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A.  D�VODY PRO PO�ÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VL�ICE, POUŽITÉ 
PODKLADY 

a) Údaje o zadání, podkladech a postupu práce  

Územní plán Vl�ice je zpracován na základ� smlouvy o dílo uzav�ené mezi objednatelem, 
Obcí Vl�ice a zpracovatelem, Urbanistickým st�ediskem Ostrava, s.r.o. dne 10. 11.  2010. 

Výchozími podklady pro zpracování územního plánu byly: 

- Politika územního rozvoje �R 2008, schválená usnesením vlády �. 929 ze dne 20. 7. 
2009;

- Aktualizace �. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaná formou opat�ení 
obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.4.2011 usnesením �.  
UZ/19/44/2011;

- Územn� analytické podklady Olomouckého kraje (Institut regionálních informací, 
s.r.o., Brno), projednáno v Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 27.4.2007;

- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schvá-
lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17.2.2006;

- Plán odpadového hospodá�ství Olomouckého kraje, vydaný ve form� obecn� závazné 
vyhlášky Olomouckého kraje �. 2/2004;

- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný na�ízením Olo-
mouckého kraje v r. 2004;

- Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje; 

- Plán rozvoje vodovod� a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o., 
srpen 2004);

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

- Koncepce rozvoje silni�ní sít� na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 

- Koncepce strategie ochrany p�írody 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; 

- Územn� analytické podklady ORP Jeseník, Aktualizace �. 2 (prosinec 2012); 

- Územní plán obce Vl�ice (Ing. arch. Ivo Koudelka, leden 2004), schválený Zastupitel-
stvem obce Vl�ice dne 31. 1. 2005;

- Územní plán Vl�ice – pr�zkumy a rozbory (Urbanistické st�edisko Ostrava, s.r.o., kv�-
ten 2011); 

- Zadání územního plánu Vl�ice, schválené Zastupitelstvem obce Vl�ice dne 14. 9. 2011; 

- Vedení VTL plynovodu – Bílá Voda (E 010) a VTL plynovodu Žulová – Javorník 
(E15) – studie (Stavoprojekt Olomouc, 2012); 

- Bernartice – vodovodní p�ivad�� od Bergova (Ag POL s.r.o., zá�í 2011); 

- Návrh komplexní pozemkové úpravy, k.ú. Vl�ice u Javorníka (ORIS Olomouc, �erve-
nec 2009); 
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- Mapa radonového indexu geologického podloží (�eská geologická služba, 2004); 

- Rychlebské hory a Lázn� Jeseník – turistická mapa (Klub �eských turist�, 2008); 

- Výsledky s�ítání dopravy na dálni�ní a silni�ní síti v r. 2000, 2005 a 2010 (�editelství 
silnic a dálnic  �R, Praha); 

- Základní silni�ní mapy �R v m��ítku 1 : 50 000,  vydané �eským ú�adem zem�m��ic-
kým a katastrálním; 

- Základní vodohospodá�ské mapy �R v m��ítku 1 : 50 000, vydané �eským ú�adem 
zem�m��ickým a katastrálním; 

- www.geofond.cz. 

Územní plán Vl�ice je zpracován dle stavebního zákona (zákon �. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) a v souladu s požadavky vy-
hlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a 
zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, ve zn�ní vyhlášky �. 458/2012 Sb. a vyhlášky 
�. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho  
plošného a prostorového uspo�ádání (urbanistickou koncepci), uspo�ádání krajiny a koncepci 
ve�ejné infrastruktury; vymezuje zastav�né území, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke 
zm�n� stávající zástavby, k obnov� nebo op�tovnému využití znehodnoceného území (plochy 
p�estavby), plochy pro ve�ejn� prosp�šné stavby, pro ve�ejn� prosp�šná opat�ení a pro územní 
rezervy a stanoví podmínky pro využití t�chto ploch a koridor�.  Územní plán v souvislostech 
a podrobnostech území obce zp�es�uje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se 
zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje �R.  

Obec Vl�ice má zpracovaný územní plán (Ing. arch. Ivo Koudelka, leden 2004), schvále-
ný Zastupitelstvem obce Vl�ice dne 31. 1. 2005.  D�vodem pro zpracování nového územ-
ního plánu je p�edevším nutnost uvést územní plán do souladu s platnou legislativou a se 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje a zapracovat do n�j aktuální rozvojové zá-
m�ry obce. 

V kv�tnu 2011 byly zpracovány pr�zkumy a rozbory, jejichž cílem bylo získání údaj� o 
sou�asném stavu území, problémech území a rozvojových zám�rech. Na základ� t�chto pr�-
zkum� a rozbor� byl zpracován návrh zadání Územního plánu Vl�ice, který byl projednán 
dle § 47 zák. �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a upraven dle vznesených p�ipomínek a požadavk�. Definitivní zn�ní Zadání schvá-
lilo Zastupitelstvo obce Vl�ice dne 14. 9. 2011. Na základ� schváleného zadání byl 
v prosinci 2011 zpracován návrh �ešení Územního plánu Vl�ice. 

Návrh �ešení Územního plánu Vl�ice byl projednán s dot�enými orgány, s Krajským 
ú�adem Olomouckého kraje a se sousedními obcemi dle § 50 zákona �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a upraven dle vznese-
ných p�ipomínek v listopadu 2012. Projednání bylo ukon�eno p�ed novelou stavebního zá-
kona ú�innou od 1. 1. 2013, proto po�izovatel následn� projednal návrh územního plánu již 
podle § 50 odst. 3 novelizovaného stavebního zákona s ve�ejností a zárove� požádal o stano-
visko krajský ú�ad dle § 50 odst. 7 a 8. Na základ� zaslaných stanovisek byl návrh územního 
plánu v srpnu 2013 znovu upraven a zárove	 byl uveden do souladu se stavebním záko-
nem v platném zn�ní (po novele platné od 1. 1. 2013). Ve�ejné projednání návrhu Územní-
ho plánu Vl�ice dle § 52 odst. 1 stavebního zákona se konalo dne 15. 10. 2013; na základ�
podané námitky byla v prosinci 2013 provedena úprava návrhu p�ed vydáním územního 
plánu zastupitelstvem obce dle § 54 stavebního zákona. 
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b) Obsah a rozsah elaborátu územního plánu  

Územní plán Vl�ice obsahuje: 

I.     Územní plán   
I.A  Textová �ást 
I.B  Grafická �ást   

  1. Výkres základního �len�ní území            1 : 5000 
  2. Hlavní výkres                  1 : 5000 
  3. Výkres dopravy                  1 : 5000 
  4. Výkres vodního hospodá�ství             1 : 5000 
  5. Výkres energetiky a spoj�             1 : 5000 
  6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací    1 : 5000 

II.    Od�vodn�ní územního plánu 
II.A  Textová �ást 
II.B  Grafická �ást   
     7. Koordina�ní výkres               1 : 5000 
     8. Výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu      1 : 5000 
         9. Výkres širších vztah�               1 : 50 000 
  
     Výkres �. 1. Výkres základního �len�ní území obsahuje vymezení hranice obce Vl�ice, 
hranice katastrálních území, hranice zastav�ného území, zastavitelných ploch a ploch p�estav-
by a vymezení koridoru územní rezervy pro výstavbu VTL plynovodu Žulová – Javorník. 
Dále je v tomto výkrese vyzna�ena stanovená etapizace výstavby pro zastavitelné plochy �. 
Z6 a Z16. 

Výkres �. 2. Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch 
s rozdílným využitím, dále koncepci uspo�ádání krajiny v�etn� ploch s navrženou zm�nou 
využití, vymezení zastav�ného území, zastavitelných ploch a ploch p�estavby. 

Výkres �. 3. Výkres dopravy obsahuje samostatný návrh �ešení dopravy a dopravních 
za�ízení v�etn� vymezení ploch pro dopravu.   

Výkres �. 4. Výkres vodního hospodá�ství obsahuje samostatný návrh �ešení problemati-
ky vodního hospodá�ství.       

 Výkres �. 5. Výkres energetiky a spoj� obsahuje samostatný návrh �ešení problematiky 
energetiky a spoj�.  

Výkres �. 6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací zobrazuje plochy a 
pozemky ur�ené pro umíst�ní navrhovaných ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných 
opat�ení a ve�ejných prostranství, ve kterých lze práva k pozemk�m a stavbám vyvlastnit dle 
§ 170 stavebního zákona nebo ke kterým lze uplatnit p�edkupní právo dle § 101 stavebního 
zákona.  

Výkres �. 7. Koordina�ní výkres zobrazuje navržené �ešení, nem�n�ný sou�asný  stav a 
d�ležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.  

Výkres �. 8. Výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu zahrnuje rozsah zábor�, 
nutný k realizaci navržených �ešení.  

Výkres �. 9. Výkres širších vztah� v m��ítku 1 : 50 000 zobrazuje vazby �ešeného území 
(zejména vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na 
bezprost�ední okolí.  Je zpracován formou vý�ezu z Koordina�ního výkresu Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1. 
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c) Vymezení základních pojm�, seznam použitých zkratek, p�ehled citovaných zákon� a 
vyhlášek  

Základní pojmy stavebního zákona (zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�):   

Zastav�né území tvo�í jedno nebo více odd�lených zastav�ných území ve správním území 
obce. Hranici jednoho zastav�ného území tvo�í �ára vedená po hranici parcel, ve výjime�ných 
p�ípadech ji tvo�í spojnice lomových bod� stávajících hranic nebo bod� na t�chto hranicích.  

Do zastav�ného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, po-
zemk� zem�d�lské p�dy ur�ených pro zajiš�ování speciální zem�d�lské výroby (zahradnictví) 
nebo pozemk� p�iléhajících k hranici  intravilánu navrácených do orné p�dy nebo do lesních 
pozemk�, a dále pozemky vn� intravilánu, a to:  

a) zastav�né stavební pozemky       
b) stavební proluky 
c) pozemní komunikace nebo jejich �ásti, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastav�-

ného území 
d) ostatní ve�ejná prostranství  
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastav�ného území, s výjimkou 

pozemk� vinic, chmelnic a zahradnictví.    

Zastavitelné plochy tvo�í plochy vymezené k zastav�ní v územním plánu nebo v zásadách 
územního rozvoje. Jejich vymezení je dáno hranicí zastavitelného území.   

Plochy p�estavby tvo�í plochy vymezené ke zm�n� stávající zástavby, k obnov� nebo op�-
tovnému využití znehodnoceného území.   

Limity využití  území omezují zm�ny v území z d�vodu ochrany ve�ejných zájm�; vyplý-
vají z právních p�edpis� nebo jsou stanoveny na základ� zvláštních právních p�edpis�, p�íp. 
vyplývají z vlastností území.   

Seznam použitých zkratek 

BP   -  bezpe�nostní pásmo    
BPEJ   -  bonitní p�dn� ekologické jednotky 
BTS   -  Base Transceiver Station – základnová p�evodní stanice 
�OV    -  �istírna odpadních vod  
�SÚ   -  �eský statistický ú�ad 
DTS   -  distribu�ní trafostanice   
EA   -  ekonomicky aktivní 
EO   -  ekvivalentní obyvatel 
HPJ   -  hlavní p�dní jednotka 
k. ú.         -  katastrální území 
LBC   -  lokální biocentrum 
LBK   -  lokální biokoridor 
LHP   -  lesní hospodá�ský plán 
MVE   -  malá vodní elektrárna  
NN           -  nízké nap�tí 
OP   -  ochranné pásmo 
ORP   -  obec s rozší�enou p�sobností  
OZKO  -  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
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PHM   -  pohonné hmoty  
PÚR   -  politika územního rozvoje 
RBC   -  regionální biocentrum 
RBK   -  regionální biokoridor 
RC   -  rekrea�ní celek 
RD   -  rodinný d�m  
RSU   -  vzdálený ú�astnický blok (remote subscriber unit) 
SLDB  -  s�ítání lidu, dom� a byt�  
SO   -  spádový obvod 
SOB   -  specifická oblast  
STG   -  skupina typ� geobiocénu 
TO   -  telefonní obvod 
TPM   -  tržní produkce mléka 
TTP   -  trvalé travní porosty 
ÚAP   -  územn� analytické podklady  
ÚPS   -  ú�astnická p�ípojná sí�
ÚSES          -  územní systém ekologické stability
VDJ   -  výrobn� dobyt�í jednotka 
VN   -  vysoké nap�tí 
VTL   -  vysokotlaký  
VVN         -  velmi vysoké nap�tí 
ZPF   -  zem�d�lský p�dní fond 
ZÚR OK -  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

P�ehled citovaných zákon� a vyhlášek 

- zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�; 

- vyhláška �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací doku-
mentaci a zp�sobu evidence plánovací �innosti, ve zn�ní vyhlášky �. 458/2012 Sb.; 

- vyhláška �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; ve zn�ní pozd�j-
ších p�edpis�; 

- vyhláška  �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 

- zákon �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i (památkový zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�;

- zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- vyhláška  MŽP �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 
114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon), ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�;

- zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�-
kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�;
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- zákon �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�ed-
pis�;

- na�ízení vlády �R �. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 
reprodukci druh� ryb a dalších vodních živo�ich� a o zjiš�ování hodnocení stavu jakosti 
t�chto vod, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší a o zm�n� n�kterých dalších zákon� (zákon o 
ochran� ovzduší), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpi-
s�; 

- zákon �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� dalších zákon�, ve zn�-
ní pozd�jších p�edpis�;

- zákon �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�; 

- vyhláška MŽP �. 363/1992 Sb., o zjiš�ování starých d�lních d�l a jejich registru;

- zákon �. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�; 

- vyhláška MŽP �. 13/1994 Sb., kterou se upravují n�které podrobnosti  ochrany ZPF; 

- vyhláška �. 48/2011 Sb., o stanovení t�íd ochrany; 

- zákon �. 256/2001 Sb., o poh�ebnictví a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
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B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAH� V ÚZEMÍ  

Obec Vl�ice leží v severní �ásti Olomouckého kraje, v západní �ásti okresu Jeseník.  Na 
jihu sousedí s obcí Žulová (k. ú. Tomíkovice) a s obcí Skorošice (k. ú. Dolní Skorošice, Pet-
rovice u Skorošic), na západ� a severozápad� s obcí Uhelná (k. ú. Nové Vilémovice, Uhelná) 
a na severovýchod� s obcí Bernartice (k. ú. Buková u Bernartic).   

Vyjíž
ka z prací a ob�anskou vybaveností je orientována p�edevším na m�sto Jeseník, 
dále pak na m�sto Javorník a na obec Žulovou.  

Dopravní vazby �ešeného území zajiš�uje p�edevším silnice I/60 Jeseník – Javorník – 
státní hranice, která je nejvýznamn�jší dopravní trasou v �ešeném území. Jejím prost�ednic-
tvím je zajišt�no spojení obce s Jeseníkem na jihu a s  Javorníkem na severu. Sou�asn� napo-
juje celou oblast na polskou silni�ní sí�  p�es hrani�ní p�echod Javorník, Bílý Potok – Pa-
czkow.

Z nad�azených sítí technické infrastruktury procházejí �ešeným územím pouze dálkové 
optické  kabely p�enosové sít� �eského Telecomu a.s.  

Vazby obce Vl�ice na okolí jsou do zna�né míry determinovány p�írodními podmínka-
mi území a polohou obce v Javornickém výb�žku s  dopravními vazbami na m�sta Jeseník 
a Javorník a obec Žulovou. Obklopení Javornického výb�žku státní hranicí je, i p�es zvýšení 
její prostupnosti, stále významnou rozvojovou bariérou celého mikroregionu.  

Na stabilit� osídlení �ešeného území se podepisuje zejména poloha obce, transformace 
osídlení po II. sv�tové válce a �ada sociodemografických faktor�, zejména zna�ná míra neza-
m�stnanosti, ale i problémy s transformací pr�myslových a zem�d�lských podnik� v šir-
ším regionu. Za výrazn� omezující faktor rozvoje je proto nutno považovat nevyvážené 
hospodá�ské podmínky �ešeného území i regionu. 

Pro sídelní strukturu �ešeného území, ale i celého spádového obvodu obce s rozší�enou p�-
sobností (SO ORP) Jeseník, je do zna�né míry determinující nízká hustota osídlení, zna�ný 
po�et katastr� (sídel) a výrazné ovlivn�ní osídlení p�írodními podmínkami. V rámci SO ORP 
Jeseník existují tradi�ní zna�né rozdíly mezi mikroregiony Jesenicka a Javornicka. Rozvoj 
Javornicka je dlouhodob� omezen (i z historického pohledu) zejména špatnými hospodá�ský-
mi podmínkami.

Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP  Jeseník a širší srovnání 

po�et 
�ástí / 
obec 

vým�ra 
km2

km2/ 
obec 

obyvatel 
obyvatel na 

ORP obcí katastr� �ástí 
obec 

�ást 
obce km2

Jeseník 24 59 63 2,6 719 30,0 41 255 1 719 655 57 
Šumperk 36 96 87 2,4 857 23,8 72 078 2 002 829 84 
pr�m�ry 
ORP 
Olomoucký 
kraj 

30,7 58,8 59,0 2,1 405,1 14,3 49387,8 1 609 837 122

�R 30,5 63,0 72,9 2,8 382,3 15,4 45159,9 1 609 837 122 
Zdroj: Malý lexikon obcí 2010, �SÚ, data pro rok 2009 
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C.   ÚDAJE O  SPLN�NÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VL�ICE,                                   
ÚPRAVY PO PROJEDNÁNÍ  

C.1 Údaje o spln�ní zadání 

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Vl�ice jsou spln�ny s výjimkou t�chto bo-
d�: 

e)  Požadavky na �ešení ve�ejné infrastruktury 

1. Dopravní infrastruktura  

2. Prov��it a p�ípadn� p�evzít do územního plánu významn�jší dopravní zám�ry obsažené 
v platném Územním plánu obce Vl�ice: 

- koridor p�eložky silnice III/4537 

- napojení silnice III/45313 na silnici I/60.

Koridor p�eložky silnice III/4537 dle platného územního plánu není vymezen; napojení 
silnic III/4537 a III/45313 na p�eložku silnice I/60 bude �ešeno podrobn�jší projektovou 
dokumentací v rámci p�ípravy stavby p�eložky. 

