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DP  dobývací prostor 
EVL  evropsky významná lokalita 
CHLÚ  chráněné ložiskové území 
NTL  nízkotlaký 
ORP  obec s rozšířenou působností 
PO  ptačí oblast  
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PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR 
PR  přírodní rezervace 
SO  správní obvod  
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VN  vysoké napětí 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje  
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDNAVA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

     Posouzení Změny č. 1 Územního plánu Vidnava z hlediska vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo zpracováno jako samostatný elaborát – 
Vyhodnocení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vidnava na životní prostředí (GET s.r.o., 
říjen 2022). 

     Elaborát je součástí tohoto svazku jako Příloha č. 1. 
 

 

 

 
 

B.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDNAVA NA EVROPSKY                              
VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI 

 

     Vyhodnocení Změny č. 1 Územního plánu Vidnava z hlediska vlivů na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, bylo zpracováno jako samostatný elaborát – Změna č. 1 Územního plá-
nu Vidnava – Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 
§45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (Mgr. Karolína Bílá, Ph.D., říjen 2022). 

     Elaborát je součástí tohoto svazku jako Příloha č. 2. 

 

 
 

C.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ                                      
ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

 

 V Územně analytických podkladech obcí SO ORP Jeseník, 5. úplné aktualizaci 2020, jsou 
pro jednotlivé obce specifikována pozitiva a negativa jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 
území, jsou vyhodnoceny vztahy pilířů územního rozvoje, územní podmínky, potenciály 
a trendy vývoje a jsou definovány problémy k řešení v územních plánech obcí, které jsou 
výčtem závad v území (urbanistických, dopravních a hygienických), vzájemných střetů zámě-
rů a střetů záměrů a limitů využití území.  

Pro území města Vidnava byla specifikována následující pozitiva a negativa jednotlivých 
pilířů: 

Environmentální pilíř 

 Pozitiva 
- nadregionální biocentrum Smolný II/457 
- PR Vidnavské mokřiny  
- Natura 2000 – EVL Vidnava, EVL modrásek bahenní 
- řeka Vidnavka a navazující lokální biokoridory a biocentra  
- lom Kaolínka, lom Štachlovice  
- významná geologická lokalita kaolínu 
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- 48 % z celkové půdy jsou zemědělské plochy 

 Negativa 
- zastavěné území v Q100, Q20 a aktivní zóně záplavového území 
- brownfield 7x 
- KES – území málo stabilní 
- nízká protierozní opatření vzhledem k land use 
- Vidnava-Johanka (stará ekologická zátěž) 
- v části města překročeny limity BaP a PM10 
- nízký podíl kvalitních půd v I. a II. třídě ochrany 

     Všechny výše uvedené silné stránky území (pozitiva), tj. přírodní hodnoty území, platný 
územní plán i Změna č. 1 respektuje. Změnou č. 1 dochází k záboru zemědělské půdy v rozsa-
hu 14,89 ha; největší rozsah záboru zemědělské půdy – 13,30 ha – připadá na plochy změn 
v krajině – plochy přírodní NP (K1/03 až K1/06), vymezené pro rozšíření nadregionálního bio-
centra ÚSES 89 Smolný tak, aby bylo v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého 
kraje v platném znění; v tomto případě jde o veřejně prospěšná opatření a pozitivní změnu 
v území. Zábor lesních pozemků činí 5,56 ha a je vyvolán vymezením ploch změn v krajině – 
ploch těžby nerostů – nezastavitelných (K1/01 a K1/02), vymezených pro těžbu kaolinu 
a štěrkopísků. Po ukončení těžby budou plochy rekultivovány, zčásti lesnickou rekultivací, 
zčásti hydrickou rekultivací (vytvoření vodních ploch); po rekultivaci bude rozsah lesních ploch 
vyšší než před zahájením těžby, protože na les budou rekultivovány i zemědělské pozemky, 
dotčené těžbou.  

     Uvedená negativa z větší části nelze územním plánem ovlivnit, protože jsou dány přírod-
ními podmínkami území nebo jsou pozůstatkem lidské činnosti v minulosti (zastavěné území 
v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území, KES – území málo stabilní, nízký 
podíl kvalitních půd). Problém ekologické zátěže je z pohledu územního plánu vyřešen – plo-
cha bývalé skládky Johanka je v územním plánu vymezena jako plocha změn v krajině – jako 
součást nadregionálního biocentra Smolný; provoz bývalé skládky již byl ukončen a plocha je 
rekultivovaná.  
 
Hospodářský pilíř 

 Pozitiva 
- II/457 Javorník-Mikulovice  
- PR Vidnavské mokřiny  
- Lom Kaolínka  
- příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu  
- příznivé předpoklady pro rozvoj rekreace  
- dobrá dostupnost z polského území 
- ložisko kaolínu 

 Negativa 
- žádný velký zaměstnavatel 
- vysoká nezaměstnanost 
- špatné dopravní napojení 
- geografická poloha vzhledem ke kraji 
- nefunkční železnice 
- nedostatečná kvalita služeb cestovního ruchu 
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- chybí přímé napojení na spádové centrum Jeseník 
- nízká míra podnikatelské aktivity 

     Výše uvedené silné stránky území (pozitiva) platný územní plán respektuje, Změnou č. 1 
dochází k dalšímu posílení hospodářského pilíře – vymezují se plochy pro obnovení těžby kao-
linu, kde se předpokládá i export do Polska. 

      Uvedená negativa opět z části nelze územním plánem ovlivnit, protože jsou dána podmín-
kami území (geografická poloha), případně chováním obyvatel (nízká míra podnikatelské 
aktivity, nedostatečná kvalita služeb cestovního ruchu). Změnou č. 1 se vymezují plochy 
pro obnovení těžby kaolinu, která v území historicky probíhala; kaolin byl zpracováván 
v šamotárně na území sousední Velké Kraše. Opětovné zahájení těžby bude jednak zdrojem 
pracovních příležitostí, jednak by mělo dojít i k obnovení provozu na železniční trati. 
 
