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ÚVOD 

Územní plán Skorošice je zpracován na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi objednate-

lem, Obcí Skorošice a zpracovatelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. dne 

20. 6. 2012. 

Územní plán Skorošice je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 

Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění poz-

dějších předpisů.  

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho  

plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci 

veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy vymezené 

ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plo-

chy přestavby) a plochy změn v krajině a stanoví podmínky pro využití těchto ploch, dále 

vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření. Územní plán 

v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního pláno-

vání v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.  

  Výchozími podklady pro zpracování územního plánu byly: 

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválená usnesením vlády 

ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015; 

- Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaná formou opatření 

obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením 

UZ/19/44/2011; 

- Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 3 – rok 2013; 

- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schvá-

lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 9. 2011; 

- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné 

vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004; 

- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením Olo-

mouckého kraje v r. 2004; 

- Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kra-

je (CITYPLAN spol. s r.o., 2009, aktualizace 2012); 

- Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ 

GROUP s.r.o., Olomouc, 2009); 

- Hodnocení imisní situace v Olomouckém kraji pro potřeby Krajského regulačního 

řádu (ČHMÚ Ostrava, 2010); 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o., 

srpen 2004), v platném znění; 

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

- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 

spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 
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- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. 

Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004); 

- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecolo-

gical Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);   

- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, schválená Zastupitelstvem Olo-

mouckého kraje dne 17. 3. 2004; 

- Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 – KKO11 na území Olomoucké-

ho kraje (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2010). 

- Územně analytické podklady ORP Jeseník, Aktualizace č. 3 – Rozbor udržitelného 

rozvoje území (prosinec 2014); 

- Územní plán obce Skorošice (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červen 2000), schvá-

lený Zastupitelstvem obce Skorošice dne 15. 10. 2001, ve znění Změny č. 1 a 2;  

- Územní plán Skorošice – průzkumy a rozbory (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 

listopad 2012); 

- Zadání územního plánu Skorošice, schválené Zastupitelstvem obce Skorošice dne 

5. 6. 2013; 

- Dopravně urbanistická studie silnice II/453 Lipová-lázně – Bílý Potok (Dopravopro-

jekt Brno, a.s., duben 1995); 

- Obec Skorošice – m. č. Nýznerov, splašková kanalizace (Recprojekt s.r.o., březen 

2012); 

- Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová (Recprojekt s.r.o., leden 2012); 

- Vedení VTL plynovodu – Bílá Voda (E 010) a VTL plynovodu Žulová – Javorník 

(E15) – studie (Stavoprojekt Olomouc, 2012); 

- Okresní vlastivědná mapa  (Kartografie Praha); 

- Rychlebské hory a Lázně Jeseník – turistická mapa (Klub českých turistů, 2008); 

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

- Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2000, 2005 a 2010 (Ředitelství 

silnic a dálnic  ČR, Praha); 

- Základní silniční mapy ČR v měřítku 1 : 50 000,  vydané Českým úřadem zeměměřic-

kým a katastrálním; 

- Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000, vydané Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním. 
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Obsah a rozsah elaborátu územního plánu  

Územní plán Skorošice obsahuje: 

I.     Územní plán Skorošice  

I.A  Textová část 

I.B  Grafická část   

  1. Výkres základního členění území            1 : 5000 

  2. Hlavní výkres                  1 : 5000 

  3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury        1 : 5000 

  4. Výkres koncepce technické infrastruktury         1 : 5000 

  5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1 : 5000 

II.    Odůvodnění územního plánu Skorošice 

II.A  Textová část 

II.B  Grafická část   

     6. Koordinační výkres               1 : 5000 

     7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu      1 : 5000 

         8. Výkres širších vztahů               1 : 50 000 

  

     Výkres č. 1. Výkres základního členění území obsahuje vymezení řešeného území (hra-

nice obce Skorošice), hranice katastrálních území, plochy a hranice zastavěného území, hrani-

ce zastavitelných ploch a ploch přestavby, vymezení koridoru pro výstavbu VTL plynovodu 

Žulová – Javorník a stanovení etapizace výstavby pro zastavitelné plochy č. Z4 a Z49. 

 Výkres č. 2. Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch 

s rozdílným využitím včetně vymezení koridoru pro výstavbu VTL plynovodu Žulová – Ja-

vorník a stanovení etapizace výstavby pro zastavitelné plochy č. Z4 a Z49, dále koncepci 

uspořádání krajiny, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby 

a ploch změn v krajině a vymezení územního systému ekologické stability. 

 Výkres č. 3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury obsahuje samostatný návrh řeše-

ní dopravy a dopravních zařízení včetně vymezení ploch pro dopravu.   

 Výkres č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury obsahuje samostatný návrh ře-

šení problematiky vodního hospodářství, energetiky a elektronických komunikací.  

 Výkres č. 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací zobrazuje plochy 

a pozemky určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěš-

ných opatření a veřejných prostranství, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlast-

nit dle § 170 stavebního zákona nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo dle § 101 sta-

vebního zákona.  

 Výkres č. 6. Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměněný současný  stav 

a důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.  

 Výkres č. 7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů, 

nutný k realizaci navržených řešení.  

 Výkres č. 8. Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 zobrazuje vazby řešeného území 

(zejména vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) 

na bezprostřední okolí.  Je zpracován formou výřezu z Koordinačního výkresu Zásad územní-

ho rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 s doplněnými vazbami sítí technické 

infrastruktury a ÚSES na území okolních obcí. 
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Vymezení základních pojmů, seznam použitých zkratek, přehled citovaných zákonů 

a vyhlášek  

Základní pojmy stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-

vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů):   

Zastavěné území (dle § 58 stavebního zákona) tvoří jedno nebo více oddělených zastavě-

ných území ve správním území obce. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po 

hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic 

nebo bodů na těchto hranicích.  

Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, po-

zemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) 

nebo pozemků přiléhajících k hranici  intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních 

pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to:  

e) zastavěné stavební pozemky       

f) stavební proluky 

g) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavě-

ného území 

h) ostatní veřejná prostranství  

i) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou 

pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.    

Zastavěné území obce Skorošice je vymezeno k 1. 1. 2015. 

Zastavitelné plochy tvoří plochy vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 

územního rozvoje. Jeho vymezení je dáno hranicí zastavitelného území.   

Plochy přestavby tvoří plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opě-

tovnému využití znehodnoceného území.   

Plochy změn v krajině vymezují plochy, kde dochází ke změně využití krajiny; leží vždy 

vně zastavěného území. 

Limity využití  území omezují změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů; vyplý-

vají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. 

vyplývají z vlastností území. 

 

Seznam použitých zkratek 

BPEJ   -  bonitní půdně ekologická jednotka 

BTS   -  base transceiver station (základnová převodní stanice) 

ČHMÚ  -  Český hydrometeorologický ústav 

ČHP   -  číslo hydrologického pořadí 

ČOV    -  čistírna odpadních vod  

ČSÚ   -  Český statistický úřad 

DP   -  dobývací prostor 

DTP   -  dolní tlakové pásmo 

DTS   -  distribuční trafostanice 

HPJ   -  hlavní půdní jednotka 

HTP   -  horní tlakové pásmo 

CHLÚ  -  chráněné ložiskové území 

k. ú.         -  katastrální území 

LBC   -  lokální biocentrum 
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LBK   -  lokální biokoridor  

LHP   -  lesní hospodářský plán 

MŽP   -  ministerstvo životního prostředí 

NN           -  nízké napětí 

NP   -  nadzemní podlaží 

NPP   -  národní přírodní památka 

NRBC  -  nadregionální biocentrum  

NRBK  -  nadregionální biokoridor 

OP   -  ochranné pásmo  

ORP   -  obec s rozšířenou působností  

OZKO  -  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší   

PPO   -  protipovodňová opatření 

PÚR ČR  -  Politika územního rozvoje ČR 

RBC   -  regionální biocentrum 

RBK, RK -  regionální biokoridor 

RD   -  rodinný dům 

RKC   -  rekreační krajinný celek 

RS   -  regulační stanice 

RSU        -  remote subscriber unit (vzdálený účastnický blok) 

SLDB  -  sčítání lidu, domů a bytů 

SO   -  správní obvod 

SOB   -  specifická oblast 

STG   -  skupina typů geobiocénů 

STL   -  středotlaký 

STP   -  střední tlakové pásmo 

TO   -  telefonní obvod 

TS    -  transformační stanice  

TTP   -  trvalé travní porosty 

TUV   -  teplá užitková voda 

ÚAP   -  územně analytické podklady 

ÚP   -  územní plán 

ÚPS   -  účastnická přípojná síť 

ÚSES          -  územní systém ekologické stability 

VN   -  vysoké napětí 

VTL   -  vysokotlaký 

VVN   -  velmi vysoké napětí 

ZPF   -  zemědělský půdní fond 

ZÚR OK -  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

 

Přehled citovaných zákonů a vyhlášek 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-

mentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.; 

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; ve znění pozděj-

ších předpisů; 
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- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;  

- vyhláška  MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-

kterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-

pisů; 

- vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků 

a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků; 

- nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a repro-

dukci druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto 

vod, ve znění nařízení vlády č. 169/2006 Sb.; 

- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpi-

sů;  

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů, ve zně-

ní pozdějších předpisů; 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů; 

- vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti  ochrany ZPF; 

- vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany; 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů; 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; 

- vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a jejich registru; 

- nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 

lokalit. 
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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOROŠICE 

Pořizovatelem Územního plánu Skorošice je Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřa-

du, majetku a investic, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.   

Obec Skorošice má platný Územní plán obce Skorošice (Urbanistické středisko Ostrava, 

s.r.o., červen 2000), schválený Zastupitelstvem obce Skorošice dne 15. 10. 2001. Vzhledem 

k tomu, že schválený územní plán již v řadě aspektů neodpovídá potřebám a požadavkům 

rozvoje obce a platným právním předpisům (stavební zákon a vyhláška o územně plánovacích 

podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění) a není v souladu s vydanými 

Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování 

nového územního plánu.  

Podkladem pro zpracování návrhu zadání Územního plánu Skorošice byly doplňující prů-

zkumy a rozbory, zpracované v listopadu 2012; průzkumy a rozbory vycházely ze zpracova-

ných Územně analytických podkladů ORP Jeseník – Aktualizace č. 2 a doplnily je o zjištění  

současného stavu a využívání řešeného území, limitů využití území a rozvojových záměrů 

obce.   

 Návrh zadání Územního plánu Skorošice byl zpracován v únoru 2013, projednán 

dle § 47 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů v termínu od 13. 3. 2013 do 12. 4. 2013 a upraven dle vznesených připomínek a po-

žadavků. Definitivní znění Zadání schválilo Zastupitelstvo obce Skorošice dne 5. 6. 2013. 

Na základě schváleného zadání byl v prosinci 2013 zpracován návrh řešení Územního 

plánu Skorošice. 

Návrh Územního plánu Skorošice byl projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona 

v termínu od 12. 2. 2014 do 31. 3. 2014. Na základě výsledků projednání byl v lednu 2015 

návrh územního plánu upraven. 

Zpracovatelem Územního plánu Skorošice je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpo-

vědným projektantem Ing. arch. Helena Salvetová. Řešeným územím jsou katastrální území 

Dolní Skorošice, Horní Skorošice a Petrovice u Skorošic. 
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B.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ V ÚZEMÍ  

Obec Skorošice leží v severní části Olomouckého kraje, v severozápadní části okresu Je-

seník.  Na severu sousedí s obcemi Uhelná (k.ú. Nové Vilémovice) a Vlčice (k.ú. Vojtovice, 

Vlčice u Javorníka), na severovýchodě s městem Žulová (k.ú. Tomíkovice, Žulová), na vý-

chodě s obcemi Vápenná (k.ú. Vápenná) a Lipová-lázně (k.ú. Horní Lipová), na jihu se jed-

ním bodem (Smrk hraničník, 1109,2 m n. m.) dotýká obce Ostružná (k.ú. Petříkov u Branné) 

a na západě její hranici tvoří státní hranice s Polskou republikou. 

     Vyjížďka za prací a občanskou vybaveností je orientována zejména na města Jese-

ník a na Žulovou, příp. na okolní obce – Vápennou a Lipovou-lázně. 

    Nadmístní dopravní vazby řešeného území zajišťuje především silnice I/60 Jeseník – 

Javorník – státní hranice. Jde o dopravní tah nadregionálního významu, který zajišťuje spojení 

obce s Jeseníkem na jihovýchodě a s oblastí Javornicka na severu. Současně napojuje celou 

oblast na polskou silniční síť  přes hraniční přechod Javorník, Bílý Potok – Paczkow. Územím 

obce prochází také železniční trať č. 295 Lipová-lázně – Javorník ve Slezsku, která je vý-

znamnou dopravní páteří celého regionu, pro řešené území však velký význam nemá – pro-

chází jím jen okrajově. Nadřazené sítě technické infrastruktury řešeným územím 

v současné době neprocházejí.  

Na stabilitě osídlení řešeného území se podepisuje zejména poloha obce, transformace 

osídlení po 2. světové válce a řada sociodemografických faktorů – zejména značná míra ne-

zaměstnanosti, ale i problémy s transformací průmyslových a zemědělských podniků v šir-

ším regionu. Za výrazně omezující faktor rozvoje je proto nutno považovat nevyvážené 

hospodářské podmínky řešeného území i celého regionu, výrazným omezením je také okra-

jová poloha v okrese Jeseník, v Javornickém výběžku při státní hranici s Polskou republikou. 
 

Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP  Jeseník a širší srovnání  

 počet 

částí / 

obec 
výměra 

km2 

km
2
/ 

obec 

obyvatel 

obyvatel na 

ORP obcí katastrů částí 
obec 

část 

obce km
2
 

Jeseník 24 59 63 2,6 719 30,0 41 095 1 712 652 57 

Olomouc 45 102 107 2,4 859 19,1 161 802 3 596 1 512 188 

Šumperk 36 96 87 2,4 857 23,8 71 857 1 996 826 84 

 průměry ORP    

Olomoucký 

kraj 30,7 58,8 59,0 2,1 405,1 14,3 49360,1 4 144 1 996 229 

ČR 30,5 63,0 72,9 2,8 382,3 15,4 45246,9 1 685 699 134 

Zdroj: Malý lexikon obcí 2011, ČSÚ, data pro rok 2010 

     

Pro sídelní strukturu řešeného území, ale i celého spádového obvodu ORP Jeseník, je cha-

rakteristická nízká hustota osídlení a výrazné ovlivnění osídlení přírodními podmínkami 

území (geomorfologickými i klimatickými, omezujícími dopravní dostupnost území, přede-

vším v zimním období). Většina spádového území ORP Jeseník vykazuje značnou rekreační 

atraktivitu, nepříznivou skutečností jsou významné vazby na hospodářsky problémové mikro-

regiony. V rámci SO ORP Jeseník existují tradiční značné rozdíly mezi mikroregionem vlast-

ního Jesenicka a Javornicka, na jejichž rozhraní obec Skorošice leží. Rozvoj Javornicka je 

omezen zejména špatnými hospodářskými podmínkami. 
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     Koordinace z hlediska širších vztahů v území je respektována; jde zejména o návaznosti 

dopravních staveb, sítí technické infrastruktury a územního systému ekologické stability. 

     Územní systém ekologické stability je vymezen v návaznosti na ÚSES v územních plánech 

okolních obcí. 

     Navržená dopravní a technická infrastruktura je řešena v návaznosti na území města Žulová 

a obce Vlčice – jde o návrh přeložky silnice I/60 a návrh VTL plynovodu Žulová – Javorník, 

ostatních okolních obcí se návrhy dopravní a technické infrastruktury nedotknou. Návaznost 

vymezeného koridoru pro vedení VTL plynovodu na území obce Vlčice dle Územního plánu 

Vlčice je respektována, město Žulová má platný územní plán z r. 2005, ve kterém návaznosti 

navržené přeložky silnice I/60 a VTL plynovodu v Územním plánu Skorošice  zajištěny nej-

sou; v současné době se však zpracovává pro město Žulovou nový územní plán, ve kterém již 

jsou respektovány. Na stávající zástavbu na území města Žulové navazují také navržené zasta-

vitelné plochy určené pro obytnou výstavbu – plochy č. Z11 a Z12.    
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C. ÚDAJE O  SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOROŠICE  

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Skorošice jsou splněny takto: 

 

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

1. Řešeným územím územního plánu Skorošice budou katastrální území Dolní Skorošice, 

Horní Skorošice a Petrovice u Skorošic o celkové rozloze 4651,14 ha – splněno.  

2. Bilance počtu obyvatel a z nich vyplývající nároky na veřejnou infrastrukturu budou vzta-

ženy k r. 2025; k tomuto roku se předpokládá stagnace až mírný nárůst počtu trvale bydlí-

cích obyvatel na cca 780 a  realizace cca 15 – 20 nových bytů. Nové plochy pro bydlení  

navrhnout s dostatečnou rezervou. 

V zásadě splněno; bilance jsou už ale vztaženy k r. 2030 a předpokládaný počet obyvatel 

a počet nově realizovaných bytů k r. 2030 je tedy mírně upraven – na cca 770 obyvatel 

a cca 20 – 25 bytů. 

3. Respektovat postavení obce ve struktuře osídlení s převládající funkcí obytnou a zeměděl-

skou, částečně i rekreační, obslužnou a výrobní, s dobrými předpoklady pro rozvoj všech 

těchto funkcí.  

Splněno, v územním plánu jsou navrženy rozvojové plochy zejména pro novou obytnou 

výstavbu, ale i pro zemědělskou výrobu, průmyslovou výrobu, pro občanské vybavení 

a pro rekreaci. 

4. Za vyšší spádové centrum občanské vybavenosti považovat Jeseník a Žulovou – bere se 

na vědomí, na návrh urbanistické koncepce rozvoje obce tato skutečnost nemá zásadní 

vliv.      

5. Koordinovat využití území s ohledem na širší územní vazby, respektovat vazby řešeného 

území na okolí, zejména na nadřazenou komunikační síť, na nadřazené soustavy inženýr-

ských sítí a na územní systém ekologické stability. 

Veškeré vazby dopravní a technické infrastruktury na území okolních obcí jsou respekto-

vány, vazby územních systémů ekologické stability jsou převzaty z územních plánů okol-

ních obcí. 

6. Funkční a prostorové využití území koordinovat s platnými územními plány sousedních 

obcí. 

Veškeré vazby na okolní obce dle platných územních plánů jsou respektovány, 

s výjimkou vazeb na území města Žulová, kde nejsou dodrženy návaznosti dle platného 

územního plánu; v současně zpracovávaném Územním plánu Žulové již jsou navržené 

záměry koordinovány. 

7. Koncepci rozvoje řešeného území navrhnout tak, aby byly naplněny cíle územního pláno-

vání (ochrana hodnot území, ochrana krajiny, tj. nezastavěného území, hospodárné využí-

vání zastavěného území, vymezení zastavitelných ploch s ohledem na možnosti rozvoje 

území a míru využití zastavěného území), stanovené v § 18 odst. 4 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – splněno, viz 

kap. H.2. 

8. Koncepci rozvoje řešeného území navrhnout tak, aby byly dodrženy principy udržitelného 

rozvoje území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodář-

ský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území – splněno, viz kap. H.2. 
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9. Respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí 

(nenavrhovat nové plochy do ochranných pásem komunikací, technické infrastruktury, 

záplavových území, poddolovaných území apod.) – splněno, s výjimkou tří ploch, navr-

žených v ochranném pásmu stávající silnice I/60. Jde o dvě plochy přestavby, určené 

pro výstavbu zařízení občanského vybavení komerčního typu (plochy č. P1 a P2) a jednu 

zastavitelnou plochu, určenou pro obytnou výstavbu (plocha č. Z11); pro všechny tři 

plochy je stanoveno podmíněně přípustné využití – realizace staveb pro bydlení a občan-

ské vybavení ve vymezených plochách je přípustná pouze při prokázání nepřekročení 

maximální přípustné hladiny hluku z dopravy na silnici I/60 v chráněných vnitřních 

i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

10. Vymezit zastavěné území obce dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – splněno, zastavěné území je vymezeno 

k 1. 1. 2015. 

11. Při návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce navázat na stávající strukturu osídlení 

a vycházet z platného Územního plánu obce Skorošice včetně Změn č. 1 a 2, zohlednit vy-

daná územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Splněno, koncepce rozvoje obce navazuje na stávající strukturu zástavby a přebírá větši-

nu rozvojových záměrů z platného územního plánu včetně Změn č. 1 a 2, s výjimkou zá-

měrů, které již pozbyly platnost (záměr výstavby sportovního areálu pro potřeby Výchov-

ného ústavu v Žulové, záměr výstavby veřejného tábořiště v Horních Skorošicích na k. ú. 

Petrovice u Skorošic, záměr výstavby rekreačních objektů v Nýznerově a záměr vybudo-

vání stavebního dvora v Dolních Skorošicích) a záměru, který byl z územního plánu vy-

puštěn po společném jednání na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany pří-

rody (návrh zázemí pro rekreační využití Vaňkova lomu). 

12. Respektovat nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek 

ČR: 

 -  č. 35357/8 – 1120    kostel sv. Martina se sochou P. Marie Immaculaty, k.ú. Dolní Skoro-

šice, parc. č. 80 st., 359 

  /1    kostel sv. Martina, parc. č. 80 st. 

  /2    socha P. Marie Immaculaty, parc. č. 359 

Splněno, kostel sv. Martina se sochou Panny Marie Immaculaty je respektován, v jeho 

blízkosti nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy, které by mohly tuto dominantu obce 

ohrozit nebo narušit její dominantní působení. 

13. Respektovat památky místního významu: 

– kříže, kapličky, boží muka, pomníky 

– kaple v Petrovicích 

– kaple Nanebevzetí Panny Marie v Nýznerově 

– pomník obětem 1. a 2. světové války 

– pomník obětem sovětských vojáků zajateckého tábora v Nýznerově. 

Splněno, veškeré památky místního významu jsou respektovány. 

14. Respektovat vymezené lokality s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací 

– splněno, lokality s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací jsou re-

spektovány. 
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15. Respektovat zásady stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 395/1992 Sb – splněno, zákon o ochraně pří-

rody a krajiny je respektován. 

16. Respektovat maloplošné zvláště chráněné území Přírodní památka Vodopády Stříbrného 

potoka, ochranné pásmo Národní přírodní památky Borový (vlastní NPP Borový leží mimo 

řešené území) a evropsky významné lokality Rychlebské hory – Sokolský hřbet a Lánský 

luh – splněno, veškerá území zvýšeného zájmu ochrany přírody jsou respektována.    

17. Vymezit v územním plánu územní systém ekologické stability. Stanovit zásady pro zabez-

pečení plné biologické funkčnosti vymezených úseků ÚSES včetně opatření pro lesní půd-

ní fond a nezbytné změny druhů pozemků a změny v jejich  využití.  

Splněno, územní systém ekologické stability je vymezen, pro zajištění jeho ochrany 

a funkčnosti vymezených prvků jsou biocentra ÚSES vymezena jako plochy přírodní 

s maximálním stupněm ochrany a pro vymezené biokoridory jsou stanoveny podmínky, 

výrazně omezující možnost realizace staveb.   

18. Respektovat významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera, údolní nivy. Při návrhu zastavitelných ploch dbát na zachování význam-

ných krajinných prvků, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy 

v krajině. 

Splněno, významné krajinné prvky jsou respektovány, kulturní dominanta krajiny – kos-

tel sv. Martina – je chráněn jako významná stavební dominanta, pro zachování harmo-

nického měřítka a vztahů v krajině jsou stanoveny podmínky pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití, zejména maximální výšková hladina zástavby, v souladu 

s charakterem stávajících staveb.   

19. Respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty vodních toků 

a komunikací – splněno, vzrostlá zeleň na nezemědělské půdě je v maximální míře chrá-

něna a zčásti začleněna do územního systému ekologické stability. 

20. Pro navržené plochy zastavitelného území stanovit limit – 50 m od okraje pozemků urče-

ných k plnění funkcí lesa – převážně splněno; tento limit některé plochy nesplňují, pře-

vážně plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury a plochy vodohos-

podářské, v několika případech okrajové části jiných funkčních ploch.  

21. Případné odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa navrhnout v souladu 

s ust. § 14, odst. 1) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit alterna-

tivou – umístěním navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

V územním plánu je odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa navrženo ve velmi 

malém rozsahu, a to pro plochu navržené přeložky silnice I/60 a pro plochu navrženého 

hřiště v Nýznerově – ve skutečnosti zde hřiště již existuje. 

22. Respektovat zásady dané zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fon-

du, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují ně-

které podrobnosti ochrany ZPF, Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a půdy ze dne 

12. 6. 1996 čj. OOLP/1067/96 k odnímání zemědělské půdy pro nezemědělské účely 

dle jejího zařazení do tříd ochrany a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-

nění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Splněno. 



 

 13 

23. Jako zastavitelné plochy přednostně navrhnout plochy uvnitř zastavěného území, stavební 

proluky a plochy po odstraněných stavbách. Pokud bude pro nezemědělské využití zabírá-

na zemědělská půda mimo zastavěné území, je nutno respektovat území organizaci země-

dělské výroby, nenarušit síť zemědělských komunikací, zachovat  funkčnost meliorací 

a odnímat jen nejnutnější plochy. Pro nezastavěné území stanovit takové podmínky, které 

umožní na těchto pozemcích vybudování polní cestní sítě a společných zařízení (vodohos-

podářských, protierozních, apod.). 

Splněno, v územním plánu je vymezeno několik ploch přestavby – ploch zborů bývalé zá-

stavby, které se navrhují k novému využití. Navržené zastavitelné plochy jsou zčásti vy-

mezeny uvniř zastavěného území, ostatní na zastavěné území bezprostředně navazují. 

Možnost vybudování polní cestní sítě a společných zařízení v nezastavěném území vyplý-

vá ze stavebního zákona a územní plán tuto možnost potvrzuje.  

24. Při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; řešit návaznost 

na plánování orgánů ochrany ovzduší – splněno (poznámka: zákon č. 86/2002 Sb. byl na-

hrazen zákonem č. 201/2012 Sb.). 

25. Respektovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Integrovaném 

programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší 

Olomouckého kraje – splněno. 

26. Respektovat výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací prostory nerostných 

surovin: 

- B3 18330001 Petrovice (Skorošice) 

- B3 3044101 Dolní Skorošice – Chlumec  

- B3 044100 Dolní Skorošice – Tomíkovice  

- B3 203000 Horní Skorošice – Petrův Dvůr 

- B3 103600 Dolní Skorošice (Žulová 601) 

- CHLÚ 18330000 Petrovice I. 

- CHLÚ 04410000 Dolní Skorošice 

- CHLÚ 04410100 Dolní Skorošice I. 

- CHLÚ 20300000 Horní Skorošice 

- DP 71099 Petrovice II. 

- DP 71024 Tomíkovice 

- DP 71060 Dolní Skorošice 

- DP 70007 Dolní Skorošice I. 

27. Respektovat evidovaná poddolovaná území:  

- 4110 Horní Skorošice 1  

- 4115 Petrovice u Skorošic 1 – Hraničná 

- 4117 Petrovice u Skorošic 2 

- 4120 Horní Skorošice 2 

- 4121 Horní Skorošice 3 

- 4130 Horní Skorošice 4  

28. Respektovat významné geologické lokality:  

- Dolní Skorošice (ID 814)  

- Lánský vrch (ID 815) 

- Sokolí skála, údolí Stříbrného potoka (ID 2560) 

- Vodopády Stříbrného potoka (ID609) 

- Petrovice u Skorošic (ID 604). 
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Veškeré tyto jevy a lokality jsou v územním plánu uvedeny, zakresleny a respektovány. 

29. Při návrhu řešení respektovat imisní zatížení území – splněno. 

30. Při návrhu nových lokalit prověřit hlukové zatížení území (silnice, hlučné provozy) 

dle dostupných podkladů (sčítání dopravy, hluková mapa) – dle dostupných podkladů 

není řešené území zatíženo nadměrně ani hlukem z dopravy ani hlukem z výrobních 

provozů. Z výpočtů intenzity hluku na průtahu silnice I/60 vyplývá, že k překračování 

platných limitů nedochází ani v bezprostředním okolí komunikace.  

31. Pro zajištění ochrany obyvatel před negativními vlivy na životní prostředí respektovat 

ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem výrobních areálů, hřbitovů, kamenolomů 

a komunikací – ochranná pásma vyplývající ze zákonů a vyhlášek jsou respektována, vý-

robní areály ani kamenolomy ochranná pásma stanovena nemají. 

 

A.1 Požadavky na urbanistickou koncepci 

A.1.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

1. Při zpracování územního plánu Skorošice respektovat Politiku územního rozvoje ČR 

2008. Respektovat zařazení řešeného území do specifické oblasti Jeseníky – Králický 

Sněžník (SOB 3), pro kterou platí následující kritéria a podmínky pro rozhodování o změ-

nách v území a úkoly pro územní plánování: 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) rozvoj rekreace a lázeňství,  

b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu,  

c) zlepšení dopravní dostupnosti území.  

Politika územního rozvoje ČR 2008 byla nahrazena Politikou územního rozvoje ČR, 

ve znění Aktualizace č. 1; zařazení řešeného území do specifické oblasti Jeseníky – 

Králický Sněžník (SOB3) ani stanovení úkolů pro územní plánování se tím ale zásadně 

nemění. Jde o obecné požadavky, které se obce Skorošice vesměs konkrétně netýkají – 

pro rozvoj lázeňství ani významnější rekreace nemá obec předpoklady, ekologické ze-

mědělství i dřevozpracující výroba jsou v obci provozovány a stabilizovány, pro rozvoj 

zemědělské výroby jsou v územním plánu vymezeny rozvojové plochy, pro rozvoj dře-

vozpracujícího průmyslu jsou k dispozici jak stávající plochy výroby a skladování, tak 

i plochy navržené; dopravní dostupnost obce je, vzhledem k tomu, že leží na význam-

ném silničním tahu – silnici I/60 – dobrá.  

 

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, bydle-

ní 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 
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e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charak-

teru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství  

f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků a Králic-

kého Sněžníku; do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter a rozsah vyu-

žití a limitů tohoto území 

g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu. 

Opět jde o obecné požadavky, jejich vyhodnocení je provedeno v kap. H.1. 

2. Při návrhu koncepce rozvoje území obce respektovat republikové priority, stanovené 

v Politice územního rozvoje ČR 2008: 

- 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. 

Veškeré hodnoty území jsou respektovány; v územním plánu jsou stanoveny pod-

mínky prostorového uspořádání pro novou výstavbu tak, aby byl zachován stávající 

charakter i výšková hladina zástavby.   

- Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch. Hospo-

dárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území a zachování 

veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. 

Opuštěným areálem je v řešeném území zejména areál bývalých Moravskoslezských 

dřevařských závodů v Nýznerově; je ponechán i nadále k využití pro průmyslovou 

výrobu, s možností umístění i zařízení občanského vybavení; další významnější 

opuštěné areály se v řešeném území nevyskytují. Plochy zborů v zastavěném území 

jsou zčásti navrženy  k přestavbě, bývalé osady Kamenné a Hraničná jsou ponechá-

ny přírodnímu vývoji. Zastavitelné plochy navržené mimo zastavěné území na ně 

bezprostředně navazují (plochy Z11 a Z12, situované mimo souvislou zástavbu Sko-

rošic, navazují na zástavbu Žulové). Veškeré stávající plochy veřejné zeleně jsou za-

chovány. 

- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovní-

ho ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a roz-

voji hodnot území. 

Pro rozvoj cestovního ruchu je v územním plánu navrženo šest nových cyklotras. 

 

A.1.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

1. Respektovat Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění  Aktualizace č. 1 

a v nich obsažené požadavky, týkající se specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník 

(SOB 3), zejména: 

- vytvářet podmínky pro rozvoj zejména různých forem cestovního ruchu s důrazem na 

měkkou turistiku (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem za-

chování a rozvoje jejich hodnot 

Stávající turistické a cykloturistické trasy zůstávají beze změny, v územním plánu 

se navrhuje šest nových cyklotras, vedených po stávajících komunikacích. 

- podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými ce-

stami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 
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lyžařská, hipo) při zachování vyváženého stavu mezi rozsahem těchto aktivit a ekolo-

gickým pilířem udržitelného rozvoje. 

V územním plánu jsou navrženy nové trasy pro cyklisty, které doplňují stávající sys-

tém o chybějící propojení, zejména v západní části území obce. 

2. Respektovat koncepční rozvojové materiály Olomouckého kraje: 

- Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 2 rok 2011 (Institut 

regionálních informací, s.r.o., Brno, 2011); 

- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schvá-

lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006; 

- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné 

vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004; 

- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením Olo-

mouckého kraje v r. 2004; 

- Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje 

(CITYPLAN spol. s r.o., 2009); 

- Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ 

GROUP s.r.o., Olomouc, 2009); 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o., 

srpen 2004); 

- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 

spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. 

Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004); 

- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecologi-

cal Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004); 

- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olo-

mouckého kraje dne 17. 3. 2004; 

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

- Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Jeseník, 2010 – aktualiza-

ce  (Ekotoxa s.r.o., listopad 2010); 

- Územní studie – Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consul-

ting a.s.); 

- Územní studie – Vedení VTL plynovodu E10, E15, (Stavoprojekt Olomouc 1/2012) 

- Hluková mapa Olomouckého kraje. 

Veškeré uvedené materiály jsou respektovány. 

  

A.1.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

1. Při návrhu Územního plánu Skorošice řešit střety zájmů a problémy v území, vyplývající 

z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Jeseník, a to: 
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- prověřit územní potřeby ploch pro protipovodňová opatření na ochranu před lokálními 

záplavami na Skorošickém potoku – revitalizace koryta Skorošického potoka byla již 

provedena, požadavky na další plochy pro protipovodňová opatření nejsou 

- prověřit jiné vhodné využití opuštěného objektu bývalé pily – dle aktuálních informací 

plánuje vlastník objekt provozovat v souladu s původním využitím, tj. pro dřevovýrobu, 

areál je proto vymezen jako stávající (stabilizovaná) plocha výroby a skladování – 

drobná a řemeslná výroba VD.  

 

A.1.4 Další požadavky 

1. Prověřit platnost záměrů obsažených v platném Územním plánu obce Skorošice včetně 

Změn č. 1 a 2: 

- návrh ploch pro obytnou výstavbu – plochy pro obytnou výstavbu jsou z platného 

územního plánu převzaty s jedinou výjimkou, kterou je plocha západně od hřbitova; 

v územním plánu je navržena pro vybudování veřejného prostranství – zeleně (plo-

cha č. Z19). 

- návrh ploch pro výstavbu motorestu na křižovatce stávající silnice I/60 a silnice 

III/4539 (platnost tohoto záměru je nutno ověřit) – záměr je stále platný, plocha je 

v územním plánu vymezena jako plocha přestavby – plocha občanského vybavení – 

komerční zařízení OK č. P1   

- návrh ploch pro rekreační využití Vaňkova lomu – parkoviště, pláž, autokempink 

(platnost tohoto záměru je nutno ověřit) – v návrhu územního plánu pro společné 

jednání byla v lokalitě u Vaňkova lomu vymezena zastavitelná plocha občanského 

vybavení se specifickým využitím OX č. Z3, určená pro zřízení pláží, pro výstavbu 

parkoviště, sociálního zařízení, občerstvení apod.; na základě nesouhlasného stano-

viska orgánu ochrany přírody byla tato plocha po společném jednání z návrhu vy-

puštěna  

- návrh ploch pro vybudování čerpací stanice pohonných hmot a motorestu u navržené 

přeložky silnice I/60 (platnost tohoto záměru je nutno ověřit) – tyto plochy jsou sou-

částí vymezené zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z1, kde 

je  výstavba čerpací stanice pohonných hmot možná, ovšem až po upřesnění defini-

tivní trasy přeložky   

- návrh plochy pro vybudování penzionu v lokalitě u Žulové – záměr je stále platný, 

plocha je vymezena jako plocha přestavby – plocha občanského vybavení – komerč-

ní zařízení OK č. P2 

- návrh přestavby některých stávajících obytných objektů na penziony – veškeré tyto 

objekty jsou zařazeny do ploch obytných smíšených – venkovských SV, kde je zřizo-

vání penzionů přípustné 

- návrh přestavby rozestavěného areálu pily na polyfunkční areál s využitím pro ubyto-

vání a stravování – nedostavěný objekt pily je začleněn do ploch smíšených obytných 

– venkovských SV, kde je využití objektu pro ubytování a stravování možné  

- návrh rozšíření hřbitova – záměr je stále platný, pro rozšíření hřbitova je vymezena 

zastavitelná plocha občanského vybavení – hřbitovy OH č. Z17 

- návrh vybudování veřejného tábořiště v Horních Skorošicích – tento záměr již neplatí 

a do územního plánu není zapracován 
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- návrh plochy pro výstavbu objektů rodinné rekreace v Nýznerově – tento záměr již 

neplatí a do územního plánu není zapracován 

- návrh plochy pro vybudování hřiště pro učiliště v Žulové (areál učiliště leží těsně 

u hranice obce Skorošice – tento záměr již neplatí a do územního plánu není zapra-

cován 

- návrh plochy pro vybudování dětského hřiště v Dolních Skorošicích u vodojemu – 

záměr je stále platný, pro vybudování dětského hřiště u vodojemu je vymezena zasta-

vitelná plocha občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS č. Z26 

- návrh plochy pro vybudování zázemí pro motokrosový areál v Petrovicích – záměr je 

stále platný, pro vybudování zázemí je vymezena zastavitelná plocha občanského vy-

bavení se specifickým využitím OX č. Z45 

- návrh plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit (nezemědělská výroba, výrobní služ-

by, sklady) v Dolních Skorošicích u silnice III/4539 (naproti areálu Agroparkl, spol. 

s r.o.) – záměr je stále platný, plocha je vymezena jako zastavitelná plocha výroby 

a skladování – průmyslová výroba VP č. Z9 

- návrh plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit západně navržené přeložky silnice 

I/60 – vzhledem k požadavku na vymezení koridoru pro přeložku silnice I/60 

v podstatně větší šířce než tomu bylo v předchozím územním plánu, je uvedená plo-

cha součástí plochy vymezené pro výstavbu přeložky a nelze ji tedy vymezit pro roz-

voj podnikatelských aktivit  

- návrh plochy pro rozšíření areálu STOMIX spol. s r.o. – záměr je stále platný, uvede-

ná plocha je vymezena jako zastavitelná plocha výroby a skladování – průmyslová 

výroba VP č. Z4; pro plochu je stanovena etapizace výstavby 

- návrh plochy pro vybudování stavebního dvora v Dolních Skorošicích východně 

starého hřbitova – tento záměr již neplatí, plocha je začleněna do ploch obytných 

smíšených – venkovských SV    

- návrh vybudování obory v Petrovicích – záměr je stále platný, plocha navržené obory 

je vymezena jako plocha změn v krajině č. K5  

- návrh výstavby vodojemu v jižní části Nýznerova – tento záměr již nemá opodstatně-

ní; v územním plánu je navrženo zvýšení kapacity stávajícího vodojemu v Nýznerově  

- návrh vybudování vodních nádrží ve východní části Dolních Skorošic, v západní části 

Dolních Skorošic, v lokalitě Kamenná a v lokalitě Farský les – plochy pro vybudování 

vodních nádrží ve východní části Dolních Skorošic a v lokalitě Farský les jsou 

do územního plánu zapracovány jako plochy změn v krajině č. K1, K2 a K3, 

v ostatních případech jde o plochy malých výměr, které není účelné vymezovat jako 

samostatné funkční plochy – podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem vyu-

žití umožňují budování malých vodních nádrží i bez konkrétního vymezení 

v územním plánu 

Pozn.: návrhy vybudování ČOV na hranici k.ú. Dolní Skorošice a Tomíkovice 

a v Nýznerově  již nejsou aktuální, výstavba ČOV u Žulové je před zahájením. 

Plochy pro výstavbu ČOV na hranici k.ú. Dolní Skorošice a Tomíkovice 

a v Nýznerově nejsou v územním plánu vymezeny, plocha pro výstavbu ČOV u Žulo-

vé je vymezena jako zastavitelná plocha technické infrastruktury TI č. Z10.  
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2. Prověřit a případně zapracovat do územního plánu další záměry dle požadavků obce, ob-

čanů a organizací: 

Poža-

davek 

č. 

Žadatel Lokalita Specifikace              

požadavku 

Limity využití 

území 

Poznámky,                 

pokyny 

Vyhodnocení 

1. 

Obec  

Skorošice 

k.ú. Dolní                    

Skorošice,              

parc. č. 1622 

výstavba RD koridor pro                 

přeložku silnice I/60 

dle ZÚR OK 

prověřit zda                 

zasahuje do plochy 

koridoru 1/60 

část pozemku mimo 

koridor přeložky 

vymezena jako              

zastavitelná plocha 

smíšená obytná – 

venkovská č. Z13 

2. 

Veronika                

Salová                        

Hadwiger,                 

Pavel Sala 

k.ú. Horní               

Skorošice,               

parc. č. 3479/2 

výstavba RD OP lesa 

lokální biokoridor 

ÚSES                       

(dle platného ÚP)  

nesouhlas KUOK-

OP, prověřit 

část pozemku                

vymezena jako              

zastavitelná plocha 

smíšená obytná – 

venkovská č. Z38, 

biokoridor vymezen 

mimo zastavitelnou 

plochu 

3. 

MVDr.            

Jan Štelcl 

k.ú. Dolní                         

Skorošice,                 

parc. č. 1595 

výstavba RD, 

navazuje na 

zastavěné 

území                

sousední obce 

OP vedení VN 22 

kV a trafostanice 

OP silnice I/60 

nesouhlas KUOK-

OP, vymezit mimo 

OP silnice, prověřit 

pozemek vymezen 

jako zastavitelná 

plocha bydlení 

v rodinných domech 

BI č. Z11 – plocha 

přímo navazuje                   

na zástavbu Žulové; 

po realizaci přeložky 

silnice I/60 se rozsah 

OP stávající silnice 

I/60 sníží 

4. 

Jaroslav 

Horsak 

k.ú. Dolní                  

Skorošice,           

parc. č. 1626 

výstavba RD koridor pro přeložku 

silnice I/60 dle ZÚR 

OK 

prověřit zda bude 

zasahovat do plochy 

koridoru 1/60 

pozemek vymezen 

jako zastavitelná 

plocha smíšená 

obytná – venkovská 

SV č. Z14 

5. 

Obec  

Skorošice 

k.ú. Dolní               

Skorošice,       

parc. č. 1627 

výstavba RD koridor pro přeložku 

silnice I/60 dle ZÚR 

OK 

jen mimo koridor 

1/60 

pozemek vymezen 

jako zastavitelná 

plocha smíšená 

obytná – venkovská 

SV č. Z14 
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6. 

Jan                        

a Pavlína 

Danielovi 

k.ú. Dolní               

Skorošice, parc. 

č. 957/2, 958/2 

zrušení             

navržené 

ČOV,            

výstavba                

skleníku,            

pergoly,            

stavby                     

na nářadí 

OP vedení VN 22 

kV 

koridor pro přeložku 

silnice I/60 dle ZÚR 

OK 

požadavek řešit                          

s podmínkou - jako 

plochu dočasnou, viz 

ŘSD 

plocha pro výstavbu 

ČOV není vymezena, 

pozemky jsou až na 

nepatrnou okrajovou 

část součástí                    

stávajících ploch 

bydlení v rodinných 

domech BI, kde je 

výstavba požadova-

ných objektů možná 

7. 

Ing.                     

Tomáš 

Matějka 

k.ú. Horní                 

Skorošice, parc. 

č. 406 st., 4484, 

4486, 4450, 

4487 

přestavba 

stávajícího 

objektu na 

penzion 

Prvky ÚSES vymezit mimo ÚSES 

pozemky jsou                 

součástí stávajících 

ploch smíšených 

obytných –                     

venkovských SV, kde 

je zřizování penzionů 

možné 

8. 

Obec                 

Skorošice 

k.ú. Dolní                      

Skorošice,                      

parc. č. 197 

výsadba                 

veřejně                     

přístupné                  

zeleně 

 pozemek je vymezen 

jako zastavitelná 

plocha veřejných 

prostranství – zeleň 

ZV č. Z29  

9 

Agroparkl, 

spol. s r.o. 

k.ú. Dolní                   

Skorošice,          

parc. č. 1337 

výstavba               

hnojiště 

koridor pro přeložku 

silnice I/60 dle ZÚR 

OK 

požadavek řešit s 

podmínkou – jako 

plochu dočasnou,                  

viz ŘSD 

část požadované             

plochy (mimo              

plochu vymezenou 

pro přeložku silnice 

I/60) je vymezena 

jako zastavitelná 

plocha výroby                 

a skladování –                  

zemědělská výroba 

VZ č. Z5; hnojiště   

lze realizovat i mimo 

plochu Z5, ale pouze 

jako stavbu              

dočasnou   
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10. 

Jagos, 

spol. s r.o. 

k.ú. Petrovice               

u Skorošic 

zřízení obory 

(pozn. návrh 

této obory je 

obsažen již                         

ve schválené 

Změně č. 2, 

ale v poněkud 

menším               

rozsahu)   

 nesouhlas KUOK-

OP,  

zachovat jen rozsah 

řešení dle změny č. 2 

plocha obory je                 

vymezena jako                        

plocha změn 

v krajině č. K5, 

v rozsahu dle Změny 

č. 2 a s drobnou                

korekcí dle                  

požadavku Lesů ČR 

11. 