1. Technická infrastruktura 

2.1 Vodní hospodá�ství 

5. Navrhnout zp�sob likvidace odpadních vod. Prov��it platnost návrhu splaškové a jednot-
né kanalizace v�etn� t�í �OV dle platného územního plánu. 

Územní plán p�ebírá návrh �ešení platného územního plánu na vybudování splaškové 
kanalizace zakon�ené na �OV ve Vl�icích a v Bergov�; s návrhem jednotné kanalizace 
s �OV ve Vojtovicích už nový územní plán nepo�ítá – vzhledem k po�tu trvale bydlících 
obyvatel je tento zám�r nereálný. 

2.2 Energetika, spoje 

3. Zapracovat do územního plánu návrh výstavby VTL plynovodu DN 200, PN 40 Žulová – 
Javorník dle Aktualizace �. 1 ZÚR Olomouckého kraje. 

Navržená trasa VTL plynovodu Žulová – Javorník je v rámci koridoru vymezeného 
v ZÚR OK upravena tak, aby co nejmén� omezovala možnosti územního rozvoje cent-
rální �ásti obce. Zárove� je do územního  plánu zapracován koridor územní rezervy pro 
nové vedení trasy tohoto plynovodu podle studie Vedení VTL plynovodu Javorník – Bílá 
Voda (E 010) a VTL plynovodu Žulová – Javorník (E 15), která ji umis�uje do nové po-
lohy s ohledem na maximální respektování zastav�ných a zastavitelných území dot�e-
ných obcí. 
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C.2 Úpravy po projednání návrhu územního plánu dle § 50 odst. 2 stavebního zákona 

Na základ� výsledk� spole�ného jednání o návrhu Územního plánu Vl�ice dle § 50, odst. 2 
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, byly v listopadu 2012 provedeny následující úpravy návrhu územního 
plánu z prosince 2011: 

• Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silni�ní DS �. Z3 ur�ená pro vybudování 
p�eložky silnice I/60 byla rozší�ena tak, aby zahrnovala koridor pro vedení p�eložky 
v ší�ce 100 m (50 m od osy p�eložky na ob� strany). Zárove� byl vypušt�n návrh konkrét-
ního �ešení k�ižovatek uvnit� vymezené plochy a návrh ochranného pásma navržené p�e-
ložky. Do textové �ásti byl dopln�n požadavek na nutnost vybudování dostate�n� kapacit-
ního p�emost�ní nad regionálním biokoridorem �. 825 tak, aby byla zajišt�na pr�chodnost 
pro srn�í zv��. 

• Zastavitelná plocha ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury OV �. Z4 byla upravena 
tak, aby do plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS �. Z3 nezasahovala. 

• Pro zastavitelné plochy �. Z5 a Z17, které zasahují do ochranného pásma stávající silnice 
I/60, bylo stanoveno podmín�n� p�ípustné využití – výstavba na t�chto plochách podléhá 
souhlasu územn� p�íslušného silni�ního správního ú�adu. 

• Pro navržené plochy p�estavby �. P11 a P12 (plochy rekreace se specifickým využitím 
RX), situované v zámeckém parku, byla stanovena podmínka, že tyto plochy musí vhodn�
dopl�ovat funkci parku, sloužit ve�ejnosti a být ve�ejn� p�ístupné. 

• Pro navrženou zastavitelnou plochu výroby a skladování – drobná a �emeslná výroba VD 
�. Z14, navazující na zámecký park, byla stanovena podmínka, že na této ploše se p�ipouš-
tí pouze stavby a za�ízení technického zázemí pro údržbu parku. 

• Pro navrženou zastavitelnou plochu smíšenou obytnou venkovskou SV �. Z6 a navrženou 
zastavitelnou plochu výroby a skladování – zem�d�lská výroba VZ �. Z16 byla stanovena 
etapizace výstavby. 

• Bylo upraveno vymezení lokálního biocentra L18 i n�kterých dalších lokálních �ástí 
ÚSES tak, aby bylo v souladu s Komplexními pozemkovými úpravami. 

• Trasa navrženého VTL plynovodu DN 200, PN 40 Žulová – Javorník dle Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 je vyzna�ena jako návrh, pro trasu 
dle zpracované studie je vymezen koridor územní rezervy. 

• Pro navrženou zastavitelnou plochu výroby a skladování – zem�d�lská výroba VZ �. Z16 
byl stanoven požadavek, že výstavba na této ploše je podmín�na výsadbou ochranné zele-
n� po obvodu plochy. 

• Nad navrženou zastavitelnou plochou �. Z6 byl dopln�n návrh odvod�ovacího p�íkopu. 

• Do Od�vodn�ní územního plánu byla dopln�na informace o tom, že dle Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 leží obec Vl�ice ve vymezeném re-
krea�ním celku Rychlebské hory.     
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C.3  Úpravy po projednání návrhu územního plánu dle § 50 odst. 3 stavebního zákona a 
po posouzení Krajským ú�adem Olomouckého kraje 

 Na základ� výsledk� spole�ného jednání o návrhu Územního plánu Vl�ice dle § 50, odst. 
3 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, byly v srpnu 2013 provedeny další úpravy: 

• Navržená zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SV �. Z1 byla zmenšena tak, 
nezasahovala blíž než 30 m od hranice lesa. 

• Pro navrženou zastavitelnou plochu výroby a skladování – zem�d�lská výroba VZ �. Z16 
byl stanoven požadavek, že stavby objekt� je možno realizovat pouze v severní polovin�
plochy (v jižní polovin� pouze manipula�ní plochy apod.) a jejich výška nep�esáhne výšku 
stávajících objekt� v p�ilehlém zem�d�lském areálu. 

• Do Od�vodn�ní byly dopln�ny údaje o chyb�jícím evidovaném ložisku stavebního kame-
ne. 

Stanovisko Krajského ú�adu Olomouckého kraje k návrhu Územního plánu Vl�ice podle 
ust. § 50 odst. 7 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, bylo vydáno dne 20. 2. 2013 pod �j. KUOK 18689/2013, sp. zn. 
KÚOK/16186/2013/OSR/7129 329.2. – A/10. Na základ� tohoto stanoviska byla provedena  
úprava výkresu �. 9. Výkres širších vztah� – byl dopln�n zákres územní rezervy pro VTL ply-
novod, návrh vodovodu Bergov – Bernatice a návrh lokálních �ástí ÚSES. Dále byla prove-
dena úprava návrhu územního plánu dle novely stavebního zákona, která vstoupila v platnost 
k 1. 1. 2013. 

C.4  Úpravy po ve�ejném projednání návrhu územního plánu dle § 52 odst. 1 stavebního 
zákona  

Na základ� námitky �editelství silnic a dálnic �R, vznesené v rámci �ízení o územním 
plánu – ve�ejném projednání návrhu Územního plánu Vl�ice dle § 52, odst.  zákona �. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, byla v prosinci 2013 provedena úprava textové i grafické �ásti územního plánu, 
vztahující se k návrhu p�eložky silnice I/60 – byly vypušt�ny podrobnosti technického �ešení 
p�eložky nep�íslušející územnímu plánu (z grafické �ásti byl vypušt�n návrh most�, z textové 
�ásti požadavek na p�emost�ní nad regionálním biokoridorem �. 825); do textové �ásti byl 
dopln�n obecný požadavek na nutnost zachování dopravního p�ístupu na zem�d�lské a lesní 
pozemky a na zachování prostupnosti pro nadregionální biokoridor �. 825 a lokální biokoridor 
L8. 
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D. VÝ�ET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU �EŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

V Územním plánu Vl�ice je vymezen pouze jeden zám�r nadmístního významu, který není 
obsažen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1, a to 
návrh vodního zdroje a vodovodního �adu pro obec Bernartice dle zpracovaného projektu 
Bernartice – vodovodní p�ivad�� od Bergova (AgPOL s.r.o., zá�í 2011). Vodní zdroje HV101 
– HV103 a vodojem 2 x 25 m3 pro obec Bernartice jsou navrženy v k. ú. Vl�ice v místní �ásti 
Bergov. Z vodojemu do obce Bernartice je navržen vodovodní �ad DN 100 v  délce cca 2,7 
km na území obce Vl�ice. 

Tento návrh je v souladu s Plánem rozvoje vodovod� a kanalizací území Olomouckého 
kraje a s Územn� analytickými podklady ORP Jeseník. 
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E. KOMPLEXNÍ ZD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ V�ETN� VYBRANÉ 
VARIANTY 

E.1  Východiska navrženého �ešení – p�írodní, sociodemografické, kulturní a urbanis-
tické hodnoty území, limity využití území  

a) P�írodní podmínky  

• Geomorfologická a geologická charakteristika  

Geomorfologické podmínky – tvary reliéfu – ovliv�ují možnosti využití území,  nap�. ná-
klady na budování technické infrastruktury, údržbu komunikací apod. Pr�m�rná nadmo�ská 
výška �ešeného území je 339 m n.m. �ešené území je na západ� a jihozápad� hornaté, pom�r-
n� �lenité, sm�rem k severovýchodu a východu p�echází do mírn� zvln�né pahorkatiny. Nej-
vyšší bod �ešeného území je na západ� obce – p�es 750 m n.m., nejnižším je místo na severu, 
kde Vl�ický potok opouští území obce (cca 300 m.n.m). �lenitý a zajímavý reliéf vytvá�í po-
m�rn� atraktivní podmínky pro bydlení i rekreaci.  

�ešené území se z hlediska geomorfologického �len�ní nachází v následujících geomorfo-
logických jednotkách:  

systém: Hercynský 
      provincie: �eská vyso�ina 

          subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava 
                   oblast: Krkonošsko-jesenické podh��í (sever a východ �ešeného území) 
                            celek: Vidnavská nížina
                                              podcelek:  Vidnavská nížina 
                            celek: Žulovská pahorkatina 
                                              podcelek:  Žulovská pahorkatina 
                                                           okrsek: Tomíkovická pahorkatina 
                   oblast: Jesenická oblast (západ a jih �ešeného území) 
                            celek: Rychlebské hory    
                                              podcelek:  Travenská hornatina 
                                                           okrsek: H�ibovská hornatina 

Z geologického hlediska je �ešené území tvo�eno p�edevším proterozoickými horninami 
(hornatý západ �ešeného území, který je roz�len�n za�ízlými údolími). Sever �ešeného území 
tvo�í zejména kvartérní sedimenty, východ žuly, granodiority.   

  

V �ešeném území se nacházejí �ty�i významné geologické lokality: 

- Kóta Su� (ID 2555) – drobn� zrnitá dvojslídná gieraltowská ortorula – výchoz o roz-
m�rech 15 x 8 m a výšce 4 m. 

- Vl�ice – Studená Voda (ID 2556) – jeden z mála výchoz� „vl�ického“ metagabra.  

- Nová Véska (ID 2557) – kontakt amfibolit�, porfyroid� a rul podskupiny Hrani�né. 

- Vl�ice – lom v gabru (ID 603) – l�mek v lese s výchozy hornin. 
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• Klimatické podmínky 

�ešené území leží na rozhraní chladné a mírn� teplé klimatické oblasti. Klima je determi-
nováno nadmo�skou výškou, �ást území na severu a východ� je možno za�adit do klimatické 
oblasti mírn� teplé – MT 7, výše položenou západní �ást území do klimatické oblasti chladné 
– CH7. Ro�ní úhrn srážek je pr�m�rný, sn�hové podmínky ve vyšších partiích vytvá�ejí pod-
mínky pro zimní sporty. 

Vybrané klimatické charakteristiky klimatických oblastí 

(chladná) CH 7 (mírn� teplá) MT 7 
Po�et letních dn�: 10 –30 40 –50 
Po�et mrazivých dn�: 140 – 160 110 – 130 
Pr�m�rná teplota v lednu: -3 až -4°C -2 až -3°C 
Pr�m�rná teplota v �ervenci: 15 – 16°C 16 – 17°C 
Srážkový úhrn ve vegeta�ním období: 500 – 600 mm 400 – 450 mm 
Srážkový úhrn v zimním období: 350 – 400 mm 250 – 300 mm 
Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou: 100-120 60-80 

Relativní �etnost sm�ru v�tr� v %
sm�r S SV V JV J JZ Z SZ klid 
�etnost v % 6,9 5,5 4,8 3,1 6,2 26,9 16,4 10,4 19,8 

V �ešeném území výrazn� p�evládá jihozápadní a západní proud�ní v�tr�. 

• Nerostné suroviny 

V �ešeném území se nenacházejí výhradní ložiska, ložisková území ani dobývací prostory 
nerostných surovin, pouze evidované ložisko stavebního kamene D 3169500 Hrani�ná – 
Vojtovice. 

• Poddolovaná území, stará d�lní díla 

Na �ešeném území se nacházejí dv� poddolovaná území,  která jsou poz�statkem hornické 
�innosti v minulosti : 

Klí� Název Stá�í Surovina Rozsah 
4113 Vl�ice u Javorníka do 19. stol. polymetalické rudy ojedin�lá 
4116 Vl�ice u Javorníka – 

H�ibová 
do 19. stol. železné rudy ojedin�lá 

Dále se v �ešeném území nachází hlavní d�lní dílo: 

Klí� Název, lokalita Rok ukon�ení 
provozu 

Surovina Druh díla 

10372 Jáma, Vl�ice neznámé polymetalické rudy šachta 

• Sesuvná území 

V �ešeném území se sesuvná území nenacházejí. 
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• P�írodní hodnoty  

Oblast krajinného rázu a její charakteristiky 

Oblastí krajinného rázu je krajinný celek s podobnou p�írodní, kulturní a historickou 
charakteristikou, který se výrazn� liší od jiného celku ve všech charakteristikách �i v n�které 
z nich. Je vymezena hranicí, kterou m�že být vizuální horizont, p�írodní nebo um�lé prvky 
nebo jiné rozhraní m�nících se charakteristik.   

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 spadá obec Vl-
�ice do krajinného celku Javornické úpatí (Nisské Slezsko). Jde o vrcholn� st�edov�kou 
zem�d�lskou krajinu. Na jihozápadu je celek ohrani�en h�ebenem Rychlebských hor a na se-
veru je krajina otev�ena až k Sudetskému podh��í. 

V tomto krajinném celku je žádoucí udržení typické sídelní struktury dlouhých spádni-
cových �et�zových vsí v rovinách a úbo�ích, obklopených otev�enou zem�d�lskou krajinou 
s dominantní zem�d�lskou funkcí, v úpatí výrazn� p�echázejících v krajinu lesozem�d�lskou. 
Je nutno rozvíjet fenomén menších singularit (vyt�žené a �asto zatopené lomy a doly, úzké 
poto�ní nivy apod.). 

Významné krajinné prvky  

V rámci obecné ochrany p�írody a krajiny dle zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody 
a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky –
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné �ásti krajiny, které utvá�ejí její typický 
vzhled nebo p�ispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecn�
lesy, rašeliništ�, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné �ásti krajiny, které p�í-
slušný orgán ochrany p�írody zaregistrují podle §6 zákona.  

Významné krajinné prvky musí být chrán�ny p�ed poškozením a ni�ením. Využívají se 
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 
stabiliza�ní funkce. K zásah�m, které by mohly vést k poškození nebo zni�ení významného 
krajinného prvku nebo ohrožení �i oslabení jeho ekologicko-stabiliza�ní funkce, si musí ten, 
kdo takové zásahy zamýšlí, opat�it závazné stanovisko orgánu ochrany p�írody. Mezi takové 
zásahy pat�í zejména umis�ování staveb, pozemkové úpravy, zm�ny kultur pozemk�, 
odvod�ování pozemk�, úpravy vodních tok� a nádrží a t�žba nerost�. 

V �ešeném území se nachází jeden registrovaný významný krajinný prvek – Park Vl�i-
ce – rok registrace 1996, rozloha 346748 m2; cílem ochrany je zachování historického prvku 
se sbírkou významných d�evin a ochrana hnízdícího ptactva. 

b) Životní prost�edí  

• Zne�išt�ní ovzduší  

    Zne�išt�ní ovzduší je obvykle nejvýrazn�jším problémem z hlediska  ochrany životního 
prost�edí. Vliv na kvalitu ovzduší v �ešeném území mají malé místní zdroje zne�išt�ní a �ás-
te�n� i doprava. Situaci ovliv�uje i chyb�jící plynofikace obce. 

V roce 2004 bylo vydáno Na�ízení Olomouckého kraje, kterým se vydává Integrovaný 
program snižování emisí Olomouckého kraje. Program snižování emisí Olomouckého kraje je 
dále aktualizován a vyhodnocován (na�ízení Olomouckého kraje �.3/2009).  Primárním cílem 
je dosáhnout doporu�ených hodnot emisních strop� pro oxid si�i�itý (SO2), oxidy dusíku 
(NOX), t�kavé organické látky (VOC) a amoniak (NH3) stanovených pro Olomoucký kraj. 
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Na tento program by m�ly navazovat i místní programy snižování emisí zne�iš�ujících látek 
na úrovni obcí. Nejbližší stanice, na které se pravideln� monitorují imisní situace, se nachází 
v Jeseníku  (�.1080), hodnoty však nejsou pro �ešené území reprezentativní.  

Podle Sd�lení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší (OZKO) nepat�í �ešené území obce Vl�ice k oblastem se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, nedochází zde k p�ekro�ení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. Situace 
z hlediska zne�išt�ní ovzduší z�stává p�íznivá i podle nejnov�jších dostupných údaj�.  

S ohledem na stávající p�íznivou situaci z hlediska kvality ovzduší je žádoucí využít existu-
jících možností k udržení a zlepšení kvality ovzduší v obci, zejména p�im��en� posuzovat
povolování umíst�ní dalších zdroj� zne�išt�ní ovzduší v �ešeném území a dbát o kvalitní údržbu 
zpevn�ných ploch a komunikací.

• Radonové riziko 

Orienta�ní zat�íd�ní v�tších území do kategorie radonového indexu lze provést na základ�
údaj� z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjad�uje radonové riziko klasi-
fikované t�emi základními kategoriemi (nízké, st�ední a vysoké riziko) a jednou p�echodnou 
kategorií (nízké až st�ední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). 

