmíněně přípustné využití se vypouští podmínka pro zastavitelnou plochu
Z08 – zastavitelnost plochy Z08 je podmíněna zrušením ochranného pásma vodního zdroje I. stupně
- z odstavce Nepřípustné využití se vypouští bod – pro zastavitelnou plochu Z08 jakékoli
využití této plochy v době platnosti OP vodního zdroje I. stupně
Uvedené ochranné pásmo již bylo zrušeno (viz předchozí text) a uvedené podmínky tak ztrácejí smysl.
Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN
- do odstavce Přípustné využití, do bodu Stavby a zařízení související s lyžováním se doplňují lanovky – v souvislosti s návrhem rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku.
- doplňuje se nový odstavec:
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
Stavby na zalesněných horizontech nepřevýší výšku okolních lesních porostů, max. výšková hladina staveb bude 20 m.
Plochy zemědělské NZ, plochy lesní NL, plochy přírodní NP a plochy smíšené nezastavěného
území NS
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- u všech těchto ploch je do odstavce Nepřípustné využití doplněn bod – Těžba nerostných
surovin (v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona); důvodem je ochrana přírody a krajiny před negativními vlivy případné těžby nerostných surovin.
Dále jsou provedeny drobné úpravy, spočívající v odstranění chyb a procesních ustanovení.
F.7 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
Změnou č. 1 se nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani stavby
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nevymezují, do veřejně prospěšných staveb a opatření,
vymezených platným územním plánem, se nezasahuje.
F.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo
Změnou č. 1 se nové veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, nevymezují.
F.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Změnou č. 1 se kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nestanovují.
F.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití
včetně podmínek pro jeho prověření
Změnou č. 1 se nové územní rezervy nevymezují, do plochy územní rezervy, vymezené
platným územním plánem (plocha R01), se nezasahuje.
F.11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou
o parcelaci
Změnou č. 1 se plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, nevymezují.
F.12 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
Změnou č. 1 se plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, nevymezují.
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F.13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu
Změnou č. 1 se plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, nevymezují.
F.14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Změnou č. 1 se pořadí změn v území nestanovuje.
F.15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
Změnou č. 1 se nevymezuje žádná stavba, pro kterou může vypracovávat architektonickou
část projektové dokumentace autorizovaný architekt.
Změna č. 1 Územního plánu Hošťálkovy není řešena ve variantách.

G. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Změnou č. 1 se vymezuje jediná nová zastavitelná plocha – plocha občanského vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení OS Z1/01. Jde o plochu, vymezenou v k.ú. Hošťálkovy, která je určena pro vybudování sportovního areálu, v lokalitě, která je již v současné době využívána pro sportovní a sezónní kulturní a společenské akce – hasičská louka. Důvodem
pro vymezení této plochy jako zastavitelné je potřeba doplnit areál o nezbytná doprovodná
zařízení – hygienická zařízení, občerstvení, apod.
Dále jsou Změnou č. 1 provedeny tři úpravy zastavitelných ploch, vymezených v platném
územním plánu:
- část zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH Z28 se mění
na plochu smíšenou obytnou SO – nejde tedy o vymezení nové zastavitelné plochy, pouze
o změnu využití plochy, která je již v platném územním plánu vymezena; část původně
vymezené zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH Z28
se ruší (vypouští z územního plánu)
- zastavitelná plocha smíšená obytná SO Z23 se nepatrně zvětšuje – její vymezení se upravuje podle již provedené parcelace pozemků
- zastavitelná plocha smíšená obytná SO Z05 se zmenšuje o část původně vymezené zastavitelné plochy (na jejím severním okraji) – jde o zbytkovou část plochy, mimo zastavěné
pozemky (součást souvislých zemědělsky obhospodařovaných pozemků), kam se již výstavba nebude rozšiřovat.
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H. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ
PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Vyhodnocení předpokládaného záboru půdy pro Změnu č. 1 je zpracováno podle zákona
č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů, dále podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd
ochrany a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon) a v souladu se Společným metodickým doporučením Odboru územního plánování
MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.
Změnou č. 1 se vymezuje jedna nová zastavitelná plocha a jedna zastavitelná plocha, vymezená v platném územním plánu, je rozšířena. Celkový zábor půdy pro tyto dvě plochy činí
0,30 ha, z toho je 0,08 ha zemědělských pozemků ve IV. a V. třídě ochrany. Jde o následující
plochy:
- Zastavitelná plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS Z1/01 –
0,03 ha trvalých travních porostů ve IV. třídě ochrany; plocha je z hlediska ochrany
zemědělské půdy nevýznamná.
- Rozšíření zastavitelné smíšené obytné SO Z23 – plocha se rozšiřuje o 0,05 ha trvalých
travních porostů v V. třídě ochrany – rozšíření původně vymezené plochy je vyvoláno
provedenou parcelací.
Změnou č. 1 se z územního plánu vypouští část zastavitelné plochy rekreace – plochy
staveb pro hromadnou rekreaci RH Z28 o rozloze 0,03 ha trvalých travních porostů a část
zastavitelné plochy smíšené obytné Z05 o rozloze 0,10 ha orné půdy – zábor zemědělské
půdy se tak Změnou č. 1 snižuje o 0,13 ha.
Změnou č. 1 se dále vymezuje plocha změn v krajině K1/01; jde o plochu rekreace –
na plochách přírodního charakteru RN, vymezenou pro rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku. Zábor lesních pozemků pro rozšíření lyžařského areálu činí 3,57 ha; trvalý
zábor ale bude vyžadovat pouze plocha pro umístění lanovky a výstupní stanice; pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné odnětí. Zábor zemědělských pozemků pro rozšíření lyžařského areálu činí 0,29 ha trvalých travních porostů v V. třídě ochrany; zábor je vyhodnocen
pouze pro trasu lanovky a pro plochu nástupní stanice, plochy navržených sjezdovek se nevyhodnocují, pozemky budou i nadále využívány jako trvalé travní porosty.
Obec Hošťálkovy je obcí s převažující obytnou a rekreační funkcí, hospodářský pilíř obce je
zaměřen ve značné míře na rekreaci a cestovní ruch. Rekreační funkce obce je rozvíjena již
v platném územním plánu a Změnou č. 1 je dále podporována návrhem rozšíření stávajícího
lyžařského areálu ve Vraclávku. Obec poskytuje rekreační zázemí především blízkému Krnovu
a Městu Albrechtice i vzdálenější Opavě a Ostravě. Lyžařský areál ve Vraclávku, jehož rozšíření je jedním z bodů Změny č. 1, je z velké většiny využíván právě obyvateli města Krnova,
případně i vzdálenější Opavy. Návrh rozšíření lyžařského areálu směřuje ke zlepšení využití
rekreačního potenciálu území, zejména v zimní sezóně.
Plocha pro rozšíření lyžařských tratí je navržena v lesních porostech 703 B10, 703 C1b,
703 C2, 703 C6, 703 C8, 704 D2 a 704 D10, v místech, kde byl les v nedávné době postižen
chřadnutím smrku a následnou kůrovcovou kalamitou. Porosty jsou dnes značně prořídlé
s nevhodnou dřevinnou skladbou, některé porosty jsou již zcela odlesněny. Z důvodu
v současné době nevhodné dřevinné skladby, prořídnutí a částečného odlesnění dotčeného
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území by bylo nutné v dohledné době navrhnout celkovou rekonstrukci lesních porostů dané
lokality.
Vymezení plochy pro rozšíření lyžařského areálu je v souladu s prioritami stanovenými
pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník v Politice územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1, kde se v bodě (71) SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník uvádí:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a) rozvoj rekreace a lázeňství,
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),
c) zlepšení dopravní dostupnosti území,
d) snížení povodňových rizik.
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:
d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího
průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity.
Stejně tak v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje se pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník uvádí jako jeden z požadavků na využití území, kritérií
a podmínek pro rozhodování o změnách v území:
-

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

V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1, nezasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
nezecelkový mězpůsob
číslo
zábor dělské
využití
plochy
plochy
poplochy
(ha)
zemky
(ha)

lesní
pozemky
(ha)