Jagos, 

spol. s r.o. 

k.ú. Petrovice                 

u Skorošic, 

parc. č. 178 st., 

226/2  

výstavba 

skladu 

 vymezena plocha 

výroby a skladování 

– zemědělská                

výroba VZ, a to jako 

plocha přestavby                    

č. P4 

12. 

Jagos, 

spol. s r.o. 

k.ú. Petrovice                  

u Skorošic, 

parc. č. 37 st.  

výstavba stáje  nesouhlas KUOK-

OP, prověřit 

vymezena plocha 

výroby a skladování 

– zemědělská             

výroba VZ, a to jako 

plocha přestavby                  

č. P3 

13. 

Jagos, 

spol. s r.o. 

k.ú. Petrovice               

u Skorošic, 

parc. č. 61 st., 

393  

vybudování 

penzionu 

zastavěné území prověřit                   

pozemky jsou                 

součástí stávajících 

ploch smíšených 

obytných –                     

venkovských SV, kde 

je zřizování penzionů 

možné  

14. 

Jiří Beťák k.ú. Dolní                

Skorošice,  

parc. č. 1126  

výstavba              

přístřešku pro 

zemědělskou 

techniku 

OP vedení VN 22 

kV, navazuje na 

zastavěné území 

prověřit 

vymezena plocha 

výroby a skladování 

– zemědělská výroba 

VZ č. Z2 

15. 

Martin 

Langer 

k.ú. Dolní                    

Skorošice,     

parc. č. 1771  

výstavba                  

zemědělského 

objektu 

OP vedení VN 22 

kV 

jen mimo plochu 

vedení VN 

vymezena plocha 

výroby a skladování 

– zemědělská výroba 

VZ č. Z33 – pouze          

na části pozemku,                 

zbývající část je                

vymezena jako                  

plocha smíšená 

obytná – venkovská; 

OP vedení VN je 

nutno respektovat         

při realizaci vlastní            

stavby  
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16. 

Obec                

Skorošice 

k.ú. Dolní                  

Skorošice,   

parc. č. 190/2  

výstavba                  

víceúčelového 

hřiště  

OP vedení VN 22 

kV 

OP vodovodního 

řadu 

část pozemku je                   

vymezena jako                     

stávající plocha               

občanského vybavení 

– sportovní                           

a tělovýchovná                

zařízení OS (hřiště je 

již realizováno), část 

je vymezena jako 

zastavitelná plocha 

smíšená obytná – 

venkovská SV č. Z27 

17 

Obec              

Skorošice 

k.ú. Dolní                

Skorošice, p.č. 

1159,1800, 

79/2, 79/1, 80, 

81, 82, 83, 85/4, 

85/5, 11600, 

301, 300. 

plocha pro 

veřejné                           

prostranství, 

revitalizaci 

 vymezeno jako                    

zastavitelná plocha 

veřejných                       

prostranství PV                               

č. Z23 

18 

Martin 

Bandík 

k.ú. Dolní                    

Skorošice, p.č. 

1690 část, p.č. 

403 dle zákresu 

výstavba RD, 
p.č. 403                     

zastavěné úz., 

p.č. 1690 pro-

luka, mimo 

zastav. úz. 

 prověřit 

pozemky vymezeny 

jako zastavitelná 

plocha smíšená 

obytná – venkovská 

SV č. Z21 

19 

Josef                      

Rabenseif-

ner 

k.ú. Dolní               

Skorošice, p.č. 

1538, dle zákre-

su 

výstavba RD, 

orná půda, 

volná krajina 

není v souladu s cíli 

a úkoly ÚP § 18 a 

19 SZ 

nevhodné, nelze                

vyhovět 

bere se na vědomí  

20 

J. a P.  

Danielovi 

zmenšení šíře 

koridoru 1/60 a 

plynovodu VTL               

u p.č. 957/2, 

958/2 

rozšíření za-

stavitelného 

území na celé 

pozemky 

nelze zcela vyhovět, 

nutno respektovat 

veřejný zájem 

koridor pro VTL 

bude vymezen dle 

zpracované Územní 

studie 

viz požadavek č. 6. 

21 

Agroparkl zmenšení šíře 

koridoru                            

přeložky 1/60 

na 50 m                              

a plynovodu 

VTL jako na 

p.č. 1615, 1619 

k.ú. Dolní                     

Skorošice 

 nelze zcela vyhovět, 

nutno respektovat 

veřejný zájem 

koridor pro VTL 

bude vymezen dle 

zpracované Územní 

studie 

respektovat koridor 

1/60 ve veřejném 

zájmu, upravený 

požadavku nelze 

vyhovět, nutno                  

respektovat ZÚR OK 

22 

Michal 

Niko 

p.č. 3498/1 k.ú. 

Horní Skorošice 

výstavba RD  OP silnice 

III/45316, mimo 

zastavěné území   

prověřit 

pozemek vymezen 

jako zastavitelná 

plocha smíšená 

obytná – venkovská 

SV č. Z39 s výjimkou 

části plochy navržené 

pro výstavbu               

autobusové točny 



 

 23 

23 

Obec              

Skorošice 

m.č. Nýznerov-

k.ú. Horní                          

Skorošice 

1/Nová splaš-

ková kanali-

zace,  

2/hřiště                 

Nýznerov 

1/zrušit původní 

stav 

2/ OP lesa 

1/zapracovat nový 

návrh 

splněno 

2/prověřit 

vymezena              

zastavitelná plocha 

občanského vybavení 

– sportovní                             

a tělovýchovná                    

zařízení OS č. Z35 

 

3. Stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažují-

cího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, ne-

přípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovit 

podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

(například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách). 

Splněno. 

 

A.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 

A.2.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

1. Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 nevyplývají pro obec Skorošice žádné konkrétní 

požadavky – bere se na vědomí. 

2. Při návrhu koncepce rozvoje území obce respektovat republikové priority, stanovené 

v Politice územního rozvoje ČR 2008: 

- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-

nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. 

Obec Skorošice leží na silnici I/60, je tedy velmi dobře dopravně dostupná; 

v územním plánu je navržena dílčí přeložka silnice I/60, která odstraní dopravní zá-

vady na stávající trase. Dále je v územním plánu vymezen koridor pro vedení VTL 

plynovodu DN 200, PN 40 Žulová – Javorník.  

- 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 no-

vé výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné 

dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. 

Obec Skorošice neleží ani v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose; stávající dopravní 

dostupnost řešeného území je vyhovující, veškeré navržené zastavitelné plochy jsou 

přímo dopravně dostupné ze stávajících komunikací. Problematiku veřejné dopravy 

nelze řešit územním plánem, jde o otázku organizační. 

- 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. 

Sesuvná území se v řešeném území nevyskytují, stanovené záplavové území Vidnav-

ky nezasahuje do zastavěného území ani do zastavitelných ploch; přírodní katastrofy 

v území neočekáváme. 



 

 24 

- Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. 

Splněno, sítě a zařízení veřejné infrastruktury jsou navrženy tak, aby jejich využívá-

ní bylo účelné a ekonomické. 

- Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, poža-

dovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků 

na veřejnou infrastrukturu. 

Splněno, územní plán je zpracován s vizí dlouhodobého optimálního rozvoje obce. 

- Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. 

V obci je provozována hromadná autobusová a železniční doprava, otázka jejich ná-

vaznosti není předmětem řešení územního plánu, ale otázkou organizace vedení tras 

hromadné dopravy a jízdních řádů. 

- Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 

je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 

v současnosti i v budoucnosti. 

V územním plánu je řešeno zásobování pitnou vodou i odkanalizování, a to jak 

pro stávající zástavbu, tak i pro navržené zastavitelné plochy.    

 

A.2.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

1. Zapracovat do územního plánu záměry, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouc-

kého kraje ve znění  Aktualizace č. 1: 

- D07  I/60 Lipová-lázně – Javorník, přeložky a obchvat 

- E15  VTL plynovod Žulová – Javorník (včetně územní rezervy dle Územní studie 

VTL plynovodu). 

Pro přeložku silnice I/60 je vymezena plocha dopravní infrastruktury – silniční DS 

č. Z1, pro VTL plynovod je vymezen jednak koridor dle ZÚR OK, jednak koridor územ-

ní rezervy dle zpracované územní studie. 

 

A.2.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

1. Z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Jeseník nevyplývají 

pro obec Skorošice žádné konkrétní požadavky. 

Bere se na vědomí. 

 

A.2.4 Další požadavky  

a) Dopravní infrastruktura 

1. Prověřit platnost významnějších dopravních záměrů obsažených v platném územním plá-

nu: 

- prodloužení trasy silnice III/4539 do navržené přeložky silnice I/60 

- nové napojení silnice III/45313 na přeložku silnice I/60  

- směrové úpravy nevyhovujících úseků silnic III/4539 a III/45313 v k.ú. Dolní Skoro-

šice (centrální část) 
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- územní rezerva pro směrovou úpravu silnice III/45313 v k.ú. Petrovice (na vjezdu 

do Petrovic od Skorošic).  

Zapojení silnic III/4539 a III45313 do přeložky silnice I/60 bude řešeno v projektové 

dokumentaci na stavbu přeložky v rámci vymezené zastavitelné plochy dopravní in-

frastruktury – silniční DS č. Z1. Opodstatněnost směrových úprav málo zatížených stá-

vajících silnic III. třídy v řešeném území nebyla prokázána, tyto velkorysé úpravy proto 

nejsou z důvodů prostorových nároků, ochrany přírody a jiných hodnot v území dále 

sledovány. Vyloučeny však nejsou dílčí směrové úpravy (např. lokální rozšíření komu-

nikací, krajnic apod.), které mohou zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy; jejich reali-

zace je možná bez konkrétního vymezení v územním plánu. 

2. Prověřit ostatní dopravní záměry (parkovací a odstavné plochy, garáže, místní a účelové 

komunikace apod.) obsažené v platném územním plánu. 

Ostatní dopravní záměry navržené předchozím územním plánem byly prověřeny, jejich 

vymezení formou samostatných funkčních ploch však bylo v některých případech po-

souzeno jako nadbytečné. V územním plánu jsou ponechány pouze významnější záměry, 

které vyžadují vymezení samostatných funkčních ploch. 

3. Navrhnout rozšíření a úpravy stávající sítě silnic a místních komunikací, které uspokojí 

potřeby navrhovaného územního rozvoje obce a stanovit podmínky pro jejich realizaci 

s dodržením ustanovení ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 Projekto-

vání místních komunikací a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komuni-

kacích – splněno.  

4. Navrhnout podmínky pro realizaci nových parkovacích ploch pro stupeň automobilizace 

1 : 2,5 – splněno. 

5. Respektovat stávající cyklistické trasy a jejich průběh zakreslit do grafické části územního 

plánu. Stanovit podmínky pro vymezení nových cyklistických trasa a samostatných cyk-

listických stezek – splněno. 

6. Stanovit podmínky a opatření pro realizaci budov vyžadujících ochranu před negativními 

účinky hluku a vibrací (budovy související s bydlením, ubytováním, zdravotnictvím 

apod.), které budou situovány na plochách v blízkosti stávajících komunikací nebo jejich 

přeložek, případně v blízkosti dráhy – v blízkosti dráhy nejsou ani stávající ani navržené 

plochy vyžadující ochranu před negativními účinky hluku a vibrací. Přestože z výpočtů 

intenzity hluku na průtahu silnice I/60 vyplývá, že k překračování platných hygienic-

kých limitů nedochází ani v bezprostředním okolí komunikace, a že tedy není nutné 

uplatňovat požadavky na splnění hygienických hlukových limitů, na základě požadavku 

Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatněného v rámci projednání návrhu územního plánu, 

je pro vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby situované v blízkosti silnice I/60 

a její navržené přeložky stanoveno podmíněně přípustné využití – realizace staveb 

pro bydlení a občanské vybavení ve vymezených plochách je přípustná pouze při proká-

zání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z dopravy na silnici I/60 

v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

   

b) Technická infrastruktura 

1. Zachovat stávající způsob zásobování obce pitnou vodou z vlastních zdrojů – splněno. 

2. Navrhnout rozšíření vodovodu pro veřejnou potřebu pro vymezené zastavitelné plochy – 

splněno. 
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3. Provést posouzení stávajících vodních zdrojů a akumulací v obci Skorošice – splněno. 

4. Prověřit záměr vybudování nového vrtu u vodního zdroje Nad Kravínem. 

Splněno, vrt není potřeba budovat. Zdrojem pitné vody je dnes prameniště Na Špičáku, 

které má pro pokrytí potřeby obce Skorošice dostatečnou kapacitu. Vodní zdroje 

Nad Kravínem a Na Kamenné slouží jako záložní. 

5. Provést posouzení tlakových poměrů vody v navrhované síti, dle potřeby vodovod rozdělit 

na tlaková pásma – splněno; přerozdělení tlakových pásem není potřeba, pouze 

pro napojení objektů v ploše Z49 pod kótou 518,5 bude potřeba na zásobní řad osadit 

redukční ventil. 

6. Navrhnout propojení vodovodu ve Skorošicích s vodovodem Lesů ČR v Petrovicích – 

splněno. 

7. Navrhnout přeložku vodovodního řadu procházejícího pod Nýznerovskými rybníky – 

v době zpracování územního plánu byl vodovod již přeložen. 

8. Navrhnout likvidaci splaškových vod v obci. Prověřit možnost vybudování společné ČOV 

pro k. ú. Dolní Skorošice, Horní Skorošice, Tomíkovice, Kobylá nad Vidnávkou v severní 

části k. ú. Kobylá nad Vidnávkou. Navrhnout napojení místní části Nýznerov na ČOV 

Žulová v k. ú. Dolní Skorošice. 

Splněno. V územním plánu je navrženo odkanalizování Dolních Skorošic a východní 

části Horních Skorošic vybudováním splaškové kanalizace, vedené přes Tomíkovice 

a Kobylou nad Vidnavkou a zakončené na ČOV, situované na severním okraji obce 

Kobylá nad Vidnavkou. Napojení Nýznerova na ČOV Žulová je převzato z projektové 

dokumentace Obec Skorošice – m. č. Nýznerov, splašková kanalizace (Recprojekt s.r.o., 

březen 2012). 

9. Likvidaci odpadních vod objektů mimo dosah navrhované kanalizace ponechat stávajícím 

způsobem – akumulací v bezodtokových jímkách, resp. v malých domovních ČOV 

s odtokem vyčištěné vody do vhodného recipientu – splněno. 

10. Vodní toky směrově neupravovat a nenavrhovat jejich zatrubnění – splněno. 

11. Respektovat provozní pásma pro údržbu vodních toků nejvýše v šířce 6 m od břehové 

hrany – vyplývá ze zákona; podrobnost nad rámec řešení územního plánu. 

12. Dbát na ochranu vodních poměrů, erozní odolnost a retenční schopnost krajiny, 

zastavitelné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry 

a kvalita povrchových vod – splněno, rozsah a charakter navržených zastavitelných  

ploch nevytváří předpoklady pro negativní vliv na odtokové poměry ani na kvalitu 

povrchových vod. 

13. V návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravděpodobný vývoj elektrického pří-

konu  s přihlédnutím k rozšíření elektrického vytápění pro 10 % bytů a část objektů dru-

hého bydlení – rozsah předpokládaného elektrického vytápění byl upraven na 15 % 

pro plynofikovanou část obce – Nýznerov, Dolní Skorošice a část Horních Skorošic, 

pro zbývající část Horních Skorošic a pro Petrovice, kde se s plynofikací neuvažuje, je 

odhadován na 30 %. 

14. Na základě bilance elektrického příkonu navrhnout koncepci rozvoje sítě VN 22 kV 

a rozmístění nových trafostanic – splněno. 

15. Navrhnout rozšíření středotlakého plynovodu pro navržené zastavitelné plochy – splněno. 
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16. Problematiku zásobování teplem v nové zástavbě řešit lokálním vytápěním rodinných 

domů a objektů rodinné rekreace a samostatnými kotelnami pro objekty bytových domů, 

občanské vybavenosti a výrobních areálů – splněno v obecné rovině, podrobnost nad rá-

mec územního plánu. 

17. V palivo – energetické bilanci tepelných zdrojů preferovat ekologické spalování pevných 

paliv včetně biomasy (dřevní hmoty), s doplňkovou funkcí solární a elektrické energie 

a podporovat využití obnovitelných zdrojů – splněno v obecné rovině (jako doporučení), 

podrobnost nad rámec územního plánu. 

 

c) Nakládání s odpady  

1. Stávající skládku inertních materiálů v Nýznerově ponechat beze změny, nové plochy 

pro skládky odpadů nenavrhovat. 

Splněno. 

 

d) Veřejná prostranství  

1. Respektovat stávající plochy veřejně přístupné zeleně, zapracovat do územního plánu ná-

vrh nových ploch veřejných prostranství v souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Stávající plochy veřejně přístupné zeleně jsou ponechány beze změny, nové plochy jsou 

navrženy v centrální části obce, v návaznosti na vymezené zastavitelné plochy určené 

pro obytnou výstavbu. 

 

A.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 

A.3.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

1. Při návrhu koncepce rozvoje území obce respektovat republikové priority, stanovené 

v Politice územního rozvoje ČR 2008: 

- 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. 

Veškeré hodnoty území jsou respektovány; v územním plánu jsou stanoveny pod-

mínky prostorového uspořádání pro novou výstavbu tak, aby byl zachován stávající 

charakter i výšková hladina zástavby   

- Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat 

do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opat-

ření. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 

ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekolo-

gických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků pří-

rodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti ven-

kovské krajiny. Vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 

charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

V územním plánu nejsou obsaženy žádné rozvojové záměry, které by mohly výrazně 

ovlivnit charakter krajiny, veškeré zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé návaz-
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nosti na zastavěné území. Významná liniová stavba, přeložka silnice I/60, je přebí-

rána ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Územní systém ekologické 

stability krajiny je v územním plánu jednoznačně vymezen, pro plochy ÚSES jsou 

stanoveny přísné podmínky, umožňující pouze velmi omezený rozsah nových staveb 

(dopravní a technická infrastruktrura). Ochrana krajinného rázu je zajištěna stano-

vením omezujících podmínek využití pro plochy mimo zastavěné území a mimo za-

stavitelné plochy. Pro využití přírodních zdrojů jsou vymezeny plochy těžby nerostů 

NT. 

 

 A.3.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

1. Zapracovat do územního plánu nadregionální a regionální části ÚSES, vymezené v Zása-

dách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění  Aktualizace č. 1: 

- nadregionální biocentrum č. 89 Smolný (okrajově) 

- regionální biocentra č. 400 Stříbrné údolí, 485 Stříbrný potok a OK 7 Kaní hora 

- nadregionální biokoridory K 85 a K 86  

- regionální biokoridor RK 825 (jen okrajově – prochází po severní hranici obce). 

Splněno. 

 

 

 A.3.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

1. Požadavky nejsou stanoveny – bere se na vědomí. 

 

 

A.3.4 Další požadavky 

1. Dbát na ochranu vodních poměrů, erozní odolnost a retenční schopnost krajiny, 

zastavitelné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry 

a kvalita povrchových vod – splněno, rozsah a charakter navržených zastavitelných  

ploch nevytváří předpoklady pro negativní vliv na odtokové poměry ani na kvalitu 

povrchových vod. 

 

1. Respektovat a zapracovat další požadavky, vyplývající z veřejného projednání 

návrhu zadání ÚP 

Krajský úřad Olomouckého kraje (KUOK ) – odbor strategického rozvoje kraje-

oddělení ÚP a SŘ - Krajský úřad OK prostudoval zveřejněný materiál (návrh zadání ÚP 

Skorošice) a dle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje: Požadavky: 

- respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR 

č. 929 ze dne 20. 7. 2009, 

- respektovat Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), vydané Zastupi-

telstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 opatřením obecné povahy, ve znění Aktu-

alizace č. 1 ZÚR OK, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 22. 4. 2011 opatře-

ním obecné povahy č.j. KUOK/28400/2011, které nabylo účinnost 14. 7. 2011, 

- funkční a prostorové využití území koordinovat s platnými územně plánovacími doku-

mentacemi sousedních obcí, 

- respektovat Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, 
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- zohlednit Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje 

(UDI Morava, s.r.o., 12/2004), 

- řešit střety zájmů a problémy v území vyplývající z ÚAP, 

- zohlednit navržené, prověřené a posouzené řešení problémů v území z územních studií 

vložených do evidence územně plánovací činnosti, 

- respektovat požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů na ob-

sahové a formální náležitosti územního plánu, 

- respektovat oprávněné územní požadavky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů, popřípadě výsledky řešení rozporů, 

- respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnu-

tí, 

- koordinovat využití území s ohledem na širší územní vazby, 

- podmínky rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cíli a úkoly územ-

ního plánování s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území 

(§ 18 odst. 4 stavebního zákona), v souladu s vyhodnocením podle ust. § 53 odst. 4 

písm. b) a odst. 5 písm. e) a f) stavebního zákona. 

Většina těchto požadavků je obsažena a vyhodnocena již v předchozích bodech. Sta-

vební zákon a jeho prováděcí vyhlášky jsou respektovány, stejně jako ostatní právní 

předpisy vztahující se k řešení územního plánu. 

 

KUOK-ochrana přírody - Z důvodu výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů nesou-

hlasíme se změnami č. 2, 3, 10 a 12*. U změny č. 12 upozorňujeme na umístění biocentra 

a biokoridorů na ploše, u kterých je nutno dodržet jejich prostupnost a také nutnost zachovat 

prostupnost krajiny. Je třeba dodržet umístění prvků územního systému ekologické stability 

(USES) v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, zejména jejich přede-

psané rozměry a dbát na ochranu lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů 

a rostlin. 

*Poznámka pořizovatele: viz. tabulka v kap. A.1.4, požadavky č. 2, 3, 10, 12. 

Viz vyhodnocení v kap. A.1.4. 

 

KUOK-ochrana zemědělského půdního fondu: Řešení bude v dalším stupni zpracování 

posuzováno a hodnoceno orgánem ochrany ZPF v rozsahu stanoveném v Čl. II Metodického 

pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96, ve vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným v § 4 a 5 

odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, a postupům pod-

le § 3 a § 4 prováděcí vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. 

Bere se na vědomí. 

 

KUOK-lesní hospodářství – pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést 

v textu ÚP. 

Bere se na vědomí. 
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KUOK-ochrana ovzduší –V případě Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny 

Olomouckého kraje upozorňujeme, že v roce 2012 byla zpracována jeho aktualizace. Na str. 

5, bod 24 je citován zákon č. 86/2002 Sb., který byl nahrazen zákonem č. 201/2012 Sb.  

Bere se na vědomí. 

Hasičský záchranný systém Ol. kraje – Doporučujeme při zpracování návrhu zadání územ-

ního plánu města vycházet z analýzy ohrožení regionu stávajícími a očekávanými riziky 

a hledat nové směry v zajištění bezpečného života obyvatel.  

Dopravní infrastrukturu požadujeme řešit i z pohledu bezpečnosti obyvatelstva, které je ohro-

ženo zejména hustotou silničního provozu a přeplněním ulic zaparkovanými vozidly. Totální 

neprůjezdnost pro vozidla zasahujících složek IZS vede k zamezení možnosti poskytnout ne-

zbytnou a státem garantovanou pomoc obyvatelstvu. Stavby nových komunikací včetně úprav 

komunikací stávajících by měly odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu tech-

niky složek integrovaného záchranného systému včetně těžké techniky jednotek požární 

ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektů, kde jsou technickými a právními 

předpisy požadovány. S tímto souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových roz-

vojových plochách, zejména u bytové výstavby.  

V technické infrastruktuře při řešení zásobování vodou požadujeme navrhnout i zásobování 

vodou k hasebním účelům, a to v souladu s příslušnými technickými a právními předpisy. 

V lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odběrných míst, ani z po-

žárních vodovodů, vytvořit podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody (po-

žární nádrže, studny, odběrní místa z vodních ploch atd.).  

Při řešení zásobování plynem doporučujeme řešit návrhy hlavních tras plynovodů i s ohledem 

na bezpečnost občanů. 

Požadavky jsou zčásti nad rámec řešení územního plánu (podrobnost nepříslušející územ-

nímu plánu), zčásti se nevztahují k řešenému území – zástavba v obci je rozvolněná, hustota 

provozu a přeplněnost ulic zaparkovanými vozidly se zde nedá očekávat. Návrh koncepce 

rozšíření vodovodní sítě počítá i s vodou pro požární účely, požární nádrže, studny apod. lze 

budovat v území bez konkrétního vymezení v grafické části územního plánu. 

 

Krajská hygienická stanice Ol. kraje – V souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. se souhlas 

váže na splnění těchto podmínek (zajistí pořizovatel územně plánovací dokumentace): 

1. Při vzniku nových ploch pro sportovní aktivity, lokalit pro bydlení, lokalit pro občanskou 

vybavenost, ploch pro rekreaci v návaznosti na nové plochy pro zemědělskou výrobu, 

podnikání atd., případně navazujících úpravách dopravního systému (prodloužení trasy sil. 

III/4539 do navržené přeložky sil.I/60, nové napojení sil. III/45313 na přeložku sil. I/60) 

v obci (dopravní obslužnost, parkoviště atd.), či odstranění některých dopravních závad 

(směrové úpravy sil. III/4539 a III/45313) může dojít v těchto lokalitách ke změnám zátě-

že obytné zástavby hlukem z dopravy, sportovní, zemědělské, obchodní či výrobní činnos-

ti. Této skutečnosti je třeba věnovat v budoucnu při stavebním řízení zvýšenou pozornost 

s přihlédnutím ke zpracování nových hlukových map a novým výpočtům v hlukových 

studiích. Tuto zátěž je nutno zohlednit a navrhnout účinná protihluková opatření, případně 

stavební plochy pro obytnou zástavbu již nyní vypustit. Zvýšenou pozornost je potřeba 

věnovat rovněž druhu podnikatelské činnosti ve výrobní a smíšené zástavbě ve vztahu 

ke změnám zátěže obytné zástavby možným produkovaným hlukem (nutno navrhnout 

rovněž účinná protihluková opatření, případně stavební plochy pro obytnou zástavbu rov-

něž vypustit-viz § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb.). 
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Pro vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby určené pro obytnou výstavbu a ob-

čanské vybavení a situované v blízkosti silnice I/60 a její navržené přeložky je stanoveno 

podmíněně přípustné využití – realizace staveb pro bydlení a občanské vybavení ve vy-

mezených plochách je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné 

hladiny hluku z dopravy na silnici I/60 v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 

staveb a venkovních prostorech. V plochách smíšených obytných – venkovských SV 

se připouští pouze takové činnosti, které nebudou mít negativní vliv na obytnou zástav-

bu.  

2. Je bezpodmínečně nutno zajistit zásobování pitnou vodou do lokalit pro novou zástavbu, 

zajistit a navrhnout případná nová ochranná pásma vodních zdrojů a respektovat stávající 

(§ 3 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb.). 

Pro navržené zastavitelné plochy je navrženo také rozšíření vodovodu. Ochranná pásma 

vodních zdrojů jsou respektována, nové vodní zdroje se nenavrhují. 

3. Hlučné provozy vymístit mimo obytnou zónu, upřesnit způsob a druh podnikatelské čin-

nosti v návaznosti na obytnou zástavbu (viz § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 na-

řízení vlády č. 272/2011 Sb.). 

Hlučné provozy, které by bylo nutno vymístit z obytné zástavby, se v řešeném území ne-

vyskytují; podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, 

aby byly eliminovány možné negativní vlivy na obytnou zástavbu. 

4. Navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem vysokého napětí, 

léčebných zdrojů, ZPF, lesa, případných dětských zařízení, budov sloužících k tělový-

chovným a rekreačním účelům, průmyslové výroby, zemědělských závodů, školských za-

řízení, budov sloužících k obytným,zdravotnickým a potravinářským účelům, hřbitova 

(viz zák. č.256/2001 Sb. o pohřebnictví - § 17 odst.2), případně pro těžbu nerostných su-

rovin, komunikací, železnice atd. 

Ochranná pásma, která vyplývají ze zákonů, jsou v územním plánu respektována, nová 

ochranná pásma územní plán nenavrhuje. 

 

MěÚ Jeseník-ochrana přírody – připomínky a podmínky: 

Požadavek č. 2 – plochu zmenšit a umístit mimo ÚSES - funkční lokální biokoridor. 

Požadavek č. 7 – plochu pro realizaci záměru umístit mimo ÚSES - lokální biokoridor, 

vedoucí po vodním toku (zachování břehových porostů a vegetace min. 7 m od středu toku) 

Požadavek č. 10 – s umístěním obory v navrženém rozsahu (myšleno rozšíření) z důvodu 

ochrany lokálních prvků ÚSES a zachování volného průchodu krajinou v souladu s platnou 

legislativou v ochraně přírody a krajiny NESOUHLASÍME (nesouhlas byl k návrhu v této 

podobě vydán již v rámci změny č. 2) 

Požadavek č. 11 – stanovit výškový a objemový limit pro tento typ objektu* 

Požadavek č. 12 – stanovit výškový a objemový limit pro tento typ stavby* 

Požadavek č. 15 – stanovit výškový a objemový limit pro tento typ stavby* 

Vyhodnocení jednotlivých požadavků viz předchozí text (kap. A.1.4); pro novou výstavbu 

v plochách zemědělské výroby je stanovena podmínka, že výšková hladina nových staveb 

musí respektovat charakter okolní zástavby. 
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V rámci zadání doporučujeme aktualizovat trasy a funkčnost lokálních prvků ÚSES, převza-

tých z dosud platného ÚPO obce včetně jeho změn – splněno. 

U bytové výstavby a občanského vybavení požadujeme v okrajových částech obce nepovolit 

výstavbu vícepodlažních staveb (bytové domy, hotely, penziony) – splněno, na celém území 

obce je stanovena max. výšková hladina nových staveb, a to v plochách bydlení v rodinných 

domech BI, plochách smíšených obytných – venkovských SV, plochách občanského vyba-

vení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS a plochách občanského vybavení se specific-

kým využitím OX 1 NP a podkroví, v plochách občanského vybavení – komerční zařízení 

OK 2 NP a podkroví. 

Pokud by v rámci zpracování návrhu ÚPO došlo k nejasnostem z hlediska ochrany krajinného 

rázu ve smyslu § 12 odst. 1, je nebytné dohodnout řešení se zdejším orgánem ochrany přírody 

podle § 12 odst. 4 zákona. 

Bere se na vědomí. 

*Poznámka pořizovatele: stanovení výškových a objemových limitů pro objekty je s ohledem 

na novelu stavebního zákona č. 350/2012 a její prováděcí vyhlášky nad rámec územního plá-

nu (lze uplatňovat jen do regulačního plánu apod.). Výškový limit stanovit obecně, případně 

s ohledem na strukturu zástavby. 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny, krajské středisko Olomouc – zasíláme připomínky 

ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Plocha č. 10 – obora, Nesouhlas s rozšířením obory do ploch vymezených jako lokální systém 

ekologické stability. Rozsah obory je opětovně navržen v rozsahu, který nebyl schválen Změ-

nou č. 2. V rámci projednávání této změny byla původně navržená plocha  obory zmenšena,  

aby došlo k dotčeni prvků ÚSES v co nejmenším rozsahu. Opětovné navržení rozšířeni obory 

v návrhu zadání zahrnuje celou plochu lokálního biocentra a přilehlého biokoridoru. Na ploše 

obory se nachází přírodní lesní a luční biotopy (viz data mapování biotopů - přírodní biotopy 

na www.mapy.nature.cz). 

Plocha obory je vymezena v rozsahu dle Změny č. 2 Územního plánu obce Skorošice, 

s drobnou korekcí dle požadavku Lesů ČR.  

Plocha č. 2 – plocha pro výstavbu rodinného domu, upozorňujeme, že plocha zasahuje 

do vymezeného lokálního biokoridoru ÚSES. Vzhledem k tomu, že se plocha nachází mimo 

souvisle zastavené území doporučujeme posoudit s ohledem na § 12 zákona č. 114/92 Sb. 

Plocha pro výstavbu rodinného domu je vymezena v menším rozsahu než byla požadována, 

trasa lokálního biokoridoru je zde upravena.  

Územní systém ekologické stability 

V řešeném území se týká okrajové vymezení NRBC č. 89 Smolný v SV části katastru Dolní 

Skorošice a nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86. 

Upozorňujeme, že v roce 2011 byla provedena aktualizace vrstvy vymezení nadregionálních 

prvků ÚSES Ministerstvem životního prostředí. V řešeném území bylo provedeno upřesnění 

vymezeni NRBC, které je odlišné od hranice vymezené v Zásadách územního rozvoje. Tuto 

změnu doporučujeme zapracovat do ÚP. 

Poskytovatelem vrstvy je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vrstva je předávána obcím 

s rozšířenou působností v rámci aktualizace Územně analytických podkladů a měla by být 

zohledněna v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

http://www.mapy.nature.cz)/
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Požadujeme, aby revize vymezeni, případně nové vymezeni prvků ÚSES všech úrovní byla 

provedena autorizovaným projektantem ÚSES A.3.1 v souladu s ustanovením dle § 2, odst. 3 

a § 4, odst. 3 vyhlášky č. 395/1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Vymezení ÚSES v územním plánu je provedeno autorizovaným projektantem, NRBC 

Smolný je vymezeno podle aktuálních podkladů. 

 

Lesy ČR, lesní správa – nesouhlas se zřízením obory č. 10 tak, jak je zakreslena ve zveřejně-

né mapě, požadujeme, aby hranice této obory byla navržena tak, aby se celá lesní cesta 

„Nad Lukami“ nacházela mimo oboru, viz. zákres. 

Splněno. 

 

ČR-Státní energetická inspekce – ČR–Státní energetická inspekce, při pořizování územně 

plánovací dokumentace, doporučuje aplikovat v regionu zásady stanovené Územní energetic-

kou koncepcí Olomouckého kraje, která je ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, součástí územně plánovací dokumentace 

s výjimkou technických řešení navrhujících umístění staveb a zařízení, tzn. podporovat úspory 

energie, preferovat všechny typy obnovitelných zdrojů (zejména biomasu) a vytvářet územní 

předpoklady pro rozvoj a vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů. Pro lokální zásobování teplem 

a elektřinou zvážit využití kombinované výroby elektřiny a tepla využívající spalování bioma-

sy.  

Uvedeno pouze jako doporučení v Odůvodnění; podrobnosti nad rámec územního plánu. 

Z hlediska ochrany zájmů dle zákona č. 458/2000 Sb., upozorňuje ČR-Státní energetická in-

spekce na „Přechodná ustanovení“ v § 98 odst. 2 a 3 tohoto zákona a z něho vyplývající po-

vinnosti dodržování ochranných a bezpečnostních pásem stanovených podle dosavadních 

právních předpisů (ochranná a bezpečnostní pásma stanovená podle právních předpisů před 

účinností zákona č. 458/2000 Sb. se nemění po nabytí účinnosti tohoto zákona). V souladu 

s těmito ustanoveními je nutno stanovovat velikost prostoru vymezujícího ochranná pásma 

v elektroenergetice a bezpečnostní pásma plynových zařízení. 

Ochranná pásma vyplývající ze zákona jsou respektována. 

 

Ministerstvo dopravy – z rozvojových záměrů silniční infrastruktury zasahuje do správního 

území obce koridor pro výhledovou přeložku silnice 1/60. Požadujeme vymezit a respektovat 

v souladu s ZUR* jako VPS, do tohoto koridoru nelze umisťovat žádné návrhové plochy.  

Respektovat ochranné pásmo dráhy. 

*Poznámka pořizovatele: plochu koridoru přeložky 1/60 vymezit v menším rozsahu než 

v ZUR, vzhledem k tomu, že šíře 400 m dle ZUR je pro obec silně omezující a že navazující 

obec Vlčice má koridor řešen v celkové šíři 100 m (soulad se stanoviskem MD). Plochu kori-

doru zakreslit jen s osou přeložky a bez technického řešení. Do plochy koridoru neumisťovat 

zastavitelné plochy, pro stávající plochy v koridoru stanovit podmínky využití. 

Splněno, koridor pro přeložku silnice I/60 je vymezen jako zastavitelná plocha dopravní 

infrastruktury – silniční DS č. Z1, v šířce 200 m, s mírným zúžením při průchodu zastavě-

nou částí obce. Technické řešení přeložky není navrženo.  

Ochranné pásmo dráhy je respektováno.  
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Ředitelství silnic a dálnic ČR – K návrhu zadání územního plánu máme následující připo-

mínky:  

V ochranném pásmu stávající silnice I/60 nevymezovat nově rozvojové nebo přestavbové 

plochy, které umožňují umístění objektů a zařízení, podléhající ochraně před nadlimitním 

hlukem z provozu silniční dopravy (např. plochy pro bydlení, sport, rekreaci, školské a zdra-

votnické zařízení apod.). Podle § 30 zákona č. 13/1997 Sb. - Zákona o pozemních komunika-

cích respektovat ochranná pásma (šířka ochranného pásma u silnic l. třídy je 50m od osy ko-

munikace na obě strany). Týká se to zejména nového požadavku pro zapracování do územní-

ho plánu č. 3. - výstavba rodinného domu a plochy tělovýchovných a sportovních zařízení 

zasahující do ochranného pásma. V případě těchto ploch požadujeme, aby byly v rámci pro-

jektové přípravy odsouhlaseny hygienikem a posouzeny z hlediska vlivů z provozu dopravy 

(zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období min. 30 let tj. aby nebyly překročeny 

hygienické limity, vyplývající z Nařízení vlády č. 272/2011Sb., v platném znění. Pro určení 

hlukových pásem uvádíme intenzity dopravy na silnici I/60 v zájmové oblasti v roce 2010. 

Jedná se o úsek č. 7-3426, kde bylo nasčítáno 1070 voz./24h, podrobnější informace jsou 

k dispozici na www.rsd.cz. 

V ochranném pásmu stávající silnice I/60 jsou vymezeny čtyři zastavitelné plochy – plocha 

č. Z4 je určena pro výrobu a skladování, plochy č. P1 a P2 pro občanské vybavení komerč-

ního typu (jde o plochy přestavby), plocha č. Z11 pro obytnou výstavbu. Pro plochy obytné 

výstavby a občanského vybavení je stanoveno podmíněně přípustné využití – realizace sta-

veb pro bydlení a občanské vybavení ve vymezených plochách je přípustná pouze při proká-

zání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z dopravy na silnici I/60 

v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Případná 

opatření proti negativním vlivům z dopravy budou řešena na náklady investora výstavby 

v daných lokalitách.    

Respektovat navržený koridor pro přeložku silnice I/60 uvedený v ZÚR OK. Záměr je nutné 

zařadit v ÚP do veřejné prospěšných staveb v souladu se ZÚR OK. Vzhledem k tomu, že tra-

sa budoucí přeložky není stabilizována a bude upřesněna teprve v dalších stupních PD, musí 

být koridor vymezen v dostatečné šíři, aby nebylo v budoucnu nutné pořizovat změny ÚPD - 

týká se to např. nových požadavků pro zapracování do územního plánu č. 1, 4, 5 a 6. Koridor 

musí být vymezen tak, aby obsahoval obě variantní řešení na území obce. Koridor je nutné 

vymezit jako návrhovou plochu, tzn. že v něm nesmí být vymezeny žádné jiné návrhové ani 

stavové plochy. 

Koridor pro přeložku silnice I/60 je vymezen jako zastavitelná plocha dopravní infrastruk-

tury – silniční DS č. Z1, v šířce 200 m, s mírným zúžením při průchodu zastavěnou částí 

obce. V této vymezené ploše se připouští pouze realizace staveb souvisejících s dopravní 

funkcí plochy.  

V blízkosti koridoru nevymezovat rozvojové a přestavbové plochy, jejichž funkční využití 

umožňuje umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hlukové limity v chráněných 

a venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Provoz dopravy na sil-

nici I. třídy I/60 bude zdrojem negativních vlivů (hluku, imisí, vibrací). 

V blízkosti koridoru je vymezena pouze jedna zastavitelná plocha, jejíž funkční využití 

umožňuje umístění objektů, které je nutno chránit před negativními vlivy dopravy – plocha 

smíšená obytná – venkovská SV č. Z13. Pro tuto plochu je stanoveno podmíněně přípustné 

využití – realizace staveb pro bydlení v zastavitelných plochách č. Z11 a Z13 je přípustná 

pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z dopravy na přelož-

ce silnice I/60 v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních               

prostorech. 

http://www.rsd.cz/
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Respektovat naše vyjádření zn. 002562/11300/2012 ze dne 20. července 2012 týkající se 

stavby hnojiště (požadavek pro zapracování do územního plánu č.9, pare. č. 1337) – tuto 

stavbu lze akceptovat pouze jako stavbu dočasnou na dobu určitou, s platností stavebního 

povolení do 31. 12. 2022. 

Plocha pro výstavbu polního hnojiště je vymezena mimo plochu navržené přeložky.  

Respektovat naše vyjádření zn. 003301/11300/2012 ze dne 10. září 2012 týkající se staveb 

na pozemcích parc.č. 957/2 a 958/2 (požadavek pro zapracování do územního plánu č.6) – 

tyto stavby lze akceptovat pouze jako stavby dočasné na dobu určitou, s platností stavebního 

povolení do 31.12.2022. 

Tyto podrobnosti jsou nad rámec řešení územního plánu. 

V případě výstavby v ochranném pásmu silnice je nutné postupovat podle § 32 – Zákona 

o pozemních komunikacích, tj. požádat o souhlas s využitím ochranného pásma příslušný 

silniční správní úřad. Podle § 40 tohoto zákona je tímto úřadem v tomto případě Krajský úřad 

Olomouckého kraje. 

Bere se na vědomí, vyplývá ze zákona. 

Obecně k navrhovaným lokalitám uvádíme, že při návrhu jejich dopravních připojení je nutné 

postupovat v souladu s § 12 „Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím 

a místním komunikacím" a v případě návrhu nových místních komunikací s § 11 „Podmínky 

pro vzájemné připojování pozemních komunikací" vyhlášky MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou 

se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. 

Bere se na vědomí, vyplývá ze zákona. 

Při návrhu připojení návrhových ploch umístěných u silnice I/60 požadujeme využít stávající 

silnice nižších tříd a místní komunikace, aby nedocházelo ke zvyšování počtu sjezdů a samo-

statných sjezdů ze silnice l. třídy. V případě, že není možné jiné připojení než ze silnice I/60, 

je nutné návrh připojení projednat s ŘSD ČR, Odborem přípravy staveb Brno. Toto je povin-

nost stavebníka/investora, připomínka se netýká pořizovatele. 

Konkrétní připojení návrhových ploch na silnici I/60 není v územním plánu řešeno, bude 

obsahem podrobnější projektové dokumentace.  

Úpravy silnic v zastavěném a zastavitelném území je nutné provádět v odpovídající funkční 

skupině a typu dle zásad ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikaci", v jejich platném 

znění. 

Bere se na vědomí, vyplývá z platných norem. 

Úpravy silnic mimo zastavěné území je nutné provádět dle ČSN 736101 „Projektování silnic 

a dálnic". Při návrhu nových místních komunikací je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 

6110 "Projektování místních komunikací" a ČSN 73 6102 "Projektování křižovatek na po-

zemních komunikacích", a to vždy v jejich aktuálním znění. 

Bere se na vědomí, vyplývá z platných norem. 

Silnice II. a III. třídy vedoucí územím obce jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje.  

Bere se na vědomí. 
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Správa železniční dopravní cesty – Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury 

vám dáváme následující vyjádření: Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná 

železniční trať č. 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, která je ve smyslu § 3 zákona 

č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyčleněna z kategorie dráhy celostátní jako regionální. 

Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 

V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy po-

žadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, 

do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni pro-

jektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráně-

ných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

Ochranné pásmo dráhy je respektováno, žádné rozvojové ani přestavbové lokality v něm 

nejsou navrženy, s výjimkou plochy pro výstavbu ČOV. 

  

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, obdrželo Vaše ozná-

mení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce Skorošice, spolu se žádostí 

o stanovisko.  

Za státní správu geologie sdělujeme, že na katastrálním území obce byla ověřena uvedená 

výhradní ložiska nerostných surovin, která jsou ve vlastnictví České republiky:  

ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Petrovice (Skorošice) (číslo 

ložiska B3 183 300). Pro ložisko bylo stanoveno chráněné ložiskové území (CHLÚ) Skoroši-

ce I a dobývací prostor (DP) Skorošice II.  

ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Dolní Skorošice – Chlumec 

(číslo ložiska B3 044 101) se stanoveným DP a CHLÚ Dolní Skorošice.  

ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Dol. Skorošice (Žulová 601) 

(číslo ložiska B3. 103 600) se stanoveným DP Skorošice I, který je současně CHLÚ.  

ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu D.Skorošice – Tomíkovice (čís-

lo ložiska B 3 044 100).  

ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Hor. Skorošice – Petrův Dvůr 

(číslo ložiska B3 203 000) se stanoveným CHLÚ Horní Skorošice.  

 

Zákresy výše uvedených ložisek nerostných surovin (územně analytické podklady ve smyslu 

příslušných ustanovení stavebního zákona) jsou uvedeny v Mapách ložiskové ochrany, které 

zpracovala Česká geologická služba. V souladu s ustanovením § 13 zákona č. 62/1988 Sb., 

v platném znění, jsou považovány za území se zvláštními podmínkami geologické stavby 

a z ustanovení § 15 - 19 horního zákona se na ně vztahuje územní ochrana. Za předpokladu 

zajištění územní ochrany výše uvedených výhradních ložisek nemáme na tomto úseku státní 

správy k předloženému návrhu zadání ÚP připomínky.  

Výhradní ložiska a dobývací prostory nerostných surovin jsou v územním plánu vyznačeny 

a respektovány. 

Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půd-

ního fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, 

v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud 

bude předmětem řešení návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postu-

povat podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Kraj-

ský úřad Olomouckého kraje povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 

Bere se na vědomí. 
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ČEZ Distribuce, a.s. – Z hlediska oblasti energetiky a zájmů společnosti ČEZ Distribuce, 

a. s. jako vlastník a provozovatel distribuční soustavy požadujeme, aby územní plán řešil tyto 

požadavky a respektoval uvedené podmínky, viz: zákres, 

- v  dotčeném území se nachází distribuční zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (vede-

ní VN 22 kV, trafostanice 22/0,4 kV, vedení NN 0,4 kV), která jsou chráněna ochranným 

pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. a technickými normami. Prostorové a funkční uspo-

řádání území musí respektovat stávající i nově navržená energetická zařízení a jejich 

ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. a minimální bezpečnostní vzdálenosti dle 

platných právních předpisů a norem. Udělení výjimky z ochranných pásem ze zákona není 

možné. 

- případné  vynucené   přeložky  energetického  zařízeni   budou   řešeny  ve  smyslu  záko-

na č. 458/2000 Sb. 

- nové distribuční zařízení  pro  novou  zástavbu  musí  být realizováno ve smyslu  zákona 

č. 458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek v platném znění. 

Veškeré tyto požadavky vyplývají ze zákona a jsou v územním plánu respektovány.  

- veškeré záměry a požadavky na připojení a zajištění příkonu pro nová odběrná místa 

či na zvýšení příkonu stávajících odběrných míst, nová distribuční zařízení potřebná 

pro novou zástavbu a případné vynucené přeložky distribučního zařízení požadujeme 

v průběhu zpracování jednotlivých stupňů ÚP dokumentace samostatně alespoň rámcově 

projednat. 

- územní požadavky v řešeném území vyplynou z navrženého způsobu řešení zásobování 

území el. energií 

- výsledek samostatného projednání poté požadujeme do dokumentace ÚP zapracovat. Je 

nezbytné, aby zpracovatel ÚP navrženou koncepci a navržené trasy a umístění energetic-

kého zařízení, jak v případě přeložek zařízení DS, tak v případě nového distribučního za-

řízení pro připojení nových OM, nejprve konzultoval a rámcově projednal s příslušným 

zástupcem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a poté výsledek projednání do ÚP zapracoval. 

Způsob projednání územního plánu stanoví stavební zákon. 

- požadujeme v části, která se týká využití ploch technické infrastruktury, do přípustného 

využití zapracovat stavby a zařízení jako jsou trafostanice a elektrické distribuční vedení 

a v části, která se týká vymezení veřejně prospěšných staveb, zapracovat energetické dis-

tribuční zařízení. 

- v souladu s vyhláškou č.  501/2006 Sb.,  §10 požadujeme řešit pro navrhované plochy 

i koridory pro vedení VN 22 kV a umístění trafostanic. Dle zákona č. 458/2000 Sb. 

v platném znění, §2, odst. 2 jsou tato zařízení součástí distribuční soustavy a slouží k za-

jištění distribuce elektřiny na vymezeném území ČR. Distribuční soustava je zřizována 

a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto důvodu se jedná o veřejně prospěšné stavby. 

Proto požadujeme, aby uvedená zařízení byla v ÚP obce uvedena jak v textové, tak i vý-

kresové části jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit. 

- požadujeme, aby grafická část územního plánu obsahovala i hlavní výkres, obsahující 

mimo jiné i koncepci veřejné infrastruktury v oblasti elektroenergetiky včetně vymezení 

ploch a koridorů pro elektroenergetickou technickou infrastrukturu (bez ohledu na napě-

ťovou hladinu daného zařízení), a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 
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v němž budou vymezeny plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby z oblasti elek-

troenergetiky 

- v řešeném území požadujeme územní prostory nutné pro zajištění bezpečného a spolehli-

vého provozu energetického zařízení, pro odstraňování poruch, pro zajištění oprav, údrž-

by, rekonstrukce a rozvoje energetického zařízení, tzn. činností vyplývajících z ustanovení 

zákona č. 458/2000 Sb. 

Součástí územního plánu je i konkrétní návrh rozšíření sítě VN a návrh nových trafo-

stanic; pro navržená vedení VN a pro navržené trafostanice nejsou v územním plánu 

vymezeny plochy ani koridory, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

umožňují výstavbu těchto zařízení prakticky ve všech plochách, s omezením v plochách 

přírodních NP. Koncepce rozvoje technické infrastruktury je obsažena v samostatném 

výkrese č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury.  

Pro plochy technické infrastruktury TI jsou stavby sítí a zařízení technické infrastruk-

tury hlavním využitím. 

V souladu s metodickými pokyny pro zpracování územních plánů navržená energetická 

distibuční zařízení nejsou jako veřejně prospěšné stavby vymezena – pro sítě technické 

infrastruktury se veřejně prospěšné stavby nevymezují, s výjimkou nadřazených záměrů 

obsažených v Zásadách územního rozvoje. 

- další připomínky: 

- parc. č. 190/2 v k.ú. Dolní Skorošice pro výstavbu víceúčelového hřiště nelze vyhledat – 

jde o část pozemku parc. č. 190  

- do textů i grafické části doplnit názvy místních částí, kterých se daný požadavek týká 

(např. Nýznerov, Sedm Lánů apod.) – pro zpracování územního plánu bezpředmětné, 

vztahuje se k textu zadání 

- na základě bilance elektrického příkonu projednat koncepci rozvoje sítě VN 22 kV a roz-

místění nových trafostanic. Pro připojení ploch určených k výstavbě RD (požadavek č. 1, 

2, 4, 5) bude nutno vybudovat nové zařízení distribuční soustavy. Návrh trasy venkovního 

vedení VN 22 kV a umístění nové stožárové trafostanice 22/0,4 kV pro plochy s výstav-

bou RD je uveden na přiložených situacích. 

Zapracováno do územního plánu dle poskytnutých podkladů. 

 

RWE GasNet. s.r.o. – respektovat a zakreslit stávající a nově navržená plynárenská zařízení 

včetně ochranných a bezpečnostních pásem, viz. zákres. 

Splněno. 

 

T-Mobile, a.s. – respektovat Základnové stanice a MW spoje, viz. zákres. 

Splněno. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – neohrozit vytěžitelnost zásob – dříve těženého výhrad-

ního ložiska kamene č. 3 044100 Dolní Skorošice-Tomíkovice, pokrytého dobývacím prosto-

rem Tomíkovice, dříve těženého výhradního ložiska kamene č.3 044100 Dolní Skorošice-

Chlumec, pokrytého dobývacím prostorem a CHLÚ Dolní Skorošice, dříve těženého výhrad-

ního ložiska kamene č. 3 103500 Žulová (Skorošice-Nýznerov) pokrytého dobývacím prosto-

rem Skorošice (Žulová 028), těženého ložiska kamene č. 3 103600 Dolní Skorošice (Žulová 
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601) pokrytého dobývacím prostorem Skorošice I (Žulová 21), dosud netěženého ložiska ka-

mene č. 3 183300 Petrovice (Skorošice) pokrytého dobývacím prostorem Petrovice II, a chrá-

něným ložiskovým územím Petrovice I., dříve těženého výhradního ložiska kamene č.3 

203000 Horní Skorošice-Petrův Dvůr chráněným ložiskovým územím Horní Skorošice 

Veškerá výhradní ložiska i dobývací prostory jsou v územním plánu respektovány, nejsou 

v nich navrhovány žádné zastavitelné plochy ani jiné záměry, které by mohly ohrozit vytěži-

telnost zásob. 

 

Obvodní báňský úřad – respektovat stávající dobývací prostory stanovené dle ustanovení 

§ 27 odst. 1 zákona a to:  

- evid. č. 7 0007 s názvem Dolní Skorošice I, s těžbou ložiska žuly pro hrubou a ušlechtilou 

výrobu, stanovený pro organizací Lucky CS GOLD s.r.o. se sídlem v Havířově, která je 

současně správcem dobývacího prostoru, 

- evid. č. 7 0006 s názvem Skorošice (Žulová 028), s ukončenou těžbou ložiska žuly 

pro kamenickou výrobu, stanovený pro organizací Slezský kámen, a. s. se sídlem v Jese-

níku, která je současně správcem dobývacího prostoru,  

- evid. č. 7 1024 s názvem Tomíkovice, se zastavenou těžbou ložiska žuly, stanovený 

pro organizací Slezský kámen, a. s. se sídlem v Jeseníku, která je současně správcem do-

bývacího prostoru, 

- evid. č. 7 1060 s názvem Dolní Skorošice, se zastavenou těžbou ložiska žuly, stanovený 

pro organizací OLZ, a. s. se sídlem v Olomouci, která je současně správcem dobývacího 

prostoru, 

- evid. č. 7 1099 s názvem Petrovice II , s těžbou ložiska kamene pro hrubou a ušlechtilou 

výrobu, stanovený pro organizací JAGOS spol. s r.o. se sídlem v Žulové, která je součas-

ně správcem dobývacího prostoru. 

V územním plánu je nutné tyto dobývací prostory respektovat, neboť stanovení dobývacího 

prostoru dle ustanovení § 27 odst. 6 horního zákona je i rozhodnutím o využití území v rozsa-

hu jeho vymezení na povrchu. Tuto skutečnost je nutno vhodnou formou uvést v textové části 

územního plánu obce Skorošice a současně vyznačit tyto DP v mapových přílohách tohoto 

návrhu v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 horního zákona. 

Dále zdejší úřad upozorňuje, že dle Mapy ložiskové ochrany Olomoucký kraj, vydané MŽP 

Českou geologickou službou - Geofondem ČR v 06/2012 se v uvedené oblasti nachází chrá-

něné ložiskové území č. 044410000 s názvem Dolní Skorošice a chráněné ložiskové území 

č. 18330000 s názvem Petrovice I, o kterých platí totéž co u uvedených dobývacích prostorů.  

Veškeré dobývací prostory jsou v územním plánu respektovány; plochy probíhající těžby 

v kamenolomu pod Borovým vrchem a připravované těžby v Petrovicích jsou vymezeny jako 

plochy těžby nerostů NT. V ostatních dobývacích prostorech byla těžba ukončena. 

 

Česká geologická služba, správa oblastních geologů – V kap. A. Požadavky na základní 

koncepci rozvoje území obce jsou v seznamu pod č. 26 uvedena výhradní ložiska, dobývací 

prostory (DP) a chráněná ložisková území (CHLU). Je nutno doplnit a opravit následující: 

U ložiska B3 183300 Petrovice (Skorošice) existuje ještě druhé těleso (B3 18330002). Ložis-

ko B3 3044101 Dolní Skorošice-Chlumec má mít správně číslo B3 044101. 
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V seznamu by měla být uvedena též evidovaná ložiska nevyhrazených nerostů a prognózní 

zdroje: 

D3 048800 Skorošice-Petrovice-Dvorce (SK) 

D5 271700 Dolní Skorošice - lom Jašek (KA) - 2 tělesa 

D3 024200 Petrovice u Skorošic (SK) - 3 tělesa 

D3 169400 Hraničná-Petrovice (SK) 

Q9 407500 Vápenná-Zelený (KA, SK) 

Q9 407600 Vápenná-Zelený-jih (KA, SK) 

Q9 081000 Nýznerov (SK) 

Q9 080600 Skorošice (SK) 

Q9 081500 Žulová-pravý břeh Vidnávky (SK) 

Q9 080400 Skorošice-Tomíkovice (KA) 

K významným geologickým lokalitám v kap. A Požadavky na základní koncepci rozvoje je 

v odstavci č. 28 nutno doplnit lokality Stříbrník (Nýznerov; ID 601), Chlum 776 m jižně 

od Kamenné u Skorošic (ID 602), Hraničná – důl Fe (ID 608) a Kaní hora (ID 805). 

Je doplněno. 

 

Povodí Odry, s.p. – V POP Odry byla na území Skorošic navržena úprava Skorošického po-

toka v km 4,8 až 6,7 (viz příloha). Toto opatření požadujeme prověřit a zapracovat do ÚP, 

informace o úpravě Skorošického potoka je třeba si vyžádat u jeho správce – Lesů ČR. Mezi  

limity pro využití území požadujeme uvést informaci  o záplavovém území Vidnavky.  

Dle informace správce toku je tato úprava již provedena, v grafické části územního plánu 

se neprojeví; záplavové území Vidnavky je v územním plánu uvedeno a zakresleno.  

 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich vyu-

žití 

1. Vymezit územní rezervu pro vedení vysokotlakého plynovodu dle Územní studie VTL 

(E15) Žulová – Javorník (Stavoprojekt a.s. Olomouc, 1/2012). 

Splněno, vymezeno jako koridor územní rezervy. 

 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

1. Vymezit v územním plánu veřejně prospěšné stavby (stavby pro veřejnou dopravní a tech-

nickou infrastrukturu), veřejně prospěšná opatření (opatření nestavební povahy, sloužící 

ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního a kulturního bohatství) 

a asanace.   

Splněno. 

 

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. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území bude vyžadovat, vymezit 

v územním plánu plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
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podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením doho-

dy o parcelaci. 

Navržená urbanistická koncepce nevyžaduje vymezení plocha ani koridorů, pro které je 

nutno zpracovat regulační plán, územní studii nebo dohodu o parcelaci. 

 

E. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

1. Požadavek není stanoven. 

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 bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánová-

ní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími vyhláškami (vy-

hláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumen-

taci  a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., 

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozděj-

ších předpisů). 

Splněno. 

2. Elaborát územního plánu Skorošice bude mít dvě části:  

 I. Návrh územního plánu  

 II. Odůvodnění územního plánu  

I. Návrh územního plánu bude obsahovat:  

I.A Textovou a tabulkovou část  

II.B Grafickou část:  

 1. Výkres základního členění území           1 : 5000 

 2. Hlavní výkres                  1 : 5000 

 3. Výkres dopravy                1 : 5000 

 4. Výkres vodního hospodářství            1 : 5000 

 5. Výkres energetiky a spojů             1 : 5000 

 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1 : 5000  

II. Odůvodnění územního plánu bude obsahovat:  

I.A Textovou a tabulkovou část  

II.B Grafickou část  

 7. Koordinační výkres                1 : 5000 

 8. Výkres přepokládaných záborů půdního fondu       1 : 5000  

9. Výkres širších vztahů              1 : 50 000 

Koncepce rozvoje vodního hospodářství a energetiky je sloučena do společného výkresu 

č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury. 

3. Územní plán Skorošice bude předán: 

- v tištěné formě – ve fázi Návrh ve 2-3 vyhotoveních, čistopis územního plánu po vy-

dání ve 4 vyhotoveních 
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- ve dvou vyhotoveních na CD nosiči: grafická část ve formátech shp a pdf, textová část 

ve formátech doc, xls a pdf. 

Grafická část bude odpovídat požadavkům Metodiky digitálního zpracování územně plá-

novací dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datový model-metodika MINIS 2.2 digitální 

zpracování ÚPD. 

Splněno. 

 

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 

Do řešeného území zasahuje Evropsky významná lokalita Rychlebské hory-Sokolský hřbet, 

Evropsky významná lokalita Lánský luh.  

Návrhy záměrů, které zadání ÚP přebírá z platného územního plánu a které podléhají po-

souzení, již byly posuzovány při jejich vymezení. Nové záměry, uvedené v tabulce pod č. 1 

až 17 nezasahují do uvedených Evropských lokalit a nijak na ně nebudou mít vliv.  

Nepředpokládá se, že by územní plán bylo nutné posoudit z hlediska vlivů na životní pro-

středí a vlivů na udržitelný rozvoj území. 

KUOK ŽP - Posuzování vlivu na životní prostředí: Z posouzení obsahu návrhu zadání, 

na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

a vyjádření věcně příslušných oddělení Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, provedl krajský úřad, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního 

zákona, posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí podle § 10i 

odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, s následujícím závěrem: „územní 

plánu – Skorošice“ není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní 

prostředí. Zdůvodnění viz. stanovisko. 

Bere se na vědomí. 

 

 Úpravy návrhu po společném jednání 

     Pokyny pořizovatele na úpravu návrhu Územního plánu Skorošice na základě stanovisek 

a připomínek uplatněných při projednání návrhu územního plánu dle § 50 stavebního zákona 

jsou splněny takto:  

Úprava ÚP dle stanovisek DO: 

1.   Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – stano-

visko (č.j. KUOK 32095/2014 ze dne 1.4.2014, uprav. stanovisko – KUOK 98574/2014 

ze dne 29.10.2014) 

1. Ochrana přírody  

 Plocha Z10, Z12 – dohoda s Ing. Kovaříkovou, ponechat v ÚP – bere se na vědomí, 

ponecháno v ÚP. 

 Plocha Z38, Z39 (Horní Skorošice)  - plochy smíšené obytné venkovské SV – dle doho-

dy s Ing. Kovaříkovou bylo provedeno místní šetření z hlediska výskytu rostlin a živo-
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čichů a byla dohodnuta úprava rozsahu ploch – upravit velikost plochy dle přiloženého 

zákresu – splněno.  

 Plocha K5 – plochy obory NO – na území obory se nachází lokální biokoridor. Úprava 

biokoridoru byla projednána s MěÚ Jeseník – odborem ŽP – ochrana přírody, byla na-

vržena nová trasa biokoridoru mimo území navrhované obory – upravit dle dohody. Po-

žadavek prostupnosti obory pro pěší – do podmínek pro využití ploch s rozdílným způ-

sobem využití – Textová část – kapitola F.3 – tab. č.20 – Plochy obory NO doplnit: 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany kraj. rázu:  

   - musí být zajištěna průchodnost oborou pro pěší – splněno.  

 Plocha Z36, Z37, Z49 – požadavek provedení biologického hodnocení lokality před vy-

dáním územního rozhodnutí je podrobnost, která není řešena územním plánem, požada-

vek nutno uplatnit v dalších stupních dokumentace, např. v územním řízení – bere se na 

vědomí, netýká se územního plánu.  

2. Ochrana zemědělského půdního fondu – Vyhověno.  

 Textová část výroku kap. č. F.3 „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití“, tab. č. 24 Plochy zemědělské – upravit dle požadavků, do nepřípustného vyu-

žití plochy doplnit požadované stavby z výčtu § 18 odst.5 stavebního zákona – splněno. 

 U ploch Z4 a Z49 stanovit etapizaci zástavby – splněno. 

 

2.  Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje kraje – odd. ÚP – 

vyjádření (č.j. KUOK 23727/2014 ze dne 6.3.2014) 

1. Podmínky využití pro plochy VS a VP doplnit  tak, aby nepřipouštěly výstavbu větrných 

elektráren – splněno.  

2. Do textové části návrhu ÚP doplnit RC 400 Stříbrné údolí a RC 485 Stříbrný potok 

ze ZÚR OK – splněno. 

3. Do seznamu dokumentů doplnit – Územní studii kulturních krajinných oblastí KKO1 – 

KKO11 na území Olomouckého kraje (LÖW & spol. s r.o., Brno, 2010) – splněno. 

4. Doplnit do výkresu širších vztahů – územní rezerva pro VTL plynovod Javorník – Žulová; 

návrhy kanalizačních sběračů: místní část Nýznerov – kanalizace Žulová – ČOV Skoroši-

ce, Dolní Skorošice a východní část Horních Skorošic do ČOV Kobylá nad Vidnavkou; lo-

kální ÚSES; VN 22 kV; zásobovací vodovodní řady – splněno. 

 

3.  Městský Jeseník, Odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody – vyjádření     

(č.j. MJ/06460/2014/02/OŽP-Do ze dne 26.3.2014, doplňující stanovisko – 

MJ/51644/2014/02/OŽP-Do ze dne 19.11.2014) 

1. Vypustit  plochu Z3  z návrhu ÚP – splněno, plocha je vypuštěna. 

2. Pro plochu Z49 stanovit etapizaci – splněno. 

3. Provést změnu návrhu průběhu lokálních biokoridorů mimo vymezený prostor navrhova-

né obory K5 – konzultováno ing. Doneeovou se zpracovatelem ÚSES ing. Šiřinou – 

upraveno na základě konzultace. 
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4. Všechny prvky ÚSES prověřit a opravit tak, aby navazovaly na vymezené ÚSES v již 

schválených územních plánech sousedních obcí – Vlčice a Uhelná – splněno, návaznosti 

ÚSES jsou doplněny.  

5. Do ploch přírodních NP jsou zařazeny všechny nadregionální a regionální prvky ÚSES a 

lokální biocentra. Dle §16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o všeobecných požadavcích na vyu-

žívání území jsou do ploch přírodních zahrnovány zpravidla pozemky biocenter, nikoliv 

však biokoridorů – provedena úprava, jako plochy přírodní jsou vymezena pouze biocen-

tra ÚSES, biokoridory jsou z ploch přírodních vypuštěny.  

6. Do VPO zařadit i lokální biokoridory vymezené jako nefunkční – splněno. 

7. Do podmínek pro využití  ploch s rozdílným způsoben využití – pro plochy VZ, VP a VD 

doplnit výškové regulativy formulací – „výšková hladina bude respektovat charakter 

okolní zástavby“ – splněno. 

8. Do všeobecných podmínek pro využití ploch F.3 doplnit přednostní umísťování energe-

tických vedení zemním kabelem – splněno, ale doplněno (dle názoru zpracovavatele 

vhodněji) do kap. D.2.2 Energetika, elektronické komunikace. 

9. Podmínky pro využití  ploch s rozdílným způsobem využití – NP, NL, NS, NZ a VV do-

plnit dle dohody – splněno.  

10. Tabulku č. 29 NO pro plochu obory upravit tak, aby hlavním využitím byl chov oborní 

zvěře a stavby související s provozem obory byly uvedeny jako přípustné využití – splně-

no. 

 

Úprava ÚP dle připomínek ostatních subjektů: 

4.  Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření ( č.j. 000549/11300/2014 ze dne 13.3.2014) 

1. Plocha Z13 – podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití – tabulka č. 2 – BI – 

bude doplněno podmínečně přípustné využití – „v dalším stupni PD budou objekty posou-

zeny z hlediska negativního vlivu budoucí dopravy přeložky I/60“ – splněno, s drobnou 

úpravou formulace textu. 

2. Plocha Z11 – podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití – tabulka č. 2 – BI – 

bude doplněno do podmínečně přípustného využití – „v dalším stupni PD bude prokázáno 

nepřekročení hlukových limitů“ splněno, s drobnou úpravou formulace textu. 

3. Plochy P1, P2 – podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití – tabulka č. 7 – OK 

– bude doplněno podmínečně přípustné využití – „v dalším stupni PD bude prokázáno ne-

překročení hlukových limitů“ splněno, s drobnou úpravou formulace textu. 

4. Plochy Z4 – podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití – tabulka č. 20 – VP – 

bude doplněno podmínečně přípustné využití – „v dalším stupni PD bude prokázáno ne-

překročení hlukových limitů“ – nesplněno, pro plochy průmyslové výroby je požadavek 

na dodržení hlukových limitů z dopravy bezpředmětný. 

5. Ve vyřízení ŘDS – odůvodnění str. 32 – dopsat text „Opatření budou řešena na náklady 

investora výstavby v daných lokalitách“ – splněno. 
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5.  Česká geologická služba (CGS), Správa oblastních geologů – vyjádření ( č.j. ČGS- 

441/14/0233*SOG-441/086/2014 ze dne 3.3.2014) 

1. Text – do kapitoly B2 přidat text – nutno respektovat ochranu nerostných surovin – spl-

něno. 

2. Do seznamu citovaných vyhlášek a zákonů doplnit zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích, ve znění pozdějších předpisů – splněno. 

3. Čísla ložisek jsou uvedena tak, jak je uvedeno v ÚAP a souhlasí s údaji na portálu 

www.geology.cz – bere se na vědomí.  

4. Do kapitoly E.1 doplnit geologickou charakteristiku – splněno. 

5. Plochy dobývacích prostorů 71024, 71060 a 71099 zakreslit jako plochy těžby NT (někte-

ré pozemky jsou vymezeny v KN jako plochy těžby) – splněno částečně; plocha dobýva-

cího prostoru 71099 Petrovice II. je vymezena jako navržená plocha těžby nerostů NT, 

plochy dobývacích prostorů 71024 Tomíkovice a 71060 Dolní Skorošice jsou ponechány 

jako plochy přírodní NP – jde o dobývací prostory se zastavenou těžbou a celá lokalita je 

součástí regionálního biocentra ÚSES OK 7 Kaní hora. 

Koordinační výkres: 

6. V koordinačním výkrese opravit limity ochrany nerostných surovin tak, jak byly poskytnu-

ty do ÚAP Českou geologickou službou – dle aktualizovaných ÚAP. Evidovaná ložiska a 

prognózní zdroje jsou uvedeny v textové části odůvodnění ÚP – zákres chráněných ložis-

kových území, výhradních ložisek a dobývacích prostorů je upraven v souladu s ÚAP 

2014, zákres prognózních zdrojů a nevýhradních ložisek byl doplněn v rámci úprav po 

veřejném projednání.   

7. V koordinačním výkrese doplnit ložiska nevyhrazených nerostů a prognózní zdroje – dle 

vyjádření ČGS-SOG k zadání ÚP – pořizovatel zažádal o zaslání údajů ČGS – geofond na 

základě doporučení MŽP zakreslovat tyto údaje do ÚP (bude předáno dodatečně): 

- nevýhradní ložiska: 

 D3 048800 Skorošice-Petrovice-Dvorce (SK) 

 D5 271700 Dolní Skorošice - lom Jašek (KA) - 2 tělesa 

 D3 024200 Petrovice u Skorošic (SK) - 3 tělesa 

 D3 169400 Hraničná-Petrovice (SK) 

- prognózní zdroje: 

 Q9 407500 Vápenná-Zelený (KA, SK) 

 Q9 407600 Vápenná-Zelený-jih (KA, SK) 

 Q9 081000 Nýznerov (SK) 

 Q9 080600 Skorošice (SK) 

 Q9 081500 Žulová-pravý břeh Vidnávky (SK) 

 Q9 080400 Skorošice-Tomíkovice (KA) 

Splněno v rámci úprav po veřejném projednání, zákres nevýhradních ložisek a pro-

gnózních zdrojů byl doplněn. 

8. Opravit nepřesnost v označení ploch těžby nerostných surovin (v mapách TN, v textu NT) 

– opraveno. 

9. Plocha těžby přesahuje dobývací prostor (lom Jašek) – prověřit vymezení plochy těžby 

mimo DP – plochy těžby nerostů NT zahrnují nejen vlastní dobývací prostor, ale i souvi-

sející plochy – odvaly, výsypky, zařízení pro zpracování nerostných surovin, apod. Vyme-

http://www.geology.cz/
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zení plochy těžby nerostů v prostoru lomu Jašek odpovídá skutečnému stavu využití 

území.   

10. Opravit plochu ložiska 3103600 – dle ÚAP – opraveno. 

 

6.  Lesy ČR, lesní správa Jeseník – sdělení o změně využití pozemků v KN (e-mail ze dne 

19.2.2014 ev. pod č.j. MJ/08444/2014 ) 

Opravit zařazení pozemků ve vlastnictví ČR – Lesy ČR dle požadavků Lesní správy Javorník 

v souladu s úpravou v KN. Mapová a textová příloha Vám byla již zaslána e-mailovou poštou 

– opraveno.  

 

7.  Státní pozemkový úřad, Odbor řízení správy nemovitostí, Oddělení správy VHD – 

vyjádření (č.j. SPU 055722/2014 ze dne 13.3.2014, doručeno 14.3.2014) 

Všechna vodohospodářská díla ve správě SPÚ zakreslit do ÚP dle podkladů, které předal 

SPÚ jako vlastník technické infrastruktury v rámci aktualizací územně analytických pod-

kladů – zakresleno.  

 

Úprava ÚP dle požadavků pořizovatele: 

1. Přepsat – přeevidování DP 71060 z OLZ na Středomoravská kapitálová, a.s. (viz příloha 

zaslaná e-mailovou poštou) – opraveno. 

2. Opravit – sjednotit názvy těžby nerostů TN x NT – opraveno. 

3. Opravit – koridor rezervy – ve výkresech není zřejmé k čemu patří označení R1, Z1 – 

opraveno, označení R1 bylo ve výkrese omylem. 

4. Opravit vymezení lokálních ÚSES dle dohody s OOP, včetně textové části a přečíslování. 

Vymezit nefunkční části ÚSES jako VPO – splněno. 

5. Opravit regulativy dle dohody – včetně NO – splněno.  

 

 

 Úpravy návrhu po veřejném projednání 

     Na základě výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Skorošice dle § 52 

stavebního zákona byly provedeny následující úpravy: 

- do Koordinačního výkresu a do textové části Odůvodnění byly doplněny nově prohlášené 

kulturní památky – socha sv. Jana Nepomuckého  a socha sv. Floriána 

- do Koordinačního výkresu byly doplněny zákresy nevýhradních ložisek a prognózních 

zdrojů a zákresy chybějících sesuvných území; v textové části Odůvodnění byl upraven 

text o sesuvných územích 

- v textové části Odůvodnění byl opraven text geologické charakteristiky dle požadavku 

České geologické služby, Správy oblastních geologů 

- do textové části Územního plánu (výroku) i do textové části Odůvodnění byly do odstavce 

Regionální úroveň doplněny údaje o vložených regionálních biocentrech 400 Stříbrné údolí 

a 485 Stříbrný potok. 
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- do textové části Odůvodnění bylo doplněno vyhodnocení souladu Územního plánu Skoro-

šice s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.   
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D. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 

VYMEZENÍ 

     Záměry nadmístního významu, které nejsou obsaženy v Zásadách územního rozvoje Olo-

mouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, se týkají likvidace odpadních vod a vymezení 

lokálních částí ÚSES. 

Likvidace odpadních vod 

     Místní část Nýznerov je navrženo napojit na navrženou splaškovou kanalizaci v Žulové, 

zakončenou na ČOV, která je navržena v nivě Vidnavky opět na území obce Skorošice; 

na této ČOV budou tedy likvidovány odpadní vody z Žulové a z Nýznerova. Pro stavbu ČOV 

je již vydáno územní rozhodnutí. 

     Odkanalizování Dolních Skorošic a východní části Horních Skorošic je navrženo vybudo-

váním splaškové kanalizace, vedené přes Tomíkovice a Kobylou nad Vidnavkou a zakončené 

na ČOV, situované na severním okraji obce Kobylá nad Vidnavkou. Dle sdělení obce Kobylá 

nad Vidnavkou je tento záměr stále platný, i když dosud k němu není zpracována podrobnější 

projektová dokumentace. 

Územní systém ekologické stability 

    Zatímco nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou do územního plánu přebírány ze Zá-

sad územního rozvoje Olomouckého kraje, prvky lokální již ZÚR OK řešeny nejsou. Jejich 

návaznosti na území sousedních obcí jsou přebírány ze zpracovaných územních plánů, návaz-

nosti na území města Žulová jsou zapracovány do návrhu Územního plánu Žulová, který se 

v současné době projednává (v platném Územním plánu obcí Žulová, Kobylá obsaženy nej-

sou). 
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E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 

VARIANTY 

E.1  Východiska navrženého řešení – přírodní, sociodemografické, kulturní a urbanis-

tické hodnoty území, limity využití území  

a) Přírodní podmínky  

 Geomorfologická charakteristika  

     Tvary reliéfu mnohdy významně ovlivňují možnosti využití území a jeho zástavby, např. 

náklady na budování technické infrastruktury, náklady na její údržbu (zejména v zimě) a ná-

sledně i možnosti využití území. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje řešené území na jihu  

(Studený vrch 1042 m n.m.), většina zástavby se nachází v nadmořské výšce 350 až 450 m 

n.m., Petrovice a Horní Skorošice ve vyšších polohách. Zastavěné území je mírně členité, 

zástavba se rozkládá zejména podél toků Skorošického a Stříbrného potoka s menšími vrst-

vami sedimentů.  

 Členitý reliéf řešeného území a výrazně členitější horské okolí vytváří atraktivní podmínky 

pro rozvoj rekreace. Řešené území se z hlediska geomorfologického členění nachází v násle-

dujících geomorfologických jednotkách:  

 

provincie: Česká vysočina 

subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava 

                   oblast: Krkonošsko-jesenické podhůří 

                                celek:  Žulovská pahorkatina (severovýchod řešeného území) 

                                          podcelek: Žulovská pahorkatina 

                                                       okrsek:  Tomíkovická pahorkatina 

                       oblast: Jesenická oblast (většina řešeného území) 

                                celek:  Rychlebské hory 

                                               podcelek: Travenská hornatina (většina řešeného území) 

                                                       okrsek: Nýznerovská hornatina                                                   

                                          podcelek: Hornolipovská hornatina (jih řešeného území) 

                                                       okrsek: Petříkovická hornatina                                                   
 

 

  Geologická charakteristika  

      Území obce Skorošice je situováno na území Silezika reprezentovaného žulovským masí-

vem, horninami pláště žulovského masívu, staroměstského krystalinika a horninami série Krá-

lického Sněžníku při západním okraji území.  

      Horniny žulovského masívu jsou variského (karbonského) stáří. Hlavní horninou žulov-

ského masívu je biotitický granit až granodiorit provázený uzavřeninami křemenného amfib-

ol-biotitického dioritu. Granodiorit tvoří nepravidelně omezená tělesa nacházející v celé ploše 

masívu, zejména však v jeho centrální a jižní části. Křemenné diority tvoří menší nebo větší 

tmavé uzavřeniny, které se vyskytují nepravidelně v celé ploše masívu. Granitoidy žulovské-

ho masívu uzavírají různě velké uzavřeniny plášťových hornin, zejména migmatitu a mramo-

ru. 

      Staroměstská skupina je součástí orlicko-sněžnické jednotky a na východě se stýká s kep-

rnickou jednotkou podél ramzovského nasunutí. Staroměstská skupina je metamorfně i litolo-

gicky velmi pestrá. Je možné ji rozdělit na východní „pestrou“část a západní „pásmovitou” 

část. Rozhraním těchto dvou částí je nýznerovské nasunutí.  Hlavní horninové typy běží jako 
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výrazné pruhy, které mezi sebou mají často tektonické hranice. Mezi horniny stróňské skupi-

ny na západu a pásmo amfibolitů a migmatitů na východu intrudovala mohutná tonalitová 

žíla. Na východ potom pokračuje pásmo migmatitizovaného amfibolitu, dále pásmo silně de-

formovaných kyanit-staurolitových svorů někdy s granátem a sillimanitem, označovaných 

jako skorošické svory a dále pásmo metagabra. V pásmu amfibolitů vystupují menší či větší 

tělesa serpentinitů, která se vyskytují většinou v blízkosti tektonických rozhraní. Litologicky 

se krystalinikum rozpadá do dvou oddílů. Skupina Hraničné je tvořena biotitickými až dvoj-

slídnými rulami s vložkami krystalických vápenců, erlánů, grafitických břidlic a kvarcitů. 

Druhým oddílem je ofiolitová skupina tvořená metasedimenty, metabazity a také metamorfo-

vanými kyselými vulkanity a malými tělesy ultrabazik. 

     Jádro orlicko-sněžnické jednotky je na území Skorošic tvořena silně metamorfovanými 

starohorními horninami. Převládají jednotvárné komplexy tzv. sněžnických rul. Severní část 

území byla ovlivněna zaledněním. Kontinentální ledovec se podílel na morfologii krajiny 

a na sedimentaci glaciofluviálních sedimentů mocných až 50 metrů – štěrky, písky a souvko-

vé hlíny. Obsahují „bludné balvany“, které dosahují značné velikosti, největší z nich měří 

přes dva metry. Z dalších čtvrtohorních usazenin jsou nejrozšířenější svahové a sprašové hlí-

ny.  

 

     V řešeném území se nachází devět významných geologických lokalit: 

- Stříbrník (Nýznerov; ID 601) – zbytky starých hornických prací (pinky a odvaly) a halda 

nově ražené štoly z let 1958 – 59; jediný rozsáhlejší rudní výskyt v nýznerovské dislokač-

ní zóně, která byla zdrojem zlata středověkých rýžovišť. 

- Chlum 776 m jižně od Kamenné u Skorošic (ID 602) – čočkovité těleso serpentinitu 

v amfibolitech staroměstské metaofiolitové zóny, omezené po obvodu skalními sruby 

a sutí. 

- Petrovice u Skorošic (ID 604) – tři čočkovité výskyty hadce (Dvorský vrch u samoty 

Dvorce, levý břeh Petrovického potoka, pravý břeh Petrovického potoka). 

- Hraničná – důl Fe (ID 608) – báňsko-historický objekt; zabudované ústí štoly po ukon-

čené těžbě z let 1959 – 67. V době těžby bohaté naleziště magnetitu s hematitem.  

- Vodopády Stříbrného potoka (ID 609) – kaňonovitá soutěska potoka s četnými vodopá-

dy, peřejemi a erozními i evorzními jevy; vodopád vyrovnává výškový rozdíl asi 15 m, 

v nivě potoka četná rýžoviska. 

- Kaní hora (ID 805) – skupina kamenolomů Forster I a II; ukázka nejstarších intruzí Žu-

lovského masivu, tvořených kvarcmonzodioritem (tzv. Černá žula). 

- Dolní Skorošice (ID 814) – skalní útvar pyramidového tvaru se žlábky typu tafoni a skal-

ními miskami na vrcholu zalesněného hřbítku tvořeného žulou; jedinečný příklad modela-

ce povrchu granitů zvětrávacími procesy v žulovském masivu. 

- Lánský vrch (ID 815) – nápadný, izolovaný, ledovcem modelovaný oblík v předpolí 

Rychlebských hor, nenarušený antropogenními vlivy. 

- Sokolí skála, údolí Stříbrného potoka (ID 2560) – mohutné skalní sruby v délce cca 100 

m a výšce 10 – 25 m na severní straně údolí Stříbrného potoka. 
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 Klimatické podmínky 

Většina řešeného území leží v mírně teplé klimatické oblastí MT 7, jižní část území 

ve vyšších polohách v klimatické oblasti chladné CH 7. Léto je zde poměrně dlouhé, mírné 

až teplé, zima mírná, s vyšším množstvím sněhu a dlouhá – výrazně v závislosti na nadmoř-

ské výšce. Roční úhrn srážek na této návětrné straně Hrubého Jeseníku je nadprůměrný.  

Vybrané klimatické charakteristiky oblastí CH 7 a MT 7 

 CH 7 MT 7 

Počet letních dnů: 10 –30 30-40 

Počet mrazivých dnů: 140 – 160 110-130 

Průměrná teplota v lednu: -3 až -4°C -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci: 15 – 16°C 16 – 17°C 

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 500 – 600 mm 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období: 350 – 400 mm 250 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 100-120 60-80 

Relativní četnost směru větrů v % 

směr S SV V JV J JZ Z SZ klid 

četnost v % 6,9 5,5 4,8 3,1 6,2 26,9 16,4 10,4 19,8 

V řešeném území výrazně převládá jihozápadní a západní proudění větrů. 
 

 Nerostné suroviny   

V řešeném území se nacházejí následující výhradní ložiska, chráněná ložisková území 

a dobývací prostory nerostných surovin: 

Číslo Název Surovina Způsob těžby IČ Organizace 

CHLÚ 

18330000 

Petrovice I. kámen pro hrubou                       

a ušlechtilou                

kamenickou výrobu 

 47153148 JAGOS, spol. 

s r.o., Žulová 

DP 71099  Petrovice II. kámen pro ušlechtilou 

kamenickou výrobu 

v otvírce 47153148 JAGOS, spol. 

s r.o., Žulová 

B3 18330001 

B3 18330002 

Petrovice                

(Skorošice) 

kámen pro hrubou                         

a ušlechtilou                

kamenickou výrobu 

dosud          

netěženo 

47153148 JAGOS, spol. 

s r.o., Žulová 

CHLÚ 

04410000 

Dolní                

Skorošice 

kámen pro hrubou                     

a ušlechtilou              

kamenickou výrobu 

  Slezský kámen, 

a.s., Jeseník 

CHLÚ 

04410100 

Dolní                  

Skorošice I. 

kámen pro hrubou               

a ušlechtilou              

kamenickou výrobu 

 02539390 Středomoravská 

kapitálová, a.s., 

Olomouc 

DP 71024 Tomíkovice diorit, žula se zastavenou 

těžbou 

 Slezský kámen, 

a.s., Jeseník 

DP 71060 Dolní              

Skorošice 

kámen – žula,          

granodiorit 

se zastavenou 

těžbou 

02539390 Středomoravská 

kapitálová, a.s., 

Olomouc 

B3 044101 Dolní              

Skorošice – 

Chlumec 

kámen pro hrubou               

a ušlechtilou             

kamenickou výrobu 

dřívější           

povrchová 

02539390 Středomoravská 

kapitálová, a.s., 

Olomouc 

B3 044100 Dolní                 

Skorošice – 

Tomíkovice 

kámen pro hrubou               

a ušlechtilou                

kamenickou výrobu 

dřívější           

povrchová 

 Slezský kámen, 

a.s., Jeseník 
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CHLÚ 

20300000  

Horní                

Skorošice 

kámen pro hrubou               

a ušlechtilou             

kamenickou výrobu 

  Slezský kámen, 

a.s., Jeseník 

B3 203000 Horní               

Skorošice – 

Petrův Dvůr 

kámen pro hrubou               

a ušlechtilou             

kamenickou výrobu 

dřívější           

povrchová 

 Slezský kámen, 

a.s., Jeseník 

DP 70007 Dolní             

Skorošice I. 

žula současná             

povrchová 

25836501 ADOS TRANS 

s.r.o., Vápenná 

B3 103600 Dolní             

Skorošice                

(Žulová 601) 

kámen pro hrubou               

a ušlechtilou            

kamenickou výrobu 

současná             

povrchová 

25836501 ADOS TRANS 

s.r.o., Vápenná 

  Vysvětlivky: CHLÚ – chráněné ložiskové území 

DP – dobývací prostor 

B – výhradní ložisko 

Organizace – název organizace vlastnící těžební oprávnění, případně název organizace 

pověřené ochranou a evidencí ložiska  

     Dále se v řešeném území nacházejí evidovaná ložiska nevyhrazených nerostů a prognózní 

zdroje: 

- D3 048800 Skorošice – Petrovice – Dvorce (SK) 

- D5 271700 Dolní Skorošice – lom Jašek (KA) – 2 tělesa 

- D3 024200 Petrovice u Skorošic (SK) – 3 tělesa 

- D3 169400 Hraničná – Petrovice (SK) 

- Q9 407500 Vápenná – Zelený (KA, SK) 

- Q9 407600 Vápenná – Zelený-jih (KA, SK) 

- Q9 081000 Nýznerov (SK) 

- Q9 080600 Skorošice (SK) 

- Q9 081500 Žulová – pravý břeh Vidnávky (SK) 

- Q9 080400 Skorošice – Tomíkovice (KA) 

 

 Poddolovaná území  

Na řešeném území se nachází několik poddolovaných území, která jsou pozůstatkem hor-

nické činnosti v minulosti: 

Klíč Název Stáří  Surovina Rozsah  

4110 Horní Skorošice 1 před i po 1945 grafit ojedinělá 

4115 Petrovice u Skorošic 1 – 

Hraničná 

před i po 1945 železné rudy systém 

4117 Petrovice u Skorošic 2 před i po r. 1945 železné rudy                         

– polymetalické rudy 

ojedinělá 

4120 Horní Skorošice 2 před i po r. 1945 měděná ruda                 

– polymetalické rudy 

ojedinělá 

4121 Horní Skorošice 3 do 18. stol. měděná ruda                 

– polymetalické rudy 

ojedinělá 

4130 Horní Skorošice 4 do 19. stol. grafit  ojedinělá 
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   V řešeném území se dále nacházejí hlavní důlní díla, pozůstatky dřívější hornické činnosti: 

Klíč Název 

 

Lokalita Surovina Druh díla Rok ukončení              

provozu 

5442 Štola Nýznerov polymetalické rudy šachta do 19. stol. včetně 

10364 Štola na Klínovém 

vrchu 
Nýznerov grafit štola neznámé 

10365 Štola 1 (k západu) Petrovice polymetalické rudy štola 20.století 
10366 Štola 2                       

(k východu) 
Petrovice polymetalické rudy štola 20.století 

10367 Jáma 1 Nýznerov polymetalické rudy šachta do 19. stol. včetně 
10368 Jáma 4 Nýznerov polymetalické rudy šachta do 19. stol. včetně 
10369 Jáma 3 Nýznerov polymetalické rudy šachta do 19. stol. včetně 
10370 Jáma 2 Nýznerov polymetalické rudy šachta do 19. stol. včetně 
10371 Štola U Hájenky Nýznerov grafit štola do 19. stol. včetně 
10373 Štola Nýznerov polymetalické rudy štola do 19. stol. včetně 
27244 Komín K 16 Hraničná železné rudy jiné po r. 1945 

27267 Komín k 5 Hraničná železné rudy jiné po r. 1945 

27293 Komín K 1 Hraničná železné rudy jiné po r. 1945 

27318 Štola 1201 Hraničná železné rudy štola po r. 1945 

 

 Sesuvná území     

Dle evidence České geologické služby se v řešeném území nachází jedno plošné a jedenáct 

bodových sesuvných území. Plošné sesuvné území je vymezeno v Horních Skorošicích mimo 

zastavěné území, bodová sesuvná území se nacházejí ve svazích podél vodních toků 

v Horních a Dolních Skorošicích a v Nýznerově. Žádné z vymezených sesuvných území není 

v kolizi s navrženými zastavitelnými plochami. 

 

 Přírodní hodnoty  

Krajinný celek 

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 spadá obec 

Skorošice do krajinného celku Javornické úpatí (Nisské Slezsko). Jde o vrcholně středově-

kou zemědělskou krajinu. Na jihozápadu je celek ohraničen hřebenem Rychlebských hor, 

na severu je krajina otevřena až k Sudetskému podhůří. 