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, že na �ešeném území  p�evládá kategorie 
st�edního radonového indexu a p�echodová kategorie radonového indexu. St�ední kate-
gorie se vyskytuje p�edvším v západní polovin� území, v údolích podél vodních tok� a ve 
východní polovin� území p�evládá p�echodová kategorie radonového indexu. Podloží hor-
niny klasifikované p�echodným indexem mají sice vyšší objemovou aktivitu radonu než hor-
niny klasifikované nízkým indexem, ale radon díky nižší propustnosti a p�ítomnosti jílovitého 
pokryvu mén� proniká do objektu. 

c) Demografie    

• Sociodemografické podmínky  

Soudržnost spole�enství obyvatel území, jako jeden ze t�í hlavních p�edpoklad� (pilí��) 
udržitelného rozvoje území, odráží p�edevším sociodemografické podmínky území. Obyva-
telstvo, bydlení a zam�stnanost (podmínky pro hospodá�ský rozvoj území) tvo�í vzájemn�
propojený systém osídlení. Tento systém se postupn� vyvíjí, zna�nou setrva�nost má demo-
grafický vývoj a zejména vlastní systém bydlení.  

     Zam�stnanost (p�edevším v regionálním pohledu) má prvo�adý význam pro prosperitu 
v�tšiny sídel, v�etn� �ešeného území. Zjišt�ní t�chto podmínek slouží pro up�esn�ní koncepce 
rozvoje území obce (prognózy vývoje po�tu obyvatel a bilance vývoje bytového fondu). Pro-
gnóza slouží jako podklad pro p�im��ený návrh ploch pro bydlení a technické infrastruktury 
obce. 

     Po�et obyvatel ve Vl�icích dlouhodob� klesal už v období do druhé sv�tové války, zejmé-
na vlivem t�žkých hospodá�ských podmínek v tomto odlehlém pohrani�ním regionu. D�sled-
ky II. sv�tové války se výrazn� promítly do dalšího poklesu po�tu obyvatel. Mírný r�st nastal 
v padesátých letech minulého století, avšak byl rychle vyst�ídán poklesem.  
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Na vývoj po�tu obyvatel mají dlouhodob� vliv: 

• Poloha obce v Javornickém výb�žku, dlouhodob� vykazujícím problémy v hospodá�-
ském rozvoji. 

• Malá velikost obce, omezující i vlastní vybavenost.

• Vysoká úrove� nezam�stnanosti v celém regionu.  

Dlouhodobý vývoj po�tu obyvatel v �ešeném území od roku 1869 je patrný z následující ta-
bulky. 

skute�nost prognóza

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2025 

po�et obyvatel 2030 1772 1661 830 754 619 569 445 459 422* 410 

*podle sd�lení obce 

   Podle údaj� �SÚ bylo v na za�átku r. 2011 v obci 434 trvale bydlících obyvatel. Vývoj 
po�tu obyvatel v �ešeném území je možno z hlediska obecných demografických podmínek 
(pokles po�tu obyvatel v n�kterých regionech, zejména ve m�stech) považovat za pr�m�rný. 
V �ešeném území se tak stále více projevuje úbytek po�tu obyvatel migrací, avšak ani vývoj 
p�irozenou m�nou není pozitivní.  

Vývoj po�tu obyvatel po r. 2000  (zdroj: �SÚ) 

rok stav 1.1. narození zem�elí 
p�ist�ho-

vaní 
vyst�ho-

vaní 
p�irozená 

m�na 
saldo 

migrace 
zm�na 
celkem 

2001 466 7 8 19 22 -1 -3 -4 
2002 462 2 6 31 35 -4 -4 -8 
2003 454 4 13 29 16 -9 13 4 
2004 458 4 4 33 27 - 6 6 
2005 464 9 4 33 44 5 -11 -6 
2006 458 4 3 57 40 1 17 18 
2007 476 5 6 42 33 -1 9 8 
2008 484 8 5 14 44 3 -30 -27 
2009 457 5 5 14 32 - -18 -18 
2010 439 6 7 14 18 -1 -4 -5 
2011 434 

pr�m�r 5 6 29 31 -1 -2 -3 
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V�ková struktura obyvatel �ešeného území vykazovala zejména vysoké zastoupení oby-
vatel v poproduktivním v�ku. Podíl d�tí (v�kové skupiny 0-14 let) byl však také velmi nad-
pr�m�rný – 19,0 % (r. 2001), po�et d�tí poklesl z 87 na 79 (do roku 2009). Pr�m�rný v�k 
žijících obyvatel – 39 let v r. 2001, byl vyšší než srovnatelný pr�m�r okresu Jeseník (38 let) a 
stejný jako pr�m�r �R. Do roku 2009 pr�m�rný v�k stoupl na 41 let, v �R na 40,2 let. Dlou-
hodobý vývoj bude doprovázet „stárnutí“ obyvatel, které se promítá do poklesu pot�eb škol-
ských kapacit a naopak r�stu pot�eb sociáln� zdravotních za�ízení a služeb.  

V�ková struktura obyvatel (�SÚ, SLDB, r. 2001) 

 celkem v�ková skupina v�ková skupina nezjišt�no pr�m�rný 
v�k územní jednotka 0-14 podíl 0-14 nad 60 podíl 60+

�eská republika 10230060 1654862 16,2 % 1883783 18,4 % 3483 39 
�ešené území  459 87 19,0 % 96 20,9 % 0 39 

Bergov 32 5 15,6 % 10 31,3 % 0 45 
Dolní Les 12 3 25,0 % 5 41,7 % 0 51 

Vl�ice 373 64 17,2 % 73 19,6 % 0 39 
Vojtovice 42 15 35,7 % 8 19,0 % 0 32 

Vzhledem k dosavadnímu vývoji po�tu obyvatel v posledních letech a obecným tendencím 
v rozvoji osídlení je možno p�edpokládat (v optimisti�t�jší variant�) stagnaci po�tu obyvatel
v obci, a to asi na úrovni 410 – 420 obyvatel do roku 2025.  V p�ípad� vysoké nezam�stna-
nosti a omezené bytové výstavby však nelze vylou�it další mírný pokles po�tu obyvatel.  

• Hospodá�ské podmínky 

Jak již bylo uvedeno, rozhodujícím faktorem prosperity a r�stu po�tu obyvatel v území je 
nabídka pracovních míst v dojíž
kovém regionu obce, v p�ípad� obce Vl�ice zejména 
v Javorníku a Žulové. 
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Podle definitivních výsledk� s�ítání z roku 2001 bylo v obci 202 ekonomicky aktivních
obyvatel, z nichž vyjížd�lo za prací 124 osob. Sou�asný po�et pracovních míst v �ešeném 
území je odhadován asi na 40 – 50, p�edevším ve službách, drobném podnikání a výrob�. 

Ekonomická aktivita  (�SÚ, SLDB, r. 2001)

 ekonomicky 
aktivní (EA)

podíl 
EA 
v % 

neza-
m�stnaní

míra 
neza-

m�stna-
nosti 

EA 
v zem�d�

lství 

podíl EA 
v zem�d�

lství 

vyjížd�-
jící 

za prací

podíl 
vyjížd�-

jících 

�eská republika 5253400 51 % 486937 9,3 % 230475 4,4 % 2248404 22 % 
 okres Jeseník  21765 51 % 3125 14,4 % 1500 6,9 % 8145 37 % 
�ešené území  202 44 % 48 23,8 % 30 14,9 % 124 61 % 

   V samotném �ešeném území vykazuje nezam�stnanost mírn� nadpr�m�rnou úrove� – v led-
nu 2011 bylo v obci 72 nezam�stnaných osob, tj. míra nezam�stnanosti v obci byla velmi 
vysoká – 35,6 %, v mikroregionu Javorníku 26,3 %, Jeseníku 15,6 %, p�i pr�m�ru �R 9,7 %.  

    Vzhledem k malé nabídce pracovních p�íležitostí v �ešeném území a zna�né závislosti na 
vyjíž	ce za prací je nutno zásadní posílení územn� plánovacích p�edpoklad� pro rozvoj 
podnikání (zvýšení zam�stnanosti) považovat za zásadní úkol. Zárove� je však t�eba vzít v 
úvahu skute�nost, že závislost na regionu Javornicka v nabídce pracovních p�íležitostí z�stane 
i v budoucnosti dominantní. Hlavní �ešení problém� nezam�stnanosti je na makroekonomické 
a regionální úrovni, možnosti územního plánu jsou v tomto sm�ru omezené (nabídka ploch 
pro podnikání, zlepšení infrastrukturních podmínek a organizace území).  

• Bydlení  

Po�et trvale obydlených byt� v �ešeném území  je pro rok 2011 odhadován na cca 160.
Podle výsledk� s�ítání bylo v roce 2001 v obci 154 trvale obydlených byt�, z toho 129 byt� v 
rodinných domech. Zna�ný podíl – 14,4 % (26 byt�) vykazovaly trvale neobydlené byty,
signalizující jak rekrea�ní funkci obce, tak i rezervy v intenzit� využití bytového fondu.  

V obci je 47 objekt� rodinné rekreace (podle sd�lení obce, na základ� evidence plateb za 
odpad). Celkový rozsah druhého bydlení, jehož �ást tvo�í i tzv. neobydlené byty, je odha-
dován na cca 60 jednotek druhého bydlení. Druhé bydlení mírn� zvyšuje po�et p�ítom-
ných obyvatel v obci, zejména v dob� rekrea�ní sezóny. 

Bytový fond (�SÚ, SLDB, r. 2001) 

 byty  
celkem 

trvale obydlené neobydlené byty 
celkem v bytových 

domech 
v rodinných 

domech 
celkem %  k rekreaci

�eská republika 4366293 3827678 2160730 1632131 538615 12,3 % 175225 
okres Jeseník 16164 14530 6906 7338 1634 10,1 % 50 
�ešené území 180 154 24 129 26 14,4 % 18 

Bergov 13 13 0 13 0 0,0 % 0 
Dolní Les 9 6 0 6 3 33,3 % 3 

Vl�ice 143 126 24 101 17 11,9 % 9 
Vojtovice 15 9 0 9 6 40,0 % 6 
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V�ková struktura bytového fondu (�SÚ, SLDB, r. 2001) 

byty postavené v období 
celkem 1946-1980 1980-1991 1991-2001 

abs. % abs. % abs. % 
�R 3827678 1868940 48,8 % 627486 16,4 % 313769 8,2 % 

okres Jeseník 44301 22285 50,3 % 7138 16,1 % 3569 8,1 % 
�ešené území 154 47 30,5 % 18 11,7 % 13 8,4 % 

O�ekávaný rozsah nové bytové výstavby vychází z následujících p�edpoklad�:    

- Je možno p�edpokládat odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,4 % z výchozího po�tu 
obydlených byt� ro�n�, p�itom v�tšinou nep�jde o fyzický odpad (demolice), ale spíš o 
slu�ování byt�, p�evod na druhé bydlení – rekrea�ní ú�ely apod. 

- Na p�ír�stek po�tu byt� vyvíjí tlak i neustálé zmenšování pr�m�rné velikosti domác-
ností (r�st podílu domácností d�chodc�, rozvedených a samostatn� žijících osob apod.). 
Okrajovým faktorem je i možné snížení rozsahu soužití cenzových domácností. R�st sou-
žití cenzových domácností, který probíhá v posledních letech, však není možno považovat 
(p�edevším ve vesnické zástavb�) za jednozna�n� negativní proces, protože snižuje nároky 
na sociáln� zdravotní pé�i. 

- Z p�edpokládané zm�ny po�tu obyvatel. 

Na základ� odborného odhadu je o�ekávána do roku 2025 realizace cca 10 – 15 byt�. 
Záv�rem je však nutno poznamenat, že odhadnout pot�ebu nových ploch pro obytnou výstav-
bu ve Vl�icích je pom�rn� obtížné. Obec je malá, mohou sem sm��ovat zájmy jednotlivých 
investor� i z okolního regionu, hledajících plochy pro realizaci obytné i rekrea�ní výstavby 
(Vojtovice). Zda však nová výstavba bude realizována, závisí na skute�né dostupnosti po-
zemk�, na jejich cen�, na celkové ekonomické situaci (nap�. ve�ejné podpo�e nové bytové 
výstavby), apod.  Z uvedeného d�vodu je doporu�eno vymezit v územním plánu ur�ité plošné 
rezervy pro novou bytovou výstavbu. 

Bilance vývoje po�tu obyvatel a byt� v �ešeném území 

obec-�ást obce obyvatel obydlených byt� úbytek  byt�
rok 2011 2025 2011 2025 do r. 2025 

obec celkem 422 410-420 160 170 5-7 
Bergov 31 30-35 12 13-14 0-1 

Dolní Les 22 20-25 8 9-10 0-1 
Vl�ice 346 335 130 135 3-5 

Vojtovice 23 20-25 10 11-12 0-1 

 obec-�ást obce 

nových byt� do r. 2025 druhé bydlení 
v bytových do-

mech (BD) 
v rodinných do-

mech (RD) 
obytných jednotek 

r. 2011 r. 2025 
  obec celkem 0 10-15 60 70 

Bergov 0 1-3 5 5 
Dolní Les 0 1-3 10 10-11 

Vl�ice 0 7-9 30 31-33 
Vojtovice 0 1-3 15 16-17 

Nár�st druhého bydlení bude realizován zejména formou p�evodu obytných objekt� na rekre-
a�ní. Ve Vl�icích je 24 byt� v bytových domech, jejich po�et z�stane zachován. 
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d) Kulturní a historické hodnoty území  

Obec slovanského p�vodu je p�ipomínaná poprvé v r. 1248 v zakládací listin�, kterou vra-
tislavský biskup daroval rytí�i Vrocivojovi k osazení 40 lán� "nad �í�kou Vl�icí" s podmín-
kou, že tam mají být usazeni Poláci, ale na n�meckém právu. Prvním známým majitelem vsi 
po Vrocivojovi byl rytí� Albert Schoff, uvád�ný v r. 1371; v majetku Schoffových d�dic� se 
ves udržela až do r. 1558. 

Z�ejm� za Schoff� bylo ve vsi postaveno rytí�ské sídlo – tvrz, chrán�ná vodním p�íkopem 
a rybníkem; �ást rybníka z�stala zachována až dodnes.  

Již v 15. století zde byla sklárna, v následujícím století je doložena tvrz s dvorem, pivova-
rem a sladovnou, snad i železnou hutí. V r. 1582 p�ešla ves s tvrzí do rukou Alberta z Maltitz, 
který kolem r. 1600 vybudoval ve Vl�icích nový kostel a pravd�podobn� byl i stavebníkom 
pozdn� renesan�ního zámku, vystav�ného na míst� gotické tvrze. 

 Koncem 16. století se v okolí Vl�ic objevují další osady. Prvn� jsou zmi�ovány roku 1567 
Vojtovice, které byly založeny pravd�podobn� krátce p�edtím na míst� zaniklé stejnojmenné 
st�edov�ké vsi. Jsou nejv�tší a nejstarší z drobných osad, které kolem Vl�ic vznikly. Vojtovi-
ce byly p�evážn� zem�d�lskou vsí, r. 1836 se zde však p�ipomíná také lisovna ln�ného oleje, 
potašovna a stoupa; od r. 1812 zde fungovala škola. Na katastru Vojtovic vznikla kolem r. 
1760 d�eva�ská a pastevecká osada Nová Véska. 

V r. 1599 byla založena osada mlatc� – zahradník� Dolní Les u staršího stejnojmenného 
panského dvora a koncem 17. století osada zahradník� a podruh� H�ibová, nazvaná podle 
stejnojmenné hory. 

Osada Bergov byla založena parcelací panských pozemk� r. 1800. Majitel�m vl�ického 
velkostatku pat�il zdejší mlýn a pila, po�átkem 20. století zde byla postavena i menší elektrár-
na. 

Za sedmileté války pobýval ve Vl�icích v lét� roku 1759 hlavní stan rakouské císa�ské ar-
mády. Po vym�ení rodu Maltitz� v roce 1791 se vl�ické léno dostalo do rukou hrab�cího rodu 
Schaffgotsch�, který se zasloužil o další rozkv�t celého statku i vsi. Za hrab�te Josefa Schaff-
gotsche v r. 1829 byl jednopatrový zámek �tvercového p�dorysu �áste�n� adaptován 
v empírovém slohu, v letech 1844-1845 dal hrab� František Schaffgotsch vysadit kolem zám-
ku rozsáhlý p�írodn� krajiná�ský park o rozloze tak�ka 40 ha. 

I po zrušení poddanství ovliv�oval do zna�né míry život vl�ické vsi i okolních osad zdejší 
velkostatek, který m�l roku 1900 rozlohu 724 hektar�, dv�r, lesní revír, z pr�myslových pod-
nik� lihovar, výrobu marmelády, pilu s mlýnem a elektrárnou v Bergov�. 

Zámek byl po roce 1945 využit pro školu, pozd�ji sloužil správním a kulturním pot�ebám 
obce. Následn� byl do r. 1992 využíván jako rekrea�ní st�edisko OKD, Bá�ské stavby Ostra-
va, a.s.  

Všechny �ásti obce byly až do první sv�tové války bez výjimky n�mecké, teprve po roce 
1918 se zde objevila nepatrná �eská menšina. K nejzávažn�jšímu zlomu došlo po roce 1945, 
kdy odsunuté n�mecké obyvatelstvo jen z menší �ásti nahradili �eští osídlenci. Po�et obyvatel 
v obci prudce poklesl; osada H�ibová již nebyla dosídlena a kolem r. 1965 zcela zanikla. 
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Nemovité kulturní památky  

V Úst�edním seznamu kulturních památek �R jsou evidovány t�i objekty :  

25454/8-1231  Kostel sv. Bartolom�je 

     k. ú. Vl�ice u Javorníka, parc. �. 38 stav. 

  Jednolodní kostel z 19. století, p�istav�ný ke gotické v�ži v barokním stylu. 

41625/8-1230 socha sv. Jana Nepomuckého 

  k. ú. Vl�ice u Javorníka, parc. �. 2159/1 

 Pozdn� barokní socha�ská práce ze 2. �tvrtiny 18. století. 

51206/9-92  kostel sv. Ignáce 

  k. ú. Vojtovice, parc. �. 13 st. 