Sociální pilíř 

 Pozitiva 
- městská památková zóna 
- nemovité kulturní památky 
- území s archeologickými nálezy 
- tunel bývalé úzkorozchodné dráhy 
- vytvořeny nové zastavěné plochy 
- blízko státní přechod do Polska 
- atraktivní přírodní prostředí 
- dostupnost základní občanské vybavenosti 
- objekt požární ochrany  
- domov pokojného stáří sv. Hedviky  

 Negativa 
- vysoká nezaměstnanost 
- dojížďka do zaměstnání 
- špatné napojení na větší obce 
- pokles počtu obyvatel 
- starý bytový fond 
- zastavěné území v Q100, Q20 a aktivní zóně záplavového území 
- záporný přirozený přírůstek 
- záporné saldo migrace 

     Výše uvedené silné stránky území (pozitiva) jsou v platném územním plánu respektovány, 
jsou také důvodem zájmu o novou obytnou výstavbu. Změna č. 1 na tento zájem o obytnou 
výstavbu reaguje vymezením dalších zastavitelných ploch, určených pro obytnou výstavbu. 

    Tato skutečnost také přispěje ke snížení negativních stránek území, kterými jsou pokles 
počtu obyvatel a záporný přirozený přírůstek počtu obyvatel. Změnou č. 1 se dále vymezují 
plochy pro obnovení těžby kaolinu, která v území historicky probíhala; obnovením těžby by 
v území vznikla nová pracovní místa, která by snížila vysokou nezaměstnanost. 
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Vyhodnocení vyváženosti pilířů 

     V Územně analytických podkladech obcí SO ORP Jeseník, 5. úplné aktualizaci 2020, je dále 
pro jednotlivé obce vyhodnocena vyváženost územních podmínek pro udržitelný rozvoj 
území. Pilíře (územní podmínky) udržitelného rozvoje města Vidnava jsou vyhodnoceny tak-
to:  
- environmentální pilíř – dobrý stav (příroda a krajina, vodní režim a horninové prostředí, 

kvalita životního prostředí, zemědělský půdní fond a PUPFL) 
- hospodářský pilíř – špatný stav (širší územní vztahy, struktura osídlení, sociodemografické 

podmínky a bydlení, zemědělský půdní fond a PUPFL, občanská vybavenost včetně její do-
stupnosti a veřejná prostranství, dopravní a technická infrastruktura včetně její dostup-
nosti, ekonomické a hospodářské podmínky, rekreace a cestovní ruch) 

- sociální pilíř – špatný stav (prostorové a funkční uspořádání, struktura osídlení, sociode-
mografické podmínky a bydlení, kvalita životního prostředí, občanská vybavenost včetně 
její dostupnosti a veřejná prostranství, dopravní a technická infrastruktura včetně její do-
stupnosti, rekreace a cestovní ruch, bezpečnost obyvatel). 

     Změna č. 1 nebude mít dopad na dobrý stav environmentálního pilíře, dopady obnovení 
těžby kaolinu nebudou příliš významné; naopak budou mít ale kladný vliv na hospodářský 
pilíř a na sociální pilíř – dojde ke zvýšení počtu pracovních míst a tím ke snížení nezaměstna-
nosti.  
 
Vyhodnocení územních podmínek  

      Město Vidnava se nachází na severní hranici ORP. Špatná dopravní dostupnost vzhledem 
ke zbytku ORP a vysoká nezaměstnanost je zde typická. 

     Špatnou dopravní dostupnost města vzhledem k ostatnímu území ORP Jeseník nelze 
územním plánem ovlivnit; pro snížení nezaměstnanosti jsou Změnou č. 1 vytvořeny dobré 
předpoklady – obnovením těžby kaolinu a štěrkopísku v území vzniknou nová pracovní místa. 
 
Potenciály a trend vývoje  

    Posílit ochranu obyvatel v aktivním záplavovém území, Q100 a Q20. Kvalitně využívat ze-
mědělské plochy a dělat patřičná opatření proti erozi, která území ohrožuje. Vytvořit vhodné 
podmínky pro budoucího investora, například přestavbou browfieldu či jiných zvýhodněných 
podmínek, které by přilákaly možné budoucí zájemce.  

    Změnou č. 1 se vymezují plochy pro obnovení těžby kaolinu, která v území historicky probí-
hala; kaolin byl zpracováván v šamotárně na území sousední velké Kraše. Obnovení těžby by 
bylo jednak zdrojem pracovních příležitostí, jednak by došlo i k novému využití plochy brown-
field – plochy bývalé šamotárny na území obce Velká Kraš. 
 
Shrnutí 

     Obci by prospělo vytvořit vhodné podmínky pro (nad)regionálního investora, který by vy-
tvořil nová pracovní místa. Mělo by to za následek zlepšení v hospodářském i sociálním pilíři. 

     Tyto podmínky jsou Změnou č. 1 vytvořeny – jsou vymezeny plochy pro zahájení těžby kao-
linu a štěrkopísků. Zahájení těžby přispěje jak k posílení hospodářského pilíře (vznik nových 
pracovních míst), tak k posílení sociálního pilíře (snížení nezaměstnanosti). 
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Vyhodnocení problémů k řešení v ÚPD 

V Územně analytických podkladech obcí SO ORP Jeseník, 5. úplné aktualizaci 2020, jsou 
pro jednotlivé obce definovány problémy k řešení v ÚPD. Pro město Vidnava to jsou následu-
jící: 

U24 (urbanistická závada závada) – návrhové plochy bydlení v Q100 a Q20 – jde o zastavitel-
nou plochu bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI Z03, která je vymezena 
v platném územním plánu. Podmínkou využití plochy je umístění obytného podlaží nad úrovní 
stanoveného záplavového území; tato podmínka se Změnou č. 1 nemění. Aktivní zóna zápla-
vového území (dříve uváděno jako Q20) do této plochy nezasahuje. 