V tomto krajinném celku je žádoucí udržení typické sídelní struktury dlouhých spádni-

cových řetězových vsí v rovinách a úbočích, obklopených otevřenou zemědělskou krajinou 

s dominantní zemědělskou funkcí, v úpatí výrazně přecházejících v krajinu lesozemědělskou. 

Je nutno rozvíjet fenomén menších singularit (vytěžené a často zatopené lomy a doly, úzké 

potoční nivy apod.). 

 

 

Maloplošná zvláště chráněná území 

V řešeném území je vymezeno jedno maloplošné zvláště chráněné území – Přírodní 

památka Vodopády Stříbrného potoka. 
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Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka (Nýznerovské vodopády) 

Rozloha: 1,24 ha 

Vyhlášeno: Vyhláškou ONV Šumperk ze dne 25. 5. 1965 č. 635/24 

Charakteristika: Geomorfologicky významné území Rychlebských hor. Tok Stříbrného 

potoka zde v podloží krystalických břidlic vytvořil soustavu kaskád s velkými erozními 

a evorzními vlivy, které jsou předmětem ochrany celého území. Délka soutěsky je asi 110 

m, výškový rozdíl 14 m. 

      Na severovýchodní okraj k.ú. Dolní Skorošice zasahuje ochranné pásmo Národní pří-

rodní památky Borový, která leží na k.ú. Žulová. 

 

Soustava Natura 2000 

     Na řešené území zasahuje Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský  

hřbet, v k.ú. Dolní Skorošice leží Evropsky významná lokalita Lánský luh. 

 

Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský hřbet 

Kód lokality: CZ0714086 

Rozloha lokality: 8045,7786 ha 

Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví 

národní seznam evropsky významných lokalit, změněno Nařízením vlády ze dne 26. října 

2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení 

vlády č. 301/2007 Sb. 

Charakteristika: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené 

jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, aktivní vrchoviště, jeskyně 

nepřístupné veřejnosti, lokalita netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého 

(Rhinolophus hipposideros). 

 

Evropsky významná lokalita Lánský luh 

Kód lokality: CZ0710034 

Rozloha lokality: 32,1388 ha 

Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví 

národní seznam evropsky významných lokalit, změněno Nařízením vlády ze dne 26. října 

2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení 

vlády č. 301/2007 Sb. 2004 a nařízením vlády č. 208/2012 Sb. ze dne 25. dubna 2012, 

o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu. 

Charakteristika: Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. 

 

Významné krajinné prvky  

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky – 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický 

vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecně 
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lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které pří-

slušný orgán ochrany přírody zaregistrují podle §6 zákona.  

Významné krajinné prvky musí být chráněny před poškozením a ničením. Využívají se 

pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 

stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného 

krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, 

kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové 

zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, 

odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. 

Registrované významné krajinné prvky se v řešeném území nenacházejí. 

 

 b) Životní prostředí  

 Znečištění ovzduší  

 Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem obcí a jednotlivých sídel 

z hlediska ochrany životního prostředí. Značný vliv na kvalitu ovzduší v obcích mají velké 

zdroje znečištění v širším regionu, které jsou však v případě řešeného území poměrně vzdále-

né.  

 V řešeném území má negativní vliv na čistotu ovzduší doprava a místní, především malé 

a střední zdroje znečištění. Situaci příznivě ovlivňuje plynofikace obce, obecně nepříznivě 

působí zejména nestabilní cenová (dotační) politika v oblasti paliv. Při použití dřeva a uhlí 

pro vytápění dochází ke zvýšení emisí částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. 

Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpečných 

dioxinů. Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené 

a často finančně náročné (údržba zpevněných ploch, zkvalitnění a přeložky komunikací 

apod.).  

 V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací 

škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. 

Na celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných 

hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných provozo-

vateli zdrojů a postupná změna palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů. 

Obecný vývoj v posledních letech však z hlediska vývoje kvality ovzduší není příliš příznivý 

a je nejednoznačný. 

V roce 2009 byla zpracována Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni 

zóny Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.o.) s další aktualizací v r. 2012 a Aktualizace 

rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP s.r.o., Olo-

mouc). Cílem těchto dokumentací je zajistit na celém území Olomouckého kraje kvalitu 

ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a při-

spět k dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťují-

cích látek do ovzduší (národní emisní stropy).  

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP v letech 2005 – 2010 o vymezení oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) nepatří řešené území k oblastem se zhoršenou kvali-

tou ovzduší, nedochází zde k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí.  V úvahu je 

však třeba brát skutečnost, že na hodnocení v jednotlivých letech mají významný vliv i klima-

tické podmínky a pro jednotlivé lokality pak zejména možnosti jejich odvětrání, četnost vý-

skytu inverzí apod.   
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S ohledem na obytnou funkci řešeného území a stávající situaci z hlediska kvality ovzduší 

je nezbytné zabezpečit udržení a pokud možno i zlepšení stávající kvality ovzduší, zejména 

nepřipustit umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území a prosazovat optimál-

ní řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba komunikací a zpevněných ploch, 

výsadba ochranné zeleně). 
 

 

 Znečištění vod 

     Územím obce Skorošice protéká Vidnavka, Skorošický potok, Stříbrný potok, Vojtovický 

potok, Petrovický potok, Studený potok, Bučínský potok, Malá Voda, Nýznerovský potok 

a jejich bezejmenné přítoky; na žádném z těchto toků se jakost vod neměří. 

 

 

 Radonové riziko 

Orientační zatřídění větších území do kategorie radonového indexu lze provést na základě 

údajů z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko klasi-

fikované třemi základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké riziko) a jednou přechodnou 

kategorií (nízké až střední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). 

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, že na řešeném území  převládá kategorie 

přechodového radonového indexu, která se prolíná s nízkou a přechodnou kategorií.  

 

c) Demografie    

 Sociodemografické podmínky  

 Soudržnost společenství obyvatel území, jako jeden ze tří hlavních předpokladů (pilířů) 

udržitelného rozvoje území, vyplývá především ze sociodemografických podmínek území. 

Obyvatelstvo, jeho bydlení a zaměstnanost (podmínky pro hospodářský rozvoj území) tvoří 

vzájemně propojený systém osídlení. Tento systém osídlení se postupně vyvíjí, značnou setr-

vačnost má demografický vývoj a zejména vlastní systém bydlení.  Zaměstnanost (především 

v regionálním pohledu) má prvořadý význam pro prosperitu většiny sídel, včetně řešeného 

území. Analýza tohoto vzájemně propojeného systému je podkladem pro formulování kon-

cepce rozvoje území obce (prognózy vývoje počtu obyvatel a bilance vývoje bytového fon-

du). Prognóza pak je východiskem pro přiměřený návrh ploch pro bydlení a navazující opti-

malizaci technické infrastruktury obce. Prognózy v územních plánech jsou obvykle mírně 

optimistickým odhadem optimálního vývoje. 

     U řešeného území se projevují na jeho demografickém a sídelním vývoji především: 

 Nevýhodná dopravní poloha v okrajovém regionu Javornicka.  

 Dlouhodobě omezené možnosti hospodářského rozvoje regionu, projevující se v poklesu 

počtu obyvatel již před I. světovou válkou, kdy většina obcí v jiných regionech vykazova-

la výrazný růst. 

 Vysoká úroveň nezaměstnanosti v obci i v širším regionu, zejména na Javornicku. 

     Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r. 1869, prvním moderním sčítání obyvatel) je 

charakteristický dlouhodobý pokles, který výrazně urychlily důsledky druhé světové války. 

I po válce počet obyvatel trvale mírně klesal, a to až do r. 1991; v současné době stagnuje.   
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Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 (prvního moderního sčítání) v jednotlivých sídlech řeše-

ného území je patrný z následující tabulky: 
 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel  (zdroj: ČSÚ sčítání, *podle průběžné evidence) 

 Skutečnost Prognóza 

Rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2015* 2030 

Skorošice 2941 2781 2775 971 907 863 785 818 797 747 770 

Petrovice 573 530 516 100 129 138 101 80 65   

Skorošice 2368 2251 2259 871 778 725 684 738 732   

 

     Počet trvale bydlících obyvatel byl na začátku roku r. 2015 podle průběžné evidence obce 

747 obyvatel. Podle výsledků sčítání 2011 na základě trvalého bydliště 779 obyvatel, na zá-

kladě obvyklého bydliště pak ke stejnému datu 739.  Evidenci obyvatel doprovází dlouhodobě 

řada problémů, popsaných v řadě zpráv ČSÚ. Obvyklé bydliště bylo v ČR zjišťováno poprvé, 

pod tlakem metodiky Eurostatu. Tento přístup je metodicky objektivnější, umožňuje i lepší 

odlišení trvalého (prvního) a druhého bydlení.  

     Počet obyvatel v posledních letech mírně klesá nebo stagnuje. Vývoj počtu obyvatel vyka-

zuje v jednotlivých letech poměrně značné výkyvy, svou roli hraje i výstavba bytů 

v jednotlivých letech, která je také nerovnoměrná). 

 

Vývoj počtu obyvatel v řešeném území  po r. 2001   

Rok stav 1.1. Narození Zemřelí 
Přistěho- 

valí 

Vystěho- 

valí 

Přirozená měna 

= narození             

mínus zemřelí 

Saldo 

migrace 

Změna 

celkem 

2001 790 5 6 21 22 -1 -1 -2 

2002 788 10 11 19 16 -1 3 2 

2003 790 4 6 27 28 -2 -1 -3 

2004 787 6 3 13 20 3 -7 -4 

2005 783 3 6 31 33 -3 -2 -5 

2006 778 4 8 26 25 -4 1 -3 

2007 775 4 4 24 38 - -14 -14 

2008 761 8 7 38 20 1 18 19 

2009 780 5 15 28 20 -10 8 -2 

2010 778 7 7 18 13 - 5 5 

2011 774 7 12 17 23 -5 -6 -11 

2012 763 8 10 23 24 -2 -1 -3 

2013 760               

  Průměr 6 8 24 24 -2 0 -2 

*Oprava v r. 2011 s ohledem na výsledky sčítání – 9 obyvatel. 
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    Celkově je vývoj počtu obyvatel po r. 2001 v řešeném území příznivější 

než v předcházejícím desetiletí; projevily se tak příznivější obecné demografické podmínky 

i poptávka po bydlení v obcích s příznivým životním prostředím. Především příměstské obce 

představují v současnosti nejrychleji rostoucí skupinu sídel v ČR, naopak vlastní města vyka-

zují poklesy počtu obyvatel.  

 

Počet obyvatel a věková struktura – srovnání s ČR   
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty) 

  

Celkem 

obyvatel 
Muži Ženy 0-14 let 15-64 let 65+let 

Skorošice Počet 739 363 376 100 532 105 

 
% 100 % 49,1 % 50,9 % 13,5 % 72,0 % 14,2 % 

Olomoucký kraj Počet 628430 305529 322901 90401 434573 101647 

 
% 100 % 48,6 % 51,4 % 14,4 % 69,2 % 16,2  % 

ČR Počet 10436560 5109766 5326794 1488928 7267169 1644836 

  
100 % 49,0 % 51,0 % 14,3 % 69,6 % 15,8  % 

 

Počet obyvatel a věková struktura – srovnání s ČR  

(podle výsledků sčítání z r. 2001, podle trvalého bydliště) 
územní jednotka obyvatel 

celkem 

věková skupina 0-14 věková skupina 60+ nezjištěno průměrný 

věk obyvatel podíl v % obyvatel podíl v % 

ČR 10230060 1654862 16,2 % 1883783 18,4 % 3483 39 

Skorošice 797 126 15,8 % 130 16,3 % 0 37 

Petrovice 65 13 20,0 % 11 16,9 % 0 37 

 Skorošice  732 113 15,4 % 119 16,3 % 0 37 
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     Věková struktura obyvatel řešeného území byla v minulosti poměrně příznivá (nízký podíl 

obyvatel v poproduktivním věku). Podíl předproduktivní věkové skupiny (0 – 14 let) byl 

v řešeném území v r. 2011 13,5 %, při srovnatelném průměru ČR 14,3 %. Podíl obyvatel 

v poproduktivním věku byl 14,2 %, zatímco průměr ČR byl nepříznivější – 15,8 %. Počet dětí 

0 –14 let v řešeném území poklesl ze 126 v r. 2001 na 100 (sčítání 2011). V dlouhodobém 

výhledu podíl obyvatel nad 65 let dále poroste a podíl dětí bude stagnovat či mírně klesat, tj. 

i při eventuálním mírném růstu počtu obyvatel do r. 2030 bude absolutní počet dětí klesat, 

v lepším případě stagnovat. 

Tento nepříznivý vývoj věkové struktury (stárnutí obyvatel) se dlouhodobě promítá do po-

klesu potřeb školských a naopak růstu poptávky po sociálně zdravotních zařízeních (zejména 

do oblasti komunitního plánování).  Je však nutno připomenout, že rozsah poptávky po soci-

álních službách je citlivý na nastavení sociálního systému a sociální soudržnost obyvatel 

území.  

Vzhledem k vývoji počtu obyvatel v posledních letech, rozvojovým podmínkám obce 

a obecným tendencím v rozvoji osídlení je možno předpokládat další stagnaci až velmi mír-

ný nárůst počtu obyvatel, cca na 770 obyvatel do roku 2030 (limitujícím faktorem je do-

statek disponibilních stavebních pozemků pro bydlení a zejména hospodářské podmínky regi-

onu).   

 

 

 Hospodářské podmínky území 

    Pro rozvoj řešeného území má velký význam nabídka pracovních míst a úroveň neza-

městnanosti v celém dojížďkovém regionu (pohybu za prací). Podle definitivních výsledků 

sčítání z r. 2011 byl podíl ekonomicky aktivních poměrně nízký – 45,9 % (339 osob), velmi 

vysoká byla v řešeném území naopak nezaměstnanost – 19,8 %. 

     Počet pracovních míst v řešeném území stagnuje, v současnosti jde asi o 180 míst, a to 

především ve službách, výrobě a zemědělství. Obyvatelé obce vyjíždějí za prací především 

do Žulové, Jeseníku a okolních obcí. Možnosti pohybu za prací jsou omezené dopravní polo-

hou i malou nabídkou pracovních míst v okolí. 

 

Ekonomická aktivita obyvatel a nezaměstnanost – srovnání s ČR   
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty) 

  
Celkem 

Ekonomicky 

aktivní 

celkem  

Ekonomicky 

aktivní -  

zaměstnaní 

 Nezaměst-

nanost 

Ekonomicky 

aktivní 

celkem  

Skorošice Počet 739 339 272 67 339 

 
% 100 % 45,9 % 36,8 % 19,8 % 45,9 % 

Olomoucký kraj Počet 628430 303992 268013 35979 303992 

 
% 100 % 48,4 % 42,6 % 11,8 % 48,4 % 

ČR Počet 10436560 5080573 4580714 499859 5080573 

  
100 % 48,7 % 43,9 % 9,8 % 48,7 % 

 

   Základní podmínky fungování podnikatelských nemovitostí vedou v ČR k obecnému závěru 

o přetrvávajícím extenzivním využívání ploch (chybějící zdanění stavebních pozemků odvo-

zené z poskytovaných užitků obcemi a hodnoty nemovitostí, externalit). Tato situace vede 

často k nadměrným požadavkům výstavby nových podnikatelských areálů, zejména na „zele-

ných“ plochách.  V případě řešeného území je další expanze ploch pro podnikání limitována 

zejména potřebami ochrany zemědělského půdního fondu a obytného potenciálu území.  
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    S ohledem na dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanost v řešeném území i širším regionu, 

která je výrazně vyšší než průměr ČR, je potřeba posílení nabídky ploch pro podnikání jedno-

značně zdůvodnitelná. Okres Jeseník patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti 

k výrazně postiženým okresům, nadprůměrně při srovnání celé České republiky. Z celkového 

pohledu je potřeba vnímat možnosti zaměstnanosti obyvatel jako jeden z rozhodujících nega-

tivních faktorů pro rozvoj řešeného území, který omezuje růst počtu bydlících obyvatel, pro-

mítající se negativně do hospodářských podmínek i soudržnosti obyvatel území. 

 

 Bydlení  

    V řešeném území bylo na začátku roku 2011 (v době sčítání) celkem 337 bytů, z toho 279 

obydlených bytů, v r. 2001 (sčítání) zde bylo 266 trvale obydlených bytů. Počet neobydlených 

bytů byl tedy v r. 2011 58 (v r. 1991 43 a 6 individuálních rekreačních objektů). Ke druhému 

bydlení, zahrnujícímu v sobě i rekreační bydlení v části individuálních rekreačních objektů, je 

využívána značná část formálně neobydlených bytů podobně jako v jiných obcích (byty nej-

sou vyjmuty z bytového fondu). Rozsah druhého bydlení je odhadován v současnosti na cca 

60 jednotek druhého bydlení, přičemž je potřeba vnímat i problémy klasifikace druhého byd-

lení zejména s ohledem na charakter některých chat a i jinak obyvatelných objektů. 

 

Ekonomická aktivita obyvatel a nezaměstnanost – srovnání s ČR   
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty) 

  

obyvatel 

celkem 

obydlené 

domy 

obydlené 

byty 

zalidněnost 

bytů 
bytů/dům 

Skorošice počet 739 225 279 2,65 1,24 

Olomoucký kraj počet 628430 118882 243624 2,58 2,05 

ČR počet 10436560 1800084 4104735 2,54 2,28 

 

     Růst bytové výstavby nenastal v řešeném území ani po r. 2000 (v ČR kulminoval kolem 

roku 2008). Rozsah bytové výstavby v jednotlivých letech kolísá a dlouhodobě je nízký, což 

je patrné i z následující tabulky. V roce 2012 byl v obci dokončen bytový dům s 11 byty. 
 

Bytová výstavba v řešeném území po r. 2000 (zdroj: ČSÚ) 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

dokončené 

byty 6 1 1 0 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 
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    Pro stanovení koncepce rozvoje obce k r. 2030 uvažujeme: 

1) S odpadem cca 5 – 10 bytů (ve všech formách, především přeměnou části rodinných dom-

ků na druhé bydlení a pro jiné využití). Demolice budou tvořit pouze malou část odpadu 

bytů, tzn. že je možno uvažovat s poměrně nízkou intenzitou odpadu trvale obydlených by-

tů – asi 0,3 % ročně z celkového výchozího počtu bytů (tj. s životností bytů jako hrubých 

staveb překračující 150 let, přičemž tato hrubá stavba tvoří méně než 50 % celé hodnoty 

stavby a současně značná část instalací a vybavení domu/bytu se mění v mnohem kratší pe-

riodě, např. po 20 – 40 letech). 

2) S potřebou cca 10 bytů pro zlepšení úrovně bydlení, především pro pokrytí nároků vznika-

jících v důsledku poklesu průměrné velikosti domácnosti, což bude představovat největší 

část z celkové „potřeby“ nových bytů. Tato demograficky odvozená potřeba však 

do r. 2030 nebude plně uspokojena, limitujícím prvkem je koupěschopná poptávka. Je 
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možné očekávat i mírný růst soužití cenzových domácností. Soužití domácností nelze 

ve vesnickém území považovat za jednoznačně negativní jev, určení jeho přirozené míry je 

problematické. Soužití domácností snižuje nároky na sociálně zdravotní služby a je do jisté 

míry i přirozenou reakcí na snižování průměrné velikosti domácností (růst podílu jedno-

členných domácností důchodců a samostatně žijících osob). Konečný počet bilancovaných 

nově získaných bytů je nutno redukovat i s ohledem na odhad koupěschopné poptávky 

v regionu. 

3) S potřebou cca 5 bytů pro eventuální přírůstek počtu obyvatel. 

 

       V řešeném území tedy uvažujeme do r. 2030 s realizací cca 20 – 25 nových bytů, sou-

časně však je pro přiměřené fungování trhu s pozemky vhodná určitá převaha nabídky po-

zemků nad očekávanou poptávkou. Významným faktorem může být také poptávka po druhém 

– rekreačním bydlení. Část pozemků z nabídky odpadne už při projednání územně plánovací 

dokumentace, později z majetkoprávních či jiných neodhadnutelných důvodů nemusí být na-

bídnuty k prodeji, zástavbě 

 

Bilance vývoj počtu obyvatel a bytů v řešeném území 

  obec-část obce obyvatel obydlených bytů 

  rok 2015* 2030 2015 2030 

řešené území   

celkem 
750 770 290 305 

Petrovice 65 65 25 25 

Skorošice 685 705 265 280 

*zaokrouhleno – počet obyvatel podle sdělení obce v lednu 2015 byl 747 
 

 

nových bytů do r. 2030 druhé bydlení 

v bytových     

domech (BD) 

v rodinných    

domech (RD) 

obytných jednotek 

obec/část obce r. 2013 r. 2030 

Petrovice 0 2 – 5  15 15 – 20  

Skorošice 0 15 – 20  45 45 – 50  

obec celkem 0 20 – 25  60 65 – 70   

 

 

 

d) Kulturní a historické hodnoty území  

Dolní a Horní Skorošice      

     Název obce je spojen se jménem lokátora Skoroše, který je uváděn jako zakladatel Skoro-

šic. První zmínky o něm jsou datovány již před r. 1290, ale existence Skorošic je doložena 

až na počátku 14. století, kdy obec patřila k hradu Frýdberku (dnes Žulová) a ležela na ob-

chodní cestě do Kladska. V 15. století ves částečně zpustla, v následujícím období zde byla 

založena sklárna. Kolem r. 1565 vznikla samostatná osada Sedm Lánů. Ve 30. letech 19. století 

patřily  Skorošice (Gurschdorf) k největším  vesnicím na  Jesenicku a také k největším středis-

kům přadláctví a obchodu s přízí. Později se v obci začíná rozvíjet kamenický průmysl, bylo 

zde otevřeno několik lomů na žulu. K  nejstarším stavebním  památkám patřily zbytky středo-

věké tvrze  kvadratického půdorysu; ještě na počátku  20. století  byly na  parcele domu  

č.p. 52 (v blízkosti starého hřbitova) viditelné zbytky návrší, které však byly později zcela 

srovnány. Při těchto pracech byla nalezena keramika, militaria a pražské groše Václava II. Po-

blíž tvrziště byly objeveny bronzové nástroje ze střední a pozdní doby bronzové. 
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Petrovice 

    Poprvé je ves zmíněna v písemných pramenech k r. 1284 s tím, že již předtím patřila 

k vratislavskému biskupství. Někdy v 2. polovině 15. století ves zpustla; znovu byla osídlena 

r. 1576. Větší nárůst počtu obyvatel nastal po třicetileté válce. Po r. 1690 postupně vznikla 

v údolí směrem k hranicím s Kladskem osada Hraničná, r. 1739 se objevuje první zmínka 

o osadě Nové Chaloupky; obě osady měly spád do Vojtovic. R. 1836 bylo v Petrovicích 

719 obyvatel, v Hraničné 113 obyvatel; v Petrovicích byla škola a vyráběla se zde potaš. 

V r. 1852 zde vznikla dílna na výrobu žulových koryt, v 1. polovině 20. století se v okolí dolo-

vala železná ruda, byl zde pivovar a pila. Obec byla prakticky výhradně německá a po r. 1945 

zde počet obyvatel výrazně klesl (r. 1900 682 obyvatel, v r.1950 100 obyvatel, v r. 1991 již jen 

80 obyvatel), těžba železné rudy v Hraničné byla ukončena r. 1967. 

 

Nýznerov    

    První zmínky o  Nýznerovu pocházejí z r. 1612.  Tehdy se ves jmenovala Glasberg a původ-

ně patřila zčásti k Žulové a zčásti k Vápenné.  K hustšímu osídlení došlo  teprve koncem 18. 

století, z téže doby pochází název Nýznerov. V této době zde byla potašovna, pálilo se vápno, 

těžil granit a stříbro, později zde byla postavena vodní elektrárna. Za 2. světové války zde byl 

zajatecký tábor sovětských vojáků. 

 

Kamenné (Kamenná)  

Osídlení osady Kamenná začalo kolem r. 1690. V r. 1816 byla postavena kaple, v r. 1837 

škola. V r. 1836 zde žilo již 281 obyvatel, v provozu byl mlýn, hospoda a potašovna. 

Do 2. světové války se osada rozrůstala, v r. 1937 byla postavena hasičská zbrojnice. Po r. 

1945 však již osada zůstala prázdná  a v r. 1961 byla zcela demolována.     

 

Hraničná 

K založení osady Hraničná došlo v roce 1690. Roku 1806 už žilo v Hraničné v 16 domech 

86 obyvatel, o třicet let později zde stálo již 19 vesměs dřevěných chalup se 133 obyvateli. 

V roce 1821 byla v osadě postavena dřevěná kaple. Podzemí v blízkosti osady ukrývalo nej-

větší ložisko železných rud magnetitu a hematitu v Rychlebských horách, s těžbou železné 

rudy se začalo v roce 1856. Po vysídlení Němců po druhé světové válce se již osadu nepodaři-

lo dostatečně dosídlit a tak pomalu spěla k zániku. Novodobá těžba železných rud, zejména 

magnetitu a hematitu, byla zahájena v roce 1960, k jejímu ukončení došlo v roce 1968. Důl 

byl poté v rozmezí let 1969 až 1972 zlikvidován a jeho povrch rekultivován a zbyl z něj pouze 

portál štoly s vytékajícími důlními vodami do Mlýnského potoka.  

 

Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo Skorošic vysídleno, osídlování českým 

obyvatelstvem postupovalo velmi pomalu a obec ztratila svou bývalou velikost i význam. 

Po r. 1945 byly ke Skorošicím připojeny i dvě dříve samostatné obce – Petrovice a Tomíkovi-

ce. V r. 1976 byly Skorošice se všemi připojenými částmi přičleněny k Žulové, v r. 1990 se 

opět osamostatnily, a to včetně Petrovic ale již bez Tomíkovic, které zůstaly součástí Žulové. 
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Nemovité kulturní památky  

     V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR jsou evidovány následující 

objekty:  

č. 35357/8 – 1120       kostel sv. Martina se sochou P. Marie Immaculaty 

parc. č. 1 st., 2, k.ú. Dolní Skorošice 

  /1    kostel sv. Martina 

                        parc. č. 1 st. 

Jde o jednolodní sakrální  stavbu s pozdně empírovou  architektu-
rou  z let 1842 – 1844.  

  /2    socha P. Marie Immaculaty 

                        parc. č. 2 

                        Pozdně barokní sochařská práce z r. 1778, dotvářející areál kostela. 

č. 105386      socha sv. Jana Nepomuckého 

         parc. č. 1308, k. ú. Dolní Skorošice 

č. 105375      socha sv. Floriána 

         parc. č. 66, k.ú. Dolní Skorošice 

 

     Kromě výše uvedených kulturních památek je zde také řada památek místního významu 

(kaple v Petrovicích, kaple Nanebevzetí Panny Marie v Nýznerově, pomník obětem 1. a 2. svě-

tové války, pomník obětem sovětských vojáků zajateckého tábora v Nýznerově, kříže, sochy, 

kapličky); tyto památky  však nejsou evidovány.  

Střední část Skorošic, zastavěné území Petrovic a východní okraj obce (u Žulové) jsou 

vymezeny jako lokality s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací.   

 

 

e) Limity využití území 

Limity využití území omezují změny v území z důvodů ochrany veřejných zájmů; vyplý-

vají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. 

vyplývají z vlastností území. 

Limity využití území obce Skorošice jsou: 

 limity využití území, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje: 

- D07  I/60 Lipová-lázně – Javorník, přeložky a obchvat 

- E15  VTL plynovod Žulová – Javorník  

- vymezení nadregionálního biocentra č. 89 Smolný  

- vymezení regionálních biocenter č. 400 Stříbrné údolí, 485 Stříbrný potok 

a OK7 Kaní hora 

- vymezení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86  

- vymezení regionálního biokoridoru RK 825 
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 limity využití území, vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí:  

- zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma dle ustanovení § 14 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

- Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka, vyhlášená vyhláškou ONV 

Šumperk č. 635/24 ze dne 25. 5. 1965 

- ochranné pásmo Národní přírodní památky Borový, vyhlášené vyhláškou 

ONV Šumperk ze dne 16. 6. 1987 50 m od hranice NPP 

- Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský hřbet, vymezená naří-

zením vlády č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. 

- Evropsky významná lokalita Lánský luh, vymezená nařízením vlády č. 132/2005 

Sb., ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. 

- významné krajinné prvky dle ustanovení § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybní-

ky, jezera, údolní nivy 

- vzdálenost 50 m od okraje lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a o doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

- nemovité kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů :   

-   35357/8 – 1120 kostel sv. Martina se sochou P. Marie Immaculaty 

- 105386 socha sv. Jana Nepomuckého 

- 105375 socha sv. Floriána 

- ochranné pásmo hřbitova 100 m od hranice pozemku dle zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů 

- výhradní ložiska a dobývací prostory, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyu-

žití nerostného bohatství (horní zákon): 

- B3 18330001, B3 1830002 Petrovice (Skorošice) 

- B3 044101 Dolní Skorošice – Chlumec  

- B3 044100 Dolní Skorošice – Tomíkovice  

- B3 203000 Horní Skorošice – Petrův Dvůr 

- B3 103600 Dolní Skorošice (Žulová 601) 

- CHLÚ 18330000 Petrovice I. 

- CHLÚ 04410000 Dolní Skorošice 

- CHLÚ 04410100 Dolní Skorošice I. 

- CHLÚ 20300000 Horní Skorošice 

- DP 71099 Petrovice II. 

- DP 71024 Tomíkovice 

- DP 71060 Dolní Skorošice 

- DP 70007 Dolní Skorošice I. 

- poddolovaná území, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bo-

hatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., 

o zjišťování starých důlních děl a jejich registru:  

- 4110 Horní Skorošice 1  

- 4115 Petrovice u Skorošic 1 – Hraničná 

- 4117 Petrovice u Skorošic 2 
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- 4120 Horní Skorošice 2 

- 4121 Horní Skorošice 3 

- 4130 Horní Skorošice 4  

- ochranná pásma silnice I/60 50 m od osy komunikace mimo souvisle zastavěném 

území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů   

- ochranná pásma silnic III/45313, III/45315 a III/45316 15 m od osy komunikace 

mimo souvisle zastavěné území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-

cích, ve znění pozdějších předpisů   

- ochranná pásma železničních tratí 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m 

od hranic obvodu dráhy, 30 m od osy vlečky dle zákona  č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

ve znění pozdějších předpisů 

- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 1,5 m/2,5 m (do DN 500 

včetně/nad DN 500) od vnějšího líce potrubí, u řadů nad DN 500 2,5 m od líce po-

trubí a u řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod uprave-

ným povrchem, se vzdálenosti výše uvedené zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce dle zá-

kona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- ochranná pásma vodních zdrojů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

- ochranná pásma I. stupně vodních zdrojů 4 b.j., Gembický, Včelín, Metzner 

a Dolák  a ochranná pásma II. stupně vodních zdrojů Metzner, Včelín a Do-

lák stanovená rozhodnutím ONV Šumperk ze dne 24. 11. 1982, č.j. Voda 

3099/R-328/82-Ko-233 

- ochranná pásma I. a II. stupně prameniště Pod Špičákem stanovená rozhod-

nutím OÚ Jeseník ze dne 12. 3. 1997, č.j. 3342/96.97 ŽP/R-44-Vo-231/2. 

- ochranná pásma I. stupně prameniště Na Kamenné a ochranná pásma I. 

a II. stupně prameniště Nad Kravínem stanovená rozhodnutím OkÚ Jeseník 

ze dne13. 3. 1997, č.j. 3342/96/97/ŽP/R/44/Vo/231/2. 

- ochranné pásmo I. stupně prameniště Nýznerov stanovené rozhodnutím ONV 

Šumperk ze dne 2. 11. 1978, č.j. Voda 1532/R-201/78-Hm. 

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – bez izolace 7 (10) m od krajního vodiče (údaj 

v závorce platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995), dle zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů 

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – pro vodiče s izolací základní/pro kabelové 

vodiče – 2/1 m od krajního vodiče, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách pod-

nikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zá-

konů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů 

- ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (údaj 

v závorce platí pro zařízení realizovaná před  1. 1. 1995), dle zákona  č. 458/2000 

Sb.,  o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů 

- ochranná pásma zděných/vestavěných trafostanic VN/NN  2/1m od objektu, 

dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
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v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve zně-

ní pozdějších předpisů 

- ochranná pásma STL plynovodů 1 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 458/2000 

Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

E.2 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

E.2.1 Základní urbanistická koncepce 

     Území obce Skorošice tvoří tři katastrální území – Dolní Skorošice, Horní Skorošice  

a Petrovice u Skorošic a šest místních částí – Horní Skorošice, Dolní Skorošice, Petrovice 

a osady Nýznerov (osada leží na k.ú. Dolní Skorošice a Horní Skorošice; její severní část 

přiléhá k Žulové), Sedm Lánů (na k.ú. Dolní Skorošice) a Nová Véska (na k.ú. Petrovice 

u Skorošic); bývalé osady Kamenné (v k.ú. Horní Skorošice) a Hraničná (v k.ú. Petrovice 

u Skorošic), jsou již pusté. 

     Celková rozloha řešeného území je 4651,14 ha, z toho 2951,94 ha, tj. 63,5 % zaujímají 

lesy; ty tvoří převážnou část k.ú. Horní Skorošice a zahrnují horské masivy jižní části Rych-

lebských hor. Zemědělské pozemky zaujímají rozlohu 1445,74 ha, tj. 31,1 % území obce; 

z toho je pouze 673,80 ha orné půdy, tj. 46,6 %, větší část rozlohy zemědělských pozemků 

představují trvalé travní porosty – 731,49 ha, tj. 50,6 %. 

     Převládajícími funkcemi obce jsou funkce obytná, zemědělská, výrobní a rekreační. 

 

Horní a Dolní Skorošice 

     Horní a Dolní Skorošice tvoří v podstatě souvislý sídelní útvar, rozložený ve směru jiho-

západ – severovýchod podél páteřní komunikace, kterou tvoří úseky silnic III/4539, III/45319 

a místních komunikací. Souvislá zástavba je v severní části Dolních Skorošic přerušena cca 

600 m dlouhým nezastavěným úsekem, kudy prochází ve směru sever – jih silnice I/60. Sever-

ní, odtržená část Dolních Skorošic přechází plynule v zástavbu Tomíkovic, které jsou součástí 

města Žulová. Na jihovýchodní okraj k.ú. Dolní Skorošice zasahuje nová obytná zástavba měs-

ta Žulové (lokalita Na Kopci). V prostoru křižovatky silnic III/45313 a III/45315 je situováno 

centrum obce, kde je soustředěna většina zařízení občanského  vybavení – základní škola, 

mateřská škola, obecní úřad, sportovní areál, hasičská zbrojnice a další. V poněkud odtržené 

poloze severovýchodně od centra obce leží  kostel sv. Martina s farou, hřbitovem a starým 

hřbitovem, který již není užíván a byl upraven jako park. Kostel tvoří výraznou dominantu 

obce. 

     Obytnou zástavbu tvoří vesměs starší zemědělské usedlosti, doplněné v Dolních Skoroši-

cích novějšími rodinnými domy a bytovými domy. Zástavba Horních Skorošic je rozvolněněj-

ší, řada objektů původní zástavby již po 2. světové válce nebyla znovu osídlena a byla zbourá-

na; část původní zástavby je využívána k rekreačním účelům (druhé bydlení). 

     Severně od křižovatky silnic I/60 a III/4539 leží zatopený Vaňkův lom, využívaný jako 

přírodní koupaliště. 

     Výrobní  zařízení  jsou  soustředěna převážně v Dolních Skorošicích; jsou zde dva areály 

zemědělské výroby společnosti Agroparkl, spol. s r.o., areál společnosti Stomix, spol. 
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s r. o., areál pily a areál bývalého lihovaru (mimo provoz, objekt slouží jako sklad firmy 

Jagos). V odtržené poloze, u silnice I/60, je areál bývalých jatek, v současné době provozov-

na autodopravy. Na východním okraji Dolních Skorošic, u Žulové, leží  kamenolom společ-

nosti ADOS TRANS s.r.o. Na východním okraji Horních Skorošic, v blízkosti křižovatky 

silnic III/45313 a III/45315, je situován areál dlouhodobě rozestavěné pily.  

     Východním okrajem k.ú. Dolní Skorošice prochází železniční trať č. 295.  

 

 

 

Petrovice   

     Petrovice jsou samostatným sídlem, ležícím severně od Skorošic. Jejich zástavba je  rozlo-

žena podél páteřní komunikace, kterou je silnice III/45313. Zástavba  je velmi rozvolněná, řada 

původních objektů byla zbourána, část zachovaných objektů je využívána k rekreačním účelům 

(druhé bydlení). 

     Sídlo nemá centrální část, z občanského vybavení se zachovala pouze a kaple, na jihový-

chodním okraji Petrovic byl vybudován motokrosový areál. Na východním okraji Petrovic je 

zemědělský areál společnosti Jagos spol. s r.o. 

 

Nýznerov 

     Místní část Nýznerov leží na katastrálním území Horních i Dolních Skorošic. Jeho zástavba  

je rozložena podél páteřní komunikace (silnice III/45316), která sleduje tok Stříbrného potoka. 

     V severní části přechází zástavba Nýznerova plynule v zástavbu Žulové. Zde je soustředěna 

nová obytná výstavb a jsou zde také dva výrobní areály – centrum mechanizace firmy Ko-

ryťák s.r.o. a bývalý areál Moravskoslezských dřevařských závodů a.s. Šumperk, 
v současné době nevyužitý. Severně tohoto areálu se nachází skládka inertního materiálu.  

Dále jižním směrem pokračuje velmi rozvolněná zástavba. Ve střední části Nýznerova se na-

chází kaple Nanebevzetí Panny Marie, požární zbrojnice a stodola česko-německého po-

rozumění, dále pak soustava chovných rybníků s Rybářskou baštou, na jižním konci Nýzne-

rova objekt technického zázemí k Nýznerovským vodopádům s muzeem a společenským za-

řízením a  dva rekreační objekty. V této části obce je obora Černý kopec. 

 

Nová Véska 

     Místní část Nová Véska  leží na k. ú. Petrovice u Skorošic, tvoří vlastně západní konec  

Vojtovic (část obce Vlčice). Je zde jen několik samot, vesměs využívaných k rekreačním úče-

lům. 

 

Sedm Lánů 

     Osada Sedm Lánů (k. ú. Horní Skorošice) leží při silnici I/60 pod Lánským vrchem a Kaní 

horou. Tvoří ji několik samot. 
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Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj 

řešeného území a vytvoření předpokladů k zabezpečení udržitelného rozvoje v území. Hlavní 

zásadou navrženého řešení byly požadavky na ochranu architektonických, urbanistických 

a přírodních hodnot řešeného území. 

Z hlediska budoucího rozvoje obce Skorošice jsou hlavními prioritami dostatečná nabíd-

ka ploch pro novou obytnou výstavbu, podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst, 

rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zlepšení kvality životního a obytného prostředí 

a ochrana sídelní a krajinné zeleně. 

Obec Skorošice je nutno vnímat jako stabilizované sídlo SO ORP Jeseník, s vyváženým 

podílem obytných a výrobních funkcí. Rozvojové možnosti obce jsou podmíněny zachová-

ním atraktivity bydlení a využitím rekreačního potenciálu řešeného území i širšího regionu. 

Základním problémem řešeného území je nerovnovážný stav hospodářského pilíře řešené-

ho území; posílení hospodářských podmínek je třeba řešit především s ohledem na kvalitu 

bydlení, rozvoj rekreace a infrastrukturní podmínky území (dopravní obslužnost lokalit) 

a na podmínky ochrany přírody a krajiny.  

Na základě komplexního zhodnocení rozvojových předpokladů (podmínek životního pro-

středí, hospodářských podmínek a podmínek soudržnosti obyvatel území) je předpokládán 

mírný nárůst počtu obyvatel ve střednědobém časovém horizontu na cca 770 obyvatel 

v r. 2030, při odpovídajícím rozvoji obytných, výrobních, rekreačních a obslužných funkcí 

řešeného území; potřebu nové bytové výstavby (pro trvalé bydlení) během tohoto období 

odhadujeme asi na 20 – 25 bytů. 

Základní bilance vývoje počtu obyvatel a bytů slouží především jako podklad pro koncepci 

rozvoje veřejné infrastruktury a pro návrh územního rozvoje jednotlivých funkčních ploch, 

zejména ploch pro bydlení a podnikání. 

Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj a charakter řešené-

ho území a stávající urbanistickou strukturu rozvíjí do nových ploch. Z důvodu kontinuity 

rozvoje řešeného území jsou do územního plánu přebírány v podstatě všechny rozvojové plo-

chy, obsažené v platném územním plánu, pokud jejich využití není limitováno omezeními, 

se kterými platný územní plán nepočítal. 

Návrh se soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, několik 

ploch je vymezeno pro rozvoj zařízení občanského vybavení, zejména pro nová 

sportovní zařízení a pro zařízení komerčního typu. Pro posílení ekonomických podmínek 

území (pracovní příležitosti) jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování. Součástí 

návrhu je doplnění komunikací v lokalitách s navrženou výstavbou, návrh rozvoje sítí 

a zařízení technické infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stability. 

  

      Z hlediska budoucího rozvoje řešeného území jsou hlavními prioritami: 

- dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu  

- podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst 

- rozvoj rekreačních funkcí obce 

- zlepšení kvality životního a obytného prostředí 

- ochrana ovzduší a vod 

- rozvoj sídelní a krajinné zeleně 

- ochrana ložisek nerostných surovin 

- ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot. 
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Navržená urbanistická koncepce respektuje stávající urbanistickou strukturu a charakter 

zástavby, kterou tvoří oddělené tři sídelní útvary – Dolní a Horní Skorošice, Petrovice 

a Nýznerov. Ve všech třech samostatných částech převládá nízkopodlažní obytná zástavba, 

doplněná v centrální části Dolních Skorošic skupinou bytových domů, v Horních Skorošicích 

a v Petrovicích s významnou rekreační funkcí. V Dolních Skorošicích a v Nýznerově jsou 

také rozsáhlé výrobní areály. Zastavitelné plochy jsou vymezeny především na nezastavěných 

plochách uvnitř zastavěného území (dostavby proluk) a v bezprostřední a logické návaznosti 

na ně. V zájmu zachování kontinuity rozvoje řešeného území jsou do územního plánu 

přebírány téměř všechny rozvojové plochy, obsažené v předchozím územním plánu, 

s výjimkou některých již neplatných záměrů. 

  

     Návrh koncepce rozvoje řešeného území vychází z následujících zásad: 

- jsou respektovány architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území 

- je vymezen dostatečný rozsah zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu včetně 

příslušných veřejných prostranství, zejména ploch veřejně přístupné zeleně 

- jsou navrženy plochy pro rozvoj občanského vybavení, zejména sportovních zařízení 

- jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování, pro rozvoj těžby a zpracování ne-

rostných surovin 

- je navržen rozvoj dopravní a technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy. 

 

Podstatný zásah do koncepce rozvoje obce představuje návrh přeložky silnice I/60, která 

protíná zástavbu Dolních Skorošic ve směru sever-jih a podstatně omezuje možnost výstavby 

v okolí navržené trasy. Pro trasu přeložky je vymezena zastavitelná plocha dopravní in-

frastruktury – silniční DS (plocha č. Z1), která jednak částečně zasahuje do stávajících zasta-

věných ploch – do plochy zemědělského areálu a do ploch obytné zástavby v Nýznerově, jed-

nak znemožňuje vymezení některých zastavitelných ploch, které jsou obsaženy v předchozím 

územním plánu. 

Největší rozsah zastavitelných ploch a ploch přestavby je vymezen v Dolních Skoroši-

cích a v navazující východní části Horních Skorošic, kde jsou navrženy především plochy 

pro pro obytnou výstavbu a plochy pro rozvoj výroby a skladování, v menším rozsahu pak 

plochy pro rozvoj občanského vybavení. 

Ve zbývající, horní (západní) části Horních Skorošic je navrženo pouze několik ploch 

pro novou obytnou výstavbu. Zástavbu Petrovic považujeme za stabilizovanou, je zde na-

vrženo pouze několik drobných rozvojových ploch – vesměs plochy přestavby. Také 

v Nýznerově je vymezeno pouze několik zastavitelných ploch nevelkých výměr, určených 

převážně pro obytnou výstavbu.  

 

Podrobněji k jednotlivým částem obce: 

Dolní a Horní Skorošice 

Největší rozsah navržených ploch představují plochy určené pro novou obytnou výstavbu; 

jsou vymezeny v souladu s charakterem stávající zástavby jednak jako plochy smíšené obyt-

né – venkovské SV, jednak jako plochy bydlení v rodinných domech BI. Až na dvě vý-

jimky, popsané dále, jsou navrženy v prolukách mezi stávající zástavbou nebo v přímé návaz-

nosti na zastavěné území a navazují tedy na dlouhodobě sledovanou koncepci rozvoje obce. 

Veškeré zastavitelné plochy jsou vymezeny podél stávajících místních komunikací 

s vybudovanými inženýrskými sítěmi. 
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Zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV jsou vymezeny v lokalitách U Kři-

žovatky (plocha č. Z8), U Lihovaru (plochy č. Z15 a Z16), Za Potokem (plochy č. Z20 a Z21), 

U Hřiště (plocha č. Z27), K Nýznerovu (plocha č. Z30), U Farmy (plocha č. Z31), Záhumenní 

(plochy č. Z40, Z41 a Z43), Horní Konec (plochy č. Z44 a Z46) a U Hájenky (plocha č. Z49 – 

pro tuto plochu je stanovena etapizace výstavby). 

Zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI jsou vymezeny v lokalitách U Žu-

lové (plochy č. Z11 a Z12), U Kostela (plochy č. Z13 a Z14), U Hřbitova (plocha č. Z18), 

Střed (plocha č. Z22) a U Vodojemu (plocha č. Z24). Plochy č. Z11 a Z12, vymezené 

v lokalitě U Žulové, jsou sice odtržené od zástavby Skorošic, navazují však bezprostředně 

na vilovou zástavbu Žulové v lokalitě Na Kopci a jsou jejím logickým rozšířením.     

Stávající plochy bydlení v bytových domech BH zůstávají beze změny, nové zastavitelné 

plochy ani plochy přestavby se nevymezují.  

Převážná většina zařízení občanského vybavení je začleněna do ploch obytných smíšených 

– venkovských SV. Jako samostatné plochy občanského vybavení jsou vymezeny pouze ty 

plochy, jejichž charakter jiné využití neumožňuje (hřbitov, kostel, apod.) nebo u nichž pova-

žujeme za účelné, aby pro stávající funkci zůstaly zachovány (areál školy, muzeum 

v Nýznerově, sportovní areály, apod.), případně jejichž funkce je natolik specifická, že neu-

možňuje přičlenění do jiné funkční plochy (Rybářská bašta); charakter ostatních zařízení 

umožňuje i případnou změnu využití. Stávající zařízení občanského vybavení zůstávají be-

ze změny, pro rozvoj zařízení občanského vybavení se navrhují: 

- plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK – plochy přestavby, určené pře-

devším pro zařízení obchodu a služeb, případně ubytování a stravování, a to v lokalitě 

U Stomixu bez konkrétní specifikace (plocha č. P1) a v lokalitě U Žulové s předpokladem 

výstavby penzionu (plocha č. P2); tato plocha je přebírána ze Změny č. 2 Územního plánu 

obce Skorošice 

- zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS, 
určená pro vybudování dětského hřiště v lokalitě U Vodojemu (plocha č. Z26) 

- zastavitelná plocha občanského vybavení – hřbitovy OH, vymezená pro rozšíření hřbi-

tova (plocha č. Z17). 

Plochy veřejných prostranství PV zahrnují především místní komunikace a ostatní veřej-

ná prostranství v obci; stávající plochy zůstávají zachovány, nové zastavitelné plochy se navr-

hují pro vybudování veřejného prostranství v centru obce (plocha č. Z23) a pro vybudování 

příjezdové komunikace ke stávajícímu objektu v Horních Skorošicích (plocha č. Z42). 

Plochy veřejných prostranství – zeleň ZV stabilizují v území plochy veřejně přístupné 

zeleně; stávající plochy zůstávají zachovány. Navržené plochy veřejných prostranství – zeleň 

ZV jsou určeny pro vybudování veřejně přístupných ploch zeleně – parků. Jsou navrženy 

v centrální části obce v návaznosti na navržené plochy obytné výstavby v lokalitách U Hřbi-

tova (plocha č. Z19), U Vodojemu (plocha č. Z25), U Hřiště (plocha č. Z28) a U Hasičské 

zbrojnice (plocha č. Z29).  

Stávající plochy výroby a skladování jsou ponechány beze změny; pro rozvoj výroby 

a skladování jsou navrženy rozsáhlé nové plochy ve východní části Dolních Skorošic, a to: 

- zastavitelné plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ jsou navrženy 

v lokalitě Sedmlánů (plocha č. Z2) a v návaznosti na stávající zemědělskou farmu (plochy 

č. Z5, Z6 a Z7).  
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- zastavitelná plocha výroby a skladování – průmyslová výroba VP je navržena 

v lokalitě U Stomixu v návaznosti na stávající výrobní areál (plocha č. Z4), je přebírána 

z předchozího územního plánu; pro plochu je vzhledem k jejímu rozsahu stanovena etapi-

zace výstavby 

- zastavitelná plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD je navržena  

a v návaznosti na navrženou přeložku silnice I/60 (plocha č. Z9); je přebírána 

z předchozího územního plánu.  

Stávající plochy výroby a skladování – lesní hospodářství VL zůstávají beze změny, za-

stavitelné plochy se nenavrhují.  

Stávající plochy technické infrastruktury TI zůstávají beze změny, pro výstavbu čistírny 

odpadních vod je navržena zastavitelná plocha v severní části obce, u Žulové (plocha č. Z10). 

 

Nýznerov 

Zástavba severní (dolní) části Nýznerova, přiléhající k Žulové, má charakter vilové čtvrti, 

je stabilizovaná a neumožňuje významnější rozvoj. Je zde vymezena pouze jedna zastavitelná 

plocha – plocha bydlení v rodinných domech BI v proluce mezi stávající zástavbou (plocha 

č. Z32). 

Zástavba v jižní (horní) části Nýznerova je rozvolněná a je zde vymezeno několik drob-

ných zastavitelných ploch, navazujících na stávající zástavbu: 

- plochy smíšené obytné – venkovské SV na severním okraji zástavby (plocha č. Z34) 

a na jižním okraji zástavby (plocha č. Z37, Z38 a Z39) 

- plocha občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS pro vybudování 

hřiště (plocha č. Z35) 

- plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ (plocha č. Z33) 

- plocha dopravní infrastruktury – silniční DS (plocha č. Z36) pro vybudování autobu-

sové točny.  

 

Petrovice    

V Petrovicích se rozvojové plochy v podstatě nenavrhují; stávající zástavba je velmi roz-

volněná, zastavěné území zahrnuje i řadu ploch zborů a poskytuje tak dostatek možností nové 

výstavby v rámci stávajících ploch.  

Jsou zde vymezeny dvě plochy přestavby na zborech původní zástavby – plochy výroby 

a skladování – zemědělská výroba VZ (plochy č. P3 a P4). 

Pro stávající motokrosový areál je navržena plocha pro vybudování parkoviště – plocha 

dopravní infrastruktury – plocha parkovací a odstavná DP (plocha č. Z47) a plocha pro 

vybudování obslužného zázemí (sociální zařízení, občerstvení, apod.) – plocha občanského 

vybavení se specifickým využitím OX (plocha č. Z45). 

Na západním okraji Petrovic je vymezena plocha technické infrastruktury TI pro vybu-

dování vodojemu (plocha č. Z48). 

V západní částo Petrovic je vymezena plocha změn v krajině pro vybudování obory – plo-

cha obory NO (plocha č. K5), ve střední části Petrovic plocha změn v krajině pro otevření 

nového kamenolomu – plocha těžby nerostů NT (plocha č. K6). 
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 Koncepce návrhu dopravního řešení, řešení technické infrastruktury a vymezení 

územního systému ekologické stability jsou podrobně popsány v následujících kapitolách. 

 

 

E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  

 Pro potřebu rozhodování o využití ploch je celé řešené území rozčleněno na plochy 

s rozdílným způsobem využití. Pro každý typ ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

územním plánem stanoveny: 

 podmínky pro využití ploch s určením: 

- hlavního využití (převažujícího účelu využití) 

- přípustného využití (využití, které lze v ploše obecně připustit s podmínkou, že nebude 

negativně ovlivňovat hlavní využití)  

- podmíněně přípustného využití (využití, které je podmíněno splněním určitých podmí-

nek)  

- nepřípustného využití (využití, které se v dané ploše nepřipouští) 

 podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 

Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny tak, aby budoucí (dnes neznámé) záměry 

na změny v území mohly být realizovány bez nutnosti pořizovat změnu územního plánu; 

podmínkou je samozřejmě požadavek, aby tyto záměry rozvoj obce negativně neovlivnily. 

Proto je převážná část zastavěného území a zastavitelných ploch vymezena jako plochy smí-

šené obytné venkovské SV, v nichž je možná poměrně značná variabilita využití – dle § 8 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů, zahrnují plochy smíšené obytné zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně 

staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a po-

zemky související dopravní a technické infrastruktury. Monofunkční charakter mají pouze ty 

plochy, u nichž jsou funkce a využití jednoznačně určeny a nepředpokládá se, že dojde k její 

změně, jako např. některé plochy občanského vybavení (škola, kostel, hřbitov, sportovní areá-

ly, apod.), plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy výroby a skladování, plochy 

veřejných prostranství, apod. 

Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rá-

zu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součástí textové části I.A. Tyto 

podmínky je nutno respektovat při rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objektů, zařízení, 

areálů a činností na jednotlivých pozemcích. Dále je nutno při rozhodování o využití ploch 

respektovat limity využití území, kterými může být využití ploch omezeno. 

V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využitím 

(dle vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):  

plochy bydlení (§ 4):        

- plochy bydlení v bytových domech            BH 

- plochy bydlení v rodinných domech           BI 

plochy rekreace (§ 5): 

- plochy rekreace – zahrádkové osady           RZ 

- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci     RR 

- plochy rekreace se specifickým využitím          RX 
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plochy občanského vybavení  (§ 6):         

- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura      OV 

- plochy občanského vybavení – komerční zařízení       OK 

- plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS 

- plochy občanského vybavení – hřbitovy          OH 

- plochy občanského vybavení se specifickým využitím     OX  

plochy veřejných prostranství (§ 7):       

- plochy veřejných prostranství             PV 

- plochy veřejných prostranství – zeleň           ZV 

plochy smíšené obytné (§ 8):         

- plochy smíšené obytné – venkovské           SV 

plochy dopravní infrastruktury (§ 9):        

- plochy dopravní infrastruktury – silniční           DS 

- plochy dopravní infrastruktury – železniční         DZ 

- plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné   DP 

plochy technické infrastruktury (§ 10): 

- plochy technické infrastruktury             TI 

- plochy technické infrastruktury – plochy pro nakládání s odpady  TO 

 plochy výroby a skladování (§ 11):        

- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba       VZ 

- plochy výroby a skladování – průmyslová výroba       VP 

- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba     VD 

- plochy výroby a skladování – lesní hospodářství       VL 

plochy vodní a vodohospodářské (§ 13)          VV 

plochy zemědělské (§ 14)                NZ 

plochy lesní (§ 15)                  NL 

plochy přírodní (§ 16)                 NP  

plochy smíšené nezastavěného území (§ 17)         NS 

plochy těžby nerostů (§ 18)               NT 

plochy obory                    NO 
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Charakteristika jednotlivých typů ploch  

Plochy bydlení v bytových domech  BH 

 Zahrnují plochy stávající vícepodlažní bytové zástavby v centru Skorošic a v Nýznerově 

včetně ploch zeleně, dětských hřišť, komunikací, parkovacích, odstavných a manipulačních 

ploch, chodníků a pěších stezek.  Plochy jsou určeny především pro bydlení, možná je kom-

binace s občanským vybavením, např. využití některých bytových i nebytových prostor pro 

obchod, služby, kulturní zařízení (klubovny), apod., proto jsou jako přípustné využití stano-

veny také stavby občanského vybavení včetně zařízení sportovních a tělovýchovných. Koefi-

cient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde 

o plochy stávající zástavby. 

 

Plochy bydlení v rodinných domech BI 

 Zahrnují plochy stávající a navržené obytné zástavby v centrální části obce, v severní části 

Nýznerova a v lokalitě navazující na zástavbu Žulové; tato zástavba má charakter příměstské 

vilové zástavby. Jde o plochy s převažující funkcí obytnou, kterou může doplňovat funkce 

obslužná (občanské vybavení), plochy veřejné zeleně, případně i drobná sportovní zařízení 

(dětská hřiště). Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,40, což zajistí jednak 

dostatečný rozsah ploch zeleně, jednak vsakování dešťových vod na pozemku; maximální 

výšková hladina je stanovena vzhledem k charakteru stávající zástavby na 1 NP a podkroví. 

 

Plochy rekreace – zahrádkové osady RZ 

    Zahrnují plochy stávající zahrádkové osady v lokalitě pod Borovou na pravém břehu Vid-

navky. Připouštějí se zde pouze stavby zahrádkářských chat, stavby pro uskladnění nářadí 

a zemědělských výpěstků, stavby oplocení, apod. včetně souvisejících staveb a zařízení do-

pravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hla-

dina výstavby nejsou stanoveny, jde o stávající plochu. 

 

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RR 

     Zahrnují jedinou plochu – stabilizovanou plochu rekreační chaty v lokalitě Kamenná. Při-

pouštějí se zde pouze stavby doplňkové ke stávajícímu objektu (oplocení, altány, pergoly, 

zahradní krby, apod.), příp. nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. Koeficient 

zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde o stávající 

plochu. 

 

Plochy rekreace se specifickým využitím RX 

     Zahrnují plochy stávajícího motokrosového areálu. Jde o plochy nezastavitelné, přípustné 

jsou pouze terénní úpravy, případně stavby účelových komunikací a stavby sítí technické in-

frastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby nejsou 

stanoveny, jde o plochy nezastavitelné. 
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Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 

 Zahrnují stávající pozemky  staveb a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, 

jejichž funkce a charakter neumožňuje kombinaci s jinými funkcemi (kostel, základní škola, 

muzeum, apod.), a proto nejsou zahrnuty do ploch smíšených obytných venkovských. Součás-

tí těchto ploch jsou plochy veřejných prostranství, plochy veřejné zeleně, komunikace, parko-

vací, odstavné a manipulační plochy, chodníky apod. Koeficient zastavění pozemku ani ma-

ximální výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde o plochy stávající zástavby. 

 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK 

 Zahrnují stávající a navržené pozemky staveb a zařízení občanského vybavení komerčního 

typu, jejichž charakter, příp. umístění zpravidla neumožňuje kombinaci s jinými funkcemi 

nebo jsou vymezeny pro konkrétní záměr, a proto nejsou zahrnuty do ploch smíšených obyt-

ných venkovských. Součástí těchto ploch jsou plochy veřejných prostranství, plochy veřejné 

zeleně, komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy, chodníky apod. Koeficient 

zastavění pozemku je stanoven na 0,50, aby byl zajištěn dostatečný podíl veřejně přístupné 

zeleně, maximální výšková hladina zástavby je stanovena na 2 NP a podkroví. 

 

Plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS  

     Zahrnují stávající a navržené plochy zařízení sportovních a tělovýchovných areálů 

pro organizovanou i neorganizovanou sportovní a rekreační činnost včetně provozního záze-

mí, ploch veřejné zeleně, ploch veřejných prostranství apod. Připouštějí se zde i stavby pro 

ubytování, stravování, maloobchod a služby s přímou vazbou na hlavní funkci. Koeficient 

zastavění pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně 

(zpravidla jde o zeleň vyhrazenou, tzn. s omezeným přístupem); maximální výšková hladina 

je stanovena na 1 NP a podkroví. 

 

Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 

     Zahrnují plochu stávajícího hřbitova a plochu navrženou pro jeho rozšíření. Připouští se 

zde pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s funkcí a provozem hřbitovů. Koe-

ficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charak-

ter těchto ploch to nevyžaduje. 

 

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX 

Zahrnují navrženou plochu zázemí stávajícího motokrosového areálu. Připouštějí se zde 

pouze stavby a zařízení související s danou funkcí, tzn. stavby sociálního zařízení a stavby pro 

stravování (občerstvení) včetně staveb nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Koefi-

cient zastavění pozemku je stanoven na 0,20; maximální výšková hladina zástavby je stano-

vena na 1 NP a podkroví.   
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Plochy veřejných prostranství  PV 

 Zahrnují plochy stávajících i navržených místních komunikací, veřejně přístupných účelo-

vých komunikací a pěších prostranství. Připouštějí se zde zejména stavby související 

s dopravní funkcí plochy. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter 

těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu. 

 

Plochy veřejných prostranství – zeleň ZV 

 Zahrnují stávající i navržené samostatné plochy veřejně přístupné zeleně (parky, parkově 

upravená zeleň). Připouštějí se zde drobné stavby a zařízení pro účely kulturní a církevní, 

relaxační, rekreační a sportovní zařízení, apod. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na 

max. 0,10, protože hlavní funkcí těchto ploch je veřejně přístupná okrasná zeleň; maximální 

výšková hladina vzhledem k charakteru plochy není stanovena. 

Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

     Zahrnují převážnou většinu stávajících ploch i ploch navržených pro novou obytnou vý-

stavbu (kromě centrální části obce a severní části Nýznerova). Charakteristické je zde prolí-

nání funkcí – funkce obytná je dominantní, doplňuje ji funkce obslužná (občanské vybavení), 

výrobní (zemědělské usedlosti, drobná a řemeslná výroba) a rekreační – objekty rodinné re-

kreace. Pozemky mají zpravidla poměrně velké výměry a jsou využívány pro drobnou země-

dělskou výrobu (užitkové zahrady). Koeficient zastavění pozemku je stanoven dle konkrétní 

lokality na 0,10 (v Horních Skorošicích v lokalitě U Hájenky, kde je žádoucí velmi rozvolně-

ná zástavba) až 0,40 (v centrální části obce), maximální výšková hladina na 1 NP a podkroví, 

aby byl zachován typický charakter stávající rozvolněné nízkopodlažní zástavby. 

 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

 Zahrnují pozemky stávajících silnic a plochy navržené přeložky silnice I/60. Připouštějí se 

zde pouze takové stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu 

se silničním provozem. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těch-

to ploch předpokládá zastavění ploch v celém rozsahu. 

 

Plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ 

 Zahrnují stávající pozemky, stavby a zařízení železniční dopravy. Na těchto plochách 

se připouštějí pouze stavby související s železniční dopravou, příp. související stavby silniční 

dopravy a stavby sítí a zařízení technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku není 

stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch 

v celém rozsahu. 

 

Plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné DP 

     Zahrnují plochy stávajících hromadných garáží v Nýznerově a plochu navrženého parko-

viště pro motokrosový areál. Jsou to plochy monofunkční, určené pouze pro toto konkrétní 

využití. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpo-

kládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu. 
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Plochy technické infrastruktury TI 

 Zahrnují plochy stávajících a navržených zařízení technické infrastruktury včetně souvise-

jících staveb a zařízení. Jde o plochy monofunkční, určené pro konkrétní využití. Koeficient 

zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch je natolik specifický, že 

toto stanovení není nutné. 

 

Plochy technické infrastruktury – plochy pro nakládání s odpady TO 

 Zahrnují plochy stávající skládky v Nýznerově. Jde o plochy monofunkční, určené 

pro konkrétní využití. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby 

nejsou stanoveny, jde o stávající plochy. 

 

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

     Zahrnují stávající a navržené plochy areálů zemědělské výroby. Hlavní využití těchto 

ploch představují stavby a zařízení zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou výro-

bu, připouštějí se zde také stavby pro nezemědělskou výrobu a skladování, případně i stavby 

pro obchod, ubytování, stravování, sport a tělovýchovu (např. farmářské prodejny, využití 

pro agroturistiku, využití pro technické sporty, apod.). Koeficient zastavění pozemku je sta-

noven na max. 0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně (ochranná zeleň po obvodu 

areálu, apod.); maximální výšková hladina nových staveb musí respektovat charakter okolní 

zástavby. 

 

Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba VP 

     Zahrnují stávající a navržené plochy průmyslové výroby. Jde o plochy v podstatě mo-

nofunkční, určené prioritně pro výrobní zařízení, s možností využití i pro jiné, doplňkové 

funkce. Hlavní využití těchto ploch představuje průmyslová výroba a skladování, dále pak 

výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením, tj. provozy, u nichž lze předpokládat 

určité negativní vlivy na okolí (např. autoservisy, pneuservisy), čerpací stanice pohonných 

hmot, technické služby obce včetně zařízení pro nakládání s odpady, drobná a řemeslná výro-

ba, apod. Připouští se také využití pro občanské vybavení komerčního typu (např. pro obchod 

a služby – firemní prodejny, apod.), sportovní zařízení (může jít např. o sportovní zařízení pro 

zaměstnance), stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů, apod. Koeficient 

zastavění pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně 

(ochranná zeleň po obvodu areálu, apod.); maximální výšková hladina nových staveb musí 

respektovat charakter okolní zástavby. 

 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 

 Zahrnují stávající a navržené plochy areálů drobné a řemeslné výroby. Jde o zařízení umís-

těná mezi obytnou zástavbou, a proto je nutné, aby provozovaná činnost nevyvoláva-

la negativní vlivy přesahující vlastní areál. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 

0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně (ochranná zeleň po obvodu areálu, apod.); 

maximální výšková hladina nových staveb musí respektovat charakter okolní zástavby. 
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Plochy výroby a skladování – lesní hospodářství VL 

     Zahrnují stávající plochy zařízení lesního hospodářství v Nýznerově a v lokalitě Kamenná. 

Připouští se zde pouze realizace staveb a zařízení sloužících lesnímu hospodářství a staveb 

dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková 

hladina zástavby se nestanovuje, jde o stabilizované plochy. 

 

Plochy vodní a vodohospodářské VV 

     Zahrnují stávající a navržené vodní plochy a vodní toky. Připouští se zde pouze stavby 

související s vybudováním vodních nádrží, technické vodohospodářské stavby, úpravy pro 

zlepšení retenčních schopností krajiny, stavby mostů a lávek, stavby malých vodních elektrá-

ren, apod. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, jde o vodní plochy s břehovou zelení. 

 

Plochy zemědělské NZ 

 Zahrnují plochy zemědělského půdního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně 

na nelesní půdě, ploch ostatních, ploch účelových komunikací apod. Součástí těchto ploch 

jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Jsou určeny především 

pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a ovcí) a připouštějí se 

na nich v zásadě pouze takové stavby, které jsou v souladu s touto jejich prvořadou funkcí, 

dále pak stavby pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování ekologických a přírodních kata-

strof a pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a některé vybrané stavby pro účely 

rekreace a cestovního ruchu. Ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES je reali-

zace staveb a zařízení výrazně omezena.  

 

Plochy lesní  NL 

     Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i biokoridory územního 

systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizovat především takové stavby, kte-

ré jsou v souladu s jejich prvořadou funkcí, tj. stavby pro lesní hospodářství a myslivost; dále 

se připouštějí stavby pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování ekologických a přírodních 

katastrof  a omezeně pro dopravní a technickou infrastrukturu. Ve vymezených plochách bio-

koridorů ÚSES je realizace staveb a zařízení výrazně omezena.  

 

Plochy přírodní  NP 

 Zahrnují plochy biocenter územního systému ekologické stability (s výjimkou části lokál-

ního biocentra L39, které je vymezeno v ploše stávající obory) a plochy přírodní památky 

Vodopády Stříbrného potoka. Představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní 

předpoklad jeho ekologické stability. Na těchto plochách je realizace jakýchkoliv staveb 

a zařízení výrazně omezena, nezbytné střety komunikací a sítí technické infrastruktury 

s plochami přírodními je nutno minimalizovat. 
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Plochy smíšené nezastavěného území NS 

Zahrnují pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů (náletovou zeleň), zejména 

zeleň podél vodních toků. Součástí těchto ploch jsou také biokoridory územního systému eko-

logické stability. Na těchto plochách lze realizovat pouze takové stavby, které neohrozí jejich 

ekostabilizační funkci. 

 

Plochy těžby nerostů NT 

     Zahrnují stávající plochy povrchové těžby v kamenolomu pod Borovým vrchem a navrže-

nou plochu těžby v Petrovicích. Připouští se zde pouze realizace takových staveb a zařízení, 

které bezprostředně souvisejí s těžbou, zpracováním kamene a provozem lomů. 

 

Plochy obory NO 

Zahrnují plochy stávající obory Černý kopec v Nýznerově a navržené obory v Petrovicích. 

Připouští se zde pouze stavby oplocení a stavby související s provozem obory včetně staveb 

příslušné dopravní a technické infrastruktury. Průchod oborou pro pěší musí být zachován. 

 

 

E.2.3 Bydlení 

V řešeném území převládá obytná zástavba venkovského typu, tj. jednopodlažní rodinné 

domy původní zástavby; převážná část stávající obytné zástavby i většina navržených zastavi-

telných ploch je tedy vymezena jako plochy smíšené obytné – venkovské SV. V centrální 

části obce a v severní části Nýznerova, přiléhající k zástavbě Žulové, má stávající zástavba 

charakter příměstské vilové čtvrti a je vymezena jako plochy bydlení v rodinných domech BI, 

stejně jako navržené zastavitelné plochy v těchto částech obce. Skupina bytových domů 

v centru Skorošic a jeden bytový dům v Nýznerově jsou vymezeny jako plochy bydlení 

v bytových domech BH; nové plochy pro výstavbu bytových domů se v řešeném území ne-

vymezují.    

V územním plánu  předpokládáme do r. 2030 realizaci celkem cca 20 – 25 bytů v rodin-

ných domech.  Rozsah a kapacita navržených zastavitelných ploch v územním plánu by však 

měla být vyšší než je přepokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem 

k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch převyšova-

la potencionální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky, sloužící regulaci cen pozemků.  

Navržené zastavitelné plochy a plochy přestavby, určené pro výstavbu rodinných domů, 

jsou vesměs pouze proluky mezi stávající zástavbou, umožňující výstavbu 1 – 2 RD. 

Kapacita rozsáhlejších zastavitelných ploch určených pro výstavbu rodinných domů je 

následující: 

- lokalita U Žulové I. (plocha č. Z11) – cca 8 RD 

- lokalita U Kostela I. a II. (plochy č. Z13 a Z14) – cca 8 RD 

- lokalita U Lihovaru I. a II. (plochy č. Z15 a Z16) – cca 6 RD 

- lokalita U Hájenky (plocha č. Z49) – cca 5 RD 

- ostatní plochy – proluky mezi stávající zástavbou – cca 26 RD. 
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Celková kapacita navržených zastavitelných ploch určených pro výstavbu rodinných do-

mů je tedy cca 50 bytů, což je více než odhadnutá demografická prognóza. Vesměs však jde 

o plochy, které jsou jako návrhové obsaženy již v předchozím územním plánu z r. 2001; tyto 

plochy považujeme za vhodné (pokud tomu nebrání limity využití území) i nadále respekto-

vat, aby byla zachována kontinuita rozvoje obce a právní jistoty vlastníků pozemků. Ve větši-

ně případů jde o nezastavěné plochy uvnitř zastavěného území nebo o plochy, které na zasta-

věné území logicky a bezprostředně navazují, případně o plochy přestavby. Část ploch, 

zejména v Horních Skorošicích a v Nýznerově, pak bude pravděpodobně využita pro výstav-

bu rekreačních objektů – objektů druhého bydlení. 

 

 

E.2.4 Občanské vybavení 

     Rozsah zařízení občanské vybavenosti v obci je poměrně omezený, odpovídá však potře-

bám obce této velikosti, za širší škálou občanského vybavení dojíždějí obyvatelé do Žulové, 

příp. do Jeseníku.  

a) Zařízení veřejné infrastruktury 

     Zařízení školství – v obci je základní škola pro 1. – 5. ročník, kterou navštěvuje cca 20 

dětí a mateřská škola s kapacitou cca 25 míst. 

Zařízení zdravotnická, zařízení sociální péče – v obci nejsou žádná zdravotnická zaříze-

ní ani zařízení sociální péče. 

Zařízení kulturní a církevní – v centru obce je kulturní dům, knihovna je v budově obec-

ního úřadu. V Nýznerově, v objektu technického zázemí Nýznerovských vodopádů, bylo vy-

budováno Muzeum Skorošice, ve kterém je umístěna galerie se stálou expozicí (regionální 

geologie, fauna, flóra, historie regionálních řemesel a tradic) a místnost pro konání společen-

ských akcí. Dalším společenským zařízením v Nýznerově je Stodola česko-německého poro-

zumění. Z církevních zařízení  je v Dolních Skorošicích kostel sv. Martina a fara, 

v Petrovicích kaple, v Nýznerově kaple Nanebevzetí Panny Marie. 

     Zařízení obecní samosprávy, veřejně prospěšné služby – obecní úřad je umístěn ve spo-

lečném objektu s knihovnou a poštou, v blízkosti je také  hasičská zbrojnice. Hřbitov leží se-

verovýchodně centra obce; v blízkosti kostela sv. Martina, fary a starého hřbitova, který byl 

upraven na park. Další hasičská zbrojnice je v Nýznerově. 

 

     Všechna výše uvedená stávající zařízení občanského vybavení zůstávají v územním plánu 

beze změny, pro rozšíření hřbitova je navržena zastavitelná plocha č. Z17. 

 

b) Zařízení sportovní a tělovýchovná 

     V centrální části obce je sportovní areál TJ Skorošice (fotbalové hřiště, tenisový kurt, 

volejbalový kurt, šatny), tělocvična je součástí ZŠ. V Petrovicích je motokrosová trať, kte-

rou provozuje Sk. Stone Hill Motocross o.s. 

Stávající sportovní a tělovýchovná zařízení zůstávají v územním plánu beze změny. 

Pro nová sportovní zařízení jsou navrženy dvě zastavitelné plochy. Zastavitelná plocha 

v lokalitě U Vodojemu je určena pro vybudování dětského hřiště (plocha č. Z26), zastavitelná 

plocha v Nýznerově je určena pro vybudování hřiště (plocha č. Z35); ve skutečnosti je plocha 

jako hřiště již využívána. 
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c) Zařízení komerčního typu  

     V obci jsou dvě ubytovací zařízení – Penzion Alfa a Penzion Pod Ořechem, čtyři stravo-

vací zařízení – restaurace U Hamplů, pohostinství Kulturní dům a hospůdka Na Kovárně 

v Dolních Skorošicích, Rybářská bašta v Nýznerově, tři prodejny potravin a smíšeného 

zboží a drobné provozovny služeb v obytné zástavbě. 

     S výjimkou Rybářské bašty jsou všechna tato zařízení zahrnuta do ploch smíšených obyt-

ných – venkovských SV a nejsou pro ně vymezeny samostatné funkční plochy. 

     V územním plánu jsou navrženy tři plochy, určené pro výstavbu zařízení občanského vy-

bavení komerčního typu, a to: 

- plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK v Dolních Skorošicích u silnice I/60 

(plocha č. P1 bez konkrétní specifikace, plocha č. P2, určená pro výstavbu penzionu) 

- plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX v lokalitě u motokrosového 

areálu (plocha č. Z45), určená pro vybudování zázemí pro motokrosový areál. 

     Zařízení občanského vybavení mohou být rovněž realizována v jiných funkčních plo-

chách, zejména v plochách smíšených obytných – venkovských SV v souladu s podmínkami 

pro jejich využití. 

 

  

E.2.5 Výroba   

a) Zemědělská výroba  

Struktura zemědělského půdního fondu 

 výměra  

(ha) 

podíl na výměře 

v řešeného území   

(%) 

podíl na výměře                  

zemědělských pozemků  

(%) 

Dolní Skorošice 

celkem 930 100 - 

zemědělské pozemky 723 78 100 

orná půda 598 64 83 

TTP  106 11 15 

Horní Skorošice 

celkem 2608 100 - 

zemědělské pozemky 332 13 100 

orná půda 60 2 18 

TTP  258 10 78 

Petrovice u Skorošic 

celkem 1113 100 - 

zemědělské pozemky 390 35 100 

orná půda 16 1 4 

TTP  368 33 94 

Z pedologického hlediska jde o hnědozemní oblast. Převažují hnědé půdy, hlinitopísčité 

až písčité, mělké, většinou středně skeletovité až skeletovité. 

Obec Skorošice je zařazena do zemědělské přírodní oblasti vrchovinné. Terénní poměry 

nejsou příznivé, terén je zvlněný, silně členitý a místy značně svažitý se zhoršenou až špatnou 

mechanizační přístupností. Oblast je vhodná pro běžnou zemědělskou výrobu s částečným 
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omezením náročnějších druhů plodin – pro pěstování obilovin, brambor, řepky, technických 

plodin, pícnin, v živočišné výrobě pro pastevní chov skotu a ovcí. 

Řešené území je zařazeno do zemědělské výrobní oblasti B3 – bramborářsko-ovesná, 

převažuje výrobní podtyp bramborářsko-ovesný. 

 

Organizace zemědělské výroby 

Provoz středisek živočišné výroby může mít negativní vliv na okolí – zejména zápach, 

proto jsou v územním plánu vymezena území, v nichž může docházet k negativním vlivům. 

V tomto území není vhodné umisťovat stavby vyžadující hygienickou ochranu (školská 

a dětská zařízení, budovy sloužící k obytným, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním 

účelům, apod.). Pro vymezení těchto území jsme jako nejvhodnější vodítko použili Metodický 

návod pro posuzování chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek 

(zpracoval ing. M. Klepal, Brno). Výpočty jsou orientační a slouží jen pro potřeby územního 

plánu. 

Převládající směr větrů je jihozápadní. Korekce dle četnosti větru se omezuje 30 % 

v kladném i záporném smyslu.  

Relativní četnost směru větrů v %  

S SV V JV J JZ Z SZ klid součet 

6,9 5,5 4,8 3,1 6,2 26,9 16,4 10,4 19,8 100 

1/8 calmu = 2,475   
směr podíl podíl + 1/8 x 8 + korekce aktuální 

větru  calmu    směr 

S 6,9 9,375 75,0 - 25 - 25 J 

SV 5,5 7,975 63,8 - 36,2 - 30 JZ 

V 4,8 7,272 58,2 - 41,8 - 30 Z 

JV 3,1 5,575 44,6 - 55,4 - 30 SZ 

J 6,2 8,675 69,4 - 30,6 - 30 S 

JZ 26,9 29,375 235,0 + 135 + 30 SV 

Z 16,4 18,875 151,0 + 51 + 30 V 

SZ 10,4 12,875 103,0 + 3 + 3 JV 

Vysvětlivky : 

En = emisní číslo 

K = korekce v % 

EKn = emisní číslo korigované 

rOP = poloměr ochranného pásma (území s negativními vlivy) 
 

V řešeném území hospodaří: 

JAGOS, spol. s r. o. – celkem obhospodařuje 1350 ha zemědělských pozemků, z toho 

na území obce Skorošice 350 ha, vše trvalé travní porosty. Společnost sídlí v Petrovicích, 

kde má následující areály: 

Farma živočišné výroby Petrovice – 450 krav bez tržní produkce mléka ve dvou stájích, 

sklad, silážní jáma. Jde o pastevní chov skotu, ve stájích je umístěn jen v zimním období. 

V blízkosti farmy je samostatná stáj pro volné ustájení skotu. 

kategorie zvířat skutečný 

počet ks 

průměrná 

váha  

 (kg) 

počet 

standardizovaných 

(ks) 

emisní 

konstanta 

emisní 

číslo 

krávy bez TPM 450 400 360 0,005 1,8 
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korekce = 0 %  
 S SV V JV J JZ Z SZ 

K - 30 + 30 + 30 + 3 - 25 - 30 - 30 - 30 

EKn 1,26 2,34 2,34 1,854 1,35 1,26 1,26 1,26 

rOP 142,6 202,9 202,9 177,7 148,3 142,6 142,6 142,6 

rOP = m 143 až 203 m. V ochranném pásmu se nachází jeden rodinný dům.  

Hospodářský dvůr – administrativní budova, hala na stroje, dílny, sklad obilí, stáj pro koně, 

víceúčelový sklad. V blízkosti dvora je na oplocených pastvinách umístěna samostatná stáj 

pro volné ustájení 20 koní.  

    V územním plánu jsou v Petrovicích vymezeny dvě plochy přestavby, určené pro výstav-

bu zařízení zemědělské výroby: 

- plocha č. P3 v lokalitě Dvorec, určená pro vybudování stáje pro volné ustájení 20 koní. 

- plocha č. P4 v návaznosti na stávající areál, určená pro výstavbu skladu. 

 

AGROPARKL, spol. s r. o. – celkem obhospodařuje 2000 ha zemědělských pozemků, 

z toho v řešeném území 950 ha. Ve Skorošicích má společnost dvě střediska: 

Farma živočišné výroby Dolní Skorošice (sever) – čtyři stáje celkem pro 360 ks krav 

bez tržní produkce mléka, sklad obilí, dílny, víceúčelový sklad, silážní žlaby, administrativní 

budova. Jde o pastevní chov, skot je umístěn ve stájích jen v zimním období.  

kategorie zvířat skutečný 

počet ks 

průměrná 

váha  

 (kg) 

počet 

standardizovaných 

(ks) 

emisní 

konstanta 

emisní 

číslo 

krávy bez TPM 360 400 288 0,005 1,44 

korekce = 0 %  
 S SV V JV J JZ Z SZ 

K - 30 + 30 + 30 + 3 - 25 - 30 - 30 - 30 

EKn 1,008 1,872 1,872 1,4832 1,08 1,008 1,008 1,008 

rOP 125,5 178,7 178,7 156,5 130,6 125,5 125,5 125,5 

rOP = m  126 až 179 m. V ochranném pásmu se nachází jeden rodinný dům.  

     V územním plánu jsou vymezeny tři zastavitelné plochy určené pro rozšíření areálu farmy 

– plochy č. Z5, Z6 a Z7. Plocha č. Z7 je určena pro výstavbu polního hnojiště; hnojiště může 

zasahovat i do vymezené plochy dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z1, určené pro stav-

bu přeložky silnice I/60, ale pouze jako stavba dočasná. 

Farma živočišné výroby Dolní Skorošice (střed) – ve dvou stájích 180 ks krav bez tržní 

produkce mléka, výkrm prasat 1000 ks, sklad sena, sklad obilí.  

kategorie zvířat skutečný 

počet ks 

průměrná 

váha  

 (kg) 

počet 

standardizovaných 

(ks) 

emisní 

konstanta 

emisní 

číslo 

krávy bez TPM 180 400 144 0,005 0,72 

výkrm prasat 1000 70 1000 0,0033 3,3 

korekce =  - 40 % pro výkrm prasat (mechanické výduchy ve střeše stáje) = 1,98 

En = celkem 2,7 
 S SV V JV J JZ Z SZ 

K - 30 + 30 + 30 + 3 - 25 - 30 - 30 - 30 

EKn 1,89 3,51 3,51 2,781 2,025 1,89 1,89 1,89 

rOP 179,6 255,7 255,7 223,9 186,9 179,6 179,6 179,6 

rOP = m  126 až 179 m. V ochranném pásmu se nachází jeden rodinný dům.  
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Macíkova farma (Dolní Skorošice) – celkem obhospodařuje 60 ha zemědělských pozemků; 

pouze rostlinná výroba. Hospodářské objekty u rodinného domu jsou využívány jako garáž 

a víceúčelový sklad a v územním plánu jsou začleněny do ploch smíšených obytných – ven-

kovských SV. 

Jiří Beťák (Dolní Skorošice – Sedm Lánů) – celkem obhospodařuje 120 ha zemědělských 

pozemků, vše trvalé travní porosty. Chov 40 ks krav bez tržní produkce mléka je celoročně 

umístěn na pastvinách. V územním plánu je vymezena zastavitelná plocha výroby a skladová-

ní – zemědělská výroba VZ (plocha č. Z2), určená pro výstavbu víceúčelového skladu.  

Martin Langer (Nýznerov) – celkem obhospodařuje 24 ha zemědělských pozemků. Chov 

11 ks krav bez tržní produkce mléka je celoročně umístěn na pastvinách. Hospodářský objekt 

u rodinného domu je využíván jako víceúčelový sklad a pro ustájení dvou tažných koní. 

V územním plánu je pro rozšíření zemědělské výroby vymezena zastavitelná plocha výroby 

a skladování – zemědělská výroba VZ (plocha č. Z33).  

Rybářství Nýznerov – Zbyněk Kopecký – jde o areál se sedmi chovnými rybníky, které 

slouží především pro chov pstruhů, v menší míře pro chov jiných ryb. 

 

b) Lesní hospodářství  

     Lesy v řešeném území jsou zařazeny do lesní oblasti č. 28 – Předhoří Hrubého Jesení-

ku. Jsou zastoupeny velkými lesními komplexy, menšími lesními celky, drobnými lesíky 

v polích a břehovými porosty podél vodních toků.  

Lesnatost 

katastrální území výměra  

(ha) 

výměra lesních              

pozemků   

(ha) 

podíl na výměře 

řešeného území   

(%) 

Dolní Skorošice 930 80 9 

Horní Skorošice 2608 2201 84 

Petrovice u Skorošic 1113 671 60 

celkem 4651 2952 63 

Věková a druhová skladba – jde o různověké porosty od 1 do 160 let. Převažujícím porost-

ním typem je buk – 50 %, vyšší příměsí jsou javor, jasan, dub, smrk.  

Kategorizace lesních pozemků: 

Lesy hospodářské – lesy podle § 9 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů 

zvláštního určení. Do kategorie lesů hospodářských jsou zařazeny všechny lesní porosty 

v řešeném území. 

Lesy ochranné ani lesy zvláštního určení v řešeném území nejsou zastoupeny. 

 

     Na většině lesních pozemků v řešeném území hospodaří Lesy České republiky s. p. 

Hradec Králové – Lesní správa Javorník. V Dolních Skorošicích má Lesní správa Javorník 

– revír Nýznerov správní budovu s garážemi a skladem. Lesní hospodářský plán (LHP) 

pro lesní hospodářský celek Javorník je zpracován s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017. 

     Část lesních pozemků má ve vlastnictví Obec Skorošice. Lesní hospodářský plán pro lesní 

hospodářský celek Obce Skorošice má platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021. 
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     Menší výměry lesních pozemků jsou v soukromém vlastnictví. Pro tyto lesní pozemky jsou 

zpracovány Osnovy pro hospodaření na lesních pozemcích s platností od 1. 1. 2008 

do 31. 12. 2017.  

    V jižní části Nýznerova se nachází Obora Černý kopec – 28 ha oplocených lesních i ze-

mědělských pozemků pro chov daňčí a mufloní zvěře.  

     V územním plánu je navržena plocha pro vybudování další obory, v Petrovicích (plocha 

č. K5), která je určena pro chov daňčí, mufloní a jelení zvěře. 

 

 c) Ostatní výroba, těžba nerostných surovin 

     Nejvýznamnějším výrobním areálem v obci je areál společnosti STOMIX spol. s r.o.,  

situovaný v severní části Dolních Skorošic, u silnice I/60. Společnost se zabývá výrobou 

a prodejem tepelně izolačních systémů. Areál je v územním plánu vymezen jako plocha vý-

roby a skladování – průmyslová výroba VP; pro rozšíření areálu je vymezena zastavitelná 

plocha č. Z4, která je převzata ze Změny č. 2 Územního plánu obce Skorošice. Pro plochu je 

vzhledem k její velké rozloze stanovena etapizace výstavby – v 1. etapě bude zastavěna jižní 

část plochy, v 2. etapě severní část plochy. 

Jako plochy výroby a skladování – průmyslová výroba VP jsou dále vymezeny stávající 

výrobní areály u silnice I/60 (areál autodopravy u silnice I/60 – bývalá jatka a výroba mas-

ných výrobků) a v Nýznerově (areál bývalých Moravskoslezských dřevařských závodů a.s. 

Šumperk, který je dlouhodobě mimo provoz).  

     Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba VP jsou určeny prioritně pro průmyslo-

vou výrobu a skladování, dále pak pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením, 

tj. pro provozy, u nichž lze předpokládat negativní vlivy na okolí (např. autoservisy, pneuser-

visy), čerpací stanice pohonných hmot. 

Další výrobní areály v obci (pila a bývalý lihovar v Dolních Skorošicích, rozestavěná pila 

v Horních Skorošicích, areál mechanizace v Nýznerově) jsou vymezeny jako plochy výroby 

a skladování – drobná a řemeslná výroba VD; vzhledem k tomu, že jsou umístěny me-

zi obytnou zástavbou, jsou určeny pro výrobu a výrobní služby bez výraznějších negativních 

vlivů na okolí. Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby je vymezena zastavitelná plocha č. Z9, 

navazující na plochu přeložky silnice I/60. 

Nedostavěný objekt pily v blízkosti centra obce je začleněn do ploch smíšených obytných 

– venkovských SV, protože jeho budoucí využití není jasné (uvažovalo se např. o vybudování 

penzionu). 

Na území obce se nachází několik kamenolomů; těžba však probíhá již pouze 

v kamenolomu u Žulové pod Borovým vrchem (ADOS TRANS s.r.o., Vápenná), provoz lo-

mu pod Kaní horou byl ukončen. Plocha kamenolomu pod Borovým vrchem je vymezena 

jako stávající plocha těžby nerostů NT, pro otevření nového lomu v Petrovicích je vymezena 

plocha změn v krajině č. K6. 
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E.2.6 Rekreace, cestovní ruch  

 Řešené území není příliš intenzivně rekreačně využíváno, leží stranou hlavních rekreač-

ních zájmů a má předpoklady pro rozvoj klidových forem pobytové rekreace. Dle Zásad 

územního rozvoje Olomouckého kraje leží ve vymezeném rekreačním krajinném celku 

(RKC) Rychlebské hory. 

     V obci bylo k r. 1991 evidováno 6 objektů užívaných k rekreaci, ve sčítání z r. 2011 již se 

tato kategorie neeviduje. Ke druhému bydlení, široce definovanému, které zahrnuje všechny 

jeho formy, je však využívána značná část trvale neobydlených bytů, nejen ty, které slouží 

k rekreaci; mnohé z nich přitom nejsou vyjmuty z bytového fondu. Rozsah druhého bydlení 

je odhadován v současnosti na cca 60 jednotek, do r. 2030 předpokládáme nárůst jejich 

počtu na cca 65 – 70, a to jak změnou funkčního využití stávajících objektů, tak i výstavbou 

nových.  

     Dle dostupných údajů jsou v obci dvě ubytovací zařízení – Penzion Pod Ořechem 

(6 lůžek) a Penzion Alfa (12 lůžek).  