  P�vodn� st�edov�ký kostel, p�estav�ný naposledy klasicistn� na p�elomu 18. 
a 19. století  

Dále se v �ešeném území nacházejí památky místního významu: 

- zámek ve Vl�icích se zámeckým parkem 
- kapli�ka se sousoším Krista na ho�e Olivetské od Rafaela Kutzera u ohradní zdi kostela 
- kaple Neposkvrn�ného po�etí Panny Marie v Dolním Lese z r. 1905 
- bývalá elektrárna z 19. stol. ve Vl�icích 
- starý mlýn z 18. stol. ve Vl�icích  
- k�íže, kapli�ky, boží muka, pomníky.

Celé �ešené území je územím s archeologickými nálezy, v centrální �ásti Vl�ic jsou vy-
mezeny t�i lokality s vyšší pravd�podobností výskytu archeologických situací.  

e) Limity využití území 

Limity využití území omezují zm�ny v území z d�vod� ochrany ve�ejných zájm�; vyplý-
vají z právních p�edpis� nebo jsou stanoveny na základ� zvláštních právních p�edpis�, p�íp. 
vyplývají z vlastností území. 

Limity využití území obce Vl�ice jsou : 

• limity využití území, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje: 

- I/60 Lipová – lázn� – Javorník, p�eložky a obchvat  

- VTL plynovod Žulová – Javorník  

- vymezení regionálního biocentra �. 486 H�ibová 

- vymezení regionálních biokoridor� �. 824 a 825
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• limity využití území, vyplývající z právních p�edpis� a správních rozhodnutí:  

- významné krajinné prvky dle ustanovení § 6 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran�
p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – lesy, rašeliništ�, vodní toky, rybní-
ky, jezera, údolní nivy

- registrovaný významný krajinný prvek dle ustanovení § 6 zákona �. 114/1992 Sb., 
o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – Park Vl�ice 

- ochranné pásmo lesa 50 m od okraje pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa dle 
zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a o dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zá-
kon)

- nemovité kulturní památky dle zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�:  

-   25454/8-1231  kostel sv. Bartolom�je 

-   41625/8-1230  socha sv. Jana Nepomuckého 

-   51206/9-92      kostel sv. Ignáce 

- ochranné pásmo h�bitova 100 m od hranice pozemku dle zákona �. 256/2001 Sb., 
o poh�ebnictví a o zm�n� n�kterých zákon�

- poddolovaná území, dle zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bo-
hatství (horní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky MŽP �. 363/1992 
Sb., o zjiš�ování starých d�lních d�l a jejich registru:  

- 4113 Vl�ice u Javorníka 

- 4116 Vl�ice u Javorníka – H�ibová   

- ochranná pásma silnice I/60 50 m a silnic III/4537 a III/45313 15 m od osy ko-
munikace v nezastav�ném území dle zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�   

- rozhledová pole k�ižovatek pozemních komunikaci dle zákona �. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�   

- ochranná pásma vodovodních a kanaliza�ních �ad� 1,5 m/2,5 m (do DN 500 
v�etn�/nad DN 500) od vn�jšího líce potrubí dle zákona �. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích  pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma vodních zdroj� dle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n�
n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

- ochranná pásma vodních zdroj� V1 a V2 I. a II. stupn� stanovená rozhodnu-
tím OÚ Jeseník ze dne 12.2.2002, �.j. 5390/2001.2002/RŽP/R-35/Vo-231/2 

- ochranná pásma vodních zdroj� zem�d�lského areálu (2a, 2b, 2c) I. a II. 
stupn� stanovená rozhodnutím ONV Šumperk ze dne 29.5.1989, �.j. Voda 312/R-
255/89-Sa-235+ 

- ochranná pásma vodního zdroje bytového domu I. a II. stupn� stanovená roz-
hodnutím ONV Šumperk ze dne 1.12.1989, �.j. Voda 2386/R-522/89-Sa-235 

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – bez izolace 7 (10) m od krajního vodi�e (údaj 
v závorce platí pro vedení realizovaná p�ed 1. 1. 1995), dle zákona �. 458/2000 Sb., 
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o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o 
zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – pro vodi�e s izolací základní/pro kabelové 
vodi�e – 2/1 m od krajního vodi�e, dle zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách pod-
nikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zá-
kon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (údaj 
v závorce platí pro za�ízení realizovaná p�ed  1. 1. 1995), dle zákona  �. 458/2000 
Sb.,  o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a 
o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma zd�ných/vestav�ných trafostanic VN/NN  2 /1m od objektu, dle 
zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma podzemních telekomunika�ních vedení 1,5 m od krajního vede-
ní, dle zákona �. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zm�n� dalších zákon�

- radioreléové spoje dle zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
zm�n� n�kterých souvisejících zákon�. 

E.2 Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení 

E.2.1 Základní urbanistická koncepce 

�ešeným územím Územního plánu Vl�ice jsou t�i katastrální území – Dolní Les, Vl�ice u 
Javorníka a Vojtovice; obec Vl�ice má p�t místních �ástí – Dolní Les, Vl�ice, Bergov, Voj-
tovice a Novou Vésku; bývalá místní �ást H�ibová je již pustá. 

Celková rozloha �ešeného území je 1864,49 ha, z toho 555,26 ha, tj. 29,8 % zaujímají 
lesy. Zem�d�lské pozemky zaujímají rozlohu 934,77 ha, tj. 50 % území obce; z toho je 
840,39 ha orné p�dy, tj. 89,9 %. 

Obec Vl�ice leží z�ásti ve Vidnavské nížin� (východní �ást obce), z�ásti v hornaté oblasti 
Rychlebských hor (západní a jižní �ást obce); p�evládajícími funkcemi obce jsou funkce 
obytná, rekrea�ní, výrobn� zem�d�lská a �áste�n� i obslužná; ve Vojtovicích a v Dolním 
Lese rekrea�ní funkce p�evládá. 

Zástavba Vl�ic tvo�í souvislý pás ve sm�ru jihozápad – severovýchod podél toku Studená 
voda; její komunika�ní osu tvo�í ve východní �ásti silnice III/4537, v západní �ásti místní 
komunikace. Silnice I/60 protíná zástavbu Vl�ic v centrální �ásti ve sm�ru sever – jih. Obyt-
ná zástavba má r�znorodý charakter a tvo�í ji starší obytná zástavba, nové rodinné domy a 
dva bytové domy, z nichž jeden je momentáln� prázný a p�ed rekonstrukcí.  

Ve Vl�icích je soust�ed�na tém�� veškerá ob�anská vybavenost obce – v centru Vl�ic je 
základní škola, mate�ská škola, obecní ú�ad, prodejna potravin, hostinec, kostel, h�bitov a 
fotbalové h�išt�. V centru Vl�ic se nachází také areál zámku (v soukromém vlastnictví, 
v sou�asné dob� nevyužitý) se zámeckým parkem a rybníkem. 

Ve východní �ásti Vl�ic jsou situovány dva nejv�tší výrobní areály v obci – dv� farmy  
Statku Vl�ice. 
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Vojtovice leží na jihozápadním okraji �ešeného území, jejich zástavba je soust�ed�na podél 
Mlýnského potoka a silnice III/45313; v západní �ásti (osada Nová Véska) je zástavba sou-
st�ed�na podél místní komunikace. Zástavbu Vojtovic tvo�í p�evážn� p�vodní usedlosti, vyu-
žívané vesm�s pro rekrea�ní ú�ely, jen ojedin�le jsou zde nové rodinné domy. V centru Voj-
tovic je kostel sv. Ignáce, jiná za�ízení ob�anského vybavení zde nejsou. V západní �ásti Voj-
tovic je zem�d�lská farma (Ludvík Schneider). 

Osada Dolní Les leží na severovýchodním okraji �ešeného území; zástavba je soust�ed�na 
kolem Dolnoleského rybníka a tvo�í ji p�vodní usedlosti, využívané p�evážn� k rekrea�ním 
ú�el�m. Jediným objektem ob�anského vybavení je kaple Neposkvrn�ného po�etí Panny 
Marie. 

Osada Bergov leží jižn� areálu zámeckého parku, p�i silnici I/60. P�evažuje zde obytná vý-
stavba, dále je zde areál stola�ství a d�evovýroby. 

Osada H�ibová již zanikla, východn� H�ibové je samota se dv�ma rekrea�n� využívanými 
objekty. 

Zastav�né území je vymezeno k 1. 12. 2011. 

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvo�ení podmínek pro budoucí rozvoj 
�ešeného území a vytvo�ení p�edpoklad� k zabezpe�ení udržitelného rozvoje v území. Hlavní 
zásadou navrženého �ešení byly požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a 
p�írodních hodnot �ešeného území. 

Z hlediska budoucího rozvoje obce Vl�ice jsou hlavními prioritami dostate�ná nabídka 
ploch pro novou obytnou výstavbu, podpora podnikání a zvyšování po�tu pracovních míst, 
rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zlepšení kvality životního a obytného prost�edí a 
ochrana sídelní a krajinné zelen�. 

Obec Vl�ice je nutno vnímat jako stabilizované sídlo SO ORP Jeseník, s vyváženým po-
dílem obytných, výrobních a rekrea�ních funkcí. Rozvojové možnosti obce jsou podmín�ny 
zachováním atraktivity bydlení a využitím rekrea�ního potenciálu �ešeného území i širšího 
regionu. Základním problémem �ešeného území je nerovnovážný stav hospodá�ského pilí�e 
�ešeného území; posílení hospodá�ských podmínek je t�eba �ešit p�edevším s ohledem na 
kvalitu bydlení, rozvoj rekreace a infrastrukturní podmínky území (dopravní obslužnost loka-
lit) a na podmínky ochrany p�írody a krajiny.

Na základ� komplexního zhodnocení rozvojových p�edpoklad� (podmínek životního pro-
st�edí, hospodá�ských podmínek a podmínek soudržnosti obyvatel území) je p�edpokládán 
mírný r�st po�tu obyvatel ve st�edn�dobém �asovém horizontu na cca 410 – 420 obyvatel 
v r. 2025, p�i odpovídajícím rozvoji obytných, výrobních, rekrea�ních a obslužných funkcí 
�ešeného území; pot�ebu nové bytové výstavby (pro trvalé bydlení) b�hem tohoto období 
odhadujeme asi na 10 – 15 byt�.

Základní bilance vývoje po�tu obyvatel a byt� slouží p�edevším jako podklad pro koncepci 
rozvoje ve�ejné infrastruktury a hodnocení p�im��enosti návrhu územního rozvoje jednotli-
vých funk�ních ploch, zejména pro bydlení a podnikání.
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Z hlediska budoucího rozvoje �ešeného území jsou hlavními prioritami:

- dostate�ná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu  
- podpora podnikání a zvyšování po�tu pracovních míst 
- rozvoj rekrea�ních funkcí obce 
- ochrana p�ed povodn�mi a p�ed vodní erozí 
- zlepšení kvality životního a obytného prost�edí 
- ochrana ovzduší a vod 
- rozvoj sídelní a krajinné zelen�
- ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot. 

Navržená urbanistická koncepce respektuje stávající urbanistickou strukturu a charakter 
zástavby, tj. sídelní útvar s p�evažující nízkopodlažní obytnou zástavbou, ve Vojtovicích a 
v Dolním Lese s významnou rekrea�ní funkcí. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v prvé �ad�
na nezastav�ných plochách uvnit� zastav�ného území (dostavby proluk) a v bezprost�ední a 
logické návaznosti na n�. V zájmu zachování kontinuity rozvoje �ešeného území jsou do 
územního plánu p�ebírány tém�� všechny rozvojové plochy, obsažené v platném územním 
plánu. 

Návrh koncepce rozvoje �ešeného území vychází z následujících zásad: 

� jsou respektovány architektonické, urbanistické a p�írodní hodnoty �ešeného území 
� je vymezen dostate�ný rozsah zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu v�etn�

p�íslušných ve�ejných prostranství, zejména ploch ve�ejn� p�ístupné zelen�
� jsou navrženy plochy pro rozvoj ob�anského vybavení 
� jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování
� je navržen rozvoj dopravní a technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy. 

P�evážná v�tšina navržených zastavitelných ploch a ploch p�estavby je soust�ed�na 
ve Vl�icích – jde zejména o plochy pro bydlení (plochy smíšené obytné venkovské SV), 
plochy ob�anského vybavení (plochy ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury OV, plo-
chy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení malá a st�ední OM), plochy pro výrobu a 
skladování (plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba VZ, drobná a �emeslná výroba 
VD), plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS pro p�eložku silnice I/60, plochy ve�ej-
ných prostranství PV a plochy ve�ejné zelen� ZV. 

V�tší rozsah ploch smíšených obytných venkovských SV je navržen také ve Vojtovicích, 
a to jako plochy p�estavby na zborech p�vodní zástavby.

Nejv�tší rozsah navržených rozvojových ploch p�edstavují tedy plochy smíšené obytné 
venkovské SV, ur�ené pro bydlení venkovského charakteru, tj. s ur�itým podílem za�ízení 
drobné výroby, p�íp. zem�d�lské malovýroby, apod.; p�ípustná je zde také výstavba za�ízení 
ob�anského vybavení a výstavba rekrea�ních objekt�. Tyto plochy jsou navrženy jednak jako 
plochy zastavitelné, jednak jako plochy p�estavby na místech p�vodní zástavby. Nejroz-
sáhlejší zastavitelné plochy jsou navrženy v lokalit� Záhumenní (plochy �. Z6, Z7); pro plo-
chu �. Z6 se vzhledem k jejímu rozsahu stanovuje etapizace výstavby – v 1. etap� bude vý-
stavba realizována v západní �ásti plochy, po jejím zastav�ní pak ve 2. etap� východní �ást 
plochy. Další zastavitelné plochy jsou navrženy jako dostavba proluk ve Vl�icích (plochy �. 
Z2, Z8 a Z10), v Bergov� (plocha �. Z20) a Pod H�ibovou (plocha �. Z1). Plochy p�estavby
jsou navrženy v západní �ásti Vl�ic (plochy �. P2 – P10), ve Vl�icích na Dolním Konci (plo-
cha �. P13), v Dolním Lese (plocha �. P14) a ve Vojtovicích (plochy �. P15 – P22). 
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Pro rozvoj ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury OV jsou navrženy dv� zastavi-
telné plochy, a to plocha v lokalit� U Školy (plocha �. Z4) pro blíže nespecifikovaná za�ízení 
a plocha v lokalit� Za Potokem (plocha �. P 23) pro výstavbu byt� pro seniory. Pro rozvoj 
komer�ních za�ízení malých a st�edních OM je vymezena plocha v lokalit� U H�išt� (plo-
cha �. Z5); vzhledem k tomu, že tato plocha zasahuje do ochranného pásma stávající silnice 
I/60, stanovuje se pro její využití podmínka, že výstavba na této ploše podléhá souhlasu 
územn� p�íslušného silni�ního správního ú�adu. 

     Pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou navrženy dv� plochy rekreace se specific-
kým využitím RX, a to plochy dvou bývalých zem�d�lských objekt� v zámeckém parku, 
které jsou navrženy k p�estavb� na za�ízení agroturistiky (plochy �. P11 a P12). Vzhledem 
k tomu, že tyto plochy leží v zámeckém parku, který je registrovaným významným krajinným 
prvkem a zárove� je vymezen jako lokální biocentrum ÚSES, p�ipouští se pouze takové vyu-
žití t�chto ploch, které bude vhodn� dopl�ovat funkci parku, bude sloužit ve�ejnosti a bude 
ve�ejn� p�ístupné. 

Nejvýznamn�jším zám�rem dopravním v �ešeném území je návrh p�eložky silnice I/60
mimo centrum Vl�ic; pro p�eložku je vymezena zastavitelná plocha dopravní infastruktury 
– silni�ní DS (plocha �. Z3), a to jako koridor o ší�ce 100 m (50 m od osy p�eložky). Stávající 
zástavba, která leží v této ploše, m�že být až do doby realizace p�eložky udržována a užívána 
bez omezení.  

Plochy ve�ejných prostranství PV zahrnují plochy p�ších a vozidlových komunikací; za-
stavitelné plochy jsou navrženy pro vybudování nových místních komunikací pro zajišt�ní 
dopravní obsluhy v lokalit� Záhumenní (plocha �. Z15) a pro p�íjezd do zámeckého parku 
(plocha �. Z13).  

Zastavitelná plocha ve�ejných prostranství – ve�ejná zele	 ZV je navržena v lokalit� U 
Zámku, navazuje na stávající ve�ejnou zele� a na zámecký park (plocha �. Z12). 

Pro rozvoj výroby a skladování jsou ve Vl�icích vymezeny jednak zastavitelné plochy ze-
m�d�lské výroby VZ – pro rozší�ení zem�d�lské farmy v�etn� p�ípadné výstavby bioplynové 
stanice (plocha �. Z16), jednak zastavitelné plochy drobné a �emeslné výroby VD – 
v návaznosti na zámecký park plocha pro vybudování technického zázemí pro údržbu parku 
(plocha �. Z14), ve východní �ásti Vl�ic plocha pro vybudování sb�rného dvora (plocha �. Z9) 
a v Bergov� plocha bez bližší specifikace v návaznosti na stávající areál d�evovýroby (plocha 
�. Z19). Pro plochu �. Z16 se vzhledem k jejímu rozsahu stanovuje etapizace výstavby – v 1. 
etap� bude výstavba realizována v severní �ásti plochy, v návaznosti na stávající areál farmy, 
teprve po jejím zastav�ní m�že být realizována výstavba v jižní �ásti plochy, p�i�emž v jižní 
polovin� plochy se nep�ipouští výstavba objekt�, pouze výstavba manipula�ních ploch apod. 
Stavby realizované v severní polovin� plochy nesmí svou výškou p�esahovat stávající objekty 
v p�ilehlém zem�d�lském areálu. Výstavba na ploše �. Z16 je dále podmín�na výsadbou 
ochranné zelen� po obvodu areálu. 

Zastavitelné plochy technické infrastruktury TI jsou vymezeny ve Vl�icích pro výstav-
bu �OV (plocha �. Z11) a v Bergov� pro vybudování vodního zdroje a vodojemu pro obec 
Bernatice (plocha �. Z17) a pro výstavbu �OV (plocha �. Z18). Vzhledem k tomu, že plocha 
�. Z17 zasahuje do ochranného pásma stávající silnice I/60, stanovuje se pro její využití pod-
mínka, že výstavba na této ploše podléhá souhlasu územn� p�íslušného silni�ního správního 
ú�adu. 