U21, U26 (urbanistická závada) – zastavěné území v Q1000 a Q20 – tento problém není 
územním plánem řešitelný.   

D14 (dopravní závada) – návrh řešení nadměrné dopravy přes památkovou zónu v centru 
města – tento problém patrně není řešitelný, silnice II/457 je stabilizovaná ve stávající trase 
a s její přeložkou mimo historické jádro města se neuvažuje.   

 

 
 

D.  PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ                      
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH                              
PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH                    
A ROZBORECH 

 

     Žádné takové skutečnosti nebyly při zpracování Změny č. 1 zjištěny. 

 

 
 

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDNAVA K NAPLNĚNÍ               
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ                      
OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO                         
ROZVOJE 

 

     Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen 
PÚR ČR), určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování 
a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území České re-
publiky a koordinuje záměry na změny v území republikového významu pro dopravní a tech-
nickou 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 korido-
ry dopravní a technické infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria 
a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.  
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2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené 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 je-
dinečné 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 po-
třebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných přípa-
dech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému vše-
strannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hod-
noty.  

Platný územní plán Vidnava respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní 
hodnoty území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i kulturní 
krajiny. Změnou č. 1 se vymezují tři nové zastavitelné plochy drobných výměr, určené 
pro novou obytnou výstavbu, které nenaruší stávající urbanistickou strukturu území 
a strukturu osídlení ani ráz kulturní krajiny, přírodní, civilizační nebo kulturní hodnoty 
území. Dále se vymezuje šest ploch změn v krajině, z toho dvě plochy pro těžbu nerost-
ných surovin a čtyři plochy pro rozšíření nadregionálního biocentra ÚSES 89 Smolný 
v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. Vymeze-
ní ploch pro těžbu nerostných surovin v rámci chráněného ložiskového území Vidnava I. 
(CHLÚ 09910101) a výhradního ložiska Vidnava (B3099101) je v souladu s bodem 
5.4.7.4. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, kde se uvádí: „územně respekto-
vat těžbu nerostných surovin ve stanovených prostorách v souladu s dodržováním zá-
sad ochrany přírody a krajiny. Těžbu orientovat do území ploch výhradních ložisek a vý-
znamných ložisek nevyhrazených nerostů s nejnižšími stře ty, popřípadě s minimálními 
územními a ekologickými dopady“ a s bodem 71.7. ZÚR OK, kde se uvádí „Při vymezo-
vání a upřesňování vymezení všech prvků ÚSES respektovat stanovené DP, CHLÚ, vý-
hradní a významná ložiska nevyhrazeného nerostu do doby jejich využití (např. dočas-
ným stanovením prvku ÚSES a jeho finálním vytvořením až po skončení těžby, stanove-
ním podmínek rekultivace), čímž se vzájemně nevylučuje ani vymezení biocenter a bio-
koridorů v rámci dobývacích prostorů a ložisek se schváleným územním rozhodnutím, 
CHLÚ, ploch evidovaných ložisek nevyhrazeného nerostu.“ Vymezení ploch pro rozšíření 
nadregionálního biocentra ÚSES 89 Smolný je pozitivním krokem z hlediska ochrany pří-
rodních hodnot území. 

 (14a)  Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sekto-
ru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Zemědělská výroba je na území města stabilizovaná, zemědělské výrobní areály se ale 
na území města nenacházejí a ani Změnou č. 1 není jejich výstavba navržena. Zábor 
zemědělské půdy pro zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1, je velmi malý, činí 
pouze 1,58 ha zemědělských pozemků; tento zábor nebude mít vliv na celistvost země-
dělsky obhospodařovaných pozemků, na organizaci zemědělské výroby ani 
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na ekologické funkce krajiny. Větší zábor zemědělské půdy představují plochy změn 
v krajině, vymezené Změnou č. 1 pro rozšíření nadregionálního biocentra ÚSES 89 
Smolný; v tomto případě jde o uvedení územního plánu do souladu se Zásadami územ-
ního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. Zábor lesních pozemků v rozsahu 5,56 
ha je vyvolán vymezením ploch pro těžbu nerostů, v souladu se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje v platném znění – viz předchozí bod; tento zábor bude do-
časný, po ukončení těžby bude provedena lesnická rekultivace a obnova hospodářského 
lesa. Do vodních ploch se Změnou č. 1 nezasahuje. 

  (15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

Platný územní plán ani Změna č. 1 nevytváří předpoklady pro prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

  (16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-
nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního roz-
voje 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 stanovuje koncepci rozvoje města komplexně a nepreferuje žádná 
jednostranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na rozvoj obytné 
výstavby a na rozvoj ekonomických aktivit, a to při respektování ochrany zemědělské 
půdy, přírodních hodnot území, urbanistických hodnot a krajinného rázu. Změna č. 1 ře-
ší pouze dílčí úpravy platného územního plánu, nové zastavitelné plochy vymezuje jen 
ve velmi malém rozsahu. Významnějším zásahem do území je vymezení ploch pro těžbu 
nerostných surovin – pro těžbu kaolinu a štěrkopísků; tento záměr je v souladu se Zása-
dami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění a s dokumentem Surovino-
vá politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, schváleným 
usnesením vlády ČR č. 441 ze dne 14. 6. 2017.  