Z hlediska cestovního ruchu jsou významné Nýznerovské vodopády – Přírodní památka 

Vodopády Stříbrného potoka, nejkrásnější vodopády Rychlebských hor. V rámci projektu 

Údolím Stříbrného potoka byl v jižní části Nýznerova vybudován objekt technického a pro-

vozního zázemí; objekt slouží pro odpočinek turistů včetně sociálního zařízení, jeho součástí 

je galerie s expozicí zaměřenou na folklórní a historické tradice regionu.   

     Územím obce Skorošice je vedeno sedm značených turistických tras a sedm znače-

ných cykloturistických tras (viz kap. E.2.8 Doprava). Pro rozvoj cykloturistiky jsou navr-

ženy nové cyklotrasy (podrobněji viz kap. E.2.8 Doprava). 

     Vzhledem k charakteru obce nejsou v územním plánu navrženy žádné zastavitelné plo-

chy určené pro výstavbu rekreačních zařízení, jejich realizace je však možná v rámci ploch 

smíšených obytných – venkovských SV (stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro ubytování), 

příp. ploch občanského vybavení – komerční zařízení OK a ploch občanského vybavení – 

sportovní a tělovýchovná zařízení OS (stavby pro ubytování). 

 

 

E.2.7 Systém sídelní zeleně 

Nejvýznamnějším druhem zeleně v řešeném území jsou lesní masivy, které pokrývají více 

než 60 % jeho rozlohy; jsou situovány zejména v jižní a západní části řešeného území, na sva-

zích Rychlebských hor. Z krajinářského hlediska je významná také doprovodná zeleň vod-

ních toků – Skorošického potoka, Stříbrného potoka, Vojtovického potoka, Petrovického 

potoka a jejich přítoků. 

   Zeleň v zastavěné části obce tvoří převážně soukromé zahrady u obytné zástavby a rekre-

ačních objektů. Významnější plochy parkově upravené veřejně přístupné zeleně jsou 

v centru obce, zejména je to park upravený v prostoru starého hřbitova a zeleň podél místní 

komunikace na severní straně zástavby Dolních Skorošic, mezi areálem společnosti Agroparkl 

a vodojemem. 
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V územním plánu jsou vyznačeny dva druhy ploch systému sídelní zeleně, a to:  

a) plochy veřejných prostranství – zeleň ZV 

b) plochy občanského vybavení – hřbitovy OH. 

a) Plochy veřejných prostranství – zeleň ZV – navržená koncepce systému sídelní zeleně 

v řešeném území respektuje stávající plochy veřejné zeleně a doplňuje je novými plocha-

mi, situovanými především v návaznosti na navržené plochy obytné výstavby v lokalitách 

U Hřbitova (plocha č. Z19), U Vodojemu (plocha č. Z25), U Hřiště (plocha č. Z28) 

a U Hasičské zbrojnice (plocha č. Z29).  

b) Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH zahrnují plochu stávajícího hřbitova a plo-

chu navrženou pro jeho rozšíření (plocha č. Z17). Bývalý hřbitov východně od kostela byl 

upraven na veřejnou zeleň. 

 

 

E.2.8 Doprava  

a) Pozemní komunikace a významnější dopravní zařízení na pozemních komunikacích 

Výchozí stav dopravy na pozemních komunikacích 

Základní dopravní kostru řešeného území (komunikační systém vyššího dopravního vý-

znamu) představují silnice I/60 (Jeseník – Javorník – státní hranice), III/4539 (Skorošice – 

Velká Kraš – Vidnava), silnice III/45313 (Žulová – Skorošice – Vlčice), silnice III/45315 

(Skorošice, průjezdná) a silnice III/45316 (Žulová – Skorošice). Význam silnice I/60 lze 

označit za nadregionální. Komunikace je páteřním silničním tahem oblasti Javornicka, kterou 

od jihu zpřístupňuje směrem od Olomouce a od severu z Polska, prostřednictvím hraničního 

přechodu Javorník, Bílý Potok – Paczków. Její šířkové uspořádání je dvoupruhové.  

Výsledky sčítání dopravy na silnici I/60 v řešeném území 

Stan. č. Sil. č. Úsek mezi: Rok 

motocykly, 

osobní               

vozidla                  

a dodávky 

těžká                

motorová 

vozidla – 

nákladní                 

automobily                 

a soupravy 

voz./24 hod. 

součet všech 

mot. vozidel 

a přívěsů 

koeficient 

růstu/ 

poklesu 

proti 

předcho-

zímu                

období 

7-3426 I/60 

Žulová, křiž. se 

sil. II/456 – 

Vlčice, křiž. se 

sil. III/4537 

1990 1466 139 1605  

1995 222 863 1085 0,67 

2000 1551 287 1848 1,70 

2005 1194 244 1438 0,77 

2010 995 75 1070 0,74 

Dopravní zatížení silnice I/60 je nízké, odpovídá z hlediska kvality dopravního provozu 

vyšším stupňům úrovně kvality dopravy (odhadem stupeň B).  

Ostatní silniční komunikace mají z hlediska širších dopravních vazeb lokální význam 

a slouží především místní dopravě. Jde o dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace 

s nejednotnou šířkovou kategorií. Údaje o intenzitách dopravy na ostatních silničních komu-

nikacích a na síti místních komunikacích nejsou k dispozici. 

Na silniční komunikace v řešeném území navazuje síť místních a účelových komunikací, 

které zajišťují obsluhu zástavby a pozemků, které nejsou přímo obslouženy ze silničních 
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průtahů. Síť místních komunikací ve Skorošicích je charakteristická neorganizovaným 

živelným uspořádáním. Z hlediska technického jde o jednopruhové komunikace 

s nehomogenní šířkou vozovky (nejednoznačnou kategorií). Místní komunikace mají 

především obslužný charakter, dle ČSN 73 6110 odpovídající z hlediska urbanisticko-

dopravního funkční skupině C (místní komunikace III. třídy). Účelové komunikace zahrnují 

polní a lesní cesty, doplněné příjezdovými komunikacemi k rozptýleným lokalitám zástavby 

(jde vesměs o veřejně přístupné účelové komunikace). V případě lesních a polních cest jde 

o jednopruhové komunikace s různou povrchovou úpravou. Po některých lesních cestách jsou 

vedeny cyklistické značené trasy. 

Infrastrukturu silniční dopravy v řešeném území dále doplňují obslužná dopravní zařízení. 

Všeobecně se k nim řadí autobusové zastávky, čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště  

a případně odpočívky. Ve Skorošicích se nachází v současnosti celkem 8 autobusových zastá-

vek a rozptýlené parkovací plochy. Jiná zařízení silniční dopravy se v řešeném území nena-

cházejí. 

   

Základní koncepce řešení dopravy na pozemních komunikacích 

Dopravní koncepce Územního plánu Skorošice vychází z nadřazených rozvojových doku-

mentů – z Politiky územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008), z Dopravní politiky České 

republiky pro léta 2005 – 2013 a ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 

ve znění Aktualizace č. 1. Tyto dokumenty stanovují hlavní směr koncepčního rozvoje celého 

regionu Javornicka, případně celého Olomouckého kraje. 

V územním plánu je v souladu s nadřazenými dokumentacemi navržena přeložka silnice 

I/60 Lipová-lázně – Javorník. Jde o záměr nadregionálního významu, jehož smyslem je 

v řešeném území vytvořit podmínky pro plynulejší a bezpečnější převádění především tranzit-

ní dopravy mimo zastavěná území obcí a pro zkvalitnění dopravních vazeb v oblasti česko-

polského příhraničí. Přeložka silnice I/60 je zároveň veřejně prospěšnou stavbou, v ZÚR OK 

vedenou pod označením D07 (I/60 Lipová-lázně – Javorník, přeložky a obchvat). 

V územním plánu je záměr upřesněn a je pro něj vymezena zastavitelná plocha dopravní 

infrastruktury – silniční DS (plocha č. Z1). Celková šířka plochy Z1 je 200 m se zúžením na 

celkových 165 m v místě průchodu mezi souvislou zástavbou Dolních Skorošic. Toto zúžení 

je navrženo proto, aby byly zásahy do zastavěného území co nejmenší. Podkladem pro vyme-

zení plochy bylo trasování výsledné varianty Dopravně urbanistické studie silnice II/453 Li-

pová-lázně – Bílý Potok (Dopravoprojekt Brno, a.s., duben 1995). Podrobné technické řešení 

přeložky silnice I/60, předurčené touto studií, však není územním plánem přebíráno. Kon-

cepčně se bude jednat o novou silnici, řešenou v parametrech silnice I. třídy 

a s dvoupruhovým šířkovým uspořádáním. Důvodem pro vymezení zastavitelné plochy 

v poměrně značném plošném rozsahu je ponechání možnosti odchylky trasy navržené komu-

nikace od řešení z r. 1995. Plocha je tedy určena pro stavbu přeložky silnice I/60 včetně sou-

visejících staveb. Možné úpravy sítí technické infrastruktury, případně navazujících polních 

cest, je přípustné realizovat i mimo vymezenou zastavitelnou plochu, neboť jde o liniové 

stavby, jejichž rozsah lze jen obtížně obsáhnout v měřítku územního plánu.  

Ostatní silniční síť v řešeném území je považována za stabilizovanou, předpokládají se 

pouze úpravy zlepšující její parametry a běžná údržba. Hlavním důvodem ponechání stávají-

cího stavu (především směrového a výškového) je nízký význam silničních komunikací a níz-

ká intenzita dopravy, kterou lze odhadnout do cca 1500 voz./24 hod (nelze totiž předpokládat, 

že by dopravní zatížení silničních komunikací v řešeném území převyšovalo dopravní zatížení 

silnice I/60). Dopravní závady, které lze na silniční síti ve Skorošicích identifikovat, lze od-
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stranit např. lokálním rozšířením vozovky, úpravou krajnic apod. Tyto záměry však nejsou 

v územním plánu konkrétně vymezeny. 

     V koncovém úseku silnice III/45316 v Nýznerově je navržena víceúčelová točna 
(pro otáčení silničních vozidel, event. i jejich krátkodobé parkování). Pro navrženou točnu je 

vymezena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z36. 

Dopravní systém nižšího významu (místní a účelové nebo veřejně přístupné komunikace), 

z jehož tras je obsluhována většina řešeného území, je pro stávající rozsah zástavby v obci 

dostatečný. Nové úseky místních komunikací jsou navrženy pouze ve vztahu ke stávajícím 

nebo navrženým zastavitelným plochám, jejichž dopravní obsluha je obtížně řešitelná ze stá-

vajících úseků komunikací. V územním plánu jsou tedy navrženy pouze dva nové úseky ko-

munikací: 

-  komunikace v Horních Skorošicích pro zpřístupnění stávajícího rodinného domu, jehož 

dopravní obsluha by vzhledem k návrhu zastavitelné plochy č. Z43 na sousedním pozem-

ku mohla být znemožněna. Pro tuto komunikace je vymezena zastavitelná plocha veřej-

ných prostranství PV č. Z42. 

-  komunikace v Dolních Skorošicích pro zpřístupnění zastavitelných ploch bydlení 

v rodinných domech BI č. Z13 a Z14 a pro zajištění údržby koryta Skorošického potoka. 

     Dopravní obsluha ostatních zastavitelných ploch bude řešena především ze stávajícího 

komunikačního systému. V případě potřeby je však přípustné v zastavěném území, 

v zastavitelných plochách i plochách přestavby i v území nezastavěném budovat komunikace 

pro jejich nezbytnou dopravní obsluhu. Nezbytnou dopravní obsluhou se rozumí zcela mini-

mální rozsah dopravy, kterou je nutné v daném území provozovat pro zajištění všech funkcí 

v území zastoupených.  Tento přístup je možno uplatnit i při zajištění dopravní obsluhy po-

zemků (lesních i polních) mimo zastavěná území a zastavitelné plochy. V celém řešeném 

území je tedy možné realizovat nové místní, veřejně přístupné nebo i ostatní účelové komuni-

kace a zlepšovat technické parametry stávající komunikační sítě. Úpravami technických pa-

rametrů komunikací se pro potřeby územního plánu rozumí jejich lokální úpravy, např. dílčí 

úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí nebo ve zlepšení průjezdnosti 

úpravou poloměrů obrub křižovatek, šířkové homogenizace jednotlivých úseků na jednotné 

kategorie, doplnění výhyben a obratišť dle místní potřeby, úpravy komunikačních prostorů 

pro vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodníků nebo 

stezek pro cyklisty nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy (autobusové zastávky), 

které vzhledem k omezené rozlišovací schopnosti územního plánu nelze zobrazit v grafické 

části.  

    Nové místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace, je možno realizovat za následují-

cích podmínek: 

- nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných právních předpisů (z hlediska ochrany 

přírody, hygienických limitů apod.) 

- nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti 

- nové místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací budou realizo-

vány v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normo-

vých hodnot (včetně případných chodníků) 

- veškeré nové křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny 

v souladu s příslušnými právními předpisy z oboru dopravy 
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- napojení jednotlivých funkčních ploch a navržených místních komunikací na silniční 

a místní komunikace musí vyhovět požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů 

- při návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úseků budou respektovány nor-

my z oboru požární bezpečnosti staveb 

- bude řešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury 

- nové komunikace budou řešeny v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití 

dle územně-technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využi-

tí. 

     Minimální šířka uličního prostoru bude stanovena s ohledem na šířkovou kategorii komu-

nikace, event. typ příčného uspořádání, který bude stanoven s ohledem na platné předpisy 

z oboru dopravy. Šířkou uličního prostoru se pak rozumí prostor komunikace, který bude ne-

překročitelný i z hlediska umístění oplocení a jiných zařízení, které by mohly omezit nebo 

ohrozit dopravní provoz. 

 

Dopravní prognóza intenzit silniční dopravy 

Pro výchozí zatížení silniční sítě z r. 2010 je v územním plánu provedena orientační pro-

gnóza k r. 2025 (střednědobý časový horizont) a k r. 2035 (dlouhodobý časový horizont), za-

ložená na výpočtových mechanismech TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních ko-

munikacích. Prognóza však nezahrnuje výsledný stav po dobudování kompletní přeložky sil-

nice I/60 (není k dispozici vhodný model IAD). 

 

Výhledové dopravní zatížení na silniční síti bez vlivu realizace silničních přeložek. 

Stan. č. Sil. č. Úsek mezi: Rok 

motocykly, 

osobní 

vozidla a 

dodávky 

těžká 

motorová 

vozidla – 

nákladní 

automobily a 

soupravy 

voz./24 hod. 

součet všech 

mot. vozidel 

a přívěsů 

rozdíl v % 

proti 

předchozím

u období 

7-3426 I/60 

Žulová, křiž. 

se sil. II/456 – 

Vlčice, křiž. 

se sil. III/4537 

2010 995 75 1070  

2025 1304 80 1384 + 29,4 

2035 1493 83 1576 + 17,9 

Z provedené prognózy a rozboru dosavadního vývoje dopravního zatížení je zřejmé, že 

v oblasti Skorošice je intenzita dopravy na silnici I/60 dlouhodobě stabilizovaná v rozpětí cca 

1000 – 2000 voz/24hod. Tyto hodnoty lze obecně na silnicích I. třídy považovat za nižší (vý-

kyvy zatížení v letech 1995 – 2005 mohly být způsobeny hospodářskou situací v regionu po-

klesu, v r. 2010 pak i s přispěním změny metodiky sčítání dopravy). Dosažení limitních inten-

zit provozu (kapacity komunikací nebo dosažení limitních úrovní kvality dopravy), které by 

vyvolaly nutnost dalších úprav komunikační sítě, se ve střednědobém (rok 2025) ani dlouho-

dobém časovém horizontu (rok 2035) se neočekává (viz následující tabulku). 
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Orientační rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení návrhové kategorie 

silnic (kategorie S 9,5 je nejnižší možnou kategorií pro silnice I. třídy) 

Typ komunikace 
Návrhová       

kategorie 

Rozpětí úrovňových intenzit pro poža-

dovaný stupeň úrovně kvality dopravy 

(voz./24hod.) 

Požadovaný                

stupeň úrovně 

kvality dopravy 

silnice I. třídy S 9,5 8000 14000 C - D 

Výstavba přeložky silnice I/60 má tak své opodstatnění především ve zkvalitnění význam-

ného dopravního tahu v příhraničním regionu. Takto provedený rozbor, založený pouze 

na růstových koeficientech, však poskytuje pouze zkreslené údaje (neuvažuje např. 

s případnou změnou dopravních vazeb apod.) a poskytuje hrubou představu o dopravních to-

cích v řešeném území. 

 

b) Provoz chodců a cyklistů 

Infrastruktura pěší a cyklistické dopravy je ve Skorošicích zastoupena komunikacemi 

s vyloučeným provozem motorové dopravy (např. stezky pro chodce) a chodníky podél ko-

munikací. 

Bezkolizní provoz chodců je v centrální části obce zajištěn prostřednictvím chodníků vy-

budovaných sporadicky podél silnice III/45313. V ostatních částech obce chodci využívají 

prostory místních nebo silničních komunikací (krajnice), avšak vzhledem k nízkým intenzi-

tám dopravy je tento stav považován za vyhovující.  

Rekreačnímu pěšímu provozu slouží turisticky značené trasy, které jsou směrovány 

k významnější turistickým cílům – Hraničky, vrch Špičák, Břidličný vrch nebo Smrk. Záro-

veň zpřístupňují údolí Stříbrného potoka s Nýznerovskými vodopády. 
 

Turisticky značené trasy v řešeném území 

ev. číslo průběh trasy barva pozn.: 

0601 

Rejvíz – Křížový vrch – Jeseník – 

Žulová – Skorošice – Hraničky – 

Nové Vilémovice – Rychleby – 

Čertovy kazatelny – Javorník – 

Bílá Voda 

červená 

vedena napříč řešeným územím                

ve směru východ – západ od Žulové 

přes Dolní a Horní Skorošice                  

na Špičák a dále severně podél               

hranice do Javorníku 

2208 

Horní Lipová, žst. – Jesenný potok 

– Nýznerovské vodopády – Žulová 

– Boží Hora – Plavný potok 
modrá 

vedena jižní částí řešeného území 

2217 
Zotavovna Morava – Ostružník – 

Petříkov – Smrk, hraničník   
modrá 

vedená v krátkém úseku jižní částí 

řešeného území 

2277 Pod Chlumem – Kovadlina modrá 
spojka zelené trasy 4803 a žluté 

7805 

4803 

Nýznerovské vodopády – Smrk, 

hraničník – Ostružník – Ostružná – 

Branná – Vozka – Sedlo                        

pod Vřesovkou     

zelená 

vedena od Nýznerovských               

vodopádů  

7805 

Lázně Jeseník – U Pomezí – Chata 

Smrčník – Pod Kopřivným – Lví 

hora – Smrk, hraničník –                

Kovadlina – Břidličný – Špičák 

žlutá 

vedená podél jihovýchodní hranice 

řešeného území 

9614 
Ramzová,ŽST – Větrolam – Klín – 

Smrk, hraničník 
červená 

místní trasa vedená v krátkém úseku 

jižní částí řešeného území 



 

 92 

Turistické trasy nejsou vzhledem k jejich provozně – technickému charakteru (jsou vedeny 

např. i po lesních pěšinách) zakresleny v grafické části. 

Cyklisté v řešeném území využívají pro běžný provoz především stávající síť silnic 

a místních komunikací. Na silnici I/60 nejsou intenzity provozu cyklistů vysoké, dle sčítání 

dopravy provedeného ŘSD ČR v r. 2010 jde o průměrnou hodnotu cca 68 cyklistů/24 hod. 

Na ostatních silničních komunikacích a na síti místních nebo účelových komunikací nebylo 

sčítání cyklistů prováděno. Samostatné komunikace pro cyklisty nejsou v řešeném území vy-

budovány. Rekreačnímu provozu slouží značené cykloturistické trasy, které jsou vedeny 

po stávajících komunikacích (viz přehled). 

 

Přehled značených cykloturistických tras na území Skorošic 

ev. číslo / 

ozn. 

průběh trasy pozn.: 

6042 
Rejvíz – Jeseník – Žulová –                  

Bernartice (CZ/PL) 

vedena po silnici I/60 od Žulové a dále po silnici 

III/4539 severovýchodním směrem na Tomíkovice, 

Bukovou a Bernartice k hraničnímu přechodu                 

s Polskem 

6043 Žulová – Javorník – Bílý Potok 

vedena po silnici III/45313 od Vojtovic                           

do Petrovic a dále jižním směrem po silnicích 

III/45315 a III/45316 do Žulové 

6044 
Bílá Voda (CZ/PL) – Javorník – 

Hraničky – Horní Lipová 

vedena podél státní hranice s Polskem 

6045 Buková – Hraničky – Dolní Fořt   

vedena po silnici III/45313 od Vojtovic a dále přes 

Hraničky severovýchodním směrem do Uhelné             

a Dolního Fořtu 

6046 
Vidnava – Černá Voda – Žulová – 

Velká Kraš – Vidnava  

vedena po silnici I/60 z jižního směru od Žulové           

a dále severovýchodním směrem po silnici III/4539 

do Velké Kraše a Vidnavy (jde o cyklookruh)  

6169 Nad Petrovicemi – Petrovice 

Vedena z lokality Nad Petrovicemi, kde je                  

napojena na trasu 6044 a po účelových a místních 

komunikacích je svedena do Petrovic 

6171 Nýznerov, pila – Polská cesta 

Vedena od Nýznerova Stříbrným údolím kolem 

Nýznerovských vodopádů ke Stříbrnému vrchu, 

kde se zapojuje do trasy 6044 

Řešeným územím nejsou vedeny žádné značené hipotrasy. 

 

Základní koncepce rozvoje infrastruktury pěší a cyklistické dopravy 

Dopravní řešení územního plánu obecně navrhuje na silničních komunikacích 

v zastavěném území, pokud to místní podmínky dovolují, preferovat pro bezkolizní pohyb 

chodců oddělení dopravy pěší od dopravy vozidlové a prosazovat opatření pro zvýšení bez-

pečnosti tohoto druhu dopravy. Nové chodníky (které jsou územním plánem považovány 

za součást prostorů komunikací, resp. komunikací) nebo stezky pro chodce je tedy přípustné 

realizovat dle místní potřeby, a to i v úsecích s nízkým provozem a zejména v případech, kdy 

to místní stísněné podmínky vyžadují (např. nepřehledné úseky nebo úseky se zvýšeným po-

hybem chodců). Vzhledem k charakteru místních komunikací (jsou jednopruhové, obslužné, 

s nízkou intenzitou dopravy, vesměs uslepené) je doporučeno řešit pěší a motorovou dopravu 

na principu smíšeného provozu. 

Nové turistické trasy, lyžařské běžecké trasy i hipotrasy je dále přípustné, s ohledem na je-

jich charakter (jsou vymezovány především ve stopách stávajících komunikací bez nutnosti 
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provádět stavební úpravy), realizovat ve všech plochách s rozdílným způsobem využití 

v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. Hlavními směry případných nových 

turistických tras nebo i naučných stezek by měly být především lokality s turistickým poten-

ciálem a zajímavá místa (např. okolí Nýznerovských vodopádů nebo Lánský vrch v severní 

části území).  

Rozvoj infrastruktury cyklistické dopravy je v územním plánu navržen především dopl-

něním stávajících tras pro cyklisty, tedy vymezení hlavních směrů pro cykloturistiku.  

V územním plánu se navrhuje: 

- propojení tras č. 6042 a 6049 vedených v Tomíkovicích po silnici III/4539 s trasou 

č. 6043 vedenou po silnici III/45315 v Dolních Skorošicích; 

- propojení trasy č. 6169 vedené nad Petrovicemi směrem k Jezevčímu vrchu s trasou 

č. 6043 vedenou po silnici III/45315 v Dolních Skorošicích; 

- propojení trasy č. 6171 vedené po silnici III/45316 v Nýznerově s Vápennou (kolem 

Hadího vrchu); 

- trasa z Nýznerova (od trasy č. 6171) vedená podél hranice obory Černý kopec údolím 

Malé vody, dále po úbočí vrchů Kopřivník a Studený, k Jeřábčí chatě, kde je zapojena 

do trasy č. 6044; 

- propojení navržené trasy Nýznerov – Jeřábčí chata s trasou č. 6171, které je vedeno 

od rozcestí nad oborou Černý kopec k údolí Bučinského potoka a dále k Nýznerovským 

vodopádům; 

- trasa z rozcestí pod Stříbrným vrchem (od trasy č. 6171) k údolí Bučinského potoka. 

Důvodem pro vymezení nových cykloturistických tras je posílení rekreačního potenciálu 

oblasti. Navržené trasy doplňují stávající systém v chybějících propojeních, zejména v západ-

ní části řešeného území, a jsou navrženy ve stopách stávajících lesních cest. Tento způsob 

rozvoje cyklistické infrastruktury, zaměřený především na cykloturistiku, je šetrný i vůči ži-

votnímu prostředí. Není totiž nutno budovat nové samostatné cyklistické komunikace, pouze 

nezbytné zázemí (např. přístřešky se stojany na kola, informační tabule, rozcestníky apod.). 

V terénu se pak nepředpokládají žádné významné úpravy, pouze běžná úprava povrchu stáva-

jících komunikací, případně jeho lokální obnova. 

 

c) Statická doprava – parkování a odstavování vozidel 

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá 

na vlastních pozemcích, odstavování a garážování nákladních automobilů je realizováno pře-

devším ve výrobních a podnikatelských areálech. Pro odstavování osobních vozidel obyvatel 

bytových domů se ve Skorošicích nachází pouze provizorní odstavné plochy a několik hro-

madných nebo vestavěných garáží. 

Pro parkování osobních automobilů návštěvníků zařízení občanské vybavenosti se ve Sko-

rošicích nachází na účelově zřízených plochách cca 80 stání pro osobní automobily, a to pře-

devším v blízkosti jednotlivých objektů občanské vybavenosti. Nutno doplnit, že do výčtu 

nejsou zahrnuty parkovací kapacity malého rozsahu (cca do 2 až 3 stání), parkoviště pro za-

městnance uvnitř výrobních a podnikatelských areálů a parkovací místa, která nejsou řádně 

vyznačena dopravním značením (např. tolerované parkování na jízdních pruzích apod.). 

Pro vybudování nových parkovacích ploch je navržena jedna zastavitelná plocha DP 

(plocha dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné) s označením Z47 u motokro-
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sového areálu. Ostatní plochy nejsou navrhovány, neboť podrobnost územního plánu neu-

možňuje detailní rozlišení potřeb jednotlivých, svým rozsahem malých, objektů bytových 

domů, občanské vybavenosti, sportovišť nebo jiných zařízení. Z tohoto důvodu je tedy pří-

pustné  realizovat další parkovací plochy dle potřeby jako součást jednotlivých funkčních 

ploch a v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. Obecně se však realizace 

nových parkovacích stání připouští ve všech funkčních plochách v souladu s podmínkami 

stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  Pro určování potřeb statické 

dopravy je však vždy rozhodujícím parametrem dosažitelný stupeň automobilizace. Stupeň 

automobilizace je proto územním plánem stanoven v hodnotě 1 : 2,5. Jeho dosažení lze 

v podmínkách regionu předpokládat k závěru spíše dlouhodobého časového horizontu (rok 

2035). 

 

d) Dráha a významnější obslužná zařízení dráhy 

Řešeným územím je vedena regionální trať č. 295 (Lipová-lázně – Javorník ve Slezsku). 

Trať je využívána především v pracovních dnech pro zajištění dopravní obslužnosti, částečně 

i pro nákladní dopravu (z provozního areálu vápencového lomu). Dovolená traťová třída zatí-

žení je C4 (20 t na nápravu).  

Železniční trať je v řešeném území považována za dlouhodobě stabilizovaný dopravní pr-

vek. Způsob ochrany dráhy, stanovený příslušnými právními předpisy, je pro účely územního 

plánu vyhovující. 

 

e) Veřejná doprava a zařízení veřejné dopravy 

Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou příměstskou autobusovou dopravou 

a okrajově železniční dopravou. Pro zajištění hromadné dopravy po pozemních komunikacích 

se v řešeném území nachází celkem osm autobusových zastávek. 

Systém veřejné hromadné dopravy osob (trasování linek, rozmístění autobusových zastá-

vek) je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaný. Novou autobusovou zastávku je dopo-

ručeno umístit do prostoru navrhované točny na silnici III/45316 v Nýznerově. Tu je mož-

né podrobněji řešit i pro odbavování tzv. cyklobusů, které by tak mohly případně zajíždět 

i do cykloturisticky exponovanějších lokalit a ve spojení se sousedními obcemi (Žulovou, 

Vápennou, Lipovou a jejich vzájemným propojením cykloturistickými trasami) by se tím vy-

tvořily podmínky pro posílení rekreačního a turistického potenciálu regionu. 

 

f) Ochranná dopravní pásma, ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

V řešeném území je nutno respektovat: 

silniční ochranná pásma: 

- k ochraně silnic I. a III. tříd je nutno mimo souvisle zastavěné území respektovat silnič-

ní ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami ve-

denými do výšky 50 m ve vzdálenosti: 

-  50 m od osy vozovky pro silnice I. třídy (silnice I/60) 

- 15 m od osy vozovky pro silnice III. třídy  
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rozhledová pole křižovatek: 

- na křižovatkách je nutno respektovat rozhledová pole stanovená alespoň v minimálních 

hodnotách dle ČSN 73 6102 

podmínky pro ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací: 

- negativní účinky hluku jsou v řešeném území kvantifikovány z předpokládaného provo-

zu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor, a to v zastavěném území. Výpočty hlu-

kových imisí jsou provedeny pouze v okolí silnice I/60 pro známé intenzity dopravy vy-

cházející z celostátního sčítání dopravy z roku 2010 a pro r. 2025 a 2035 dle Novely 

metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Orientační výpočet je proveden bez zapo-

čítání vlivu nové výstavby a vlivu navržených dopravních prvků na silniční síti. Vzhle-

dem k nehomogenním podmínkám v okolí průtahu je uvažováno s odrazivým i pohlti-

vým terénem. 

 

Hluk ve venkovním prostoru pro území podél silnice I/60 

Typ  

terénu 

Výpočtový 

rok 

LAeq (do) pro den / noc ve vzdálenosti od zdroje 

hluku: 

LAeq (příp.) 

dB (A) 

den/noc 

s korekcemi                    

dle nař. vlády                  

č. 148/2006 Sb. 

8 m 10 m 15 m 20 m 30 m 50 m 

Odrazivý 

2010 
54,3 / 

46,3 

53,3 / 

45,3 

51,6 / 

43,6 

50,4 / 

42,4 

48,7 / 

40,7 

46,3 / 

38,4 

60/50 2025 
55,1 / 

46,9 

54,1 / 

45,8 

52,4 / 

44,2 

51,2 / 

43,0 

49,4 / 

41,2 

47,1 / 

38,9 

2035 
55,5 / 

47,2 

54,5 / 

46,2 

52,8 / 

44,5 

51,6 / 

43,3 

49,9 / 

41,5 

47,5 / 

39,2 

Pohltivý 

2010 
53,2 / 

45,3 

53,1 / 

45,1 

50,7 / 

42,7 

48,7 / 

40,7 

45,8 / 

37,9 

42,1 / 

34,1 

60/50 2025 
54,0 / 

45,8 

53,8 / 

45,6 

51,4 / 

43,2 

49,5 / 

41,3 

46,6 / 

38,4 

42,9 / 

34,6 

2035 
54,4 / 

46,1 

54,3 / 

45,9 

51,9 / 

43,5 

49,9 / 

41,6 

47,1 / 

38,7 

43,3 / 

35,0 

(pozn.: pro pohltivý terén uvažováno s výškou posuzovaného bodu 3,5 m, ve výpočtu nejsou 

uplatněny další korekce, sklon vozovky mezi cca 3 – 4 %) 

Vypočtená intenzita hluku na průtahu silnice I/60 podává předběžnou hrubou představu 

o jeho působení v okolí komunikace. Z provedených výpočtů vyplývá, že k překračování nyní 

platných hygienických limitů nedochází ani v bezprostředním okolí komunikace (a to ani 

pro nejvyšší zatížení z r. 2000). Pro vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby, 

situované v blízkosti silnice I/60 a její navržené přeložky, je stanoveno podmíněně přípustné 

využití – realizace staveb pro bydlení a občanské vybavení ve vymezených plochách je 

přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z dopravy 

na silnici I/60 v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních 

prostorech. Případná opatření proti negativním vlivům z dopravy musí být řešena v následné 

projektové dokumentaci a na náklady investora výstavby v dotčených plochách. 
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E.2.9 Vodní hospodářství 

a) Zásobování pitnou vodou 

     Obec Skorošice má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce. 

Zdrojem pitné vody pro obec je prameniště Pod Špičákem, které se nachází v západní části 

obce poblíž pramene Skorošického potoka a má vydatnost 2,8 l/s. Zdroj se skládá ze dvou 

jímacích zářezů svedených do sběrné jímky, ze sběrné jímky je voda přivedena řadem DN 80 

do přerušovací komory 5 m
3
 (580,20 – 578,50 m n. m.). Z této přerušovací komory je voda 

dále přivedena řadem DN 80 do přerušovací komory HTP 30 m
3
 (499,05 – 496,50 m n. m.) 

a řadem DN 40 do přerušovací komory Petrovice 5 m
3
 (457,00 – 455,20 m n. m.). Z přerušo-

vací komory HTP je zásobena horní část Skorošic a vodojem STP 100 m
3
 (461,30 –

 457,30 m n. m.). Do vodojemu je v případě potřeby možné dodávat vodu z rezervních pra-

menišť Nad Kravínem a Na Kamenné. Z vodojemu STP je zásobována střední část obce 

a vodojem DTP 2 x 50 m
3
 (413,80 – 411,05 m n. m.). Vodojem DTP zásobuje nejníže polo-

ženou část Dolních Skorošic a část Tomíkovic. Východní část Petrovic je zásobena přes pře-

rušovací komoru Petrovice 5 m
3
 (457,00 – 455,20 m n. m.) řadem DN 40 z horní přerušovací 

komory 5 m
3
 (580,20 – 578,50 m n. m.). Vodovod zásobuje pouze 5 rodinných domů a statek. 

Ve střední části obce je 10 rodinných domů zásobeno z bývalých zdrojů pro statek a v západní 

části je provozován vodovod Lesů ČR s vlastním zdrojem o vydatnosti max. 2,7 l/s, který 

dnes spravuje obec Skorošice.  

     V Nýznerově je vybudován vodovod, který slouží pro zásobování místní části Nýznerov 

a 12 rodinných domů v Žulové. Vodovod vlastní město Žulová, provoz zajišťuje Jesenická 

vodohospodářská společnost spol. s r.o. a obec Skorošice. Vodovod se skládá z prameniště 

Nýznerov o vydatnosti 3 l/s, zemního vodojemu 10 m
3
 (cca 465 m n. m.) a přívodního řadu 

DN 80 – DN 100 do Žulové. 

     Rozvodná vodovodní síť v obci má čtyři tlaková pásma daná výškovým umístěním vo-

dojemů a přerušovacích komor. Starší vodovodní řady jsou provedeny z litiny v profilech DN 

80 – DN 125, nové vodovodní řady jsou vybudovány z PVC a lPe v profilech DN 50 – DN 

150. Přívodní řad z původních pramenišť je proveden z azbestocementu DN 80. Délka roz-

vodných řadů je cca 26 km. 

V  k. ú. Horní Skorošice se nacházejí prameniště Na Kamenné a prameniště Nad Kravínem 

s celkovou vydatností 3 l/s. Prameniště Na Kamenné má stanoveno ochranné pásmo I. stup-

ně, prameniště Nad Kravínem má stanovena ochranná pásma I. a II. stupně rozhodnutím 

OkÚ Jeseník ze dne 13. 3. 1997, č.j. 3342/96/97/ŽP/R/44/Vo/231/2. V současné době jsou 

obě prameniště mimo provoz a jsou ponechána jako rezervní. 

Dále se v k. ú. Horní Skorošice nachází prameniště Nýznerov, které má stanoveno 

ochranné pásmo I. stupně rozhodnutím ONV Šumperk ze dne 2. 11. 1978, č.j. Voda 1532/R-

201/78-Hm. 

     V k. ú. Dolní Skorošice se nachází vodní zdroj Dolák, který má stanovena ochranná 

pásma I. a II. stupně rozhodnutím ONV Šumperk ze dne 24. 11. 1982, č.j. Voda 3099/R-

328/82-Ko-233. 

     V k. ú. Petrovice u Skorošic se nacházejí vodní zdroje 4 b.j., Gembický, Včelín a Metzner 

a prameniště Pod Špičákem. Vodní zdroje 4 b.j., Gembický, Včelín a Metzner mají stano-

vená ochranná pásma I. stupně, vodní zdroje Včelín a Metzner i ochranná pásma II. stupně 

rozhodnutím ONV Šumperk ze dne 24. 11. 1982, č.j. Voda 3099/R-328/82-Ko-233. Prame-

niště Pod Špičákem má stanovena ochranná pásma I. a II. stupně rozhodnutím OkÚ Jeseník 

ze dne 12. 3. 1997, č.j. 3342/96.97 ŽP/R-44-Vo-231/2. 
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Bilance potřeby vody 

Výpočet potřeby vody k r. 2030 je orientačně proveden na základě údajů obsažených 

v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Olomouckého kraje, ve směrnici č. 9 z roku 

1973 a v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 

k. ú. Dolní a Horní Skorošice bez místní části Nýznerov 

bytový fond – trvale bydlících      519 obyv. x 120 l/os/den = 62 280 l/os/den = 62,28 m
3
/den 

vybavenost základní 519 obyv. x   20 l/os/den = 10 380 l/os/den = 10,38 m
3
/den 

Qp = 72,66 m
3
/den = 0,84 l/s 

 

Qm = (Qp x kd)    kd = 1,5 

Qm = 108,99 m
3
/den = 1,26 l/s 

 

 

živočišná výroba 

591 krav, 1000 prasat 

Qp = 591 x 0,02 + 1000 x 0,01m
3
/den = 21,8 m

3
/den = 0,25 l/s 

Qm = 591 x 0,035 + 1000 x 0,015 m
3
/den = 35,7 m

3
/den = 0,4 l/s 

 

průmyslová výroba 

Qm = 7,98 m
3
/d = 0,09 l/s 

 

Ʃ Qm = 152,67 m
3
/d = 1,77 l/s 

 

k. ú. Petrovice u Skorošic 

bytový fond – trvale bydlících      65 obyv. x 100 l/os/den = 6 500 l/os/den = 6,5 m
3
/den 

vybavenost základní 65 obyv. x   20 l/os/den = 1 300 l/os/den = 1,3 m
3
/den 

 

Qp = 7,8 m
3
/den = 0,09 l/s 

Qm = (Qp x kd)    kd = 1,5 

Qm = 11,7 m
3
/den = 0,14 l/s 

 

živočišná výroba 

450 krav 

Qp = 450 x 0,02 m
3
/den = 9 m

3
/den = 0,01 l/s 

Qm = 450 x 0,035 m
3
/den = 15,75 m

3
/den = 0,18 l/s 

 

Ʃ Qm = 27,45 m
3
/d = 0,32 l/s 

 

místní část Nýznerov 

bytový fond – trvale bydlících      186 obyv. x 120 l/os/den = 22 320 l/os/den = 22,32 m
3
/den 

vybavenost základní 186 obyv. x   20 l/os/den =   3 720 l/os/den =   3,72 m
3
/den 

 

Qp = 26,04 m
3
/den = 0,3 l/s 

Qm = (Qp x kd)    kd = 1,5 

Qm = 39,06 m
3
/den = 0,45 l/s 
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    Územní plán předpokládá potřebu vody pro Dolní a Horní Skorošice bez místní části Ný-

znerov ve výši Qm = 152,67 m
3
/den, tj. 1,77 l/s. Pro Petrovice u Skorošic územní plán před-

pokládá potřebu vody ve výši Qm = 27,45 m
3
/d, tj. 0,32 l/s, pro Nýznerov potřebu pitné vody 

ve výši Qm = 39,06 m
3
/den, tj. 0,45 l/s. 

     Ve výpočtu jsou zahrnuty i ztráty vody, které jsou v obci Skorošice z důvodu zastaralé sítě 

a neoptimálního technického řešení přerušovacích komor vysoké. Proto územní plán doporu-

čuje rekonstruovat vodovodní síť a přerušovací komory a snížit ztráty alespoň na 25 %. Tím 

by klesla i potřeba vody. 

     Prameniště Nad Špičákem zásobí pitnou vodou Petrovice u Skorošic, Dolní a Horní Skoro-

šice bez místní části Nýznerov. Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že stávající vydatnost 

vodního zdroje je dostačující. Budování nového vrtu dle Územně analytických podkladů ORP 

Jeseník u prameniště Nad Kravínem, který dnes slouží jako záložní zdroj, není potřeba. 

     Prameniště Nýznerov zásobí pitnou vodou místní část Nýznerov a 12 rodinných domů (cca 

36 obyvatel, Qm = 7,56 m
3
/den, tj. 0,09 l/s ) v Žulové. Z výše uvedených výpočtů vyplývá, 

že stávající vydatnost vodního zdroje je dostačující. 

     Akumulace pitné vody pro Dolní a Horní Skorošice bez místní části Nýznerov je zajištěna 

ve vodojemech STP 100 m
3
 (461,30 – 457,30 m n. m.), DTP 2 x 50 m

3
 (413,80 – 411,05 m 

n. m.) a v přerušovacích komorách 5 m
3
 (580,20 – 578,50 m n. m.) a HTP 30 m

3
 (499,05 – 

496,50 m n. m.). Z orientačního výpočtu vyplývá, že stávající akumulace pitné vody jsou do-

stačující. Dle ČSN 73 6650 se má využitelný objem vodojemů rovnat 60 % maximální denní 

potřeby. Vodní zdroje daných oblastí pokrývají maximální denní potřebu pitné vody. 

     Jako akumulace pitné vody pro statek a 5 RD v Petrovicích u Skorošic slouží přerušovací 

komora Petrovice 5 m
3
 (457,00 – 455,20 m n. m.), která je dle výše uvedené normy nedosta-

čující. Územní plán navrhuje zvýšit akumulaci pitné vody o 6 m
3
. Pro západní část Petrovic, 

zásobenou z vodního zdroje, který se nachází na pozemcích Lesů ČR a spravuje ho obec Sko-

rošice, není vybudována akumulace pitné vody. 

     Akumulace pro místní část Nýznerov a pro 12 rodinných domů v Žulové je ve vodojemu 

10 m
3
 (cca 465 m n. m.). Z orientačního výpočtu vyplývá, že stávající akumulace pitné vody 

je nedostačující, proto územní plán navrhuje stávající akumulaci rozšířit o novou komoru 

o objemu 10 m
3
. 

     V územním plánu je navrženo rozšířit vodovodní síť, která je zásobena pitnou vodou 

z místních vodních zdrojů, o další vodovodní řady DN 50 až DN 80 v délce cca 3 km pro zá-

sobování zastavitelných ploch. Navržené řady DN 80 budou rovněž plnit funkci vodovodu 

požárního. Samostatné větve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrantů do 200 m, 

mohou mít profil DN 50. 

     Objekty v navržené zastavitelné ploše Z49, která se nachází mezi tlakovými pásmy PK 

5 m
3
 a PK 30 m

3
, pod kótou 518,5, je navrženo napojit na stávající vodovodní řad přes re-

dukční ventil. Osazení redukčního ventilu na řad zásobující objekty v zastavitelné ploše Z49 

je nezbytné z důvodu zajištění tlaku vody pro realizované rodinné domy v souladu s požadav-

ky zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-

kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

     Pro západní část Petrovic, která je dnes zásobená pitnou vodou z místního vodního zdroje 

nacházejících se na pozemcích Lesů ČR s.p., je územním plánem navrženo propojení stávají-

cího vodovodního řadu s přívodním řadem DN 40 do PK Petrovice 5 m
3
, který bude potřeba 

rekonstruovat na DN 80. Propoj je navržen pro možné posílení dodávky pitné vody v případě 

snížení vydatnosti stávajícího vodního zdroje či pro zásobení Petrovic v případě špatné kvali-
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ty pitné vody ze stávajícího vodního zdroje. Pro akumulaci pitné vody pro západní část Petro-

vic je navržena přerušovací komora s akumulačním prostorem 6 m
3
 (min. hl. 518 m n. m.). 

     Do doby než bude navržený vodovod vybudován a pro plochy, které jsou mimo dosah vo-

dovodních řadů pitné vody, zůstane zachováno individuální zásobení pitnou vodou (ze stud-

ní). Pro zásobení pitnou vodou ze studní je potřeba vypracovat hydrogeologický průzkum, 

který posoudí kvalitu vody a vydatnost vodního zdroje a zhodnotí, zda při vybudování studen 

nedojde ke změně hydrogeologických podmínek v řešeném území nebo k negativnímu ovliv-

nění stávajících studen. 

     Ve výkrese č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny pouze trasy 

navrhovaných páteřních vodovodních řadů, nikoli přípojek. Tyto navržené trasy je nutno chá-

pat jako orientační, jejich poloha a dimenze budou upřesněny podrobnější projektovou doku-

mentací.  

     Navrhovaná výstavba veřejného vodovodu ve Skorošicích je v souladu s Plánem rozvoje 

vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje i se Zásadami územního rozvoje Olomouckého 

kraje ve znění Aktualizace č. 1. 

 

b) Odkanalizování a likvidace odpadních vod 

     V obci Skorošice není v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace, pouze 

v centru obce je vybudována lokální ČOV a stoka jednotné kanalizace v délce cca 0,5 km 

pro 7 rodinných domů a areál školy. Stoka je vyústěna do Skorošického potoka. Likvidace 

odpadních vod probíhá přímo u zdroje pomocí žump s vyvážením odpadu nebo v domovních 

ČOV s vyústěním do vhodného recipientu. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky 

přímo do toků. 