V bývalé osad� H�ibová je vymezena plocha zelen� se specifickým využitím ZX – plocha 
p�estavby, ur�ená pro ekologické aktivity – ekologické hospoda�ení, ekologickou výuku a 
výchovu, ekologické stavební experimenty apod. (plocha �. P1). 
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Koncepce návrhu dopravního �ešení, �ešení technické infrastruktury a vymezení 
územního systému ekologické stability jsou podrobn� popsány v následujících kapitolách. 

Územní plán Vl�ice není zpracován ve variantách. 

E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným zp�sobem využití  

 Pro pot�ebu rozhodování o využití ploch je celé �ešené území roz�len�no na plochy 
s rozdílným zp�sobem využití. Pro každý typ ploch s rozdílným zp�sobem využití jsou 
územním plánem stanoveny: 

• podmínky pro využití ploch s ur�ením: 

- hlavního využití (p�evažujícího ú�elu využití) 
- p�ípustného využití (využití, které lze v ploše obecn� p�ipustit s podmínkou, že nebude 

negativn� ovliv�ovat hlavní využití) 
- podmín�n� p�ípustného využití (využití, které lze v ploše obecn� p�ipustit, avšak 

s ur�itou omezující podmínkou)   
- nep�ípustného využití (využití, které se v dané ploše nep�ipouští) 

• podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu. 

Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rá-
zu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou sou�ástí textové �ásti I.A. Tyto 
podmínky je nutno respektovat p�i rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objekt�, za�ízení, 
areál� a �inností na jednotlivých pozemcích. Dále je nutno p�i rozhodování o využití ploch 
respektovat limity využití území, kterými m�že být využití ploch omezeno. 

V územním plánu jsou vymezeny následující plochy s rozdílným zp�sobem využití: 

plochy rekreace (§5):  

- plochy rekreace se specifickým využitím           RX 

plochy ob�anského vybavení  (§6):       

- plochy ob�anského vybavení – ve�ejná infrastruktura       OV 

- plochy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení malá a st�ední   OM 

- plochy ob�anského vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení  OS 

- plochy ob�anského vybavení – h�bitovy            OH 

- plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím      OX 

plochy ve�ejných prostranství (§7):      

- plochy ve�ejných prostranství          PV 

- plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele�     ZV 

plochy smíšené obytné (§8):         

- plochy smíšené obytné venkovské         SV 
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plochy dopravní infrastruktury (§9):       

- plochy dopravní infrastruktury – silni�ní        DS

plochy technické infrastruktury (§10)        TI 

 plochy výroby a skladování (§11):        

- plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba    VZ 

- plochy výroby a skladování – drobná a �emeslná výroba  VD 

plochy vodní a vodohospodá�ské (§13)        VV 

plochy zem�d�lské (§14)             NZ 

plochy lesní (§15)               NL 

plochy p�írodní (§16)              NP  

plochy smíšené nezastav�ného území (§17)      NS 

plochy zelen�: 

- plochy zelen� soukromé a vyhrazené         ZS 

- plochy zelen� se specifickým využitím       ZX 

Charakteristika jednotlivých typ� ploch  

Plochy rekreace se specifickým využitím RX 

Zahrnují plochy dvou bývalých zem�d�lských objekt� (líhn� ku�at) v zámeckém parku, 
které jsou navrženy k p�estavb� na za�ízení agroturistiky. 

Plochy ob�anského vybavení – ve�ejná infrastruktura  OV 

Zahrnují stávající a navržené pozemky  staveb a za�ízení ob�anského vybavení pro 
vzd�lávání a výchovu, kulturu a ve�ejnou správu, a to v�etn� ploch ve�ejných prostranství, 
ploch ve�ejné zelen�, komunikací, parkoviš�, odstavných a manipula�ních ploch, chodník�
apod. Jde o plochy, které mají jednozna�ný ú�el (funkci) a které v územním plánu považuje-
me za nutné pro tento ú�el chránit. 

Plochy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení malá a st�ední OM 

Zahrnují navržené pozemky  staveb a za�ízení ob�anského vybavení ur�ených zejména pro 
obchod a služby, dále pro ubytování, stravování a administrativu, a to v�etn� ploch ve�ejných 
prostranství, ploch ve�ejné zelen�, komunikací, parkoviš�, odstavných a manipula�ních ploch, 
chodník� apod.  

Plochy ob�anského vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení OS  

Zahrnují stávající plochu fotbalového h�išt� v�etn� provozního zázemí, ploch ve�ejné zele-
n�, ploch ve�ejných prostranství apod.  
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Plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH 

Zahrnují plochu stávajícího h�bitova. P�ipouští se zde pouze výstavba za�ízení bezpro-
st�edn� souvisejících s funkcí a provozem h�bitova. 

Plochy ob�anského vybavení se specifickým využitím OX 

Zahrnují plochy areálu zámku. Protože jeho budoucí využití není známo, stanoví se jako 
p�ípustné využití bydlení, ob�anské vybavení a rekreace (pouze jako využití stávajícího ob-
jektu), v�etn� p�íslušné dopravní a technické infrastruktury.  

Plochy ve�ejných prostranství PV 

 Zahrnují plochy stávajících i navržených místních a p�ších komunikací. P�ipoušt�jí se zde 
zejména stavby související s dopravní funkcí plochy. 

Plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele	 ZV 

Zahrnují stávající i navržené  samostatné plochy ve�ejn� p�ístupné zelen� (parky, parkov�
upravená zele�). P�ipoušt�jí se zde drobné stavby a za�ízení pro ú�ely kulturní a církevní, 
relaxa�ní, rekrea�ní, sportovní, apod.  

Plochy smíšené obytné venkovské SV 

Zahrnují p�evážnou �ást stávající i navržené zástavby. Charakteristické je zde prolínání 
funkcí – funkce obytná je dominantní, dopl�uje ji funkce obslužná (ob�anské vybavení), vý-
robní (zem�d�lské usedlosti, drobná a �emeslná výroba), p�ípadn� i rekrea�ní – objekty rodin-
né rekreace. 

Plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS 

Zahrnují pozemky stávajících silnic a plochy navržené p�eložky silnice I/60. P�ipoušt�jí se 
zde pouze takové stavby a za�ízení, které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu se 
silni�ním provozem. Stávající zástavba, která leží v navržené ploše p�eložky silnice I/60, m�-
že být až do doby realizace p�eložky udržována a užívána bez omezení.  

Plochy technické infrastruktury  TI 

Zahrnují stávající i navržená plošná za�ízení technické infrastruktury (�OV, vodojemy, 
apod.) v�etn� souvisejících staveb a za�ízení. Jde o plochy monofunk�ní, ur�ené pro konkrétní 
využití. 

Plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba VZ 

Zahrnují stávající i navržené areály zem�d�lské výroby. Hlavní využití t�chto ploch p�ed-
stavují stavby a za�ízení zem�d�lských provoz� pro živo�išnou a rostlinnou výrobu, p�ipouš-
t�jí se také stavby pro nezem�d�lskou výrobu a skladování, stavby skleníkových areál� a za-
hradnictví, stavby pro chov zví�at pro sportovn� rekrea�ní ú�ely, sb�rny surovin a sb�rné dvo-
ry, stavby pro obchod, služby, ubytování a stravování, apod. 
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Plochy výroby a skladování – drobná a �emeslná výroba VD 

 Zahrnují stávající a navržené areály staveb a za�ízení pro �emeslnou a drobnou výrobu a 
výrobní a technické služby v�etn� souvisejících sklad�, obchodních ploch a administrativních 
budov, stavby pro nakládání s odpady, apod. Nep�ipouští se zde realizace staveb a za�ízení 
výroby a výrobních služeb s negativními vlivy p�esahujícími vlastní areál.  

Plochy vodní a vodohospodá�ské VV 

Zahrnují stávající a navržené vodní nádrže a toky. P�ipouští se zde pouze výstavba za�ízení 
protipovod�ové ochrany, technické vodohospodá�ské stavby, úpravy pro zlepšení reten�ních 
schopností krajiny, stavby most� a lávek, stavby malých vodních elektráren, apod. 

Plochy zem�d�lské NZ 

 Zahrnují plochy zem�d�lského p�dního fondu v�etn� drobných ploch náletové zelen� na 
nelesní p�d�, ploch ostatních, ploch ú�elových komunikací apod. Sou�ástí t�chto ploch jsou 
také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Jsou u�eny p�edevším pro 
zem�d�lskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a ovcí) a p�ipoušt�jí se na 
nich v zásad� pouze takové stavby, které jsou v souladu s jejich prvo�adou funkcí, tj. stavby 
pro zem�d�lskou prvovýrobu, dále pak stavby pro ochranu p�írody a krajiny, pro ve�ejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu a n�které vybrané stavby pro ú�ely rekreace a cestovního 
ruchu. Ve vymezených plochách lokálních biokoridor� ÚSES je realizace staveb a za�ízení 
výrazn� omezena.  

Plochy lesní  NL 

     Zahrnují pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa; jejich sou�ástí jsou i lokální prvky územní-
ho systému ekologické stability. Na t�chto plochách lze realizovat p�edevším takové stavby, 
které jsou v souladu s jejich prvo�adou funkcí, tj. stavby pro lesní hospodá�ství a myslivost; 
dále se p�ipoušt�jí stavby pro ochranu p�írody a krajiny, pro ve�ejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a n�které vybrané stavby pro ú�ely rekreace a cestovního ruchu. Ve vymeze-
ných plochách lokálních biokoridor� ÚSES je realizace staveb a za�ízení výrazn� omezena.  

Plochy p�írodní  NP 

 Zahrnují plochy regionálního a nadregionálního významu územního systému ekologické 
stability a plochy lokálních biocenter. P�edstavují t�žišt� zájmu ochrany p�írody a území a 
základní p�edpoklad jeho ekologické stability. Na t�chto plochách je realizace jakýchkoliv 
staveb a za�ízení výrazn� omezena, nezbytné st�ety komunikací a sítí technické infrastruktury 
s plochami p�írodními je nutno minimalizovat. 

Plochy smíšené nezastav�ného území NS 

Zahrnují pozemky p�irozených a p�írod� blízkých ekosystém� (náletovou zele�), zejména 
zele� podél vodních tok�. Sou�ástí t�chto ploch jsou také lokální biokoridory územního sys-
tému ekologické stability. Na t�chto plochách lze realizovat pouze takové stavby, které neo-
hrozí jejich ekostabiliza�ní funkci.
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Plochy zelen� soukromé a vyhrazené ZS 

Zahrnují plochy stávajících zahrad, které nejsou sou�ástí ploch bydlení. P�ipouští se zde 
pouze stavby oplocení a stavby p�íst�ešk� pro ukládání ná�adí a zem�d�lských výp�stk�. 

Plochy zelen� se specifickým využitím ZX 

Zahrnují plochy zahrad v severní �ásti bývalé osady H�ibová. Jsou ur�eny k realizaci eko-
logického hospoda�ení, ekologickou výuku a výchovu, rozvoj a výuku tradi�ních �emesel a 
ekologické stavební experimenty. 

E.2.3 Bydlení 

V �ešeném území p�edpokládáme do r. 2025 realizaci celkem cca 10 – 15 byt� v rodin-
ných domech.  

 Rozsah a kapacita navržených zastavitelných ploch v územním plánu by však m�la být 
vyšší než je p�epokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu fun-
gování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch p�evyšovala potencionální 
poptávku. Tím se vytvá�í p�evis nabídky, sloužící regulaci cen pozemk�.  

Celková kapacita navržených zastavitelných ploch ur�ených pro bydlení je: 

lokalita Záhumenní I. (plocha �. Z6)               cca 15 RD 

lokalita Záhumenní II. (plocha �. Z7)               cca 5 RD 

dostavby proluk Vl�ice a Bergov (plochy �. Z2, Z8, Z10, Z20)      cca 8 RD 

plochy p�estavby Vl�ice a Dolní Les (plochy �. P2 – P10, P13, P14)     cca 15 RD 

plochy p�estavby Vojtovice (plochy �. P15 – P22)           cca 15 RD 

Celková kapacita zastavitelných ploch navržených pro výstavbu rodinných dom� je cca 
28 RD, tj. asi 30 byt�. U zna�né �ásti navržených ploch p�estavby s kapacitou cca 30 RD 
p�edpokládáme spíše rekrea�ní využití – objekty rodinné rekreace. 

E.2.4 Ob�anské vybavení 

Rozsah za�ízení ob�anské vybavenosti v obci je pom�rn� omezený, odpovídá však pot�e-
bám obce této velikosti, za širší škálou ob�anského vybavení dojížd�jí obyvatelé do Javorní-
ku, Jeseníku, p�íp. do Žulové.  

a) Za�ízení ve�ejné infrastruktury 

• Za�ízení školství  

V obci je základní škola s kapacitou 9 t�íd a cca 40 – 50 míst a mate�ská škola
s kapacitou cca 25 míst. Ob� za�ízení z�stávají beze zm�ny. 

• Za�ízení zdravotnická  

V obci nejsou žádná zdravotnická za�ízení, nová se nenavrhují.  
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• Za�ízení sociální pé�e  

V obci nejsou žádná za�ízení sociální pé�e, pro výstavbu sociálních byt� pro seniory je na-
vržena plocha p�estavby �. P23. 

• Za�ízení kulturní a církevní  

V objektu pohostinství je sál, knihovna je umíst�na v budov� obecního ú�adu. V obci p�-
sobí ochotnické divadlo – Vl�ická opona. 

Z církevních za�ízení  je ve Vl�icích kostel sv. Bartolom�je, ve Vojtovicích kostel sv. Ig-
náce a v Dolním Lese kaple Neposkvrn�ného po�etí Panny Marie. 

Nová za�ízení se nenavrhují. 

• Za�ízení obecní samosprávy, ve�ejn� prosp�šné služby   

Obecní ú�ad je umíst�n v centru Vl�ic, spole�n� s knihovnou a poštou, h�bitov na sever-
ním okraji centrální �ásti Vl�ic. 

Za�ízení z�stávají beze zm�ny. 

Pro p�ípadný další rozvoj ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury je navržena za-
stavitelná plocha Z4, navazující na areál školy. Její konkrétní využití není stanoveno. 

b) Za�ízení sportovní a t�lovýchovná 

Jediným sportovním za�ízením v obci je fotbalové h�išt�. Areál z�stává beze zm�ny.

c) Za�ízení komer�ního typu  

V centru obce je pohostinství a prodejna potravin. Drobné provozovny služeb jsou umís-
t�ny v obytné zástavb�. 

Pro p�ípadný rozvoj za�ízení ob�anského vybavení komer�ního typu je navržena zasta-
vitelná plocha Z5, navazující na areál fotbalového h�išt�. 

Za�ízení ob�anského vybavení mohou být rovn�ž realizována v jiných funk�ních plo-
chách, zejména v plochách smíšených obytných venkovských, v souladu s podmínkami pro 
jejich využití. 
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E.2.5 Výroba   

a) Zem�d�lská výroba  

Struktura zem�d�lského p�dního fondu  

 vým�ra (ha) podíl na vým��e 
v �ešeném území   (%)

podíl na vým��e                       
zem�d�lských pozemk�

(%) 
Vl�ice u Javorníka 
celkem 1622 100 - 
zem�d�lské pozemky 999 62 100 
orná p�da 719 44 72 
TTP  240 15 25 
Dolní Les 
celkem 97 100 - 
zem�d�lské pozemky 87 90 100 
orná p�da 80 82 92 
TTP  5 2 6 
Vojtovice 
celkem 146 100 - 
zem�d�lské pozemky 88 60 100 
orná p�da 42 29 48 
TTP  42 29 48 

Z pedologického hlediska jde o hn�dozemní oblast. P�evažují hn�dé p�dy, hlinitopís�ité až 
pís�ité, m�lké, v�tšinou st�edn� skeletovité až skeletovité. 

Obec Vl�ice je za�azena do zem�d�lské p�írodní oblasti vrchovinné. Terénní pom�ry 
nejsou p�íznivé, terén je zvln�ný, siln� �lenitý a zna�n� svažitý se zhoršenou mechaniza�ní 
p�ístupností. Oblast je vhodná pro b�žnou zem�d�lskou výrobu s �áste�ným omezením náro�-
n�jších druh� plodin. Jde o oblast vhodnou pro p�stování obilovin, brambor, zeleniny, �epky, 
technických plodin, v živo�išné výrob� je to pastevní chov skotu a ovcí. 

�ešené území je za�azeno do zem�d�lské výrobní oblasti B2 – bramborá�ská st�ední, 
p�evažuje výrobní podtyp bramborá�sko-žitný. 

Meliorace – v �ešeném území jsou zastoupeny velkoplošnými i lokálními odvod�ovacími 
akcemi. Celkem je odvodn�no 405 ha zem�d�lských pozemk�. 

Organizace zem�d�lské výroby 

Provoz st�edisek živo�išné výroby m�že mít negativní vliv na okolí – zejména zápach. 
V územním plánu jsme proto vymezili navržená ochranná pásma, v nichž m�že docházet 
k negativním vliv�m. V tomto území není vhodné umís�ovat stavby vyžadující hygienickou 
ochranu (školská a d�tská za�ízení, budovy sloužící k obytným, potraviná�ským, 
t�lovýchovným a rekrea�ním ú�el�m, apod.). Pro návrh ochranných pásem za�ízení živo�išné 
výroby jsme jako nejvhodn�jší vodítko použili Metodický návod pro posuzování chov� zví�at 
z hlediska ochrany zdravých životních podmínek (zpracoval ing. M. Klepal, Brno). Výpo�ty 
jsou orienta�ní a slouží jen pro pot�eby územního plánu. 