 (16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Koncepce rozvoje města, stanovená v platném územním plánu, vychází z principu inte-
grovaného rozvoje území a všech jeho funkcí. Změnou č. 1 se navrhují pouze dílčí úpra-
vy platného územního plánu, nové zastavitelné plochy jsou vymezeny jen ve velmi ma-
lém rozsahu, koncepce rozvoje města se nemění. Významnějším zásahem do území je 
vymezení ploch pro těžbu nerostných surovin – pro těžbu kaolinu a štěrkopísků; tento 
záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 
a s historickým využitím území – těžba v dané lokalitě v minulosti probíhala. 

  (17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Tyto podmínky jsou vytvořeny již v platném územním plánu jednak stabilizací stávají-
cích výrobních areálů, jednak vymezením zastavitelných ploch, určených pro rozvoj vý-
roby a skladování. Možnosti posílení ekonomického pilíře jsou ale omezené, město Vid-
nava patří k sídlům, ve kterých převažuje vyjížďka za prací nad vlastními pracovními pří-
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ležitostmi; toto rozdělení funkcí je logické a nelze je považovat za problém. Změnou č. 1 
se vymezují plochy pro těžbu nerostných surovin – kaolinu a štěrkopísků; bude-li tento 
záměr realizován, zajistí v území nové pracovní příležitosti. 

  (18)  Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpo-
klady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 
rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

Město Vidnava je přirozeným spádovým centrem pro obce v jeho bezprostředním okolí 
– Velkou Kraš, Starou Červenou Vodu, případně i Bernartice, a to zejména pokud jde 
o spád za občanskou vybaveností. Tato skutečnost je zohledněna již v platném územ-
ním plánu a Změnou č. 1 se nemění. 

  (19)  Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného pů-
vodu, vč. území bývalých vojenských újezdů). 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 ve-
řejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj úze-
mí. 

Plochy brownfields se na území města Vidnavy nevyskytují, zastavěné území je poměr-
ně intenzivně využito a neposkytuje větší možnosti dostaveb nebo přestaveb. Ochrana 
nezastavěného území a zachování ploch veřejné zeleně bylo prioritou již při zpracování 
platného územního plánu. Změnou č. 1 dochází pouze k velmi malému záboru půdy 
pro nově vymezené zastavitelné plochy – 1,58 ha zemědělské půdy; do stávajících ploch 
veřejné zeleně se Změnou č. 1 nezasahuje. Větší zábor zemědělské půdy představují 
plochy změn v krajině, vymezené Změnou č. 1 pro rozšíření nadregionálního biocentra 
ÚSES 89 Smolný; v tomto případě jde o uvedení územního plánu do souladu se Zásada-
mi územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. Zábor lesních pozemků 
v rozsahu 5,56 ha je vyvolán vymezením ploch pro těžbu nerostů; tento zábor bude 
zčásti dočasný, po ukončení těžby bude na části dotčených ploch provedena lesnická 
rekultivace a obnova hospodářského lesa, na zbývající části bude provedena hydrická 
rekultivace – vzniknou zde vodní plochy. Platným územním plánem ani Změnou č. 1 nej-
sou vymezeny zastavitelné plochy, které by směřovaly k suburbanizaci, nová veřejná in-
frastruktura se Změnou č. 1 navrhuje v minimálním rozsahu – pouze rozšíření NN ply-
novodu ve Vidnavě. 

  (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, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsled-
né ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochran-
ných 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, zvyšo-
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vání a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vy-
tvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vy-
tvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Důsledná ochrana krajinných hodnot, zejména ochrana přírodní rezervace Vidnavské 
mokřiny, evropsky významných lokalit Vidnava a Stará Červená Voda – lesní komplex, 
nadregionálního biocentra ÚSES 89 Smolný, zemědělského a lesního půdního fondu 
a krajinného rázu, krajinné zeleně, zejména břehových porostů vodních toků, vytvoření 
územního systému ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a ochrana 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných částech města byla jednou z prio-
rit při zpracování Územního plánu Vidnavy. Změnou č. 1 se navrhují pouze dílčí změny 
v území, stanovená koncepce rozvoje města ani zásady ochrany přírody, krajiny a kra-
jinného rázu se nemění; zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1, nemají dopad 
na přírodní hodnoty území, nejsou situovány na lesní půdě a nemohou ovlivnit charak-
ter krajiny. Změnou č. 1 dochází k rozšíření nadregionálního biocentra ÚSES 89 Smolný 
v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. Plochy 
těžby nerostů, vymezené Změnou č. 1, jsou situovány v lokalitě, která je z hlediska zá-
jmů ochrany přírody málo konfliktní a která je dostatečně vzdálena od stávající zástav-
by. Vymezení ploch pro těžbu nerostů vyvolává zábor lesních pozemků v rozsahu 
5,56 ha; tento zábor bude dočasný, po ukončení těžby bude na části dotčených ploch 
provedena lesnická rekultivace a obnova hospodářského lesa, na zbývající části bude 
provedena hydrická rekultivace – vzniknou zde vodní plochy. Stanovené cílové charak-
teristiky krajiny jsou respektovány – viz kap. B.1.2. Vyhodnocení souladu Změny č. 1 se 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje.   

 (20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury 
a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-
jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předchá-
zení a řešení environmentálních problémů.  

Podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny jsou v platném územním plánu za-
jištěny, vymezené zastavitelné plochy jsou drobných výměr a nepředstavují žádnou mi-
grační překážku.  Změnou č. 1 se nevymezují žádné plochy ani koridory, které by mohly 
migrační propustnost krajiny zhoršit, stejně tak se nevymezují žádné zastavitelné plo-
chy, které by směřovaly ke srůstání města se sousedními sídly. 