ZPF
celkem

zábor ZPF podle
jednotlivých kultur
(ha)
zahra
orná
hraTTP
půda
dy

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

odvodnění
(ha)

zastavitelné plochy
Z23
SO
Z1/01
OS
Celkem zastavitelné plochy

0,05
0,25

0,22

0,30

0,22

0,05
0,03
0,00

0,08

3,57

0,29

0,05
0,03
0,00

0,00

0,08

0,05
0,03
0,00

0,00

0,00

0,03

0,05

0,00

plochy změn v krajině
K1/01
RN
Celkem plochy
změn v krajině
ZÁBOR CELKEM

3,86

0,29

0,29

3,86

0,00

3,57

0,29

0,00

0,00

0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,29

0,00

4,16

0,22

3,57

0,37

0,00

0,00

0,37

0,00

0,00

0,00

0,03

0,34

0,00

60

I. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Změna č. 1 územního plánu Hošťálkovy byla posouzena z hlediska vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území (viz samostatný svazek III. Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy na udržitelný rozvoj území). Podkladem pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zpracované jako samostatná dokumentace – Změna č. 1 územního plánu Hošťálkovy – Vyhodnocení
vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D.,
Mgr. Eva Jirásková, duben 2017).
Z vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na životní prostředí vyplynuly následující závěry:
Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že očekávaný a priori významně negativní vliv
na jednotlivé složky životního prostředí nebyl konstatován u žádné z návrhových ploch. Některé návrhové plochy, resp. jejich části by při realizaci v plném navrženém rozsahu, resp.
při nevhodně realizovaných budoucích záměrech mohly mít mírně negativní až významně
negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Tam, kde to je možné, jsou navržena
konkrétní opatření s cílem předcházení, snížení či kompenzaci potenciálně negativních vlivů.
Nově navržená zastavitelná plocha pro vybudování sportovního areálu Z1/01 je situována
v návaznosti na zastavěné území v místě stávajícího sportoviště, má lokální význam a z hlediska širších vztahů v území nemá žádný vliv na okolní obce. Potenciálně nejvýznamnější vlivy
na životní prostředí generuje navržené rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku – plocha
K1/01. Další předměty Změny č. 1 byly z pohledu životního prostředí a veřejného zdraví hodnoceny jako nevýznamné.
Z1/01 – OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (0,25 ha)
Plocha se nachází v místě stávajícího cvičiště hasičů, nachází se zde drobné zpevněné plochy
a drobné stavby. Plocha je přístupná přes mostek přes drobný vodní tok, který je významným
krajinným prvkem. Podél vodního toku se nachází vzrostlý břehový porost, v němž dominují
olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a vrby (Salix sp.). Jihovýchodní část plochy zasahuje do prostoru aleje vzrostlých olší lepkavých (Alnus glutinosa). Plocha
tak generuje potenciálně mírně negativní vlivy na VKP a obecně chráněné části přírody. Doporučujeme proto při budoucí realizaci plochy nezasahovat do břehového porostu, aleje starých olší a blízkého vodního toku. Podél vodního toku je vhodné zachovat pás o šířce minimálně 6 m zcela bez zástavby.
Realizace plochy Z1/01 si vyžádá drobný zábor ZPF (cca 0,03 ha) s půdou ve IV. třídě ochrany
a bude tak mít zanedbatelný vliv na půdu jako složku životního prostředí. Při respektování
výše uvedeného doporučení je realizace této plochy z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná.
K1/01 – RN – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru
Předmětem Změny č. 1 je také rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku. Očekávaný zásah do lesních porostů činí 3,52 ha, zbývající část sjezdových tratí je vedena po stávajících lučních porostech a zasahuje do několika remízků. (Pozn. po úpravě po společném jednání činí zábor lesních pozemků 3,57 ha).
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Lesní porost určený k vykácení je druhově i věkově relativně pestrý. Jedná se o mozaiku
vzrostlé smíšené kmenoviny, mladého lesa a pasek s odrůstajícími dřevinami. V lesním porostu dominuje modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies), vtroušeně jedle bělokorá (Abies alba), bříza bělokorá (Betula pendula), javor klen (Acer pseudoplatanus), dub
zimní (Quercus petraea) aj. V porostu je zvýšené zastoupení výstavků jedle a modřínu.