P�evládající sm�r v�tr� je jihozápadní, korekce dle �etnosti v�tru se omezuje 30 % 
v kladném i záporném smyslu.  
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Relativní �etnost sm�ru v�tr� v %   

S SV V JV J JZ Z SZ klid sou�et 
6,9 5,5 4,8 3,1 6,2 26,9 16,4 10,4 19,8 100 

1/8 calmu = 2,475   
sm�r podíl podíl + 1/8 x 8 + korekce aktuální 
v�tru  calmu    sm�r 

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 

Vysv�tlivky: 
En = emisní �íslo 
K = korekce v % 
EKn = emisní �íslo korigované 
rOP = polom�r ochranného pásma  

Statek Vl�ice – Tamara Be�i�ková – hospoda�í na 700 ha zem�d�lských pozemk�
v �ešeném území. Ve Vl�icích má spole�nost dv� farmy pro chov krav bez tržní produkce 
mléka a ovcí. Jde o pastevní chov, skot je ve stájích umíst�n jen v zimním období.  

Farma pro živo�išnou výrobu – šest stájí pro chov skotu – 590 VDJ, stáj pro 50 ks ovcí, 
administrativní budova, sklad obilí se zpracovnou krmných sm�sí, garáže, sklad sena, mo��v-
kové jímky. 

kategorie zví�at skute�ný 
po�et ks 

pr�m�rná 
váha  kg 

po�et standar- 
dizovaných ks 

emisní 
konstanta 

emisní 
�íslo 

krávy bez TPM 590 VDJ 500 590 0,005 2,95 
ovce 50 50 50 0,0015 0,075 

En = 3,025 
korekce = 10 % (odvoz hnoje mimo areál farmy) 
EKn =2,7225 

 S SV V JV J JZ Z SZ 
K - 30 + 30 + 30 + 3 - 25 - 30 - 30 - 30 
EKn 1,90575 3053925 3053925 2,80417 2,04187 1,90575 1,90575 1,90575 
rOP 180,50 256,87 256,87 224,95 187,74 180,50 180,50 180,50 
rOP = 181 – 257 m. V ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany.  

Na areál farmy navazuje plocha navržená pro rozvoj zem�d�lské výroby, p�íp. i pro 
vybudování bioplynové stanice (plocha �. Z16); konkrétní využití plochy (kapacita živo�iš-
né výroby, apod.) není zatím ujasn�no. Pro plochu �. Z16 se vzhledem k jejímu rozsahu sta-
novuje etapizace výstavby – v 1. etap� bude výstavba realizována v severní �ásti plochy, 
v návaznosti na stávající areál farmy, teprve po jejím zastav�ní m�že být realizována výstavba 
v jižní �ásti plochy, p�i�emž v jižní polovin� plochy se nep�ipouští realizace objekt�, m�že 
být využita pouze jako manipula�ní plocha, apod. Výstavba na ploše �. Z16 je dále podmín�-
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na výsadbou ochranné zelen� po obvodu areálu, výška nových staveb nesmí p�esáhnout 
výšku stávajících objekt� p�ilehlého zem�d�lského areálu. 

Farma u zámku – stáj pro skot – 80 VDJ, sklad obilí, budova bývalého lihovaru (bez využi-
tí), �erpací stanice PHM.   

kategorie zví�at skute�ný 
po�et ks 

pr�m�rná 
váha  kg 

po�et standar- 
dizovaných ks 

emisní 
konstanta 

emisní 
�íslo 

krávy bez TPM 80 500 80 0,005 0,4 

 S SV V JV J JZ Z SZ 
K - 30 + 30 + 30 + 3 - 25 - 30 - 30 - 30 
EKn 0,28 0,52 0,52 0,412 0,3 0,28 0,28 0,28 
rOP 60,49 86,09 86,09 75,39 62,92 60,49 60,49 60,49
rOP = 61 – 86 m. V ochranném pásmu se nachází objekt bydlení, který je sou�ástí statku a po 
rekonstrukci bude využíván z�ásti pro kancelá�e a z�ásti pro bydlení.  

Mimo areál farmy v bývalém zámeckém parku jsou dva objekty (d�íve líhn� ku�at) ve 
špatném stavu, nevyužívané, které jsou navrženy k p�estavb� na ubytovací za�ízení – za�í-
zení agroturistiky (plochy �. P11 a P12). 

Vladimír La�	ák (Vl�ice) – celkem obhospoda�uje 27 ha zem�d�lských pozemk�. 12 ks 
skotu je celoro�n� umíst�no na pastvinách. Zám�rem je na míst� bývalé hospodá�ské budovy 
u rodinného domu výstavba nového víceú�elového skladu a otev�eného p�íst�ešku pro skot. 
V územním plánu jsou objekty zahrnuty do plochy smíšených obytných venkovských. 

Miroslav Burda (Vl�ice) – celkem obhospoda�uje 44 ha zem�d�lských pozemk�. U rodinné-
ho domu jsou sklady sena, stroj�, chov 40 ks krav bez tržní produkce mléka je celoro�n�
umíst�n na pastvinách. V územním plánu jsou objekty zahrnuty do plochy smíšených obyt-
ných venkovských. 

Ludvík Schneider (Vojtovice) – celkem obhospoda�uje 57 ha zem�d�lských pozemk�. 
V samostatné stáji má umíst�n chov 12 ks sportovních koní a 25 ks skotu. Zám�rem je chov 
70 ks krav bez tržní produkce mléka, výstavba p�íst�ešku a stáje pro skot. Ochranné pásmo 
nenavrhujeme protože objekty budou umíst�ny v dostate�né vzdálenosti od obytné zóny. 
V územním plánu z�stává areál beze zm�ny. 

Ji�í Kova�ík (Vojtovice) – celkem obhospoda�uje 25 ha zem�d�lských pozemk�. U rodinné-
ho domu má stáj pro 15 ks skotu, skot je ve stáji umíst�n jen v zimním období. Ochranné 
pásmo nenavrhujeme. V územním plánu jsou objekty zahrnuty do plochy smíšených obytných 
venkovských. 
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b) Lesní hospodá�ství  

Lesy v �ešeném území jsou za�azeny do lesní oblasti �. 28 – P�edho�í Hrubého Jeseníku. 
Jsou zastoupeny velkými lesními komplexy, menšími lesními celky, drobnými lesíky v polích 
a b�ehovými porosty podél vodních tok�. 

Lesnatost 

katastrální území vým�ra  
(ha) 

vým�ra lesních             
pozemk� (ha) 

podíl na vým��e 
�ešeného území   

(%) 
Vl�ice u Javorníka 1622 508 31 
Dolní Les 97 - - 
Vojtovice 146 5 3 
celkem  1865 513 28 

V�ková a druhová skladba – jde o r�znov�ké porosty od 1 do 110 let. P�evažujícím porost-
ním typem je smrk (60 – 75 %), vyšší p�ím�sí jsou javor, lípa, jedle, borovice, mod�ín, buk a 
dub, menším procentem jsou zastoupeny habr, jedle, jasan, b�íza, osika, je�áb a olše.  

Lesy �eské republiky s. p. Hradec Králové – Lesní správa Javorník ve Slezsku – mají 
právo hospoda�it na v�tšin� lesních pozemk� v �ešeném území. Lesní hospodá�ský plán 
(LHP) pro lesní hospodá�ský celek Javorník je zpracován s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 
2017. 

Lesy hospodá�ské – lesy podle § 9 zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých zákon� (lesní zákon), v nichž jiný d�ležitý ve�ejný zájem nevyžaduje odlišný zp�-
sob hospoda�ení. Do kategorie les� hospodá�ských jsou za�azeny všechny lesní porosty 
v �ešeném území.

Lesy ochranné ani lesy zvláštního ur�ení v �ešeném území nejsou zastoupeny. 

Obec Vl�ice má ve vlastnictví celkem 2 ha lesních pozemk�. �ást lesních pozemk� je 
v soukromém vlastnictví – jen menší vým�ry. 

Pro lesní pozemky v soukromém vlastnictví jsou zpracovány Osnovy pro hospoda�ení na les-
ních pozemcích s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017.  

c) Pr�myslová výroba, výrobní služby   

V obci nejsou žádné pr�myslové areály, pouze n�kolik menších provozoven drobné vý-
roby – stola�ství ve Vl�icích (zahrnuto do ploch obytných smíšených venkovských SV), au-
toopravna ve Vl�icích a stola�ství a d�evovýroba v Bergov�. Pro rozší�ení areálu v Bergov� je 
vymezena zastavitelná plocha �. Z19. 

Další dv� zastavitelné plochy drobné a �emeslné výroby VD jsou navrženy ve Vl�icích – 
plocha pro vybudování sb�rného dvora (plocha �. Z9) a plocha pro vybudování technického 
zázemí pro údržbu parku (plocha �. Z14). 
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E.2.6 Rekreace, cestovní ruch  

�ešené území je intenzivn� rekrea�n� využíváno, dle Zásad územního rozvoje Olo-
mouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 leží ve vymezeném rekrea�ním celku (RC) Rych-
lebské hory.

Rekrea�ní  celek Rychlebské hory je sou�ástí geomorfologických celk� Rychlebských hor 
a Žulovské pahorkatiny. Zalesn�ná údolí Rychlebských hor s nízkou intenzitou rekrea�ního 
využití mají vysoký rozvojový potenciál. Z p�írodních podmínek je nutno zd�raznit i �isté 
ovzduší a nízkou hustotu osídlení širšího regionu. 

Rekrea�ní  celek Rychlebské hory je nutno vnímat jako specifický RC, s �adou problém�
v hospodá�ských podmínkách území i soudržnosti obyvatel území. Je tvo�en menšími obcemi 
a vykazuje pom�rn� zna�ný pokles po�tu obyvatel jako celek i u naprosté v�tšiny obcí. Inten-
zita nové bytové výstavby je zde nízká.  Oblast leží stranou hlavních rekrea�ních zájm� a má 
p�edpoklady pro rozvoj klidových forem pobytové rekreace. Významné jsou vazby na 
Polsko. Spádovým centrem tohoto krajinného celku je m�sto Javorník.

Podpora a rozvoj cestovního ruchu v tomto území je jedním z p�edpoklad� budoucího eko-
nomického rozvoje, pro posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání je tento roz-
voj nezbytný.  

V obci je k r. 2011 evidováno 47 objekt� užívaných k rekreaci. Ke druhému bydlení, ši-
roce definovanému, které zahrnuje všechny jeho formy, je však využívána zna�ná �ást trvale 
neobydlených byt�, nejen ty, které slouží k rekreaci; mnohé z nich p�itom nejsou vyjmuty 
z bytového fondu. Rozsah druhého bydlení je tedy odhadován celkov� na cca 60 jednotek. 
Ubytovací za�ízení v sou�asné dob� v obci nejsou. V územním plánu p�edpokládáme nár�st 
po�tu objekt� druhého bydlení na cca 70, a to jak zm�nou funk�ního využití stávajících 
objekt� (p�evody na objekty rodinné rekreace), tak i novou výstavbu, zejména na vymezených 
plochách p�estavby – na zborech p�vodní zástavby, p�edevším v západní �ásti Vl�ic a ve Voj-
tovicích. 

     Pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou navrženy dv� plochy rekreace se specific-
kým využitím RX, a to plochy dvou bývalých zem�d�lských objekt� v zámeckém parku, 
které jsou navrženy k p�estavb� na za�ízení agroturistiky (plochy �. P11 a P12). 

Územím obce Vl�ice nejsou vedeny žádné zna�ené turistické trasy, pro cykloturistiku 
jsou v území vedeny dv� cyklistické trasy – �. 6043 Žulová – Javorník – Bílý Potok a �. 
6045 Buková – Hrani�ky – Dolní Fo�t. Nové turistické ani cykloturistické trasy se nenavrhují. 

E.2.7 Systém sídelní zelen�

Nejvýznamn�jším druhem zelen� v �ešeném území jsou lesní masivy, které pokrývají 
tém�� 30 % jeho rozlohy; jsou situovány zejména v západní �ásti �ešeného území, na svazích 
Rychlebských hor. Z krajiná�ského hlediska je významná také doprovodná zele	 vodních 
tok� – zejména Vojtovického potoka, Mlýnského potoka, Studené vody, Vl�ického potoka a 
jejich p�ítok�. Zele� v zastav�né �ásti obce tvo�í p�evážn� soukromé zahrady u obytné zá-
stavby a rekrea�ních objekt�. Významnou plochou ve�ejn� p�ístupné zelen� ve Vl�icích je 
p�edevším zámecký park s rozlohou tém�� 3 ha a s porosty domácích i exotických d�evin. 
Další samostatné plochy ve�ejn� p�ístupné zelen� jsou v centru Vl�ic, parkov� upravené plo-
chy jsou také sou�ástí objekt� a areál� ob�anského vybavení. 
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V územním plánu jsou vyzna�eny �ty�i druhy ploch systému sídelní zelen�, a to:  

a) plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� ZV 
b) plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH 
c) plochy zelen� soukromé a vyhrazené ZS 
d) plochy zelen� se specifickým využitím ZX. 

Navržená koncepce systému sídelní zelen� v �ešeném území respektuje stávající plochy ve-
�ejné zelen� a dopl�uje je n�kolika novými plochami. 

a) Stávající plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele	 jsou respektovány; plocha zá-
meckého parku je za�len�na do lokálního biocentra ÚSES. Navrhuje se nová plocha 
v centrální �ásti obce, v návaznosti na stávající plochu a na zámecký areál (plocha �. Z12). 

b) Plochy ob�anského vybavení – h�bitovy zahrnují plochu stávajícího h�bitova ve Vl�i-
cích; jeho rozší�ení se nenavrhuje. 

c) Plochy zelen� soukromé a vyhrazené zahrnují stávající samostatnou zahradu v lokalit�
Pod H�ibovou. 

d) Plochy zelen� se specifickým využitím jsou navrženy v severní �ásti bývalé osady H�ibo-
vá, a to jako plochy p�estavby s navrženým využitím pro ekologické hospoda�ení, ekolo-
gickou výchovu a výuku, rozvoj a výuku tradi�ních �emesel, ekologické experimentální 
stavebnictví, apod. (plocha �. P1). 

E.2.8 Doprava  

a) Pozemní komunikace a významn�jší obslužná dopravní za�ízení

Výchozí stav dopravy na pozemních komunikacích 

Základní dopravní kostru �ešeného území (komunika�ní systém vyššího dopravního vý-
znamu) p�edstavují v sou�asné dob� silnice I/60 (Jeseník – Javorník – státní hranice), 
III/4537 (Vl�ice – Buková – Bernartice) a III/45313 (Žulová – Skorošice – Vl�ice). 

Význam silnice I/60 lze ozna�it za nadregionální. Komunikace je páte�ním silni�ním tahem 
oblasti Javornicka, kterou od jihu zp�ístup�uje sm�rem od Olomouce a od severu z Polska, 
prost�ednictvím hrani�ního p�echodu Javorník, Bílý Potok – Paczków. Význam ostatních sil-
ni�ních komunikací je lokální, slouží spojení Vl�ic s místními �ástmi a se sousedními obcemi 
nebo zajiš�ují vazby na nad�azené tahy. 

Dopravní zatížení silnice I/60 je nízké, odpovídá z hlediska kvality dopravního provozu 
vyšším stup��m úrovn� kvality dopravy (odhadem stupe� B). Údaje o intenzitách dopravy na 
ostatních silni�ních komunikacích a na síti místních komunikacích nejsou k dispozici. 
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Obr.: Výsledky s�ítání dopravy na silni�ní síti v �ešeném území (rok 2010; �SD �R)) 
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Výsledky s�ítání dopravy na silni�ní síti v �ešeném území (�SD �R) 

Stan. �. Sil. �. Úsek mezi: Rok 
motocykly, 
osobní vozi-

dla a dodávky

t�žká motoro-
vá vozidla – 
nákladní au-
tomobily a 
soupravy

voz./24 hod.

sou�et všech 
mot. vozidel 

a p�ív�s�

rozdíl v % 
proti 

p�edcho-
zímu s�í-

tání 

7-3420 I/60 

Vl�ice, k�iž. 
se sil. III/4537 

– Javorník, 
za�átek zá-

stavby  

1990 1466 139 1605 - 

1995 222 863 1085 -32 

2000 1551 287 1848 +70 

2005 1194 244 1438 -22 

2010 995 75 1070 -25 

7-3426 I/60 

Žulová, k�iž. 
se sil. II/456 – 
Vl�ice, k�iž. 

se sil. III/4537

1990 1466 139 1605 - 

1995 222 863 1085 -32

2000 1551 287 1848 +70

2005 1194 244 1438 -22 

2010 995 75 1070 -25 

Na silni�ní komunikace v �ešeném území navazuje sí� místních a ú�elových komunikací, 
které zajiš�ují obsluhu zástavby, polních a lesních pozemk� a zem�d�lských areál�, které 
nejsou p�ímo obslouženy ze silni�ních pr�tah�. Sí� místních komunikací ve Vl�icích je 
charakteristická neorganizovaným živelným uspo�ádáním vyplývajícím z aktuálních pot�eb 
obce. Z hlediska technického jde o jednopruhové komunikace s nehomogenní ší�kou vozovky 
(nejednozna�nou kategorií). Místní komunikace mají p�edevším obslužný charakter, dle �SN 
73 6110 odpovídající z hlediska urbanisticko – dopravního funk�ní skupin� C (místní 
komunikace III. t�ídy). Ú�elové komunikace zahrnují polní a lesní cesty, dopln�né 
p�íjezdovými komunikacemi k rozptýleným lokalitám zástavby (jde vesm�s o ve�ejn�
p�ístupné ú�elové komunikace) a k zem�d�lským areál�m. V p�ípad� lesních a polních cest 
jde o jednopruhové komunikace s r�znou povrchovou úpravou. Po n�kterých lesních cestách 
jsou vedeny cyklistické zna�ené trasy. 

Infrastrukturu silni�ní dopravy v �ešeném území dále dopl�ují obslužná dopravní za�ízení. 
Všeobecn� se k nim �adí autobusové zastávky, �erpací stanice pohonných hmot, parkovišt�  
a p�ípadn� odpo�ívky. Ve Vl�icích se nachází v sou�asnosti celkem 5 autobusových zastávek 
(viz oddíl f) Ve�ejná doprava a za�ízení ve�ejné dopravy) a rozptýlené parkovací plochy situ-
ované p�edevším v centru obce. Jiná za�ízení silni�ní dopravy se v �ešeném území nenacháze-
jí. 