  (21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně 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 ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobi-
lých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních poros-
tů a zachování prostupnosti krajiny.  

Město Vidnava neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti, na je-
jichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností. 

  (22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelné-
ho cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zacho-
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vání a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska ces-
tovního 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 Vidnava provozovány 
a v platném územním plánu jsou respektovány; Změnou č. 1 se tato koncepce nemění.  

  (23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zo-
hledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. 
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a sil-
niční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit 
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených korido-
rů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předchá-
zet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení ne-
gativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Návrhy nové dopravní a technické infrastruktury (návrh výstavby vodojemu, návrh nové 
distribuční trafostanice včetně přívodního vedení VN, návrh účelových komunikací) jsou 
obsaženy v platném územním plánu a Změnou č. 1 se nemění. Nové sítě technické in-
frastruktury jsou Změnou č. 1 navrženy v minimálním rozsahu, navrhuje se pouze rozší-
ření NTL plynovodu v prostoru ulic Luční a U Lesa, do stávajících tras a zařízení dopravní 
a technické infrastruktury ani do tras a zařízení navržených v platném územním plánu 
se nezasahuje. V souvislosti s vymezením ploch pro těžbu kaolinu a štěrkopísků se vy-
mezuje koridor dopravní infrastruktury pro vedení pásového dopravníku.  

  (24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejmé-
na uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dosta-
tečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování je-
ho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky 
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Dopravní dostupnost území je vyhovující, město leží na významném dopravním tahu – 
silnici II/457, která patří mezi hlavní tahy krajského významu, neboť na území Olo-
mouckého kraje zajišťuje dopravní obslužnost mezi Javorníkem a Mikulovicemi. Zastavi-
telné plochy, vymezené v platném územním plánu a ve Změně č. 1, jsou situovány 
u stávajících komunikací a výstavbu nových komunikací nevyžadují. Koncová železniční 
trať č. 296 Velká Kraš – Vidnava je dlouhodobě mimo provoz a s obnovením osobní do-
pravy se neuvažuje, měla by ale být využívána pro nákladní dopravu v souvislosti 
se záměrem těžby kaolinu a štěrkopísků. Pro cyklistiku jsou na území města vytvořeny 
dostatečně dobré podmínky, územím města procházejí tři cyklotrasy a okruhy Rychleb-
ských stezek. 
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 (24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedo-
šlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci ne-
gativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů.  

Území obce Vidnava nepatří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, nedochází zde 
k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. V platném územním plánu 
ani ve Změně č. 1 nejsou vymezeny žádné plochy pro novou obytnou výstavbu 
v blízkosti stávajících nebo navržených výrobních areálů, jejichž provoz by mohl vyvolá-
vat negativní vlivy na obytné území. Lze předpokládat, že vlivem těžby na plochách, 
vymezených Změnou č. 1, dojde k přechodnému zvýšení imisní zátěže; tyto plochy jsou 
ale od ploch bydlení dostatečně vzdáleny. 

  (25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povod-
němi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky 
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých 
opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem 
na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využí-
vání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.  

Pro zajištění protipovodňové ochrany je v platném územním plánu vymezena plocha 
pro vybudování suchého poldru v lokalitě Krasov; tento poldr bude sloužit především 
na ochranu před přívalovými srážkami. Na navržený poldr navazují plochy, navržené 
pro zajištění protierozní ochrany. Sesuvná území nejsou na území města evidována. Při-
rozená retence srážkových vod v zástavbě je zajištěna stanovením nízkého procenta za-
stavěnosti pozemků, což umožňuje vsak dešťových vod přímo na pozemku, Změnou č. 1 
se do územního plánu doplňují zásady nakládání se srážkovými vodami, tj. požadavek 
na omezení odtoku srážkových vod jejich akumulací a následným využitím, popřípadě 
vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení od-
toku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním 
nebo kombinací těchto způsobů. Přirozená retence srážkových vod bude pozitivně 
ovlivněna také v rámci sanačních a rekultivačních prací po ukončení těžby nerostů, pro-
vedením hydrické rekultivace na vodní plochy.   

  (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.  

Vzhledem k tomu, že převážná část zastavěného území města leží v záplavovém území 
Vidnavky, některé zastavitelné plochy, vymezené v platném územním plánu, tak do zá-
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plavového území zasahují; v územním plánu jsou ale pro tyto plochy stanoveny pod-
mínky pro zajištění ochrany před povodněmi. Změnou č. 1 se zastavitelné plochy 
v záplavovém území nevymezují.   

  (27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmí-
nek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalit-
nění 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 speci-
fickými geografickými podmínkami.  

 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 před-
poklady 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 veřejná infrastruktura navrhuje pou-
ze v minimálním rozsahu. 

  (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit 
ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V platném územním plánu je stanoven další rozvoj území města v souladu s požadavky 
na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a včetně zajištění 
ochrany kvalitních veřejných prostorů a veřejné infrastruktury; Změnou č. 1 se stanove-
ná koncepce rozvoje města nemění.  

   (29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní pod-
mínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem 
na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch byd-
lení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účin-
ného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobi-
lity a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a uží-
vání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde 
je to vhodné. 

Hromadnou dopravu ve Vidnavě zajišťuje pouze doprava autobusová, železniční trať 
územím města neprochází. Koncová železniční trať č. 296 Velká Kraš – Vidnava (želez-
niční stanice Vidnava byla umístěna na území obce Velká Kraš, těsně za hranicí města) 
je dlouhodobě mimo provoz a s obnovením osobní dopravy se neuvažuje, měla by ale 
být využívána pro nákladní dopravu v souvislosti se záměrem těžby kaolinu a štěrkopís-
ků. Pro zavedení integrovaného systému veřejné dopravy zde tedy nejsou předpoklady. 
Územím města procházejí tři cykloturistické trasy, jedna pěší turistická trasa a část tra-
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sy Rychlebských stezek; nové pěší turistické trasy ani cyklotrasy nejsou v platném 
územním plánu ani ve Změně č. 1 navrženy. 