     Místní část Nýznerov je dle projektové dokumentace Obec Skorošice – m. č. Nýznerov, 

splašková kanalizace navrženo napojit přes čerpací stanici na navrženou splaškovou ka-

nalizaci v Žulové se zakončením na navržené městské ČOV, situované v nivě Vidnavky 

na území obce Skorošice (dle projektové dokumentace Tlaková splašková kanalizace a ČOV 

Žulová). 

     Pro odkanalizování stávající a nově navržené zástavby v Dolních a Horních Skorošicích, 

s výjimkou roztroušené zástavby v horní části Skorošic, je navržena výstavba splaškové ka-

nalizace oddílné stokové soustavy v celkové délce cca 7 km (gravitační), jako součást sys-

tému navržené kanalizace pro Skorošice, Tomíkovice a Kobylou nad Vidnavkou. Splašková 

kanalizace Skorošic tedy bude napojena na splaškovou kanalizaci v Tomíkovicích a následně 

do sběrače v Kobylé nad Vidnavkou. Zde na hranici s obcí Velká Kraš má být vybudována 

společná mechanicko-biologická ČOV pro všechny napojené obce, z obce Skorošice 

se předpokládá napojení 610 ekvivalentních obyvatel. Dle sdělení obce Kobylá nad Vidnav-

kou se záměrem výstavby společné ČOV počítá, ale prozatím není zpracovaná projektová 

dokumentace. 

     Pro zástavbu Petrovic a pro roztroušenou zástavbu v horní části Skorošic je vzhledem 

k velikosti zdroje znečištění navrženo ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způso-

bem pomocí žump s vyvážením odpadu nebo v domovních ČOV s vyústěním do vhodného 

recipientu. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů 

lze využít stávající žumpy pro osazení malých domovních ČOV. 

     Do doby, než bude provedena výstavba navržené splaškové kanalizace, bude likvidace 

odpadních vod zajištěna individuálně pomocí žump s vyvážením odpadu nebo domovních 

ČOV s vyústěním do vhodného recipientu, stejně jako pro objekty mimo dosah stávající 
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a navržené kanalizace. Technologické odpadní vody z průmyslových podniků lze vypouštět 

do kanalizace, pokud znečištění vod odpovídá podmínkám kanalizačního řádu. V opačném 

případě je nutno technologické vody náležitě předčistit. 

      Dešťové vody, které nevsáknou do terénu, je nutné odvádět řízeně přes retenční zařízení 

(nádrže či podzemní bloky) dešťovou kanalizací či otevřenými zatravněnými příkopy do stá-

vající dešťové kanalizace či vodních toků. Dešťové vody z větších parkovišť (cca nad 10 stá-

ní) a jiných zpevněných ploch, kde může dojít ke kontaminaci dešťových vod ropnými látka-

mi, je nutno předčišťovat v odlučovačích ropných látek (lapolech). Trasy stok dešťové kanali-

zace a příkopů bude možno ve většině případů navrhnout až po zaměření území a po detail-

ním průzkumu stávající kanalizace. 

     Ve výkrese č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny pouze trasy 

navrhovaných páteřních kanalizačních stok, nikoli přípojek. Tyto navržené trasy je nutno chá-

pat jako orientační, jejich poloha bude upřesněna podrobnější projektovou dokumentací.  

     Navržená výstavba veřejné splaškové kanalizace je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 

a kanalizací Olomouckého kraje i se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve zně-

ní Aktualizace č. 1. 

 

c) Vodní toky a plochy  

     Severní část řešeného území spadá do ČHP 2-04-04-026 – povodí Swidnavy, střední část 

do ČHP 2-04-04-046 – povodí Skorošického potoka, do ČHP 2-04-04-045 – povodí Vidnav-

ky a do ČHP 2-04-04-044 – povodí Stříbrného potoka, jih řešeného území spadá do ČHP            

2-04-04-042 – povodí Stříbrného potoka a do ČHP 2-04-04-043 – povodí Bučinského potoka. 

     Povrchové vody z řešeného území odvádí vodní tok Vidnavka a její levobřežní přítoky 

Stříbrný potok a Skorošický potok.  

     Vidnavka protéká severovýchodní části Skorošič. Mimo řešené území se do Vidnavky 

vlévají její levobřežní přítoky Stříbrný potok a Skorošický potok. Stříbrný potok pramení 

v jižní části řešeného území u úpatí Smrku a protéká převážně nezastavěnou částí obce a za-

stavěnou částí Nýznerova. Do Stříbrného potoka se vlévají jeho pravobřežní přítoky Bučinský 

potok, Malá Voda, Nýznerovský potok a několik bezejmenných pravobřežních a levobřežních 

přítoků. Bučinský potok pramení v jižní části řešeného území u úpatí Smrku a protéká neza-

stavěnou části Skorošic. Malá Voda pramení v jižní části obce u úpatí Kopřivníku a protéká 

nezastavěnou části obce. Nýznerovský potok potok ústí do Stříbrného potoka u východní 

hranice obce, poblíž Rybářství Nýznerov. Druhým levobřežním přítokem Vidnavky je Skoro-

šický potok, který pramení v západní části řešeného území u úpatí vrchů Břidličný a Skoroš. 

Skorošický potok protéká zastavěnou části Skorošic a do Vidnavky se vlévá mimo řešené 

území. Na území Skorošic do Skorošického potoka ústí několik bezejmenných levobřežních 

a pravobřežních přítoků. Severní částí řešeného území protéká Petrovický potok a Vojtovický 

potok s pravobřežním přítokem Studený potok. Petrovický potok pramení u úpatí Jezevčího 

vrchu a protéká zastavěnou části Petrovic; v řešeném území se do něj vlévá jen několik beze-

jmenných levobřežních a pravobřežních přítoků. Vojtovický potok tvoří část severní hranice 

řešeného území; již mimo řešené území se do něj vlévá Studený potok, který pramení u úpatí 

Špičáku a protéká nezastavěnou části Skorošic. 

     Správcem Vidnavky, Petrovického potoka a jeho pravobřežního přítoku je Povodí Odry, 

s.p., správcem Vojtovického potoka, Studeného potoka, Skorošického potoka, Stříbrného po-

toka, Bučínského potoka, Malé Vody, Nýznerovského potoka a jejich bezejmenných levo-

břežních a pravobřežních přítoků jsou Lesy ČR, s.p. 
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     Vidnavka má na území Skorošic stanoveno záplavové území s vymezením aktivní zóny 

dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 65586/2011 ze dne 

13.6.2011. Záplavové území nezasahuje do ploch stávající zástavby a neomezuje možnost 

nové výstavby v zastavěném území obce. 

     V řešeném území se nacházejí meliorační stavby jsou ve správě Státního pozemkového 

úřadu – 13 hlavních odvodňovacích zařízení v celkové délce cca 13,5 km. Většina odvodňo-

vacích zařízení je zatrubněná, jen tři jsou celá či zčásti otevřená. Dle sdělení správce je potře-

ba pro umožnění výkonu správy a údržby zachovat podél trubních hlavních odvodňovacích 

zařízení nezastavěný manipulační pruh v šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevře-

ných hlavních odvodňovacích zařízení 6 m. Do hlavních odvodňovacích zařízení nesmí být 

vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 

    V řešeném území se nachází několik vodních nádrží, které jsou soukromé a slouží pře-

vážně rekreačním a krajinotvorným účelům. Rybníky Rybářství Nýznerov slouží k chovným 

účelům. V územním plánu jsou navrženy plochy pro vybudování čtyř nových vodních ná-

drží. Tři vodní nádrže jsou navrženy v lokalitě Farský les v severní části k. ú. Dolní Skorošice 

u Petrovického potoka v rámci projektu revitalizace Žulovské pahorkatiny. Vodní plochy bu-

dou sloužit k protipovodňovému a krajinotvornému účelu a budou ve vlastnictví obce. Čtvrtá 

vodní plocha je navržena v centru Dolních Skorošic. Vodní plocha bude soukromá a bude 

sloužit k chovným a rekreačním účelům. 

 

     Území obce Skorošice nenáleží do žádné z chráněných oblastí povrchové akumulace vod 

ani do zranitelných oblastí. 

     Vody Vidnavky, Stříbrného potoka a části Skorošického potoka jsou dle nařízení vlády 

č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci druhů ryb 

a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění 

č. 169/2006 Sb. řazeny jako lososový typ vody Vidnavky č. 209. Pro ostatní vodní toky 

na území Skorošic typ vody není stanoven. 

     Povrchové vody v řešeném území obce Skorošice spadají do vodních útvarů s pracovním 

číslem 108 (Vojtovický potok) a 110 (Vidnavka po soutok s tokem Černý potok).  Dle Plánu 

oblasti povodí Odry jsou útvary 108 a 110 potenciálně rizikové, přírodní vodní útvary. 

     Podzemní vody spadají do vodních útvarů 64312 (Krystalinikum severní části Východ-

ních Sudet – SZ část). Z hlediska kvantitativního a chemického jsou dle Plánu oblasti povodí 

Odry hodnoceny útvary 64312 jako nerizikové. 

     Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné, 

užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků nejvýše 

v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce nejvýše do 6 m od břehové hrany, za účelem 

údržby vodního toku. 
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E.2.10 Energetika a elektronické komunikace                 

a) Zásobování elektrickou energií 

Výroba elektrické energie – v současné době není ve Skorošicích provozováno žádné 

zařízení na výrobu elektrické energie; předpokládá se rozšíření malých fotovoltaických 

elektráren s výkonem 3 – 10 kW, instalovaných na objektech rodinných domů, příp. 

vybavenosti, pokud cena této energie bude dále výrazně dotována. 

Nadřazená soustava VVN – územím obce Skorošice vedení nadřazené soustavy  VVN 

110, 220 a 400 kV neprocházejí ani se nenavrhují.  

Vedení VN a trafostanice – obec Skorošice, včetně místních částí Nýznerov a Petrovice, 

je  zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV,  odbočkami z hlavní linky VN 

73 vedené z TS 110/22kV Česká Ves do Bílé Vody. Trasa hlavní linky prochází mimo zasta-

věné území Skorošic a je provedena vodiči 3x120 AlFe na betonových  sloupech.  Odbočky  

pro  Skorošice,  Petrovice a Nýznerov jsou provedeny vodiči 3x70 AlFe, přípojky k DTS pak 

vodiči různých dimenzí. 

Na uvedené odbočky je vzdušnými přípojkami napojeno 17 distribučních trafostanic – 

DTS 22/0,4 kV s celkovým výkonem 3 090 kVA, z toho do veřejné sítě NN ve Skorošicích 

8 DTS dodává výkon 1520 kVA, v Petrovicích 1 DTS s výkonem 100 kVA a v Nýznerově 

3 DTS s výkonem 400 kVA. Ostatních 5 DTS zásobuje samostatné podnikatelské aktivity 

celkovým výkonem 1070 kVA.  

Přehled distribučních trafostanic (DTS) je uveden v následující tabulce: 

 Označení DTS  Typ DTS Výkon (kVA) 

    Skorošice    

 DTS JE_144    Skorošice – U lihovaru  ocel. příhradová 250 

 DTS JE_145    Skorošice – U hřiště ocel. příhradová 160 

 DTS JE_146    Skorošice – Střed ocel. příhradová 250 

 DTS JE_147    Skorošice – U obchodu ocel. příhradová 100 

 DTS JE_148    Skorošice – Vrchní ocel. příhradová 100 

 DTS JE_152    Skorošice – U křižovatky dvousloupová 250 

 DTS JE_153    Skorošice – Meliorace ocel. příhradová 250 

 DTS JE_154    Skorošice – Sedm lánů dvousloupová 160 

 DTS JE_9131    Skorošice – Stomix dvousloupová 400 

 DTS JE_9231    Skorošice – Bost – jatky ocel. příhradová 160 

 DTS JE_9232    Skorošice – Lom Jašek zděná, věžová 160 

    Skorošice – Nýznerov   

 DTS JE_140    Nýznerov – U garáží  ocel. příhradová 250 

 DTS JE_141    Nýznerov – obec  ocel. příhradová 100 

 DTS JE_ 142    Nýznerov – Penzion třísloupová 50 

 DTS JE_9127    Nýznerov – Pila zděná, věžová 250 

    Skorošice – Petrovice   

 DTS JE_149     Petrovice – obec  dvousloupová 100 

 DTS JE_9129     Petrovice – Statek  čtyřsloupová 100 
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Bilance příkonu a transformačního výkonu 

Z energetického hlediska se k r. 2030 uvažuje se smíšeným stupněm elektrizace. Vzhledem 

k provedené plošné plynofikaci se navrhuje rozšíření elektrického vytápění pro 15 % bytů 

v plynofikované části obce, v ostatních částech obce, kde se s návrhem plošné plynofikace 

neuvažuje, se předpokládá rozšíření elektrického vytápění pro cca 30 % bytů. Pro ostatní byty 

se vzhledem k rostoucímu stupni elektrizace domácností uvažuje se stupněm elektrizace B. 

Rozdělení bytů podle stupně elektrizace bude k r. 2030 následující: 

55 bytů – stupeň elektrizace C  (vaření elektrickou energií + smíšené vytápění elektrickou 

energií přímotopné a akumulační) 

250 bytů – stupeň elektrizace B (vaření plynem) 

      

     Podílové maximum bytů (Bmax) je odvozeno z měrného příkonu bytové jednotky stano-

veného k r. 2030. Podle ČSN 33 2130 je měrný příkon bytové jednotky v úrovni TR VN/NN 

stanoven na 2,80 kW/byt pro stupeň elektrizace B, pro plně elektrifikované byty (vaření el. 

energií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje s měrným příkonem 12,0 kW/byt 

(stupeň elektrizace C). Pro objekty druhého bydlení (individuální rekreace) se uvažuje s pří-

konem 1,0 kW/objekt, pro cca 20 těchto objektů je uvažováno s elektrickým přitápěním s pří-

konem 5 kW/objekt. 

Podílové maximum bytů – Bmax k r. 2030: 

Bmax = 250 x 2,80 + 55 x 12 +  50 x 1,0 + 20 x 5 = 1 510 kW 

Podílové maximum vybavenosti (Vmax) je stanoveno z měrného ukazatele 0,8 kW/byt 

(včetně druhého bydlení) pro nové, drobné podnikatelské aktivity je uvažováno s příkonem 

250 kW. 

Podílové maximum vybavenosti – Vmax  k r. 2030: 

Vmax = 375 x 0,8 + 250 = 550 kW 

Podílové maximum  bytů a vybavenosti  určuje potřebný příkon bytově-komunální sféry, 

včetně drobných podnikatelských aktivit pro konec návrhového období. Při výpočtu transfor-

mačního výkonu (PTR VN/NN) je uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformáto-

rů a zajištění stability provozu při krytí odběrových maxim.                    

PTR = (Bmax + Vmax) x 1.20 = 2 472 kVA 

 

Pro stávající odběratele s vlastní trafostanicí se považuje stávající výkon DTS za dostateč-

ný (5 DTS s výkonem 1 070 kVA).    

Podle bilance příkonu elektrické energie  a transformačního výkonu je nutno pro obec Sko-

rošice k r. 2030 zajistit cca 3 550 kVA transformačního výkonu, z toho 3 200 kVA ve Skoro-

šicích, včetně Nýznerova a 250 kVA v Petrovicích. Přírůstek transformačního výkonu 

k r. 2030 dosáhne cca 460 kVA proti současnému stavu. Potřebný příkon pro řešené území 

bude zajištěn z rozvodné soustavy 22 kV, stávající linky VN 73, která je pro přenos potřebné-

ho výkonu vyhovující. 

     V řadě případů nově navržené zástavby dojde k dotčení ochranného pásma nadzemního 

vedení 22 kV – VN 73 a některých jeho odboček k trafostanicím. Při realizaci výstavby 

na dotčených plochách je nutno zajistit průchodnost nadzemních vedení VN 22 kV 

a zpřístupnění podpěrných bodů VN. Přeložky nadzemního vedení VN se nenavrhují ani ne-
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vylučují; v této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 47 zákona 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, případnou 

přeložku zařízení přenosové a distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, 

kdo přeložku vyvolal. 

     Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a drobné 

podnikatelské aktivity bude zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV, s pří-

padným zvýšením jejich výkonu a výstavbou čtyř nových trafostanic DTS N1 – N4, z toho 

nové DTS N1 a N2 jsou navrženy podle podkladu ČEZ Distribuce a.s., u DTS N2 s uprave-

nou trasou přípojky VN. V zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách bu-

dou nová přívodní vedení a přeložky vedení VN realizovány přednostně zemními kabely.   

Rozvodná síť NN – rozvodná síť NN ve Skorošicích je téměř výhradně venkovního pro-

vedení, převážná část sítě byla rekonstruována vodiči 4x70 AlFe v hlavních trasách na beto-

nových podpěrných bodech. Nová  rozvodná síť NN v lokalitách s ucelenou rodinnou zástav-

bou bude v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

řešena zásadně zemním kabelovým vedením. Lokální nedostatek příkonu v síti NN je možno 

řešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.    

 

b) Zásobování plynem 

VTL plynovody a RS – v současné době se vysokotlaká plynárenská zařízení na území 

obce Skorošice nenacházejí.  

V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) ve znění Aktua-

lizace č. 1 je do územního plánu zapracován návrh výstavby vysokotlakého plynovodu DN 

200, PN 40 Žulová – Javorník. Pro výstavbu VTL plynovodu je vymezen koridor podle stu-

die Vedení VTL plynovodu Javorník – Bílá Voda (E 010) a VTL plynovodu Žulová – Javor-

ník (E 15). Trasa plynovodu podle uvedené studie je poněkud odlišná od trasy vymezené 

v ZÚR OK (umisťuje plynovod do nové polohy s ohledem na maximální respektování zasta-

věných a zastavitelných území dotčených obcí, na území obce Skorošice však je tato odchylka 

nepodstatná), avšak je situována v koridoru vymezeném pro výstavbu VTL plynovodu v ZÚR 

OK (dle bodu 68 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 

se koridorem vymezeným pro liniové stavby rozumí plocha vymezená svislými rovinami 

ve vzdálenosti 200 m od osy koridoru zakreslené ve výkrese B.6 na obě strany). Jde tedy 

o upřesnění záměru v souladu se ZÚR OK. 

Obec Skorošice je plošně plynofikována zemním plynem, který je přiveden dvěma středo-

tlakými přípojkami (STL) v profilu DN 90 (pro Skorošice) a DN 63 (pro Nýznerov) z místní 

plynovodní sítě v Žulové.    

Místní plynovodní síť je vybudována jako středotlaká, z trubek lPE, v dimenzích DN 50 – 

90 a uložena podél místních komunikací. Na páteřní plynovod DN 90 procházející obcí jsou 

napojeny odbočky nižších dimenzí, kterými se zemní plyn rozvádí pro odběratele soustředěné 

kolem  místních komunikací.  
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Bilance potřeby zemního plynu 

Bilance potřeby plynu je sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin – obyvatel-

stvo a ostatní odběr.  

Obyvatelstvo – roční a maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo jsou stanove-

ny metodou specifických potřeb podle směrnice č.17/97 SMP a.s. Ostrava. Předpokládá se, 

že  k r. 2030 bude plynofikováno 80 % bytů ve Skorošicích a v Nýznerově, tj. cca 225 bytů. 

Bilančně se uvažuje s využitím plynu pro vaření, přípravu TUV a vytápění u všech plynofi-

kovaných bytů. 

     Ostatní odběr – v  této kategorii jsou zahrnuty potřeby plynu pro otop vybavenosti a pod-

nikatelských aktivit (maloodběr, střední odběr).  Odběry v této kategorii  jsou orientačně sta-

noveny jako 30% podíl bytového odběru. Pro blíže nespecifikované odběry, včetně objektů 

druhého bydlení, se uvažuje s rezervou 30 m
3 

h
-1

, resp. 60 tis.m
3 

rok
-1

. 

 

Bilance potřeby zemního plynu k r. 2030   

   Měrná potřeba plynu Roční potřeba plynu 

Druh odběru [m
3
 h

-1
 ] [m

3
 rok

-1
 ] [m

3
 h

-1
] [tis. m

3
rok

-1
] 

Obyvatelstvo – byty 

RD (vaření, otop, TUV) – 225 bytů 

 

1,50 

 

3 000 

 

338 

 

675 

Ostatní odběr 

(30 % bytového odběru) 

   

102 

 

160 

Rezerva   30 60 

Odběr  z místní sítě celkem                         470 895 

Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že k r. 2030 je pro obec Skorošice nutno z místní 

sítě zajistit cca 0,9 mil.m
3 zemního plynu, zimní hodinové maximum dosáhne při koeficientu 

soudobosti ks = 0,85  cca 400 m
3 

h
-1

.  

 Místní plynovodní síť je provedena jako  středotlaká v tlakové  úrovni do 0,3  MPa. Stře-

dotlaký rozvod plynu je při menších profilech velmi pružný a dovoluje při zachování navrže-

ných  dimenzí provádět značné změny  v jeho kapacitním vytížení. Návrh rozšiřuje středotla-

kou plynovodní síť pro stávající a navrhovanou zástavbu na území Dolních Skorošic, přilehlé 

části Horních Skorošic a severní části Nýznerova. Plynofikace západní části Horních Skoro-

šic, jižní části Nýznerova a Petrovic se z ekonomických důvodů nenavrhuje. 

Nová středotlaká plynovodní síť  bude provedena z plynového tlakového potrubí  PE 100 – 

SDR 11 v profilech D 50 – 63 podél místních komunikací. Celková konfigurace sítě je zřejmá 

z grafické části dokumentace. 

 

c)  Zásobování teplem  

Obce Skorošice leží podle ČSN 06 0210 – mapy oblastí nejnižších venkovních teplot 

na rozhraní s oblastí výpočtovou teplotou tex = - 18
o
 C a intenzivními větry. Počet dnů topné-

ho období pro tem = 13
o 

C (tem - střední denní venkovní teplota pro začátek a konec topného 

období je 250 – 260, střední venkovní teplota za otopné období tes = 2,7
o
C.  Převážná  část 

obytného území se rozkládá v nadmořské výšce 400 – 440 m. 

Zvláště velké a velké spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 5 MW 

nejsou v území provozovány.  
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Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuál-

ním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelnami pro objekty bytových 

domů a vybavenosti. Významnějšími tepelnými zdroji v území jsou kotelny obecního úřadu, 

školy, podnikatelských aktivit, prodejních a restauračních zařízení. Tepelná energie je zajiš-

ťována především spalováním zemního plynu. Elektrickou energii k otopu využívá 33 odběra-

telů. 

Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytápě-

ním RD a samostatnými kotelnami  pro objekty bytových domů a vybavenosti zůstane zacho-

ván. V palivo-energetické bilanci je preferováno využití biomasy a zemního plynu, elektrická 

energie bude plnit funkci doplňkového topného media. 

Bilančně se uvažuje s rozšířením využití zemního plynu pro vytápění u 80 % bytů na úze-

mí Skorošic a Nýznerova, tj. pro 225 bytů, dále pro většinu objektů vybavenosti a podnikatel-

ských aktivit v plynofikovaném území. 

Navržený výkon trafostanic umožní realizovat různé způsoby elektrického vytápění pro  

15 % bytů v plynofikované části obce, tj. v Dolních Skorošicích, v přilehlé části Horních Sko-

rošic a v severní části Nýznerova a pro 30 % bytů v Petrovicích, v Horních Skorošicích 

a v jižní části Nýznerova (tj. v částech obce, které nebudou plynofikovány), tedy celkem 

pro 55 bytů v RD a část objektů druhého bydlení. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného 

elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci s akumulací) a různých druhů tepelných čer-

padel. Pro vytápění rodinných domů, příp. objektů druhého bydlení v těchto lokalitách se dále 

doporučuje využití dřevní hmoty (biomasy) ekologicky spalované v teplovodních kotlích tzv. 

pyrolytickou destilací.   

Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat s roz-

šířením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, příp. 

elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska život-

ního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie.  

 

 

d) Elektronické komunikace 

Podle jednotné telekomunikační pevné sítě provozované a.s. Telefónica O2 Czech Republic 

obec Skorošice telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu digitální telefonní ústředny 

(RSU) Žulová jako součást telefonního obvodu (TO – 58) Olomoucký kraj. Digitální telefon-

ní ústředna Žulová má dostatečnou kapacitu pro současný provoz s možností dalšího rozšíře-

ní. 

Telefonní účastníci na území obce Skorošice jsou napojeni na digitální ústřednu Žulová 

prostřednictvím účastnické přístupové sítě (ÚPS), která je provedena úložnými a závěsnými 

kabely v dobrém technickém stavu, včetně rezervy pro další zákaznická napojení. Ústředna 

Žulová, jako základní prvek telekomunikační sítě je napojena na řídící digitální hostitelskou 

ústřednu (HOST) Jeseník prostřednictvím dálkové přenosové optické sítě a.s. Telefónica O2.  

     Elektronické komunikační služby v území nabízí kromě a.s. Telefónica O2  dalších cca 

8 operátorů na pevné a mobilní síti v různém rozsahu. 

Předpokládá se, že k r. 2030 bude hustota telefonních stanic v území odpovídat 100 % tele-

fonizovaných bytů s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru, s požadavkem 

na připojení cca 220 telefonních účastníků. Podmínky pro rozvoj elektronického komunikač-

ního provozu budou řešeny výběrem z aktuální nabídky operátorů na pevné, bezdrátové 

a mobilní síti. 
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Územím obce Skorošice procházejí optické kabely dálkové přenosové komunikační sítě 

ve správě a.s. Telefónica 02.  

Mobilní telefonní síť – na území obce Skorošice jsou dostupné všechny služby nabízené 

operátory mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile (TMO), Telefónica O2 (O2) a Vodafone 

(VDF). Základnové stanice operátorů mobilních sítí (BTS) zde nejsou provozovány. 

Radioreléové spoje – tyto spoje jsou určeny pro přenos televizní a rozhlasové modulace 

přenos dat a telefonních hovorů. Nad územím obce Skorošice je provozováno několik tras 

radioreléových spojů mezi neznámými koncovými body.  

 

 

E.2.11 Likvidace komunálních odpadů  

 Efektivní a účinná likvidace komunálních odpadů je v mnoha obcích nákladným problé-

mem s významnými územními vlivy.  

Jedním ze základních dokumentů v oblasti odpadového hospodářství je Plán odpadového 

hospodářství ČR, na který navazuje zastupitelstvem schválený Plán odpadového hospodářství 

Olomouckého kraje (2004), který je pravidelně vyhodnocován (poslední dostupné vyhodno-

cení je z roku 2011 a konstatuje zejména problémy s likvidací biologicky rozložitelných ko-

munálních odpadů). V okrese Jeseník byl v r. 2006 zpracován Plán odpadového hospodářství.  

Plán odpadového hospodářství původce odpadů není v obci zpracován (ze zákona mají tuto 

povinnost původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo 

více než 1000 t ostatního odpadu). V obci vzniká méně než 1000 t komunálního odpadu roč-

ně.   

     Likvidaci komunálních odpadů (komplexní nakládání s odpady) v řešeném území provádí 

společnost Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník. Odpady jsou 

zpracovány a ukládány na skládky mimo řešené území (většinou na skládku v Supíkovicích). 

Podobně jako v jiných obcích se stává problémem zejména likvidace biologicky rozložitel-

ných komunálních odpadů. Mimo řešené území je sběrný dvůr nejblíže ve Vápenné. 

     Bývalá skládka inertního odpadu v Nýznerově se ponechává beze změny. 

 

 

E.2.12 Územní systém ekologické stability 

  Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich ty-

pických (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.  

 

 Velikosti skladebných součástí ÚSES 

 V plochách pro skladebné části ÚSES, kde neexistují vhodné porosty a společenstva pro 

zajištění funkcí biokoridoru nebo biocentra, je vymezení ÚSES provedeno tak, aby se 

s ohledem na účelné a krajinářsky vhodné členění krajiny blížilo k minimálním parametrům, 

tj. mírně větším než je minimální, s přihlédnutím k aktuálnímu členění pozemků a krajinářsky 

vhodnému a účelnému vymezení. Větší výměry lokálních biocenter a šířky biokoridorů jsou 
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navrženy v lesích pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech a lesních hospo-

dářských osnovách a v území s vhodnými porosty a společenstvy.  

 

Parametry navrženého ÚSES pro lesní společenstva: 

- lokální biokoridor – maximální délka 2000 m a minimální šířka 15 m, možnost přerušení 

na 15 m 

- lokální biocentrum – minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím 

byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m) 

- regionální biocentrum – minimální výměra je 30 ha, resp. podle biotopu; regionální bio-

centra v území Skorošic jsou pro: RBC 485 Stříbrný potok 40 ha, pro RBC 400 Stříbrné 

údolí 25 ha, pro OK 7 Kaní hora 20 ha, v případě holosečného hospodaření se minimální 

výměra pro všechna biocentra zdvojnásobuje 

- nadregionální biocentrum – minimální výměra 1000 ha 

- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální 

délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter 

- nadregionální biokoridor – je tvořen osou, která má stejné parametry jako regionální bio-

koridor složený a má po 5 až 8 km vložena ještě regionální biocentra.  

 

Parametry navrženého ÚSES pro luční společenstva: 

- lokální biokoridor – minimální šířka je 20 metrů, maximální délka 1500 m s možností 

přerušení i na 1500 m 

- lokální biocentrum – minimální velikost 3 ha. 

     Další upřesnění systému bude provedeno při zapracovávání ÚSES do lesního hospodář-

ského plánu (LHP) a lesních hospodářských osnov. Prvky územního systému ekologické sta-

bility by v lesích měly být ve fázi projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodářské osnovy) 

vymezeny hranicemi trvalého rozdělení lesa, popř. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž 

lze trvalé rozdělení lesa vést. 

     V celcích zemědělského hospodaření bude rozsah a přesné vymezení ÚSES upraveno při 

zpracování komplexních pozemkových úprav za předpokladu dodržení předepsaných parame-

trů a splnění funkčnosti ÚSES (respektování propojení příbuzných geobiocénů).   

     Pro skladebné části existující a nefunkční by měla být změněna druhová skladba dřevin-

ných porostů, pro skladebné části částečně existující nebo částečně chybějící by měly být roz-

šířeny plochy dřevinných porostů s cílovou druhovou skladbou dle STG, případně upravena 

druhová skladba v existujících částech, skladebné části chybějící je potřebné založit. Části 

označené jako částečně funkční jsou s vyhovující cílovou formací (lesem), ale s nevhodnou 

nebo z části nevhodnou druhovou skladbou. 

 
 

 Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES 

  Cílovými porosty ÚSES by měly být lesy – potenciální přírodní ekosystémy luhů olšin 

v údolnicích a podél toků, v ostatním území od dubových bučin v nejnižších polohách 

přes bučiny, jedlové bučiny, smrkové bučiny a bukové smrčiny po bučiny v polohách nej-

vyšších v podrobnějším členění dle STG.  

 Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, 

které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. 

budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo 

jednotlivé stromy, oplocovat pozemky apod. Přípustné jsou pouze ty změny v hospodaření, 
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které mají ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění 

orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění). 

     Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních 

porostů a lesních pásů, pro zachování lučních stanovišť s bohatou květenou zvlášť chráně-

ných druhů rostlin je systém doplněn i trasou lučních biokoridorů a biocenter. 

 

 

 Výchozí podklady 

Celkový návrh vymezení ÚSES v územním plánu vychází z předchozího územního plánu – 

Územního plánu obce Skorošice z r. 2001, z Územně analytických podkladů SO ORP 2012 

a ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, dále pak 

z některých dosud do ZÚR OK nezapracovaných návrhů změn nadregionálního a regionální-

ho ÚSES – změna trasy regionálního biokoridoru RK 825 v návaznosti na vymezení ÚSES 

v Územním plánu Vlčice (viz další text), změna vymezení nadregionálního biocentra 

89 Smolný dle podkladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, střediska Olomouc a propo-

jení částí nadregionálního biokoridoru K85 podél hranice s Polskem dle digitální verze ZÚR 

OK. 

 
 

 Koncepce návrhu územního systému ekologické stability krajiny 

     Na území obce Skorošice jsou vymezeny všechny tři úrovně územního systému ekologické 

stability. U nadregionálních a regionálních částí ÚSES je v textu uvedeno číslování podle 

ZÚR OK a číslování dle územního plánu Skorošic ve značení N – součásti nadregionální 

úrovně, R – součásti regionální úrovně a L – lokální úroveň. 

Nadregionální úroveň 

- nadregionální biokoridor K 86, mezofilní bučinný, vedený v západní části řešeného 

území v nižších polohách; skladebné části (jednoduché nadregionální biokoridory, vlože-

ná lokální biocentra, vložené regionální biocentrum 485 Stříbrné údolí) označeny N1 

až N19 

- nadregionální biokoridor K 85, horský, vedený podél hranice s Polskem ve vyšších po-

lohách, skladebné části (jednoduché nadregionální biokoridory, vložená lokální biocentra, 

vložené regionální biocentrum 485 Stříbrný potok) označeny N20 až N41; biokoridory 

K 85 a K86 jsou propojeny vloženým lokálním biocentrem N2 

- nadregionální biocentrum NRBC 89 Smolný, nivní, luční, mezofilní hájové, mezofilní 

bučinné, s označením N42, zasahující do území Skorošic od východu. 

Regionální úroveň  

- regionální biokoridor RK 825, mezofilní hájový, vedený podél severovýchodní hranice 

území z RBC OK7 Kaní hora do NRBC 89 Smolný; skladebné části (jednoduché regio-

nální biokoridory, vložená lokální biocentra) označeny R1 až R5 

- regionální biocentrum OK7 Kaní hora, mezofilní bučinné až mezofilní hájové, 

s označením R6, vymezeno zčásti na k.ú. Dolní Skorošice, zčásti na k.ú. Tomíkovice 

(mimo řešené území) 

- regionální biocentrum 400 Stříbrné údolí, mezofilní bučinné, s označením N14; vlože-

né regionální biocentrum do nadregionálního biokoridoru K 86 
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- regionální biocentrum 485 Stříbrný potok, horské, s označením N38; vložené regionál-

ní biocentrum do nadregionálního biokoridoru K 85. 

     Pro trasu regionálního biokoridoru RK 825, vedenou dle ZÚR OK severně řešeného 

území – územím obce Vlčice, navrhujeme změnu trasování do výhodnějších vyšších poloh 

s větším podílem stávajících lesů na k.ú. Dolní Skorošice – trasa je v územním plánu uvedena 

jako lokální (L25 až L29) a napojuje se na doporučené přesunutí regionálního biokoridoru 

v územním plánu Vlčic (v územním plánu Vlčic je rovněž uvedena jako lokální trasa, ale vy-

mezení je v parametrech regionálního biokoridoru), v tabulkách je popsána jako lokální trasa 

s parametry regionálního biokoridoru  

     V průběhu prací na Územním plánu Vlčice jsme trasu regionálního biokoridoru RK 825 

v části probíhající jihovýchodně od vlčického zámeckého parku, jak je zakreslena v ZÚR OK, 

konzultovali se zpracovatelem generelu ÚSES (L. Bureš, Ekoservis Jeseníky). Na základě 

tohoto jednání jsme uvažovali možnost přesunu této části regionálního biokoridoru na k.ú. 

Dolní Skorošice, tj. v místě, kde regionální biokoridor dle ZÚR OK opouští údolnici Vojto-

vického potoka, jej vést přes Lánský vrch na Kaní horu (RBC). Tato úvaha vyplynula ze sou-

časného trasování v ZÚR OK, které je krajinářsky nelogické (vkládání jakoby hřbetního nebo 

údolnicového pruhu porostů do celků mírně svažitých polí), zemědělsky nehospodárné (zby-

tečné rozčleňování polí a nadbytečný zábor zemědělské půdy pro tři vložená lokální biocen-

tra) a ekologicky nikoliv nezbytné (možnost zkrácení trasy regionálního biocentra a využití 

ekologicky modálnějšího průběhu biokoridoru přes k.ú. Dolní Skorošice). Jelikož však územ-

ní plán musí respektovat platné zásady územního rozvoje, je respektováno vymezení RK 825 

dle ZÚR OK. V případě změny trasy v připravované Aktualizaci č. 2 ZÚR OK bude úprava 

do územních plánů Vlčic a Skorošic zapracována při jejich následné změně.  

     Je nutné také koordinovat křížení regionálního biokoridoru s plánovanou přeložkou silnice 

I/60 mezi Skorošicemi a Vlčicemi.   

 

Lokální úroveň 

     Lokální úroveň je tvořena mnoha lokálními trasami, které reprezentují stanoviště a poten-

ciální přirozená společenstva. V území jsou vymezena antropicky podmíněná luční stanoviště 

v trase lokálních biokoridorů a biocenter podél úpatí Rychlebských hor.  

Lesní 

L1 až L4 – doplňující síť lokálních prvků pro podporu propojení nadregionálních biokoridorů 

K 85 a K 86 v jihozápadní části k.ú. Horní Skorošice 

L5 až L15 – doplňující síť lokálních prvků pro podporu propojení nadregionálních biokorido-

rů K 85 a K 86 v jižní části Horních Skorošic, s napojením na lokální úroveň v k.ú. Vápenná 

a Horní Lipová 

L16 – napojení lokálních prvků z k.ú. Vápenná na NRBK K 86 

L17 – posílení vzájemného propojení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86 

L18 – doplňkové napojení lučních prvků ÚSES na lesní 

L19 až L24 – propojení NRBK K 86 na upravenou trasu regionálního biokoridoru RK 825, 

vymezeného ve Skorošicích jako lokální trasa L25 až L29 

L30 až L32 – lokální trasa vedená z k.ú. Nové Vilémovice 

L41 – napojení lokálních prvků z k.ú. Vlčice na trasu regionálního biokoridoru RK 825 

L42 – napojení lučních prvků na NRBK K 86 
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Luční 

L33 až L40 – trasa vymezených prvků ÚSES na lučních formacích s ukončením lučních for-

mací v LBC L39 a dále napojená na lesní součásti ÚSES v k.ú. Vápenná. 

 

 Skladebné části ÚSES 
 

Označení 

prvku 

Funkce,              

funkčnost 

STG Rozměr Charakter ekotopu Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Nadregionální úroveň 

 

 Nadregionální biokoridor K 86, mezofilní bučinný  

N1/Polsko NRBK, částečně 

funkční 

5AB3 

6AB3 

(700 m) druhotné smrčiny 

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N2 LBC vložené, 

částečně funkční 

6A, AB3 

5A,AB3 

11,6 ha převážně smrčiny postupná změna druhové 

skladby 

N3 NRBK, částečně 

funkční 

5AB3 

6AB3 

500 m druhotné smrčiny            

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N4 LBC vložené, 

částečně funkční  

5A, AB3 4,8 ha převážně smrčiny postupná změna druhové 

skladby 

N5 NRBK, částečně 

funkční 

6AB3 

5AB3 

5B3 

690 m druhotné smrčiny 

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N6 LBC vložené, 

částečně funkční  

5A, AB3 5,4 ha převážně smrčiny                 

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N7 NRBK, částečně 

funkční 

5B3 

5AB3 

590 m druhotné smrčiny                     

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N8 LBC vložené, 

částečně funkční  

5B3 

5BC4 

6,7 ha převážně smrčiny                   

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N9 NRBK, částečně 

funkční 

5B3 

5BC3 

550 m druhotné smrčiny            

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N10 LBC vložené, 

částečně funkční  

5B3 

5BC4 

11,3 ha převážně smrčiny                   

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N11 NRBK, částečně 

funkční 

5B3 390 m druhotné smrčiny                    

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N12 LBC vložené, 

částečně funkční  

5B3 3,7 ha převážně smrčiny 

s modřínem, louka 

postupná změna druhové 

skladby 

N13 NRBK, částečně 

funkční 

5B3 320 m druhotné smrčiny                      

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N14 Regionální biocentrum 400 Stříbrné údolí, mezofilní bučinné 

RBC vložené, 

částečně funkční 

5A, AB3 

5BC3 

4B,BC3 

4AB3 

55,6 ha převážně lesy 

s převahou smrku,                   

přimíšen modřín,               

vtroušeně buk, klen 

posupná změna skladby                 

ve prospěch buku a jedle 

N15 NRBK, částečně 

funkční 

5B3 

5BC3 

450 m druhotné smrčiny                   

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 

N16 LBC vložené, 

funkční  

4AB3 

4B,BC3 

4BC4 

8,4 ha smrčiny s modřínem, 

smíšené lesy 

zvýšení podílu buku 

N17 NRBK, částečně 

funkční 

5B3 

4BC4 

4AB3 

330 m druhotné smrčiny                     

s modřínem 

postupná změna druhové 

skladby 
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N18 LBC vložené, 

funkční  

5B3,          

5AB3 

4AB3 

4,6 ha smrčiny s modřínem, 

místy s příměsí dalších 

listnáčů 

zvýšení podílu                

autochtonních dřevin 

N19 NRBK, částečně 

funkční 

5B3 

5BC4 

700 m druhotné smrčiny 

s modřínem,                             

méně listnáče 

postupná změna druhové 

skladby 

 

 Nadregionální biokoridor K85, horský 

N20/           

Polsko 

NRBK, funkční 6A,AB3 (395 m) smrkové lesy vnášení buku do porostu 

N2 LBC vložené, 

částečně funkční 

6A, AB3 

5A,AB3 

11,6 ha převážně smrčiny postupná změna druhové 

skladby 

N21 NRBK funkční 6A,AB3 310 m převážně smrčiny 

s modřínem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N22 LBC vložené, 

částečně funkční 

6,8 ha 6,8 ha převážně smrčiny 

s modřínem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N23 NRBK,                

částečně funkční 

6A,AB3 510 m převážně smrčiny 

s modřínem, holiny 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N24 LBC vložené, 

částečně funkční 

6A,AB3 6,1 ha převážně smrčiny 

s modřínem, holiny 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N25 NRBK,                   

částečně funkční 

6A,AB3 580 m převážně smrčiny 

s modřínem, holiny 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N26 LBC vložené, 

částečně funkční 

6AB3 9,0 ha převážně smrčiny 

s modřínem, holiny 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N27 NRBK, funkční 6A,AB3 670 m převážně smrčiny 

s modřínem, holiny 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N28 LBC vložené, 

částečně funkční 

6AB3 5,3 ha převážně smrčiny 

s modřínem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N29 NRBK, funkční 6A,AB3 

5AB3 

400 m různověké smrčiny                

s modřínem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N30 LBC vložené, 

částečně funkční 

6AB3 4,7 ha převážně smrčiny 

s modřínem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N31 NRBK, funkční 6AB3 

 

740 m monokulturní smrčiny vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N32 LBC vložené,  

částečně funkční 

6A,AB3 6,4 ha různověké  smrčiny 

s modřínem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N33 NRBK, funkční 6AB3 

 

500 m monokulturní smrčiny vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N34 LBC vložené,  

částečně funkční 

6AB3 4,7 ha monokulturní smrčiny 

s modřínem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N35 NRBK, částečně 

funkční 

6AB3 

 

660 m monokulturní smrčiny, 

holiny 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N36 LBC vložené,  

částečně funkční 

6AB3 4,0 ha monokulturní smrčiny 

s modřínem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N37 NRBK, částečně 

funkční 

6AB3 

 

370 m monokulturní smrčiny, 

holiny 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N38 Regionální biocentrum 485 Stříbrný potok, horské 

RBC vložené,  

částečně funkční 

6A,AB3 

5A,AB3 

6B4 

160,9 

ha 

smrčiny s modřínem, 

méně porosty smíšené             

s bukem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N39 NRBK, částečně 

funkční 

6AB3 

 

560 m monokulturní smrčiny vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 
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N40 LBC vložené,  

částečně funkční 

6AB2 4,7 ha monokulturní smrčiny 

s modřínem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 

N41/Lip NRBK, částečně 

funkční 

6A,AB2 

7A6 

(340 m) monokulturní smrčiny vnášení buku, břízy 

 

Nadregionální biocentrum  89 Smolný, nivní, luční, mezofilní hájové, mezofilní bučinné 

N42/Žul NRBC, funkční 3AB3 

3B,BC34 

3BC,C4,5 

(17,0 

ha) 

celky lesů,                         

různého složení 

hospodaření s cílem                

přiblížit se přirozené                

druhové skladbě 

 

Regionální úroveň 

 

 Regionální biokoridor RK 825, mezofilní bučinný, mezofilní hájový 

R1 RBK, nově 

založený 

3B3 

3BC4 

520 m nová výsadba dřevin  

R2 LBC vložené, 

funkční 

3B3 9,5 ha smíšené lesy podpora dřevin svěžích 

dubových bučin 

R3/Žul RBK, nově 

založený 

3B3 (680 m) nová výsadba dřevin  

R4/Žul LBC vložené, 

částečně               

existující 

3B3 (3,9 ha) lesní remízy  

R5/Žul RBK, nově 

založený 

3B3 (150 m) nová výsadba dřevin  

 

 Regionální biocentrum OK7 Kaní hora, mezofilní bučinné, mezofilní hájové 

R6/Žul RBC, částečně 

funkční 

3AB3 

3B3 

3C4 

(17,0 

ha) 

porosty smíšených                    

a smrkových lesů 

postupná změna druhové 

skladby 

 

Regionální biokoridor RK 825, mezofilní bučinný – navržená úprava trasování, přeložka z území 

Vlčic – dle ZÚR OK trasován mimo území Skorošic, navrhujeme jeho přesunutí do území Skorošic                

na prvky vymezené jako lokální, ale s parametry regionálního biokoridoru L25 až L29 

 

 