V lesním podrostu je poměrně hojné zmlazení dřevin stromového patra a běžný bylinný porost hospodářského lesa – metlička křivolaká (Avenella flexuosa), bika lesní (Luzula sylvatica),
brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) aj. Zejména
v horní (jižní) části plochy se nachází četné staré zemědělské kamenice – potenciální biotop
zvláště chráněných druhů, zejména plazů. Luční porosty na zbývající části návrhové plochy
jsou dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2009 klasifikovány jako mezofilní
ovsíkové louky, při aktuálním terénním průzkumu byl zřejmý přechod do biotopu intenzivně
obhospodařovaných luk. Severovýchodní část vymezené lyžařské trati zasahuje do několika
remízků, které jsou tvořeny zejména několika vzrostlými javory kleny (Acer pseudoplatanus)
a břízami (Betula pendula).
Lesní porosty jsou zároveň významným krajinným prvkem a jejich vykácení bude mít mírně
negativní vliv na místní krajinný ráz – nejedná se o pohledově významně exponované území.
Plocha navržených sjezdových tratí kříží trasu lokálního biokoridoru LBK 8 a severovýchodní
část se nachází v bezprostřední blízkosti LBC 3. V souvislosti s realizací těchto ploch nelze očekávat vliv na snížení prostupnosti těchto prvků ÚSES. Lokální biokoridor i lokální biocentrum
se nachází v části plochy K1/01 vymezené na lučních porostech – nedojde tedy ke změně charakteru krajiny v místě těchto prvků ÚSES.
Vzhledem k relativně pestré mozaice biotopů (vzrostlá kmenovina, mlaziny, paseky, staré
zemědělské kamenice), byť člověkem výrazně ovlivněných, nelze vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v dotčeném lesním porostu (zejména ptáků a plazů).
Celkově lze konstatovat, že realizace K1/01 bude generovat mírně až významně negativní vliv
na přírodu a krajinu. Vykácení lesního porostu může částečně ovlivnit vodní režim území.
S ohledem na nově očekávaný zábor PUPFL o rozloze 3,52 ha (po úpravě 3,57 ha) bude mít
realizace plochy dle uplatněné metodiky hodnocení mírně negativní vliv na půdu. Vykácení
poměrně rozsáhlé plochy lesního porostu může částečně ovlivnit okolní lesní porosty. Podobně může v prostoru sjezdové trati dojít k rozvoji erozních jevů, což lze minimalizovat přijetím
konkrétních opatření (viz níže).
Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je navržené rozšíření akceptovatelné. Pro budoucí realizaci rozšíření lyžařského areálu doporučujeme aplikovat několik
hlavních doporučení – zachovat stávající staré zemědělské kamenice či alespoň jejich část
a minimalizovat zásahy do stávajících remízků.
K realizaci jsou doporučeny všechny návrhové plochy a dílčí úpravy ploch již obsažených
v platném územním plánu. Na základě výše uvedených důvodů je možné konstatovat,
že předložený návrh Změny č. 1 Územního plánu Hošťálkovy je při dodržení doporučeních
uvedených v tomto Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný.
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Změna č. 1 Územního plánu Hošťálkovy nebyla vyhodnocena z hlediska vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k tomu, že Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, posouzením předložené koncepce Změny č. 1
územního plánu Hošťálkovy podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny dospěl
k závěru, že nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit.
Vzhledem k tomuto stanovisku nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na území Natura 2000
v Zadání změny č. 1 požadováno.
Z vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území vyplynuly následující závěry:
Podmínky pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj i pro soudržnost společenství obyvatel jsou vytvořeny již v platném územním plánu. Změnou č. 1 jsou vytvořeny
předpoklady pro zlepšení hospodářských podmínek – pro vznik nových pracovních míst –
rozšířením lyžařského areálu ve Vraclávku, a předpoklady pro zlepšení soudržnosti obyvatel –
vymezením plochy pro vybudování nového sportovního areálu na ploše, která je již
v současné době využívána pro sezónní společenské a kulturní akce (hasičská louka).
Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 1 Územního plánu Hošťálkovy nedojde ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity obytného a rekreačního území,
a to ani pro současné generace ani pro generace budoucí.

J. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 odst. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal pod čj.: MSK 73174/2017 ze dne 28. 6. 2017
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 změny č. 1 územního plánu
Hošťálkovy
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, postupy dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a v souladu s § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“),
v y d á v á,
k návrhu změny č. 1 územního plánu (ÚP) Hošťálkovy, jehož součástí je tzv. „SEA vyhodnocení“ - 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 „zákon č. 100/2001 Sb.),
souhlasné stanovisko
bez stanovení požadavků k zajištění minimálních dopadů
koncepce na životní prostředí.
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Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 11.04.2017 oznámení o společném jednání o návrhu změny územního plánu spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu změny předmětného územního plánu, jehož součástí je SEA vyhodnocení. Předkladatelem je Městský úřad Krnov.
Společné jednání o návrhu změny územně plánovací dokumentace, včetně SEA vyhodnocení,
se konalo dne 03.05.2017 na Městském úřadu Krnov. Následně vydal krajský úřad k návrhu
změny č. 1 ÚP Hošťálkovy koordinované stanovisko č. j. MSK 68034/2017 ze dne 30.05.2017.
V souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona krajský úřad obdržel dne 05.06.2017 žádost
o stanovisko k návrhu změny č. 1 ÚP Hošťálkovy dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu
s podklady pro vydání tohoto stanoviska (stanoviska a připomínky uplatněných v rámci společného jednání).
Krajský úřad vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací
dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace (duben 2017), vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (duben 2017) a stanovisek dotčených orgánů a vyjádření uplatněných
v rámci projednání návrhu změny č. 1 ÚP Hošťálkovy.
Krajský úřad konstatuje, že SEA vyhodnocení (RNDr. Marek Banaš, Ph.D., duben 2017) bylo
provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy
ke stavebnímu zákonu. Návrh je zpracován invariantně. V kapitole 8 a 11. SEA vyhodnocení
jsou pro udržitelný rozvoj území a pro podporu a udržitelnost environmentálních charakteristik v území navržena opatření, za jejichž dodržení lze územní plán považovat za přijatelný.
Tato opatření nemají přímou spojitost s územním plánováním a jsou převážně řešitelná až
ve fázích přípravy a realizace výstavby na plochách. Z uvedeného důvodu nejsou do tohoto
stanoviska zapracována konkrétně ve formě podmínek realizovatelných ve fázi územního
plánování. Nicméně při plánování výstavby je vhodné tato doporučení respektovat.
V rámci společného jednání o návrhu ÚP Hošťálkovy byly podány stanoviska a připomínky,
které byly zejména souhlasné, bez zásadních připomínek, případně s požadavky, které nemají
vliv na výsledky posouzení vlivů ÚP na životní prostředí a také nesouhlasná stanoviska krajského úřadu, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a orgánu ochrany lesů. Městský
úřad Krnov jako příslušný orgán ochrany přírody k návrhu změny č. 1 ÚP Hošťálkovy, ve svém
stanovisku s č. j. KRNOZP-37196/2017 frnk ze dne 31.05.2017 souhlasí se změnou ÚP, avšak
požaduje do podmínek RN PLOCHY REKREACE – NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
doplnit podmínku prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu tak, aby stavby
na zalesněných horizontech nepřevyšovaly výšku okolním lesních porostů (max. výška staveb
bude 20 m). Svůj nesouhlas s návrhem změny č. 1 ÚP Hošťálkovy vyslovila paní Ing. Alena
Lašutová, která nesouhlasí s vymezením lokálního biokoridoru LBK 5 přes stabilizovanou plochu SO. Krajský úřad konstatuje, že požadavek městského úřadu Krnov, orgánu ochrany přírody a připomínka paní Ing. Aleny Lašutové ze dne 22.03.2017 nemají vliv na závěr tohoto
stanoviska, avšak doporučuje pořizovateli tyto návrhy na úpravy prověřit.
K podmínkám uplatněným ve stanoviscích dotčených orgánů krajský úřad dále upozorňuje, že
zastupitelstvo obce je při schvalování vázáno těmito stanovisky, případně výsledkem řešení
rozporů (§ 51 odst. 2 stavebního zákona).
Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (č. j. MSK 102145/2016 ze dne
03.08.2016), 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.
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Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. arch. Helena Salvetová (duben 2017); zpracovatelem vyhodnocení
vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z dubna 2017 je
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona
č. 100/2001 Sb., č. osvědčení č. j. 42028/ENV/14 ze dne 07.07.2014.
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 závazným stanoviskem ani rozhodnutím ve smyslu správního řádu
a nelze se proti němu odvolat.

K. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO
Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal pod čj.: MSK 73174/2017
ze dne 28. 6. 2017
SOUHLASNÉ 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 Změny č. 1 územního plánu Hošťálkovy
bez stanovení požadavků k zajištění minimálních dopadů
koncepce na životní prostředí,
není třeba přijímat v předmětné věci žádná opatření.

L. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Text bude doplněn po řízení o návrhu Změny č. 1.
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M. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Vyhodnocení připomínek a vyjádření uplatněných ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování, stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, k návrhu Změny č. 1 zpracovanému ke společnému jednání
Ing. Alena Lašutová, Čs. armády 1052, 735 81 Bohumín, připomínka doručena dne 5.5.2017
Text připomínky:
Nesouhlasím s vymezením lokálního biokoridoru LBK5 přes stabilizovanou plochu SO, jejíž
součástí je pozemek v mém vlastnictví parc. č. 779/38 v k. ú. Křížová ve Slezsku.
Pozemek je součástí oplocené soukromé zahrady, v územním plánu vymezené jako plocha
smíšená obytná SO, v zastavěném území, s překryvnou funkcí vedení USES.
Jde o lokální biokoridor spojující lokální biocentra LBC3 a LBC4, jeho stabilizovaná část je
označena jako LBK5, návrhová část pak jako LBK4.
Jsem přesvědčená, že osoba oprávněná k vymezování prvků ÚSES vůbec neprovedla průzkum
terénu a dostatečně neověřila všechny potřebné skutečnosti.
Zájmový pozemek nepředstavuje funkční biokoridor, tak jak je zakresleno v územním plánu.
V těchto místech nikdy nepřecházela zvěř, neboť je zde prudký sráz hluboký cca 2 metry
v místech, kde teče strouha a není zde brod. Zvěř vždy přecházela a přechází v místech brodu,
cca o 150 – 200 metrů níže, anebo o cca 150 metrů výše. Biokoridory je nutné situovat do co
nejméně konfliktních míst bez stávajícího oplocení, kde mají své opodstatnění a bude zajištěna jejich funkčnost.
Podle mého názoru je trasa biokoridoru LBK4 a LBK5 v územním plánu vymezena nevhodně.
Když jsem se stala majitelkou nemovitosti, nepředpokládala jsem, že zastavěným územím
může vést stabilizovaný biokoridor.
Součástí mé připomínky je grafická příloha, kde je vyznačena dle mého názoru správná trasa
lokálního biokoridoru LBK4 a LBK5. Biocentra LBC3 a LBC4 mohou být propojena daleko méně konfliktním způsobem, LBK může být trasován volnou krajinou, v nezastavěném území (viz
grafická příloha k připomínce), výsledek bude naprosto totožný – nová trasa bude mít také
téměř shodnou délku a biokoridor bude funkční.
Od doby platnosti Územního plánu Hošťálkovy se nezměnily podmínky v území – zvěř se pohybuje a prochází územím po jiných pozemcích (trasou vyznačenou v příloze), moje zahrada
je oplocená, tudíž je podle mého názoru vhodná doba na aktualizaci územního plánu v tomto
smyslu a způsobem, který navrhuji.
Popisované prvky ÚSES nejsou v územním plánu vymezeny jako veřejně prospěšná opatření,
tedy nelze je ve smyslu stavebního zákona vyvlastnit. Nevidím tedy důvod, proč by se nemohlo nevhodné trasování ÚSES v územním plánu co nejdříve upravit a trasa LBK změnit méně
konfliktním způsobem.
Poznámka:
Dne 22. 03. 2017 jsem u obce Hošťálkovy podala návrh na změnu územního plánu, kde požaduji úpravu trasy lokálního biokoridoru (LBK4-LBK5).
Vyhodnocení:
Pozemek parc.č. 779/38 v k.ú. Křížová ve Slezsku byl do platného územního plánu Hošťálkovy
zařazen do plochy stabilizované – SO s překryvnou funkcí územního systému ekologické stability – funkčního lokálního biokoridoru LBK 5.
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Za návrh vymezení systému ekologické stability (plány ÚSES) jsou odpovědné orgány ochrany
přírody. Závaznost ÚSES v konkrétním území však nevzniká správním aktem orgánu ochrany
přírody příslušného k vymezení, ale vydáním příslušné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, ve které je ÚSES vymezen, nebo rozhodnutím o pozemkové
úpravě.
Zařazení dotčeného pozemku do lokálního biokoridoru bylo provedeno již v návrhu územního plánu Hošťálkovy, který byl zpracován pro společné jednání s dotčenými orgány sousedními obcemi a krajským úřadem a tento návrh včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu na udržitelný rozvoj byl doručen veřejnosti ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona 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 pořizovatel upozornil
na možnost uplatnění připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení. Současně s doručením návrhu ÚP a vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj 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).
Vlastník předmětného pozemku (navrhovatelka v té době nebyla vlastníkem pozemku) neuplatnil připomínku k zařazení výše uvedeného pozemku do stabilizovaných ploch
s překryvnou funkcí lokálního biokoridoru, jak je výše uvedeno.
Námitky k předmětnému návrhu nebyly uplatněny ani v řízení o návrhu a ani při veřejném
projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Hošťálkovy s odborným výkladem, které se konalo ve středu dne 19. března 2014 (v té době již navrhovatelka byla
vlastníkem předmětného pozemku).
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že navrhovatelka, ač mohla již při procesu pořizování
územního plánu uplatnit námitku v předmětné věci, neučinila tak.
Připomínce Ing. Aleny Lašutové, týkající se nesouhlasu vymezení lokálního biokoridoru
LBK5 přes stabilizovanou plochu SO, jejíž součástí je pozemek v jejím vlastnictví parc. č.
779/38 v k. ú. Křížová ve Slezsku, se nevyhovuje, a to z těchto důvodů:
1.) cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace
tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo
přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se
vracet ke svému původnímu stavu. Tuto funkci zajišťuje ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových
podmínek a reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných
velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách.
Územní systém ekologické stability má základní prvky: Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou (pokud
možno trvalou) existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě rostoucích
rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů.
Biokoridor je část krajiny, která mezi sebou propojuje biocentra způsobem umožňujícím migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé
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2.)
3.)
4.)