  (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 ve Vidnavě je zajištěna z vlastních zdrojů (vrtů) prameniště Krasov 
v dostatečné kvalitě i kapacitě, stávající vodojem ale nemá dostatečnou kapacitu; 
v platném územním plánu je proto vymezena plocha pro vybudování nového vodojemu. 
Ve Vidnavě je vybudována i kanalizace, která odvádí odpadní vody z převážné většiny 
zástavby města na městskou ČOV; kapacita ČOV je v současné době vyhovující. 
V místních částech Štachlovice a Nová Malá Kraš je zásobování pitnou vodou i likvidace 
odpadních vod zajištěna individuálně, s výstavbou vodovodu ani kanalizace se zde neu-
važuje. Změnou č. 1 se koncepce zásobování pitnou vodou ani likvidace odpadních vod 
nemění, nové úseky vodovodu ani kanalizace se nenavrhují.  

  (31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-
ní území energiemi. 

S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se v současné době 
na území města nepočítá.  

 

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatře-
ní obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením obecné 
povahy pod čj. KUOK 41993/2017, Aktualizace č. 3, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 24792/2019, Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 104377/2019, Aktualizace č. 4, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou opatření obecné povahy pod čj. 
KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 27. 1. 2022 a Aktualizace č. 5, vydané Za-
stupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/11/92/2022 ze dne 26. 9. 2022 formou 
opatření obecné povahy pod čj. KUOK 103281/2022, které nabylo účinnosti dne 22. 10. 2022 
(dále jen ZÚR OK). 

              Priority územního plánování Olomouckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
jsou ve Změně č. 1 Územního plánu Vidnava respektovány takto (uvedeny jsou pouze ty prio-
rity, které se týkají města Vidnavy, které mají vazbu na Změnu č. 1, a které jsou řešitelné 
územním plánem):  
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3. Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel: 

3.2.1. zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje – 
splněno, platný územní plán i Změna č. 1 zachovávají stabilní postavení obce 
v polycentrické struktuře  

3.2.2. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu 
významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní 
obslužnosti území – v platném územním plánu je vymezena zastavitelná plocha 
technické infrastruktury pro vybudování vodojemu v lokalitě Krasov, plochy ani ko-
ridory veřejné dopravní infrastruktury v platném územním plánu vymezeny nejsou; 
Změnou č. 1 se plochy ani koridory veřejné infrastruktury nevymezují 

3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel 
území, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vy-
plývajících z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování) 
– splněno, zastavitelné plochy, vymezené v platném územním plánu a ve Změně č. 
1 pro novou obytnou výstavbu přispějí k posílení sociální soudržnosti obyvatel 
a nevedou k územní segregaci obyvatel   

3.2.5. v oblasti venkova vytvářet podmínky pro řešení rozvoje bydlení a poskytování slu-
žeb (zdravotních, kulturních, sociálních, rekreačních, lázeňských) – zastavitelné 
plochy pro rozvoj bydlení jsou vymezeny již v platném územním plánu a Změnou 
č. 1 jsou dále rozšířeny; stávající rozsah služeb ve městě Vidnava je dostatečný  

3.2.6. vytvářet podmínky k zajištění ochrany civilizačních a kulturních hodnot v území – 
podmínky pro zajištění ochrany civilizačních a kulturních hodnot v území jsou 
v platném územním plánu stanoveny a Změnou č. 1 se nemění 

3.2.7. vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území, obyvatelstva a civilizačních hod-
not před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy 
půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod – splněno, 
jde především o ochranu před záplavami; ta je v platném územním plánu zajištěna 
především návrhem vybudování suchého poldru v lokalitě Krasov. 

4. Priority v oblasti hospodářského rozvoje:  

4.7.2.   vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:  
 4.7.2.1.  význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí;  

4.7.2.2. návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruk-
tury;   

 4.7.2.3.  stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území; 
4.7.2.4. možnosti opětovného polyfunkčního využití opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields)  
Změnou č. 1 se plochy pro podnikatelské aktivity v oblasti výroby nevymezují, vy-
mezují se ale dvě plochy pro těžbu kaolinu a štěrkopísků, tedy plochy pro rozvoj 
podnikatelských aktivit v oblasti těžby nerostů; vytěžené nerosty budou pásovým 
dopravníkem dopravovány do areálu bývalé šamotárny (tedy do areálu brownfied) 
ve Velké Kraši, kde budou dále zpracovány; záměr respektuje zásady ochrany pří-
rody a krajiny – viz další text. 
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5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí:  

5.1. chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví – splněno již v platném územním plánu, 
rovněž Změnou č. 1 jsou přírodní, kulturní i civilizační hodnoty území respektovány  

5.2. při návrhu ploch, koridorů a konkrétních záměrů v maximální možné míře respekto-
vat vyloučení negativního vlivu na území EVL a PO – zastavitelné plochy, vymezené 
Změnou č. 1 ani plochy změn v krajině, vymezené ve Změně č. 1 pro těžbu kaolinu 
a štěrkopísků, nezasahují do evropsky významných lokalit ani jejich hodnoty nemohou 
negativně ovlivnit   

5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména tyto priority 
a zásady pro provádění změn v území:  

 5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší:   