Lokální úroveň 

doplňující síť lokálních prvků pro podporu propojení nadregionálních biokoridorů K 85 a K86 

v jihozápadní části k.ú. Horní Skorošice 

L1 LBK, funkční 5,6C4,5 

5B3 

1700 m údolnice toku 

v komplexech lesů 

 

 

L2 LBC, funkční 5BC4 

5AB3 

4,7 ha převážně smrkové                 

porosty s modřínem 

lesní, zvýšení podílu buku 

L3 LBK, částečně 

funkční 

5,6C4,5 

5B3 

590 m údolnice toku 

v komplexech lesů 

lesní, vodní 

L4 LBK, funkční 5B3 

6A,AB3 

1420 m převážně smrkové                       

porosty s modřínem 

lesní, zvýšení podílu buku, 

vnášení jedle, klenu 
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doplňující síť lokálních prvků pro podporu propojení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86 

v jižním části Horních Skorošic, s napojením na lokální úroveň v k.ú. Vápenná a Horní Lipová 

L5/Lip LBK, funkční 6A,AB3 

6B4 

(1510 

m) 

převážně smrkové               

porosty s modřínem 

lesní, zvýšení podílu buku, 

vnášení jedle, klenu, jeřábu 

L6 LBC, funkční 5BC,B3 

6B4 

5,3 ha převážně smrkové             

porosty s modřínem 

lesní, zvýšení podílu buku, 

vnášení jedle, klenu, 

L7 LBK, částečně 

funkční 

5BC,B3 1440 m 

 

převážně smrkové              

porosty s modřínem 

lesní, zvýšení podílu buku, 

vnášení jedle, klenu 

L8 LBC, částečně 

funkční 

5B3, 

5AB3 

3,8 ha převážně smrkové               

porosty s modřínem 

lesní, zvýšení podílu buku, 

vnášení jedle, klenu 

L9+L10 LBK, funkční 5BC3,4 

5AB2 

 

1090 m převážně smrkové              

porosty s modřínem 

lesní, zvýšení podílu buku, 

vnášení jedle, klenu 

L11 LBK, funkční 6BC3 

6AB3 

610 m převážně smrkové               

porosty s modřínem 

lesní, zvýšení podílu buku, 

vnášení jedle, klenu 

L12/Váp LBC, částečně 

funkční 

6BC,CD3 

6AB3 

(4,9 ha) převážně smrkové                

porosty s modřínem 

lesní, zvýšení podílu buku, 

vnášení jedle, klenu 

L13 LBK, funkční 6A,AB3 1580 m hřebenové převážně 

smrkové porosty 

zvýšení podíl buku, jedle, 

klenu v porostech 

L14/Váp LBC, částečně 

funkční 

6AB3 (4,6 ha) hřebenové převážně 

smrkové porosty 

zvýšení podíl buku, jedle, 

klenu v porostech 

L15 LBK, funkční 6AB3 

5AB3 

1000 m hřebenové převážně 

smrkové porosty 

zvýšení podíl buku, jedle, 

klenu v porostech 
 

napojení lokálních prvků z k.ú. Vápenná na NRBK K 86 

L16/Váp LBK, funkční 4B3,  

4BC4 

(1360 m) převážně smrkové              

porosty,                              

podél Stříbrného                  

potoka s vyšším                  

podílem listnáčů 

zvýšení podílu buku, jedle,             

u toku jasany, duby, mléče 

 

posílení vzájemného propojení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86 

L17 LBK funkční 5BC3 

6AB3 

580 m převážně smrčiny 

s modřínem 

vnášení buku, jedle, jeřábu 

do porostu 
 

doplňkové napojení lučních prvků ÚSES na lesní 

L18 LBK funkční 5BC3,4 

4B3 

2120 m okraje lesů pod Ostrým  

a travní porosty 

lesní, luční, udržovat                

extenzivní louky 
 

propojení NRBK K 86  na upravenou trasu regionálního biokoridoru RK 825, vymezeného              

ve Skorošicích jako lokální trasa L25 až L29 

L19 LBK, funkční 5B3 

3A3 

4B3 

1500 m většinou převážně             

smrkové porosty, 

v okrajích s převahou 

listnáčů 

 

L20 LBC, funkční 

 

4A,AB3 

4BD3 

2,9 ha listnatý les lesní 

L21 LBK, částečně 

existující 

4BD3 

4AB3 

2180 m lesní pruhy a remízky 

v zemědělské krajině 

doplnění chybějících částí 

biokoridoru 

L22 LBC, funkční 3AB3 4,8 ha lesní porosty – listnaté  

L23 LBK, částečně 

existující 

3AB,B3 440 m travní porosty, drobné 

listnaté lesíky                          

v loukách 

dosadba chybějících částí 
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L24 LBC, funkční 3AB,B3 3,9 ha smíšené lesní porosty 

s převahou listnáčů 

 

části L25 až L29 jsou v parametrech regionálního složeného biokoridoru jako předpokládaná náhrada za část 

trasy RBK 825 v území Vlčic 

L25 LBK, částečně 

existující 

 

 

3B3, 

3AB3 

980 m travní porosty, lesní 

remízy, pole 

dosadba chybějících částí 

L26 LBC, funkční 3B3 7,9 ha listnatý smíšený les  

L27 LBK, částečně 

existující 

3B3,3AB

3 

390 m travní porosty, lesní 

remízy, pole 

dosadba chybějících částí 

L28 LBC, chybějící 3B3 4,5 ha pole, travní porosty, 

lesní remíz 

dosadba chybějících částí 

L29 LBK, chybějící 3B3 520 m travní porosty, pole dosadba chybějících částí 
 

lokální trasa vedená z k.ú. Nové Vilémovice 

L30/Uhel LBK, funkční 4B3 

4BD3 

4BC4 

(230 m) okraje lesů podél              

Vojtovického potoka 

lesní, vodní 

L31/Uhel LBC, funkční 4AB3 (1,3 ha) smíšený les lesní, vodní 

L32/Uhel LBC, funkční 4B3 

4BD3 

4BC4 

(1010 m) okraje lesů podél              

Vojtovického potoka 

lesní, vodní 

 

napojení lokálních prvků z k.ú. Vlčice na trasu regionálního biokoridoru RK 825 

L41/Vlč LBK, funkční 3B3 (110 m) lesní remíz lesní 

 

napojení lučních prvků na NRBK K 86 

L42 LBK, funkční 5B3 

3A3 

4B3 

1280 m převážně smrkové                  

porosty, v okrajích 

s převahou listnáčů 

 

 

trasa vymezených prvků ÚSES na lučních formacích s ukončením lučních formací v LBC L39 

a dále napojená na lesní součásti ÚSES v k.ú. Vápenná (u lučních biokoridorů je za lomítkem 

uvedena přímá vzdálenost lokálních biocenter) 

L33 LBC, funkční 

kombinované 

4A,AB3 

4BD3 

11,1 ha listnatý les, louky lesní, luční 

L34 LBK, funkční 4B3 1720 

/1230 m 

louky, většinou podél 

porostů na mezích 

luční 

L35 LBC, funkční 4B3 2,6 ha louky  luční 

L36 LBK, funkční 3AB,BB3 

4AB,B3 

1740 

/1260 m 

louky, většinou podél 

porostů na mezích 

luční 

L37 LBC, funkční, 

kombinované 

4B3, 3B3 9,3 ha listnatý les, louky lesní, luční 

L38 LBK, funkční 4B3 

3B3 

2050/ 

1500 m 

louky, většinou podél 

porostů na mezích 

luční 

L39 LBC, funkční 4B3 4,2 ha louky s částeně zales-

něnými mezemi 

luční 

L40/Váp LBK, funkční 4B3 (90 m) smíšený les lesní 
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Vysvětlivky k tabulkám: 

- poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese, pro každou úroveň je číslování 

zvlášť – označení prvků lokální úrovně  L, regionální R, nadregionální N; prvky zasahující 

na území sousední obce mají uveden za lomítkem její název (Lip – Lipová-lázně, Uhel – Uhelná, 

Váp – Vápenná, Vlč – Vlčice, Žul – Žulová) 

- význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti 

LBC lokální biocentrum, LBK lokální biokoridor, RBC regionální biocentrum, RBK regionální 

biokoridor, NRBC nadregionální biocentrum, NRBK nadregionální biokoridor 

- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je ozna-

čena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem 

a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim  (1 - suché až 5 - mokré)  

- rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce platí 

jen pro území obce  – prvek dále pokračuje na sousední území 

- charakter ekotopu – stručný popis stavu  

- cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkčnost. 
 

  

 Střety a bariéry prvků ÚSES 

 Střety, které vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů, lze 

v území obce charakterizovat jako polopropustné bariéry. Přerušení biokoridorů silnicemi 

nebo zástavbou zde nejsou široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená stanoviště.  

     Při křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dřevin 

do maximální přípustné výšky, křížení s místními komunikacemi 
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F.   VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                                       

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Jednotlivé části obce Skorošice mají odlišný charakter; zástavba Dolních Skorošic, přilehlé 

východní části Horních Skorošic a severní části Nýznerova je kompaktní a neposkytuje příliš 

možností zahuštění, zástavba Horních Skorošic, Petrovic a jižní části Nýznerova je rozvolně-

ná, uvnitř zastavěného území existují proluky a plochy bývalých zborů, které je možno využít 

pro výstavbu. Rozvoj obce však směřuje především do Dolních Skorošic a výstavba 

v ostatních částech obce je spíše ojedinělá. Proto musely být rozvojové plochy nutně vymeze-

ny i mimo zastavěné území.  

     Potřeba vymezení zastavitelných ploch určených pro obytnou výstavbu vychází 

z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, která předpokládá do r. 2030 realizaci cca 

20 – 25 bytů v rodinných domech. Celková kapacita navržených zastavitelných ploch urče-

ných pro bydlení je cca 50 bytů, což představuje poměrně značné územní rezervy; vesměs 

však jde o plochy obsažené v platném územním plánu z r. 2001. Domníváme se, že pokud 

tomu nebrání závažné důvody, je vhodné v rámci zachování právní jistoty a kontinuity tyto 

plochy i nadále ponechat jako zastavitelné. 

     Potřeba vymezení rozvojových ploch pro občanské vybavení a pro výrobu a skladování je 

dána především nutností posílit hospodářský pilíř, tzn. posílit nabídku pracovních příležitostí, 

což v případě Skorošic znamená jednak podporu rozvoje výroby, v návaznosti na dobře fun-

gující zemědělskou výrobu, výrobu průmyslovou (Stomix) i drobnou a řemeslnou výrobu, 

zaměřenou zejména na dřevovýrobu, jednak podporu rozvoje cestovního ruchu.     

     Navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny zčásti uvnitř zastavěného území, na dosud 

nezestavěných plochách a prolukách mezi stávající zástavbou, mimo zastavěné území pak 

vesměs v bezprostřední návaznosti na ně – navržená zastavitelná plocha bydlení v rodinných 

domech č. Z11 je sice situována mimo zástavbu obce, navazuje však bezprostředně na zástav-

bu Žulové – na rozvojovou lokalitu Na Kopci. 

K novému využití jsou navrženy některé nevyužité a devastované plochy a plochy zborů – 

v Dolních Skorošicích jsou to dvě plochy určené pro výstavbu zařízení občanského vybavení 

komerčního typu (plochy č. P1 a P2), v Petrovicích dvě plochy pro rozvoj zemědělské výroby 

(plochy č. P3 a P4).  

 

Důvodem pro vymezení uvedeného rozsahu zastavitelných ploch je především skutečnost, 

že zajištění dostatečně kapacitních ploch určených pro rozvoj obytné výstavby je jedním 

z důležitých úkolů územního plánu, směřujících ke stabilizaci počtu obyvatel a tím 

k posílení sociodemografického pilíře, vymezení ploch určených pro rozvoj výroby 

a skladování směřuje k posílení hospodářského pilíře. Dalším důvodem byla nutnost za-

chování kontinuity rozvoje řešeného území a právní jistoty vlastníků pozemků – většina 

těchto ploch je již obsažena v dosud platném územním plánu.  
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G.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ 

K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půd-

ního fondu, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., 

kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany 

lesa a půdy MŽP ČR (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a v souladu se Společným me-

todickým doporučením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového 

a půdního prostředí MŽP z července 2011.  

Použité podklady: 

- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů 

ÚAP 

- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 

leden 2015 

 

 Kvalita zemědělských pozemků 

     Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských 

pozemků s určením BPEJ. První číslo pětimístného kódu BPEJ označuje klimatický region. 

Převážná část řešeného území náleží do klimatického regionu 8 – MCH – mírně chladný, vlh-

ký, část řešeného území náleží do klimatického regionu 7 – MT4 – mírně teplý, mírně vlhký.      

Dvojčíslí (2. a 3. číslo kódu BPEJ) označuje hlavní půdní jednotku – HPJ. V řešeném území 

se vyskytují následující HPJ (podle vyhlášky č. 546/2002, kterou se mění vyhláška 

č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek 

a postup pro jejich vedení a aktualizaci): 

22 – Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě 

na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud 

příznivějším. 

29 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na ru-

lách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu 

až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. 

32 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, 

minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně 

těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu. 

34 – Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální 

na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově záso-

bené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu. 

35 – Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly modální včetně 

slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních vyvřelých horninách 

a jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé až mírně převlh-

čené, v mírně chladném klimatickém regionu. 

36 – Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem 

modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou 

skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném klimatickém regionu. 

http://www.nahlizenidokn.cz/
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37 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální 

na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou 

horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, 

závislé na srážkách. 

40 – Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 

regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou 

skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. 

50 – Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horni-

nách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skele-

tovité, se sklonem k dočasnému zamokření. 

51 – Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopíscích, terasách a mo-

rénách, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s nepra-

videlným vodním režimem závislým na srážkách. 

67 – Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých 

depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny 

toku, zaplavované, těžko odvodnitelné. 

 

 Zábor půdy pro navržené plochy 

 Celkový předpokládaný zábor půdy je 44,27 ha, z toho je 42,16 ha zemědělských pozemků. 

Zábor půdy podle funkčního členění ploch                                                                  

 funkční členění zábor půdy   

celkem (ha) 

z toho                          

zemědělských 

pozemků (ha) 

 Zastavitelné plochy 

BI  plochy bydlení v rodinných domech 6,11 5,99 

SV  plochy smíšené obytné – venkovské 11,83 11,12 

OS  plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná  

zařízení 

0,13 0,06 

OX  plochy občanského vybavení se specifickým využitím   0,36 0,36 

OH  plochy občanského vybavení – hřbitovy 0,26 0,26 

TI  plochy technické infrastruktury 0,23 0,05 

VZ  plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 1,78 1,78 

VP  plochy výroby a skladování – průmyslová výroba 7,86 7,86 

VD  plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 1,48 1,48 

DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční 5,68 5,21 

DP  plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné 0,12 0,12 

PV  plochy veřejných prostranství 0,18 0,14 

ZV  plochy veřejných prostranství – zeleň 0,34 0,22 

 Zastavitelné plochy celkem 36,36 34,65 

 Plochy ostatní 

VV  plochy vodní a vodohospodářské 4,48 4,41 

NT  plochy těžby nerostných surovin 3,43 3,10 

 Plochy ostatní celkem 7,91 7,51 

 Zábor celkem 44,27 42,16 

 Plochy přestavby 

OK  plochy občanského vybavení – komerční zařízení 1,67 0,24 

VZ  plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 0,49 - 

 Plochy přestavby celkem 2,16 0,24 
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     Zábor půdy pro navrženou přeložku silnice I/60 je pouze orientační, v souladu 

s metodickým pokynem do něj není zahrnuta celá zastavitelná plocha dopravní infrastruktury 

– silniční DS (plocha Z1-DS), která zahrnuje koridor pro vedení trasy přeložky o šířce 100 m, 

ale pouze vymezená plocha tělesa komunikace.  

     Plocha K5 – NO – 108,81 ha, zakreslená v grafické příloze, není započtena do záboru pů-

dy. Jde o plochu navržené obory, u níž se zábor půdy nepředpokládá. 

Meliorace – celkem se předpokládá zábor 23,71 ha odvodněných zemědělských pozem-

ků.  

 

 Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability 

Do grafické přílohy jsou plochy územního systému ekologické stability připojeny jen ori-

entačně; je zakreslen celý průběh ÚSES, včetně jeho funkčních částí.  Dle metodického dopo-

ručení se zábor půdy pro ÚSES nevyhodnocuje.  

Převážná část ploch potřebných pro územní systém ekologické stability je navržena na les-

ních pozemcích. Do zemědělských pozemků zasahuje část ploch vymezených pro biokoridory 

a biocentra lesního typu, tedy s předpokladem zalesnění – plochy L21 – LBK, L23 – LBK, 

L25 – LBK, L27 – LBK, L28 – LKC a L29 – LBC. Ostatní části ÚSES vymezené na země-

dělské půdě představují části luční, tedy bez dopadu na zemědělské pozemky. 

 

 Posouzení záboru zemědělských pozemků 

Pro vymezení zastavitelných ploch potřebných pro územní rozvoj obce byly využity 

všechny volné proluky uvnitř zastavěného území. Další zastavitelné plochy navazují na stáva-

jící zástavbu a jsou jejím doplněním.  

Největší zábor zemědělských pozemků představuje návrh přeložky silnice I/60 – 5,60 ha. 

Tento návrh je obsažen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktuali-

zace č. 1 a do Územního plánu Skorošic je přebírán.  

     Další významnější zábor zemědělských pozemků představuje návrh dvou  ploch pro rozvoj 

výroby a skladování – plochy Z4 – VP – 7,86 ha a plochy Z9 – VD – 1,48 ha. Důvodem pro 

jejich vymezení je především nutnost vytvořit podmínky pro zlepšení hospodářského pilíře, 

tzn. podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí. Obě tyto plochy jsou přebírány 

z předchozího územního plánu a jeho změn; pro plochu Z4 – VP je stanovena etapizace vý-

stavby.   

     Z ploch pro bydlení se předpokládá vyšší zábor zemědělských pozemků pro plochy Z11 – 

BI – 1,53 ha, Z14 – BI – 1,56 ha a Z16 – SV – 2,01 ha. Všechny tyto plochy přímo navazují 

na zastavěné území (plocha Z11 – BI na zastavěné území Žulové). 

   Plocha K6 – NT – 3,43 ha, z toho 3,10 ha zemědělských pozemků je určena pro těžbu ne-

rostných surovin v katastrálním území Petrovice u Skorošic, v rámci stanoveného dobývacího 

prostoru. 

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou v převážně v nejhorší kvalitě, ve třídě ochra-

ny IV a V. Zábor půdy ve třídě ochrany I a II je 3,14 ha, tj. 7,5 % z celkového záboru země-

dělských pozemků. 
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 Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Celkem se předpokládá trvalý zábor 0,14  ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

plocha funkční využití zábor  (ha) kategorie lesních pozemků 

Z1 – DS  plocha dopravní infrastruktury 

silniční 

0,07 10 – lesy hospodářské 

Z35 – OS  plocha občanského vybavení – 

sportovní a tělovýchovná zařízení 

0,06 10 – lesy hospodářské 

K6 – NT  plocha těžby nerostných surovin 0,01 10 – lesy hospodářské 

celkem  0,14  

Z1 – DS – jde o plochu pro navrženou přeložku silnice I/60, jejíž trasa protíná okraj drobného  

lesního porostu. 

Z35 – OS – jde o plochu navrženou pro výstavbu hřiště, ve skutečnosti však zde již hřiště 

(neoficiálně) existuje. 

K6 – NT – plocha pro těžbu nerostných surovin – jde o okraj parcely vedené v katastru nemo-

vitostí jako lesní pozemek; ve skutečnosti ale na části navržené k záboru žádný porost není. 

Výstavba v ostatních nově navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít 

vliv na okolní lesní porosty. 

      V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle usta-

novení 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 or-

gánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují lokality Z1 – DS, 

Z33 – VZ, Z34 – SV, Z36 – DS, Z37 – SV, Z38 – SV, Z39 – SV, Z48 – TI, Z49 – SV, P2 – 

OK,  K2 – VV, K3 – VV, K4 – VV, K6 – NT. 
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H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOROŠICE 

H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s politikou územního rozvoje 

a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

a)  Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

         Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválená 

usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, stanoví následující požadavky a podmínky 

pro naplňování úkolů územního plánování: 

 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-

vené v PÚR ČR, jsou v Územním plánu Skorošice naplněny takto: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedi-

nečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které 

jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 

Územní plán Skorošice respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní 

hodnoty území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení 

i kulturní krajiny. Zastavitelné plochy jsou vymezeny především na nezastavěných 

plochách uvnitř zastavěného území (dostavby proluk) a v přímé návaznosti na za-

stavěné území. Jsou určeny zejména pro rozvoj obytné zástavby s maximální výš-

kovou hladinou 1 NP a podkroví, v souladu s charakterem stávající zástavby. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 

při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funk-

cí krajiny. 

Územní plán zachovává stávající areály zemědělské výroby a vymezuje nové plo-

chy pro jejich rozvoj. Zábor zemědělské půdy pro zastavitelné plochy vymezené 

v územním plánu představuje 42,16 ha zemědělských pozemků, převážně v nejhor-

ší kvalitě, ve třídě ochrany IV a V, a 0,14 ha pozemků, určených k plnění funkcí le-

sa. Ekologické funkce krajiny nejsou návrhem rozvoje obce narušeny.  

 (15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-

gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mecha-

nizmy, 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 Skorošice 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.  

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce komplexně a nepreferuje žádná jed-

nostranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na rozvoj 

obytné výstavby, na rozvoj občanského vybavení a ekonomických aktivit a na roz-
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voj dopravní a technické infrastruktury, a to při respektování ochrany zemědělské 

půdy, přírodních hodnot území, urbanistických hodnot a krajinného rázu.   

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 

zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a násled-

né koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Územní plán navrhuje integrovaný rozvoj území a všech jeho funkčních složek 

na základě komplexního posouzení jeho potřeb.  

(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. 

V územním plánu je navrženo několik ploch, určených pro rozvoj výroby (země-

dělské i průmyslové) a těžby nerostných surovin, čímž jsou vytvořeny předpoklady 

pro vznik nových pracovních míst. 

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-

schopnost.  

Obec Skorošice má těsné vazby s městem Žulovou, kdy mezi těmito sídly dochází 

k vzájemné spolupráci zejména v řešení problematiky občanského vybavení 

a technické infrastruktury – město Žulová poskytuje obci Skorošice širší nabídku 

občanského vybavení, naopak na území obce Skorošice je situována navržená 

ČOV pro Žulovou. 

(19)  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brow-

nfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využí-

vat 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 veřej-

ných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace 

pro udržitelný rozvoj území. 

Nejrozsáhlejší plochou brownfields je areál bývalých Moravskoslezských dřevař-

ských závodů v Nýznerově; jeho plocha je i nadále ponechána pro výrobu a skla-

dování, s možností využití i pro nevýrobní účely – občanské vybavení, sportovní 

zařízení. V územním plánu jsou vymezeny čtyři plochy přestavby, určené pro nové 

využití opuštěných areálů a ploch. Ochrana nezastavěného území je zajištěna sta-

novením jeho přípustného využití s velmi malým rozsahem přípustných staveb. 

Stávající plochy veřejné zeleně jsou respektovány a doplněny nově navrženými 

plochami v centrální části obce.  

(20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 

do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opat-

ření. 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 ekolo-

gické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických 
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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. 

Důsledná ochrana zvláště chráněných území přírody, lokalit soustavy Natura 2000, 

zemědělského a lesního půdního fondu a krajinného rázu, vytvoření územního sys-

tému ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a ochrana krajin-

ných prvků přírodního charakteru v zastavěné části obce byla jednou z priorit 

při zpracování územního plánu. Jedinými záměry, které by případně mohly ovliv-

nit charakter krajiny, jsou návrhy vybudování motokrosového areálu a obory 

v Petrovicích; tyto záměry byly důkladně prověřeny a upraveny podle požadavků 

orgánů ochrany přírody tak, aby jejich působení na okolí bylo co neméně konflikt-

ní. Územní systém ekologické stability je vymezen a pro jeho plochy jsou stanoveny 

takové podmínky, které neumožní oslabení jeho ekostabilizační funkce. Podmínky 

přípustného a nepřípustného využití nezastavěného území jsou stanoveny tak, aby 

nemohlo dojít k narušení krajinného rázu v souladu s cílovými charakteristikami 

krajiny. Pro využití přírodních zdrojů se navrhuje otevření nového kamenolomu 

v Petrovicích. 

(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 za-

jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

V územním plánu je vymezen koridor pro vedení přeložky silnice I/60 a koridor 

pro výstavbu VTL plynovodu Žulová – Javorník. Oba tyto záměry vyplývají 

ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a v Územním plánu Skorošic je 

bylo nutno respektovat. Ani jeden z těchto záměrů však nepředstavuje ohrožení 

migrační propustnosti krajiny, v případě přeložky silnice I/60 jde o silnici 

s dvoupruhovým uspořádáním, která nebude migrační překážkou, VTL plynovod 

bude umístěn v zemi. Rozvoj obce, který by směřoval k nežádoucímu srůstání sí-

del, se nenavrhuje; obec Skorošice je historicky srostlá s Tomíkovicemi. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-

né 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 za-

chování 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.  

Obec Skorošice neleží v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose, ani ve specifické ob-

lasti, na jejímž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, neleží 

ani v bezprostředním okolí velkých měst; tato priorita se jí tedy netýká. Vznik 

a rozvoj dalších lesních porostů není v územním plánu navrhován, lesní porosty 

zaujímají více než 60 % z celkové rozlohy území obce. Návrhem rozvojových ploch 

v územním plánu není prostupnost krajiny omezena, pro navrženou oboru v Pe-

trovicích je stanoven požadavek zachování možnosti průchodu pro pěší. 
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(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, tu-

ristickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pě-

ší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Územím obce Skorošice prochází sedm značených turistických tras a sedm cyklot-

ras; všechny tyto trasy jsou v územním plánu respektovány a doplněny návrhem 

nových cykloturistických tras.  

(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 roz-

sah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení sou-

běžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železnič-

ní a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo za-

jistit 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 půso-

bení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti bu-

dování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Obec Skorošice leží na významném dopravním tahu, silnici I/60. V územním plánu 

je navržena dílčí přeložka silnice I/60, jako součást záměru komplexní přestavby 

této silnice, jejímž smyslem je vytvořit podmínky pro plynulejší a bezpečnější pře-

vedení především tranzitní dopravy mimo zastavěná území obcí. Dále se navrhuje 

výstavba VTL plynovodu Žulová – Javorník; trasa plynovodu prochází v podstatě 

souběžně s trasou přeložky silnice I/60. Plochy pro novou obytnou výstavbu jsou 

od trasy navržené přeložky silnice I/60 navrženy v dostatečném odstupu, který za-

jistí ochranu obyvatel před negativními vlivy z dopravy. 

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany ve-

řejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 

výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet pod-

mínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatel-

stva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v úze-

mí podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistic-

kou).  

V územním plánu je navržena dílčí přeložka silnice I/60, jako součást záměru 

komplexní přestavby této silnice, jejímž smyslem je vytvořit podmínky pro ply-

nulejší a bezpečnější převedení především tranzitní dopravy mimo zastavěná úze-

mí obcí a omezit tak negativní vlivy dopravy na obytnou zástavbu. Převážná větši-

na vymezených zastavitelných ploch je situována u stávajících komunikací, 

pro dopravní obsluhu rozvojových ploch jsou navrženy dva krátké úseky místních 

komunikací. Podmínky pro rozvoj environmentálně šetrné formy dopravy jsou vy-

tvořeny návrhem šesti nových cyklotras. 
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 (24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 

hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu vý-

znamnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet pod-

mínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 

Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný od-

stup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

Na území obce Skorošice k překračování imisních limitů pro ochranu lidského 

zdraví nedochází, nové plochy pro obytnou výstavbu jsou od výrobních areálů do-

statečně 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 minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch po-

třebných 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 řešeném území je stanoveno záplavové území Vidnavky, které však nezasahuje 

do stávající zástavby a neomezuje možnosti rozvoje obce. Sesuvná území jsou vy-

mezena ve svahových polohách nad vodními toky v lokalitách se stabilizovanou zá-

stavbou, zastavitelné plochy se v sesuvných lokalitách nenavrhují. V lokalitě Far-

ský les jsou vymezeny plochy pro vybudování tří nových vodních nádrží, které bu-

dou sloužit krajinotvorným i protipovodňovým účelům. Přirozená retence srážko-

vých vod v zástavbě je zajištěna stanovením nízkého koeficientu zastavění pozem-

ků, který umožňuje vsak dešťových vod přímo na pozemku. 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 

a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 

vzniku povodňových škod.  

V územním plánu nejsou v záplavovém území vymezeny žádné zastavitelné plochy, 

záplavové území Vidnavky je stanoveno mimo zastavěné území.  

(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 re-

gionálními 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 ob-

lastech 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 ja-

ko řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpo-

klady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

V územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, s ohledem 

na její účelné využívání; pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí a měst 
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v regionu se navrhuje komplexní přestavba silnice I/60, jejímž smyslem je vytvořit 

podmínky pro plynulejší a bezpečnější převedení především tranzitní dopravy 

mimo zastavěná území sídel. Jedna z dílčích přeložek silnice je situována na území 

obce Skorošice. 

 (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požado-

vat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na ve-

řejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné in-

frastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Rozvoj území obce je navržen v souladu s požadavky na udržitelný rozvoj území 

včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.  

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-

zovat 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 poža-

davky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a do-

stupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosaži-

telnosti 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. 

Tento bod se území obce v zásadě netýká, hromadnou dopravu zde v současné do-

bě zajišťuje pouze doprava autobusová. Pěší a cykloturistické trasy jsou na území 

obce vybudovány, v územním plánu jsou navrženy nové cyklotrasy.  

(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 ka-

pacitě, likvidace odpadních vod je zatím zajištěna pouze v centru obce na lokální 

ČOV. V územním plánu se navrhuje dobudování vodovodu pro navržené zastavi-

telné plochy a návrh výstavby kanalizace; kanalizace v Nýznerově bude napojena 

na kanalizační síť Žulové a zakončena na navržené městské ČOV (situované 

na území obce Skorošice), kanalizace Dolních a části Horních Skorošic bude napo-

jena na kanalizaci Tomíkovica společně přivedena na navrženou ČOV na území 

obce Kobylá nad Vidnávkou.  

(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 na území obce Sko-

rošice nepočítá.  

(32)  Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhod-

něných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdra-

vé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Tato problematika se území obce Skorošice netýká.   

 

 

 

 



 

 128 

 Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

     Území obce Skorošice není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. 

 

 Specifické oblasti      

     Území obce Skorošice, jako součást území SO ORP Jeseník, 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 Šum-

perk.  

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 hospodář-

ství.   

b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírod-

ně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblastí, 

pro rekreaci a lázeňství.  

c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) rozvoj rekreace a lázeňství – obec Skorošice nemá předpoklady pro rozvoj lázeňství 

ani pro významnější rozvoj rekreace, jde o obec s převažující funkcí obytnou a vý-

robní; pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy plochy pro výstavbu 

sportovních zařízení a nové cyklotrasy  

b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekolo-

gického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu) – ekologická zemědělská výroba 

i dřevozpracující výroba je v obci provozována, stávající areály jsou zachovány, 

příp. navrženy k rozšíření; pro rozvoj dřevozpracující výroby lze dále využít jak 

stávající výrobní areály (zejména nevyužitý areál bývalých Moravskoslezských dře-

vařských závodů v Nýznerově), tak navržené zastavitelné plochy výroby a skladová-

ní 

c) zlepšení dopravní dostupnosti území – obcí prochází silnice I/60, je tedy velmi dobře 

dopravně dostupná; pro zlepšení parametrů silnice je navržena její dílčí přeložka 

d) snížení povodňových rizik – na území obce Skorošice riziko povodní v zásadě nehrozí, 

záplavové území Vidnavky je stanoveno mimo zastavěné území a mimo rozvojové 

záměry obce; pro ochranu před lokálními povodněmi a přívalovými dešti jsou 

v lokalitě Farský vrch vymezeny tři plochy pro vybudování vodních nádrží.  
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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 občan-

ského vybavení – obec Skorošice nepatří ke hlavním pólům ani střediskům ekono-

mického rozvoje oblasti   

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních do-

pravních tahů, zejména na Kladsko – obec leží na významném dopravním tahu, silnici 

I/60, která je důležitým přeshraničním dopravním spojením právě s Kladskem; 

pro zlepšení parametrů silnice jsou navrženy její dílčí přeložky, jedna z nich na území 

obce Skorošice  

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení sys-

tému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – řešeným 

územím procházejí stávající cykloturistické trasy, v územním plánu je navrženo ně-

kolik nových cyklotras lokálního významu, které propojí cyklotrasy stávající; záměry 

rozvoje systému dálkových tras směrem na Polsko v řešeném území nejsou známy 

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 

průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto akti-

vity – pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy plochy pro výstavbu spor-

tovních zařízení a nové cyklotrasy; ekologické zemědělství i dřevozpracující výroba 

jsou již v obci provozovány a pro jejich další rozvoj lze využít jak stávající výrobní 

areály, tak navržené zastavitelné plochy výroby a skladování 

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 

zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství – zemědělská vý-

roba podhorského typu je zde rozvinuta, podíl trvalých travních porostů je vysoký – 

více než 50 % rozlohy zemědělských pozemků; územní plán tyto podmínky stabilizu-

je a navrhuje plochy pro rozšíření zemědělské výroby 

f) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – obcí prochází silnice 

I/60, která prostřednictvím silnice I/44 napojuje obec na silnici I/11 a umožňuje tak 

spojení s Ostravou.  

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 Heř-

minovy – pro snížení protipovodňových rizik je v územním plánu navrženo vybudo-

vání tří vodních nádrží v lokalitě Farská vrch, opatření na horní Opavě se řešeného 

území netýkají.  

 

 Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

     Na území obce Skorošice nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory dopravní 

infrastruktury. 

 

 

 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

     Na území obce Skorošice nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory technic-

ké infrastruktury ani souvisejících záměrů. 
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 Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování      

     Pro území obce Skorošice žádné další úkoly nejsou stanoveny. 

 

 

b) Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s územně plánovací dokumentací 

vydanou Olomouckým krajem   

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Olomouckého kraje (dále jen 

ZÚR OK) byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje 

dne 22. 4. 2011 usnesením UZ/19/44/2011. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 je potvr-

zeno zařazení obce Skorošice do specifické oblasti SOB 3. Současně je navrženo zpřesnění 

úkolů pro územní plánování – řešeného území se dotýkají obecné úkoly, zejména požadavky 

na vymezování dostatečných ploch pro bydlení, v oblasti technické infrastruktury, rekreace 

a dopravy; viz kap. A3 ZÚR OK, znění bodu 13: 

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 

se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:  

13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení – v územním plánu jsou 

vymezeny zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu v rozsahu odpovída-

jícím předpokládanému demografickému vývoji  

13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury – v územním plánu jsou 

vymezeny plochy pro rozvoj zařízení občanského vybavení, pro vymezené za-

stavitelné plochy je současně navržena i odpovídající dopravní a technická in-

frastruktura  

13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-

chu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojo-

vých území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci 

s ochranou přírody a krajiny – v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plo-

chy pro rozvoj výroby a skladování i pro rozvoj občanského vybavení; pro jed-

notlivé plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno přípustné i nepří-

pustné využití tak, aby byla zajištěna ochrana obytného prostředí i krajiny 

13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednost-

ňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj 

zástavby v krajině – stávající areály a zastavěné plochy považujeme za stabilizo-

vané, zastavitelné plochy navržené pro další rozvoj obce bezprostředně navazu-

jí na zastavěné území. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 jsou 

na území obce Skorošice vymezeny záměry a jevy: 

- D07  I/60 Lipová-lázně – Javorník, přeložky a obchvat 

- E15  VTL plynovod Žulová – Javorník  

- vymezení nadregionálního biocentra č. 89 Smolný (část) 

- vymezení regionálních biocenter č. 400 Stříbrné údolí, 485 Stříbrný potok a OK 7 

Kaní hora 

- vymezení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86  

- vymezení regionálního biokoridoru RK 825 (jen okrajově – prochází po severní hranici 

obce). 
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Všechny uvedené jevy jsou do Územního plánu Skorošice zapracovány v souladu se Zása-

dami územního rozvoje Olomouckého kraje. Pro přeložku silnice I/60 je vymezena plocha 

dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z1. Pro vedení trasy trasy VTL plynovodu Žulová – 

Javorník je vymezen koridor podle studie Vedení VTL plynovodu Javorník – Bílá Voda 

(E 010) a VTL plynovodu Žulová – Javorník (E 15). Trasa plynovodu podle uvedené studie je 

poněkud odlišná od trasy vymezené v ZÚR OK (umisťuje plynovod do nové polohy 

s ohledem na maximální respektování zastavěných a zastavitelných území dotčených obcí, 

na území obce Skorošice však je tato odchylka nepodstatná), avšak je situována v koridoru 

vymezeném pro výstavbu VTL plynovodu v ZÚR OK (dle bodu 68 Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 se koridorem vymezeným pro liniové stavby 

rozumí plocha vymezená svislými rovinami ve vzdálenosti 200 m od osy koridoru zakreslené 

ve výkrese B.6 na obě strany). Jde tedy o upřesnění záměru v souladu se ZÚR OK. 

 

 

H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice 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 uspokoju-

je potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

     V územním plánu Skorošice jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí 

zejména návrhem vybudování soustavné splaškové kanalizace; pro zlepšení soudržnosti 

společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky návrhem zastavitelných ploch,  

umožňujících výstavbu rodinných domů, návrhem ploch pro rozvoj občanského vybavení 

a návrhem nových ploch zeleně na plochách veřejných prostranství.  

     Realizací záměrů obsažených v územním plánu Skorošice nedojde ke střetům se zájmy 

ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace ani 

pro generace budoucí. 

 

 (2) Územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řeše-

ním účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěš-

ného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje 

společenský a hospodářský potenciál území. 

     Územní plán Skorošice vymezuje především nové rozvojové plochy pro obytnou vý-

stavbu a s tím související veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, dále pak 

plochy pro rozvoj občanského vybavení a pro rozvoj výroby a skladování. Potřeba vymezení 

zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu vychází z demografické prognózy vývoje počtu 

obyvatel. Zajištění dostatečně kapacitních ploch určených pro rozvoj obytné výstavby je jed-

ním z důležitých úkolů územního plánu, směřujících ke stabilizaci počtu obyvatel a tím 
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k posílení sociodemografického pilíře, návrh zastavitelných ploch určených pro rozvoj výroby 

a skladování je dán potřebou posílení hospodářského pilíře.  

 

(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 defi-

nována v zadání územního plánu a je v územním plánu respektována.  

 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty území, včetně včetně urbanistického, architektonického a archeologického dě-

dictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ 

jejich totožnosti. S  ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavě-

ného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Za-

stavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zasta-

věného území. 

 Přírodní hodnoty na území obce Skorošice jsou reprezentovány především přírodní pa-

mátkou Vodopády Stříbrného potoka, evropsky významnými lokalitami Rychlebské hory – 

Sokolský hřbet a Lánský luh, dále nadregionálním biocentrem č. 89 Smolný, nadregionálními 

biokoridory K85 a K86, regionálními biocentry č. OK7 Kaní hora, č. 400 Stříbrné údolí 

a č. 485 Stříbrný potok, regionálním biokoridorem č. 825, rozsáhlými souvislými lesními cel-

ky a břehovými porosty vodních toků. Tyto přírodní hodnoty jsou v územním plánu respekto-

vány a nedotýkají se jich navržené změny v území. Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném 

území představuje zejména nemovitá kulturní památka – areál kostela sv. Martina a památky 

místního významu (kaple, kříže, pomníky, bývalý hřbitov); veškeré tyto památky územní plán 

respektuje. 

     Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením pří-

pustného a nepřípustného využití nezastavěných a nezastavitelných ploch, kdy na těchto plo-

chách se s výjimkou omezeného rozsahu staveb, zejména staveb dopravní a technické in-

frastruktury, nepřipouští žádná nová výstavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny především 

pro obytnou výstavbu, jejíž potřeba vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, 

a pro výrobu a skladování, jejíž potřeba je dána nutností posílení hospodářského pilíře.  

 

 

 

§ 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 Skorošice. Pří-

rodní hodnoty na území obce Skorošice jsou reprezentovány především přírodní památkou 

Vodopády Stříbrného potoka, evropsky významnými lokalitami Rychlebské hory – Sokol-

ský hřbet a Lánský luh, dále nadregionálním biocentrem č. 89 Smolný, nadregionálními 

biokoridory K85 a K86, regionálními biocentry č. OK7 Kaní hora, č. 400 Stříbrné údolí 

a č. 485 Stříbrný potok, regionálním biokoridorem č. 825, rozsáhlými souvislými lesními 

celky a břehovými porosty vodních toků. Tyto přírodní hodnoty jsou v územním plánu re-

spektovány a nedotýkají se jich navržené změny v území. Kulturní a civilizační hodnoty 
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v řešeném území představuje především nemovitá kulturní památka – kostel sv. Martina, 

který je dominantou obce a památky místního významu (kaple, kříže, pomníky, bývalý 

hřbitov). 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hod-

noty a podmínky území – navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní sta-

vební vývoj obce, stávající urbanistickou strukturu jednotlivých sídel doplňuje návrhem 

dostavby proluk a rozvíjí ji do nových ploch, při důsledném respektování a zachování je-

jich charakteru. Návrh koncepce rozvoje obce se soustředil jednak na nalezení nových 

ploch pro obytnou výstavbu, pro výstavbu zařízení občanského vybavení, zejména zaříze-

ní sportovních a tělovýchovných a pro vybudování ploch veřejně přístupné zeleně, jednak 

na návrh ploch pro posílení ekonomických podmínek území – pro vytvoření nových pra-

covních příležitostí jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování. Součástí územ-

ního plánu je návrh rozvoje sítí a zařízení technické infrastruktury a vymezení územního 

systému ekologické stability.   

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 

jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní pro-

středí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospo-

dárné využívání – budoucí rozvoj obce je zaměřen zejména na rozvoj obytné funkce 

a na udržení a zlepšení příznivého životního a obytného prostředí, proto největší rozsah 

navržených rozvojových ploch představují plochy určené pro novou obytnou výstavbu 

a pro výstavbu zařízení občanského vybavení a plochy zeleně na veřejných prostranstvích. 

Vzhledem ke svému charakteru navržené zastavitelné plochy nevyvolávají rizika 

z hlediska ochrany veřejného zdraví ani životního prostředí. Plochy navržené pro rozvoj 

výroby a skladování navazují na stávající výrobní areály a nepředstavují rizika z hlediska 

vlivů na životní prostředí. Z geologické stavby území nevyplývají z hlediska koncepce 

rozvoje obce žádná ohrožení. Pro hospodárné využití veřejné infrastruktury jsou vytvoře-

ny podmínky návrhem zastavitelných ploch situovaných v bezprostřední návaznosti 

na vybudované komunikace s inženýrskými sítěmi. 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a pro-

storové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řeše-

ní staveb – pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky 

prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu využití pozemků 

a maximální výškovou hladinu zástavby. 

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 tak, aby byl zachován stávající charakter zástav-

by, tj. převládající jednopodlažní zástavba rodinných domů. 

f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) – pořadí změn v území není stanoveno, 

výstavba na jednotlivých zastavitelných plochách bude probíhat individuálně dle zájmu 

investorů. 

g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních kata-

strof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem – ve Skoro-

šicích ekologické ani přírodní katastrofy nehrozí, stanovené záplavové území Vidnavky 

nezasahuje do zastavěného území ani v něm nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy. 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských 

změn – pro stávající i navržené plochy výroby a skladování jsou stanoveny poměrně vari-
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abilní podmínky využití území, které umožňují v případě útlumu výroby i jiné využití 

těchto ploch, např. pro rozvoj občanského vybavení; orientace na rozvoj cestovního ruchu 

je jednou z cest, jak čelit důsledkům hospodářských změn. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – 

převážná většina navržených zastavitelných ploch je určena pro obytnou výstavbu, tedy 

pro rozvoj sídelní struktury. 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů na změny v území – navržené zastavitelné plochy jsou v převážné 

většině vymezeny uvnitř zastavěného území nebo v bezprostřední návaznosti na ně, 

v lokalitách s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou. 

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – požadavky z hlediska civil-

ní ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny. 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – na území 

obce Skorošice se nenacházejí plochy vhodné pro asanační, rekonstrukční nebo rekulti-

vační zásahy; jsou zde ovšem některé nevyužité nebo devastované plochy, zejména plo-

chy zborů původní zástavby, které jsou navrženy k přestavbě. 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před ne-

gativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak – záměry navržené v územním plánu Skorošice nebudou 

mít negativní vlivy na území, kompenzační opatření se proto nestanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – v územním plánu je vyme-

zena plocha těžby nerostů v prostoru stávajícího kamenolomu pod Borovou, rozvojové 

plochy těžby nejsou navrženy; obecně je přípustná těžba nerostných surovin ve stanove-

ných dobývacích prostorech. 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 

a ekologie a památkové péče – při zpracování Územního plánu Skorošice 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 pro-

středí a posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán 

ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. 

     Územní plán Skorošice 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.    

Posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebylo požadováno. 
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H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s požadavky stavebního zákona 

a jeho prováděcích právních předpisů 

     Územní plán Skorošice je zpracován 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 způ-

sobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.   

 

 

 

 

I.   ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 

VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Skorošice na udržitelný rozvoj území nebylo 

ve schváleném zadání Územního plánu Skorošice požadováno. 

 

 

 

 

 