  Základní koncepce �ešení dopravy na pozemních komunikacích 

Dopravní koncepce Územního plánu Vl�ice vychází z nad�azených rozvojových dokumen-
t� – z Politiky územního rozvoje �R 2008 (PÚR �R 2008), z Dopravní politiky �eské repub-
liky pro léta 2005 – 2013 a ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) ve 
zn�ní Aktualizace �. 1. V územním plánu je v souladu s nad�azenými dokumentacemi navrže-
na p�eložka silnice I/60 Lipová-lázn� – Javorník. Jde o zám�r nadregionálního významu, 
jehož smyslem je v �ešeném území vytvo�it podmínky pro plynulejší a bezpe�n�jší p�evád�ní 
tranzitní dopravy mimo zastav�ná území obcí a pro zkvalitn�ní dopravních vazeb v oblasti 
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�esko-polského p�íhrani�í. P�eložka silnice I/60 je zárove� ve�ejn� prosp�šnou stavbou, v 
ZÚR OK vedenou pod ozna�ením D07 (I/60 Lipová-lázn� – Javorník, p�eložky a obchvat). V 
územním plánu je zám�r up�esn�n a je pro n�j vymezena zastavitelná plocha dopravní infra-
struktury – silni�ní DS (plocha �. Z3). Plocha Z3 je vymezena jako koridor o ší�ce 100 m (50 
m od osy komunikace na ob� strany), a to v celé její délce; zahrnuje i v�tve budoucích k�ižo-
vatek se stávající trasou I/60 – technické �ešení k�ižovatek není v územním plánu �ešeno, stej-
n� jako technické �ešení p�eložky (návrh most�). V této vymezené zastavitelné ploše jsou 
možné sm�rové odchylky  trasy p�eložky, úpravy a p�eložky ostatní komunika�ní sít� i úpravy 
a p�eložky tras sítí technické infrastruktury. P�i realizaci p�eložky je nutno zachovat dopravní 
p�ístup k zem�d�lským a lesním pozemk�m, tzn. k�ížení nebo napojení  ú�elových komunika-
cí a pr�chodnost pro regionální biokoridor ÚSES �. 825 a pro lokální biokoridor L8. 

Ostatní silni�ní sí� v �ešeném území je považována za stabilizovanou, p�edpokládají se 
pouze úpravy zlepšující její parametry  a b�žná údržba. 

Dopravní systém nižšího významu (místní a ú�elové nebo ve�ejn� p�ístupné komunikace), 
z jehož tras je obsluhována v�tšina �ešeného území, je pro stávající rozsah zástavby v obci 
dostate�ný. Nové úseky místních komunikací jsou navrženy pouze ve vztahu ke stávajícím 
nebo navrženým plošn� významn�jším zastavitelným plochám, jejichž dopravní obsluha je 
obtížn� �ešitelná ze stávajících úsek� komunikací. V územním plánu jsou tedy navrženy pou-
ze dva nové úseky místních komunikací: 

-  návrh místní komunikace vedené od stávající silnice I/60 podél severního okraje zá-
stavby ve Vl�icích pro zajišt�ní dopravní obsluhy navržených zastavitelných ploch 
smíšených obytných venkovských Z6 a Z7; komunikaci je doporu�eno �ešit jako 
obousm�rnou jednopruhovou s výhybnami 

-  návrh místní komunikace zp�ístup�ující zámecký park ve Vl�icích a p�ilehlé rozvo-
jové plochy; komunikaci je doporu�eno �ešit jako obousm�rnou jednopruhovou s 
výhybnami. 

 Dále jsou navrženy úpravy a rozší�ení sít� ú�elových komunikací pro zajišt�ní dopravní 
obsluhy zem�d�lských a lesních pozemk� dle komplexních pozemkových úprav. 

     Dopravní obsluha ostatních zastavitelných ploch bude �ešena ze stávajícího komunika�ní-
ho systému. V celém �ešeném území, a to i mimo zastavitelné plochy nebo zastav�ná území, 
je tedy p�ípustné realizovat nové místní, ve�ejn� p�ístupné nebo i ostatní ú�elové komunikace 
a zlepšovat technické parametry stávající komunika�ní sít�. V p�ípad� ú�elových komunikací 
jde zejména o polní cesty navržené v rámci komplexních pozemkových úprav, jejichž úseky 
jsou vyzna�eny v grafické �ásti. V p�ípad� úprav technických parametr� komunikací jde o 
jejich lokální úpravy (nap�. díl�í úpravy k�ižovatek spo�ívající v uvoln�ní rozhledových polí 
nebo ve zlepšení pr�jezdnosti úpravou polom�r� obrub k�ižovatek, ší�kové homogenizace 
jednotlivých úsek�, dopln�ní výhyben a obratiš�, úpravy komunika�ních prostor� pro vyme-
zení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodník� nebo stezek 
pro cyklisty nebo úpravy za�ízení ve�ejné hromadné dopravy), které vzhledem k omezené 
rozlišovací schopnosti územního plánu nelze zobrazit v grafické �ásti. P�i realizaci výše uve-
dených úprav a nových místních nebo ve�ejn� p�ístupných ú�elových komunikací je nutno 
respektovat zejména p�íslušné dopravní právní p�edpisy a oborové normy a vedení sítí tech-
nické infrastruktury. Ostatní zásady, které je nutno respektovat, jsou uvedeny v textové �ásti 
I.A., kapitole D.1.1 Doprava silni�ní.  
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     Dopravní prognóza intenzit silni�ní dopravy 

Pro výchozí zatížení silni�ní sít� z r. 2010 je v územním plánu provedena orienta�ní pro-
gnóza k r. 2025 (st�edn�dobý �asový horizont) a k r. 2035 (dlouhodobý �asový horizont), za-
ložená na výpo�tových mechanismech TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních ko-
munikacích. Prognóza však nezahrnuje výsledný stav po dobudování kompletní p�eložky sil-
nice I/60 (není k dispozici vhodný model IAD). 

Výhledové dopravní zatížení na silni�ní síti bez vlivu realizace silni�ních p�eložek 

Stan. �. Sil. �. Úsek mezi: Rok 

motocykly, 
osobní 

vozidla a 
dodávky

t�žká 
motorová 
vozidla – 
nákladní 

automobily a 
soupravy

voz./24 hod.

sou�et všech 
mot. vozidel 

a p�ív�s�

rozdíl v % 
proti 

p�edchozím
u období 

7-3420 I/60 

Vl�ice, k�iž. 
se sil. III/4537 

– Javorník, 
za�átek zá-

stavby 

2010 995 75 1070 

2025 1304 80 1384 + 29,4 

2035 1493 83 1576 + 17,9 

7-3426 I/60 

Žulová, k�iž. 
se sil. II/456 – 
Vl�ice, k�iž. 

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 z�ejmé, že v 
oblasti Vl�ic je intenzita dopravy na silnici I/60 dlouhodob� stabilizovaná v rozp�tí cca 1000 
– 2000 voz/24hod. Tyto hodnoty lze obecn� na silnicích I. t�ídy považovat za nižší (výkyvy 
zatížení v letech 1995 – 2005 mohly být zp�sobeny hospodá�skou situací v regionu poklesu, 
v r. 2010 pak i s p�isp�ním zm�ny metodiky s�ítání dopravy). Dosažení limitních intenzit pro-
vozu (kapacity komunikací nebo dosažení limitních úrovní kvality dopravy), které by vyvola-
ly nutnost dalších úprav komunika�ní sít�, se ve st�edn�dobém (rok 2025) ani dlouhodobém 
�asovém horizontu (rok 2035) neo�ekává (viz následující tabulku). 

Orienta�ní rozp�tí úrov	ových intenzit k p�edb�žnému stanovení návrhové kategorie 
silnic, rychlostních silnic a místních sb�rných komunikací  

Typ komunikace 
Návrhová       
kategorie 

Rozp�tí úrov�ových intenzit pro poža-
dovaný stupe� úrovn� kvality dopravy 

(voz./24hod.) 

Požadovaný                
stupe� úrovn�

kvality dopravy 
silnice I. t�ídy S 9,5 8000 14000 C - D 

silnice III. t�ídy 
S 7,5 8000 13000 E 
S 6,5 1000 4000 E 

Výstavba p�eložky silnice I/60 má tak své opodstatn�ní p�edevším ve zkvalitn�ní význam-
ného dopravního tahu v p�íhrani�ním regionu a po jeho zprovozn�ní lze o�ekávat výrazné 
snížení intenzit dopravy v centru obce. Takto provedený rozbor, založený pouze na r�stových 
koeficientech, však poskytuje pouze zkreslené údaje (neuvažuje nap�. s p�ípadnou zm�nou 
dopravních vazeb apod.) a poskytuje hrubou p�edstavu o dopravních tocích v �ešeném území. 
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d) Provoz chodc� a cyklist�

Infrastruktura p�ší a cyklistické dopravy je ve Vl�icích zastoupena komunikacemi 
s vylou�eným provozem motorové dopravy (nap�. stezky pro chodce) a chodníky podél ko-
munikací.  

Bezkolizní provoz chodc� je v centrální �ásti obce zajišt�n prost�ednictvím chodník� vy-
budovaných podél silnice I/60. V ostatních �ástech obce chodci využívají prostory místních 
nebo silni�ních komunikací (krajnice), avšak vzhledem k nízkým intenzitám dopravy je tento 
stav považován za vyhovující. Dopravní �ešení územního plánu obecn� navrhuje pro bezko-
lizní pohyb chodc� preferovat odd�lení dopravy chodc� od dopravy vozidlové a prosazovat 
opat�ení pro zvýšení bezpe�nosti tohoto druhu dopravy. Nové chodníky (které jsou územním 
plánem považovány za sou�ást prostor� komunikací) nebo stezky pro chodce je tedy p�ípust-
né realizovat dle místní pot�eby, a to i v úsecích s nízkým provozem a zejména v p�ípadech, 
kdy to místní podmínky vyžadují (nap�. nep�ehledné úseky nebo úseky se zvýšeným pohybem 
chodc�).  

Cyklisté v �ešeném území využívají pro b�žný provoz p�edevším stávající sí� silnic a 
místních komunikací. Na silnici I/60 nejsou intenzity provozu cyklist� vysoké, dle s�ítání 
dopravy provedeného �SD �R v r. 2010 jde o pr�m�rnou hodnotu cca 68 cyklist�/24 hod. Na 
ostatních silni�ních komunikacích a na síti místních nebo ú�elových komunikací nebylo s�í-
tání cyklist� provád�no. Samostatné komunikace pro cyklisty nejsou v �ešeném území vybu-
dovány. Rekrea�nímu provozu slouží zna�ené cykloturistické trasy, které jsou vedeny po stá-
vajících komunikacích (viz p�ehled). 

P�ehled zna�ených cykloturistických tras na území Vl�ic 

ev. �íslo / 
ozn. 

pr�b�h trasy pozn.: 

6043 Žulová – Javorník – Bílý Potok 
vedena po silnici III/45313 od Skorošic, severním 
sm�rem po ú�elových komunikacích na Uhelnou         
a Javorník 

6045 Buková – Hrani�ky – Dolní Fo�t   

vedena od Bukové (trasy �. 6042) po silnicích 
III/4537, I/60 a III/45313 do Vojtovic a dále            
p�es Hrani�ky severovýchodním sm�rem                       
do Uhelné a Dolního Fo�tu 

Infrastruktura cyklistické dopravy je v �ešeném území považována za stabilizovanou, 
vzhledem k nízkým intenzitám silni�ního provozu na silni�ních pr�tazích není nutno navrho-
vat opat�ení k segregaci silni�ní a cyklistické dopravy. Zám�ry podporující rozvoj cyklistické 
dopravy je p�ípustné realizovat za p�edpokladu dodržení stejných zásad jako pro upravování 
technických parametr� komunikací (viz textovou �ást I.A., kapitolu D.1.1 Doprava silni�ní). 
Jde nap�. o vybudování stezek pro cyklisty v zastav�ném území i mimo n� nebo vymezení 
cykloturistických tras ve stopách stávajících komunikací.  

e) Statická doprava – parkování a odstavování vozidel 

Odstavování a garážování osobních automobil� obyvatel rodinných dom� se p�edpo-
kládá na vlastních pozemcích, odstavování a garážování nákladních automobil� ve výrobních 
a podnikatelských areálech.  

Pro ur�ování pot�eb statické dopravy je rozhodujícím parametrem dosažitelný stupe� au-
tomobilizace. Stupe� automobilizace je pro územním plán stanoven v hodnot�  
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1 : 2,5; jeho dosažení lze v podmínkách regionu p�edpokládat k záv�ru spíše dlouhodobého 
�asového horizontu (rok 2035). Podrobnost územního plánu však neumož�uje detailní rozli-
šení pot�eb jednotlivých objekt� bytových dom�, ob�anské vybavenosti, sportoviš� nebo ji-
ných za�ízení. Z tohoto d�vodu je p�ípustné realizovat parkovací a odstavné kapacity dle po-
t�eby, a to bez p�esného vymezení v grafické �ásti územního plánu jako sou�ást jednotlivých 
funk�ních ploch a v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

f) Ve�ejná doprava a za�ízení ve�ejné dopravy 

Základ ve�ejné dopravy v �ešeném území tvo�í p�edevším autobusová hromadná dopra-
va osob. Pro její zajišt�ní se v obci nachází celkem p�t autobusových zastávek. Jejich dostup-
nost je v centrální �ásti obce dostate�ná, mimo standardní dostupovou vzdálenost (cca 500 m, 
cca 7 – 8 min. ch�ze b�žnou rychlostí) se nacházejí n�které lokality situované mimo souvislou 
zástavbu – nap�. oblast kolem Dolnoleského rybníka, východní �ást Vojtovic nebo lokalita 
Bergov. 

Stávající stav infrastruktury ve�ejné dopravy v území je považován za dostate�ný za pod-
mínky, že nebudou rušena stávající za�ízení ve�ejné dopravy. Komunika�ní sí� v oblastech, 
které se nacházejí mimo dostupovou vzdálenost, neumož�uje provoz pravidelné konven�ní 
autobusové dopravy a s ohledem na nízký po�et vyjížd�jících obyvatel (dle SLBD z r. 2001 
pouze do cca 14 %) není ani další rozvoj infrastruktury ve�ejné dopravy v t�chto lokalitách 
navrhován. 

Dopln�ní vybavení u stávajících zastávek (p�íst�ešky, zastávkové pruhy) bude �ešeno sa-
mostatnou dokumentací, a to p�ednostn� v plochách dopravních.  

Provoz ve�ejné dopravy je za�azen do integrovaného dopravního systému Olomouckého 
kraje (IDSOK). 

g) Ostatní druhy dopravy 

Pro pot�eby územního plánu se ostatními druhy dopravy rozumí doprava letecká, vodní a 
ostatní za�ízení dopravy (nap�. hippotrasy). Za�ízení letecké ani vodní dopravy se v �ešeném 
území nenacházejí.  

Pro realizaci hippotras nebo hippostezek Územní plán Vl�ice nenavrhuje žádné konkrétní 
zám�ry. Jejich realizace je, vzhledem k jejich p�írodnímu charakteru (zpravidla nejsou vyme-
zovány stavebními úpravami), p�ipušt�na ve všech funk�ních plochách dle územn� – technic-
kých podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití.  

h) Ochranná dopravní pásma, ochrana p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 

V �ešeném území je nutno respektovat: 

silni�ní ochranná pásma: 

- k ochran� silnic I. a III. t�íd bude mimo souvisle zastav�né území respektováno silni�ní 
ochranné pásmo podle zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, které je vymezeno prostorem ohrani�eným svislými plochami ve-
denými do výšky 50 m ve vzdálenosti: 
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-  50 m od osy vozovky pro silnice I. t�ídy (silnice I/60) 
- 15 m od osy vozovky pro silnice III. t�ídy (silnice III/4537, III/45313) 

rozhledová pole k�ižovatek: 

- na k�ižovatkách budou respektována rozhledová pole stanovená alespo� v minimálních 
hodnotách dle �SN 73 6102 

podmínky pro ochranu p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací: 

- negativní ú�inky hluku jsou v �ešeném území kvantifikovány z p�edpokládaného provo-
zu b�žné silni�ní dopravy pro venkovní prostor, a to v zastav�ném území. Výpo�ty hlu-
kových imisí jsou provedeny pouze v okolí silnice I/60 pro známé intenzity dopravy vy-
cházející z celostátního s�ítání dopravy z roku 2010 a pro r. 2025 a 2035 dle Novely 
metodiky pro výpo�et hluku silni�ní dopravy. Orienta�ní výpo�et je proveden bez zapo-
�ítání vlivu nové výstavby a vlivu navržených dopravních prvk� na silni�ní síti. Vzhle-
dem k nehomogenním podmínkám v okolí pr�tahu je uvažováno s odrazivým i pohlti-
vým terénem. 

Hluk ve venkovním prostoru pro území podél silnice I/60 

Typ  
terénu 

Výpo�tový 
rok 

LAeq (do) pro den / noc ve vzdálenosti od zdroje 
hluku: 

LAeq (p�íp.) 
dB (A) 
den/noc 

s korekcemi dle 
na�. vlády �. 
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 výpo�tu nejsou 
uplatn�ny další korekce, sklon vozovky mezi cca 3 – 4 %) 

Vypo�tená intenzita hluku na pr�tahu silnice I/60 podává p�edb�žnou hrubou p�edstavu o 
jeho p�sobení v okolí komunikace. Z provedených výpo�t� vyplývá, že k p�ekra�ování nyní 
platných hygienických limit� nedochází ani v bezprost�edním okolí komunikace (a to ani pro 
nejvyšší zatížení z r. 2000). Vzhledem k p�edpokladu, že silnice I/60 p�evádí nejvyšší 
dopravní zatížení v území, není nutno uplat�ovat žádné podmínky doložení spln�ní 
hygienických hlukových limit� p�i situování budov vyžadujících ochranu z hlediska 
hygienického (p�sobení hluku) v blízkosti silni�ních komunikací. 
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E.2.9 Vodní hospodá�ství

a) Zásobování pitnou vodou 

Ve Vl�icích a v Bergov� je od roku 1998 vybudovaný ve�ejný vodovod, který je v majet-
ku obce.  