5.4.1.1. vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro mi-
nimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností 
na plochy bydlení – Změnou č. 1 se nevymezují žádné plochy pro novou 
obytnou výstavbu v sousedství výrobních areálů, při těžbě nerostných 
surovin v plochách vymezených Změnou č. 1 sice dojde ke zhoršení sou-
časné imisní situace, zvýšení imisní zátěže na obytnou zástavbu se ale 
nepředpokládá, protože plochy pro těžbu nerostů jsou od obytné zá-
stavby dostatečně vzdáleny 

5.4.1.10. podporovat rozvoj cyklistické dopravy – stávající síť cyklotras na území 
města je dostatečná, nové cyklostezky ani cyklotrasy se nenavrhují  

 5.4.2. priority v oblasti ochrany vod:   

5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody 
a nakládání s městskými odpadními vodami – dodávka pitné vody je 
ve Vidnavě zajištěna v dostatečné kvalitě i množství z vlastních zdrojů 
(prameniště Krasov), likvidace odpadních vod z převážné části města je 
zajištěna v městské ČOV; v místních částech Štachlovice a Nová Malá 
Kraš se vzhledem k jejich malé velikosti s výstavbou vodovodu ani kana-
lizace neuvažuje  

5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat 
zajištění potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčiš-
těné vody vypouštěny do vodních toků s kvalitou lososových vod, nebo 
se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí, v ochranných 
pásmech přírodních léčivých zdrojů – v převážné části zástavby města 
je vybudována kanalizace, která odvádí odpadní vody na městskou 
ČOV; pro vymezené zastavitelné plochy navrhuje platný územní plán 
rozšíření kanalizační sítě 

5.4.2.4. nepovolovat rozsáhlou zástavbu rodinných domů v území, ve kterém 
není zajištěna veřejná kanalizace včetně ČOV  a veřejný vodovod – veš-
keré plochy, vymezené v platném územním plánu pro novou obytnou 
výstavbu, jsou v dosahu stávajících vodovodních a kanalizačních řadů, 
na které lze novou výstavbu napojit; zastavitelnou plochu, vymezenou 
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Změnou č. 1 pro novou obytnou výstavbu ve Vidnavě, lze rovněž 
na stávající vodovod a kanalizaci napojit, u dvou drobných ploch, vy-
mezených ve Štachlovicích, bude zásobování pitnou vodou i likvidace 
odpadních vod zajištěna individuálně 

5.4.2.6. těžbu nerostných surovin nepovažovat při jejich posuzování za prvotní 
nástroj k vytváření skladebných prvků ÚSES a k revitalizaci toků a vzni-
ku mokřadů; případné využití těžbou dotčeného území řešit na základě 
podrobnější dokumentace zpracované dle platných právních předpisů 
a zajistit tak plnohodnotnou a ekostabilizační funkci území – po ukon-
čení těžby bude provedena lesnická a hydrická rekultivace na základě 
podrobnější projektové dokumentace 

5.4.2.8. upřednostňovat a podporovat zvýšení retenční schopnosti krajiny 
zejména v záplavovém území převedením orné půdy na trvalé travní 
porosty nebo jiným obdobným zvýšením ekologické stability území. 
Podporovat výstavbu suchých retenčních prostorů. Konkrétní záměry 
na realizaci musí být prověřeny a posouzeny dle platných právních 
předpisů (EIA) v příslušných správních řízeních – zemědělské pozemky 
v záplavovém území tvoří převážně trvalé travní porosty, přestože jsou 
v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda; návrh suchého poldru je 
obsažen již v platném územním plánu  

5.4.2.12. v rámci revitalizace krajiny navrhnout k zalesnění území k tomuto účelu 
vhodná (např. v lokalitách po ukončené těžbě) a ověřená podrobnou 
dokumentaci – po ukončení těžby bude na dotčených pozemcích pro-
vedena lesnická rekultivace, a to i na pozemcích, které jsou v současné 
době součástí ZPF       

5.4.2.14. v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky 
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody 
a s cílem zmírňování účinků povodní – podmínky pro zadržování a vsa-
kování dešťových vod jsou vytvořeny stanovením nízkého koeficientu 
zastavění pozemků již v platném územním plánu a Změnou č. 1 se ne-
mění  

 5.4.3. priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:   

5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, pů-
du chápat jako jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek 
životního prostředí, k záboru ZPF a PUPFL navrhovat pouze nezbytně 
nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při re-
spektování urbanistických principů a zásad – celkový zábor zeměděl-
ského půdního fondu pro zastavitelné plochy, plochy změn v krajině 
a pro koridor dopravní infrastruktury, vymezené Změnou č. 1, činí 14,89 
ha, z toho je 0,63 ha ve III. třídě ochrany, 12,89 ha ve IV. třídě ochrany 
a 1,37 ha v V. třídě ochrany;  převažující zábor zemědělských pozemků 
(13,30 ha) je ale vyvolán návrhem rozšíření nadregionálního biocentra 
ÚSES 89 Smolný tak, aby jeho vymezení bylo v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 
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5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před ne-
gativními jevy způsobenými přívalovými srážkami – pro ochranu území 
před erozí a před přívalovými srážkami je v platném územním plánu 
navrženo vybudování suchého poldru a navazujících opatření v lokalitě 
Krasov  

     5.4.4. priority v oblasti ochrany lesů:  

5.4.4.1. průběžně zlepšovat druhovou i věkovou skladbu lesů a prostorovou 
strukturu lesů s cílem blížit se postupně přírodě blízkému stavu; pod-
porovat mimoprodukční funkce lesa – převážná část lesních porostů 
na území města je součástí nadregionálního biocentra ÚSES 89 Smolný, 
kde převažují mimoprodukční funkce lesa 

5.4.6. priority v oblasti péče o krajinu:   