5.)
6.)

existenční podmínky. Pod pojmem „migrace“ se zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců a pohyb rostlinných orgánů schopných vyrůst v novou rostlinu, ale i výměna
genetické informace v rámci populace, přenos pylu, živočišných zárodků apod.
lokální biokoridor LBK 5 byl vymezen z důvodu propojení lokálních biocenter, a to
LBC 3 a LBC 4;
návrh vymezení ÚSES do územního plánu zpracovávala osoba k tomu oprávněná, není tedy důvod zpochybňovat toto vymezení,
návrh ÚSES byl v rámci pořizování Územního plánu Hošťálkovy projednán
s dotčenými orgány (orgán ochrany přírody a krajiny k vymezení ÚSES v daném prostoru neuplatnil žádné připomínky ani námitky);
od doby vydání územního plánu se nezměnily podmínky v území;
připomínka p. Lašutové se vůbec netýká projednávané Změny č. 1. Ing. Lašutová podala návrh na pořízení změny týkající se ÚSES (viz znění připomínky) u obce Hošťálkovy dne 22. 3. 2017, tedy v době, kdy pro projednávanou Změnu č. 1 bylo již schváleno
zadání (Usnesení č. 13-16 ze zasedání ZO Hošťálkovy ze dne 19. 9. 2016), vymezeno
řešené území (k.ú. Staré Purkartice, k.ú. Vraclávek a k.ú. Hošťálkovy) a Změna č. 1 již
byla v závěrečném stádiu rozpracovanosti (předána pořizovateli byla v elektronické
podobě dne 11. 4. 2017).

Závěr:
Městský úřad Krnov, jako úřad územního plánování, v současné době pořizuje Územní studii
krajiny správního obvodu ORP Krnov, která řeší území celého ORP, a která by měla mimo jiné
prověřit a případně i navrhnout změny ve vymezení ÚSES. Po schválení územní studie
a po vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti, pak tato studie
bude podkladem pro případné změny v jednotlivých územních plánech.

Vyhodnocení připomínek a vyjádření uplatněných ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování, stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů k řízení o návrhu Změny č. 1
Text bude doplněn po řízení o návrhu Změny č. 1.

N. ULOŽENÍ DOKUMENTACE
Změna č. 1 Územního plánu Hošťálkovy bude po nabytí účinnosti uložena u obce Hošťálkovy; dále na příslušném stavebním úřadě – tj. Městský úřad Krnov, odbor výstavby; u pořizovatele – tj. Městský úřad Krnov, odbor výstavby a na Krajském úřadě Moravskoslezského
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.
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POUČENÍ
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek.

ÚČINNOST
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky, tj. dne ………………

………………………………….
místostarosta obce

…..……………………………
starosta obce
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