5.4.6.1. respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, pod-
porovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí envi-
ronmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na po-
silování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny – 
ochrana krajiny a krajinného rázu včetně zajištění environmentálních 
a estetických funkcí krajiny a ekosystémů je zajištěna již v plat-
ném územním plánu a Změnou č. 1 se nemění; pro posílení retenčních 
schopností krajiny je v platném územním plánu vymezena plocha 
pro vybudování suchého poldru; retence srážkových vod bude pozitivně 
ovlivněna také po ukončení těžby nerostů po provedení sanačních a re-
kultivačních prací v rámci hydrické rekultivace – vytvoření vodních 
ploch   

5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených 
v ZÚR, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit 
prvky lokálního ÚSES – Změnou č. 1 se rozšiřuje vymezení nadregionál-
ního biocentra ÚSES 89 Smolný tak, aby bylo v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 

5.4.6.3. skladebné části ÚSES přednostně vymezovat mimo plochy zjištěných 
a předpokládaných ložisek nerostů, vzhledem k jejich nepřemístitel-
nosti. Tam, kde to nebude možné, respektovat při vymezování částí 
ÚSES na ložiskách zejména stanovené dobývací prostory. Při řešení 
střetů (překryvů) ochrany nerostných surovin se skladebnými částmi 
ÚSES akceptovat stávající charakter prvků ÚSES a jejich funkce v cílo-
vém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak i při ukončování těžby a re-
kultivaci těžbou dotčeného území. Vymezení skladebných částí ÚSES 
vúzemí ložisek není překážkou k případnému využití ložiska za podmín-
ky, že funkce ÚSES budou využitím ložiska nerostů pouze dočasně 
omezeny a budou po ukončení těžby obnoveny v potřebném rozsahu. 
Plochy po těžbě nerostných surovin v území určeném pro vybudování 
ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany přírody a kraji-
ny (zohlednit důsledky pozitivního vývoje vzniku unikátních biotopů 
pro potřebnou biodiverzitu a tvorbu ÚSES) – Změnou č. 1 jsou vymeze-
ny dvě plochy změn v krajině, určené pro těžbu kaolinu a štěrkopísků, 
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které jsou zčásti situovány v nadregionálním biocentru ÚSES 89 Smolný; 
vymezení těchto ploch povede k dočasnému zásahu do nadregionálního 
biocentra, což je v souladu s uvedenými podmínkami – plochy jsou vy-
mezeny v rámci výhradního ložiska; po ukončení těžby budou plochy 
rekultivovány přírodě blízkým způsobem 

5.4.6.4. vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR OK a v navazujících územně 
plánovacích dokumentacích není taxativním důvodem pro případné 
neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin – v souladu s tímto 
ustanovením jsou Změnou č. 1 vymezeny v prostoru nadregionálního 
biocentra dvě plochy pro těžbu nerostných surovin 

      5.4.7. priority v oblasti nerostných surovin:  

5.4.7.1. ochrana ložisek nerostných surovin je veřejným zájmem. Respektovat 
nepřemístitelnost stávajících DP, CHLÚ, výhradních a významných loži-
sek nevyhrazeného nerostu a prognózních zdrojů i v jiných řízeních tý-
kajících se území a jeho využití, a minimalizovat zatěžování takto chrá-
něných ploch jinými zákonnými limity území. Vytvářet prostředí, které 
umožní využívání nerostných surovin v daném regionu při respektování 
udržitelného rozvoje území;  

5.4.7.2. preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných výhradních ložis-
kách a ložiskách nevyhrazeného nerostu v souladu s platnými právními 
předpisy;  

5.4.7.3. hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponi-
bilní zásoby požadované kvality suroviny a životnosti zásob stávajících 
ložisek pro nezbytnou potřebu na klíčové investiční záměry v rámci 
Olomouckého kraje v souladu s principy udržitelného rozvoje kraje;  

5.4.7.4. územně respektovat těžbu nerostných surovin ve stanovených prosto-
rách v souladu s dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny. Těžbu 
orientovat do území ploch výhradních ložisek a významných ložisek 
nevyhrazených nerostů s nejnižšími střety, popřípadě s minimálními 
územními a ekologickými dopady;  

5.4.7.5. kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání 
a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny 
v souladu s platnými právními předpisy;  

5.4.7.6. po ukončení těžby zabezpečit realizaci rekultivačních prací v souladu 
s charakterem daného území a v souladu s výrazem a měřítkem okolní 
krajiny;  

5.4.7.8. trvale vyhodnocovat nerostný surovinový potenciál regionu a zajištění 
jeho ochrany;  

5.4.7.9. vytvářet územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou 
za ložiska postupně dotěžovaná, zachovat vyváženost počtu využíva-
ných ložisek. 

Vymezení ploch pro těžbu kaolinu a štěrkopísků v prostoru ložiska 
chráněného ložiskového území Vidnava I. (CHLÚ 09910101) a výhradní-
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ho ložiska Vidnava (B3099101) je s výše uvedenými zásadami a poža-
davky v souladu. Po ukončení těžby bude na dotčených plochách pro-
vedena lesnická a hydrická rekultivace.  

 

 
 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDNAVA NA UDRŽITELNÝ                     
ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 

 

     Podmínky pro zlepšení životního prostředí, pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel 
území a pro hospodářský rozvoj jsou vytvořeny již v platném Územním plánu Vidnava. 

     Změnou č. 1 jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj obytné výstavby, tedy pro zlepšení 
soudržnosti obyvatel území, podmínky pro posílení hospodářského pilíře vymezením ploch 
pro obnovení těžby kaolinu a podmínky pro zlepšení životního prostředí vymezením ploch 
pro rozšíření nadregionálního biocentra Smolný. 

     Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 1 Územního plánu Vidnava nedojde ke střetům 
se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace 
ani pro generace budoucí. 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 
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