Zdrojem vody pro vodovod jsou dva vrty V1 a V2 situované v západní �ásti Vl�ic. Ma-
ximální vydatnost zdroj� je 0,7 l/s (z toho V1 0,42 l/s a V2 0,28 l/s). Vrty jsou vystrojeny 
�erpadly, která �erpají vodu do vodojemu Vl�ice 2 x 50 m3 (437,00 – 434,25 m n.m.). Z vo-
dojemu je voda gravita�n� dopravena do rozvodné sít� obce. Vydatnost vodních zdroj� je pro 
obec Vl�ice nedostate�ná. Dle souhrnné technické zprávy z ledna 1997 je nižší vydatnost 
zdroj� vynahrazena v�tším objemem akumulace, který pokrývá 130 % denní pot�eby pitné 
vody v obci. 

Vodovodní sí� je rozd�lena do t�í tlakových pásem. Horní tlakové pásmo je pod vlivem 
vodojemu Vl�ice 2 x 50 m3, ve st�edním a dolním tlakovém pásmu je tlak regulován pomocí 
reduk�ních ventil� umístn�ných na �adu DN 100. Rozvodná vodovodní sí� je provedena z 
materiálu PVC a rPE DN 50 – DN 100 v celkové délce cca 5 km. V sou�asné dob� je na vo-
dovod napojeno cca 75 % obyvatel. 

Vojtovice a Dolní Les jsou zásobeny pitnou vodou z individuálních zdroj�.

Vodní zdroje obce Vl�ice (V1 a V2) mají stanovená ochranná pásma I. a II. stupn� dle 
rozhodnutí OÚ Jeseník dne 12.2.2002, �.j. 5390/2001.2002/RŽP/R-35/Vo-231/2. 

Vodní zdroje zem�d�lského areálu (2a, 2b a 2c) mají stanovená ochranná pásma I. a 
II. stupn� dle rozhodnutí ONV Šumperk ze dne 29.5.1989, �.j. Voda 312/R-255/89-Sa-235+. 

Vodní zdroj bytového domu má stanovená ochranná pásma I. a II. stupn� dle rozhod-
nutí ONV Šumperk ze dne 1.12.1989, �.j. Voda 2386/R-522/89-Sa-235. 

Výpo�et pot�eby vody k r. 2025 je proveden podle Sm�rnice �. 9 z roku 1973. Údaje o 
spot�eb� vody obyvatel jsou p�evzaty z Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací Olomouckého 
kraje (PRVKOK). 

bytový fond – trvale bydlí-
cích napojených na vodo-
vod     

370 obyv x 100 l/os/den = 37 000 l/os/den = 37,00 m3/den

vybavenost základní  370 obyv  x  20 l/os/den =   7 400 l/os/den =   7,40 m3/den

obyvatelstvo
Qp = 37,00 + 7,40 
Qp = 44,40 m3/den = 0,51 l/s 

Qm = Qp x kd     kd = 1,5 
Qm = 66,60 m3/den = 0,77 l/s 

Územní plán p�edpokládá pot�ebu vody obyvatel napojených na ve�ejný vodovod (k. ú. 
Vl�ice u Javorníka a místní �ást Bergov) ve výši Qm = 66,60 m3/den, tj. 0,77 l/s. 
Z orienta�ního výpo�tu vyplývá, že stávající akumulace pitné vody vodojem Vl�ice 2 x 50 m3

pokryje 100% denní pot�ebu pitné vody. Dle �SN 73 6650 se má využitelný objem vodojem�
rovnat 60% maximální denní pot�eby, stávající akumulace pitné vody je tedy dosta�ující. Dále 
z orienta�ního výpo�tu vyplývá, že stávající zdroje pitné vody s maximální vydatností 0,7 l/s
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jsou nedosta�ující, proto bude pot�eba vybudovat nový vrt o minimální vydatnosti 0,1 l/s pro 
pokrytí pot�eb pitné vody. 

Z d�vodu možné snížené kvality pitné vody z individuálních zdroj� pitné vody je v územ-
ním plánu navrženo napojit co nejvíc staveb na stávající vodovodní sí�, a tu rozší�it o další 
vodovodní �ady DN 50 až DN 100 v délce cca 2,5 km pro zásobování zastavitelných ploch. 
Navržené �ady DN 80 až DN 100 budou rovn�ž plnit funkci vodovodu požárního. Samostatné 
v�tve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrant� do 200 m, mohou mít profil DN 50. 

V centru obce je na navrženém �adu DN 100 nezbytné osadit reduk�ní ventil z d�vodu za-
jišt�ní tlaku vody pro realizované rodinné domy v souladu s požadavky zákona �. 274/2001 
Sb., a provád�cí vyhlášky �. 428/2001 Sb. Nov� navržený reduk�ní ventil by m�l být osazen 
na stejnou kótu a se�ízen na stejné hodnoty jako stávající reduk�ní ventil osazený na �adu DN 
100 poblíž zámku, z d�vodu možného zokruhování sít�. Pro stávající a navržené zastavitelné 
plochy nacházející se nad vodojemem Vl�ice 2 x 50 m3 bude pot�eba pitnou vodu p�e�erpat 
p�es ATS. 

Do doby, než bude navržený vodovod vybudován, bude zajišt�no zásobení pitnou vodou 
individuáln� (ze studní), stejn� jako zásobování ploch stávajících a navržených, které jsou 
mimo dosah vodovodních �ad� pitné vody. 

Dle PRVKOK a ÚAP ORP Jeseník je v jihovýchodní �ásti k. ú. Vl�ice u Javorníka navr-
žen vodní zdroj a vodovodní �ad pro obec Bernartice. Dle sd�lení obce Bernartice a dle 
zpracovaného projektu Bernartice – vodovodní p�ivad�� od Bergova (AgPOL s.r.o., zá�í 
2011) jsou vodní zdroje HV101 – HV103 a vodojem 2 x 25 m3 pro obec Bernartice navrženy 
v k. ú. Vl�ice v místní �ásti Bergov. Z vodojemu do obce Bernartice je navržen vodovodní �ad 
DN 100 v  délce cca 2,7 km na území obce Vl�ice. 

Ve výkrese �. 4. Výkres vodního hospodá�ství jsou vyzna�eny trasy navrhovaných vodo-
vodních �ad�. Jejich polohu a dimenze je nutno považovat za orienta�ní a up�esnit je podrob-
n�jší projektovou dokumentací. 

Navrhovaná výstavba ve�ejného vodovodu ve Vl�icích je v zásad� v souladu s Plánem 
rozvoje vodovod� a kanalizací území Olomouckého kraje (PRVKOK) a se Zásadami územní-
ho rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). Rozdíl mezi PRVKOK a Územním plánem Vl�ice 
je jednak u návrhu vodních zdroj� a akumulace pro obce Bernartice (PRVKOK uvažuje pouze 
s vodním zdrojem a v jiné lokalit�), jednak v návrhu akumulace pro Vl�ice (PRVKOK navr-
huje vybudovat v�tší akumulaci, nejspíš z d�vodu, že v PRVKOK je uvedena chybná velikost 
stávající akumulace, a to 2 x 30 m3 místo 2 x 50 m3). 

b) Likvidace odpadních vod 

V obci Vl�ice není vybudována kanalizace, likvidace splaškových odpadních vod z jed-
notlivých objekt� obytné zástavby probíhá lokáln� p�ímo u zdroje. Splaškové odpadní vody 
se p�evážn� akumulují v žumpách a domovních �OV. Ty mají p�epady zaúst�ny do povrcho-
vých p�íkop�, p�ípadn� trativod�, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do 
recipient�. 

V zastav�ných �ástech obce se nachází n�kolik stok deš�ové kanalizace, které jsou vyúst�-
ny do Mlýnského potoka. V nezastav�ných �ástech �ešeného území jsou vybudovány systémy 
meliora�ních p�íkop� a propustk� v celkové délce cca 3,5 km, kterými jsou odvád�ny deš�ové 
vody do recipient�. 
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Územní plán navrhuje ve Vl�icích a v místní �ásti Bergov vybudovat stoky splaškové 
kanalizace v celkové délce cca 6 km se zakon�ením na dvou samostatných �istírnách od-
padních vod. Kapacita �OV ve východní �ásti k. ú. Vl�ice u Javorníka je navržena 350 EO, 
kapacita �OV v místní �ásti Bergov 50 EO. Pásma ochrany prost�edí jsou vymezena v soula-
du s TNV 75 6011 „Ochrana prost�edí kolem kanaliza�ních za�ízení“. U �OV ve východní 
�ásti Vl�ic je navrženo 25 m od areálu �OV za p�edpokladu, že �OV bude krytá a bez vlast-
ního kalového hospodá�ství a u �OV v místní �ásti Bergov  20 m od areálu �OV za p�edpo-
kladu, že �OV bude zakrytá, bez odv�trávání. 

Ve Vojtovicích, v Dolním Lese a v objektech mimo dosah navržené kanalizace je navržena 
likvidace odpadních vod individuální v žumpách s vyvážením odpadu �i v domovních �OV 
s vyúst�ním do vhodného recipientu. 

Ve výkrese �. 4. Výkres vodního hospodá�ství jsou vyzna�eny trasy navrhovaných kanali-
za�ních stok. Jejich poloha bude up�esn�na podrobn�jší projektovou dokumentací. 

Deš�ové vody ze zahrad a dvor� se doporu�uje vhodnými terénními úpravami (miskovitý 
tvar zahrad, reten�ní nádrže, rybníky, vsakovací za�ízení) v maximální mí�e zadržet v území a 
dále využívat jako vody užitkové (zalévání zahrad, p�íp. WC) a tím omezit jejich rychlý odtok 
z území. P�ebyte�né srážkové vody je navrženo odvád�t povrchov� m�lkými zatravn�nými 
p�íkopy, p�íp. trativody do recipientu. Deš�ové vody z rozsáhlejších zastavitelných ploch od-
vád�t deš�ovou kanalizací do vhodného recipientu. 

Navržená výstavba ve�ejné splaškové kanalizace ve Vl�icích je v zásad� v souladu 
s s Plánem rozvoje vodovod� a kanalizací území Olomouckého kraje (PRVKOK) a se Zása-
dami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). Dle PRVKOK a ÚAP ORP Jeseník 
je navržena splašková kanalizace se zakon�ením na �OV i ve Vojtovicích. Ve výhledu do 
roku 2025 má v k. ú. Vojtovice žít 20 – 25 obyvatel, proto územní plán ve Vojtovicích 
s výstavbou �OV neuvažuje a po�ítá i nadále s individuálním �išt�ním odpadních vod 
v žumpách s vyvážením odpadu �i v domovních �OV s vyúst�ním do vhodného recipientu. 
Výstavba kanalizace a centrální �OV je nereálná z d�vodu vysokých po�izovacích náklad�. 

c) Odtokové pom�ry, vodní toky a plochy 

P�evážná �ást území spadá do �HP 2-04-04-026 – povodí Vojtovického potoka. Severo-
západní �ást území spadá do �HP 2-04-04-028 – povodí Vl�ického potoka, západní �ást 
území spadá do �HP 2-04-04-027 – povodí Lánského potoka.

Studená voda pramení v západní �ásti k. ú. Vl�ice u Javorníka na úpatí Vápeného vrchu a 
protéká st�edem zastav�ného území Vl�ic. Pravob�ežním p�ítokem Studené vody na území 
Vl�ic je Mlýnský potok, který propojuje Vojtovický potok a Studenou vodu. Jižní a východní 
okrajovou �ásti �ešeného území protéká Vojtovický potok, který pramení 
v k. ú. Nové Vilémovice na úpatí Hrani�ního vrchu. V západní �ásti území na úpatí vrchu Su�
pramení Vl�ický potok, který protéká nezastav�nou severozápadní �ástí �ešeného území. 

Správcem Vl�ického potoka, jeho bezejmenných p�ítok�, Vojtovického potoka od k�ížení 
se silnicí I/60 a jeho bezejmenných p�ítok� vlévajících se do n�j za tímto k�ížením je Povodí 
Odry, s.p. Správcem Vojtovického potoka od pramene po k�ížení se silnicí I/60, jeho beze-
jmenných p�ítok� po toto k�ížení, Studené vody a jejích bezejmenných p�ítok� jsou Lesy �R, 
s.p. Mlýnský potok a bezejmenný levob�ežní p�ítok Studené vody, na kterém se nachází Dol-
noleský rybník, jsou ve správ� obce.
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Do �ešeného území nezasahují žádná stanovená záplavová území ani aktivní zóny zá-
plavových území.

Na území obce Vl�ice jsou dv� významn�jší vodní plochy – rybníky, které mají krajin-
notvorný význam. První se nachází v k. ú. Dolní Les a nazývá se Dolnoleský rybník. Územ-
ním plánem je navržena revitalizace Dolnoleského rybníka. Druhý rybník se nachází v k. 
ú. Vl�ice u Javorníka v zámeckém areálu.  

Na základ� zpracovaných Komplexních pozemkových úprav je navrženo vybudování 
sedmi nových vodních ploch v povodí Vojtovického potoka, Mlýnského potoka a Studené 
vody; navržené vodní plochy budou mít krajinotvorný význam. 

V souvislosti s návrhem obnovy malé vodní elektrárny v Bergov� je navržena revitalizace 
náhonu Mlýnského potoka, který protéká západn� od Bergova. P�i realizaci p�eložky silnice 
I/60 je t�eba dbát na to, aby nedošlo k porušení pr�toku Mlýnského potoka a jeho náhonu a 
k poškození vyrovnávací jímky na náhonu (parc. �. 1831/2, k.ú. Vl�ice u Javorníka). 

Pro zachycení p�ívalových vod ze zem�d�lských pozemk� ve st�ední zastav�né �ásti Vl�ic 
územní plán navrhuje nad plochou Z6 vybudovat záchytný odvod	ovací p�íkop v celkové 
délce cca 0,7 km, zaúst�ný do deš�ové kanalizace, kterou budou p�ebyte�né deš�ové vody 
svedeny do Studené vody. 

Typ vody pro vodní toky nacházející se na území obce Vl�ice dle na�ízení vlády 
�. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci druh� ryb a 
dalších vodních živo�ich� a o zjiš�ování hodnocení stavu jakosti t�chto vod, ve zn�ní na�ízení 
�. 169/2006 Sb. není stanoven.

Povrchové vody v obci spadají do vodních útvar� s pracovním �íslem 108 (Vojtovický po-
tok po státní hranici) a 109 (Lánský potok po státní hranici) a jsou dle Plánu oblasti povodí 
Odry potencionáln� rizikové, p�írodní vodní útvary.  

Podzemní vody spadají do vodního útvaru 64312 (Krystalinikum severní �ásti Východ-
ních Sudet – SZ �ást), který je z hlediska kvantitativního a chemického dle Plánu oblasti po-
vodí Odry hodnocen jako nerizikový vodní útvar. 

Podle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, jsou správci vodních tok� p�i výkonu správy oprávn�ni, pokud je to nezbytn� nutné, 
užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u ostatních vodních tok� nejvýše v 
ší�ce do 6 m od b�ehové hrany, za ú�elem údržby vodního toku. 

E.2.10 Energetika                 

a) Zásobování elektrickou energií 

Výroba elektrické energie – podle vyhledáva�e licencí pro výrobu elektrické energie 
Energetického regula�ního ú�adu (ERÚ) se na území obce Vl�ice nachází jedna slune�ní 
(fotovoltaická) elektrárna s výkonem 160 kW, provozovaná spole�ností Moravia Solar 
spol.  s r.o. 

V územním plánu se uvažuje s obnovou malých vodních elektráren (MVE) ve Vl�icích 
(MVE 1, p.�. 208) a v Bergov� (MVE 2, p.�. 190). Dále se p�edpokládá rozší�ení malých fo-
tovoltaických elektráren s výkonem 3 – 5 kW, instalovaných na objektech RD, p�íp. vybave-
nosti, pokud cena této energie bude dále výrazn� dotována.   
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Nad�azená soustava VVN – územím obce Vl�ice vedení nad�azené soustavy  VVN – 400, 
220 a 110 kV neprocházejí a s výstavbou vedení t�chto kategorií se na území obce Vl�ice 
neuvažuje. 

Distribu�ní soustava VN – obec Vl�ice je zásobována elektrickou energií z rozvodné sou-
stavy 22 kV, odbo�kami z hlavní linky VN 73, napájené z transforma�ní stanice 110/22 kV 
�eská Ves, která je na území obce Vl�ice propojena s vedením VN 72 vyvedeným z téže 
transforma�ní stanice. Páte�ní vedení VN 73 je provedeno jako nadzemní na betonových pod-
p�rných bodech, v dimenzi 3 x 120 AlFe.  

Distribu�ní soustavu VN dále tvo�í 9 distribu�ních trafostanic – DTS 22/0,4 kV s celko-
vým výkonem 1 480 kVA, napojených p�ípojkami z hlavní linky VN 73, z toho do sít� NN 
dodává 6 trafostanic výkon 730 kVA, ostatní distribu�ní trafostanice jsou odb�ratelské. P�es 
DTS JE_9184 je vyveden výkon slune�ní elektrárny do sít� VN – 22 kV.  

P�ípojky VN k jednotlivým DTS jsou provedeny vodi�i AlFe s r�znými pr��ezy, DTS 
JE_0501 je napojena zemním kabelem. Technický stav za�ízení VN – 22 kV v�etn� trafosta-
nic je p�evážn� dobrý, dimenze hlavního napájecího vedení 3 x 120 AlFe je dostate�ná.   

P�ehled distribu�ních trafostanic (DTS) je uveden v následující tabulce: 
    ����
�íslo DTS 
podle �EZ 

Název umíst�ní trafostanice  Typ DTS  Výkon DTS      
(kVA) 

DTS JE_0155    Vl�ice – Vojtovice dvousloupová 100

DTS JE_0156    Vl�ice – Bergov dvousloupová 100

DTS JE_0157    Vl�ice – Dolní dvousloupová 160

DTS JE_0158    Vl�ice – U Obecního ú�adu ocelová p�íhradová 160

DTS JE_0159    Vl�ice – Horní ocelová p�íhradová 160

DTS JE_0501    Vl�ice – Dolní les jednosloupová 50

DTS JE_9182    Vl�ice – ZD Rychleby �ty�sloupová 100

DTS JE_9183    Vl�ice – ZD Rychleby - sýpka dvousloupová 400

DTS  JE_9184    Vl�ice – FVE Moravia Solar betonová kompaktní 250
������������������������������

Bilance p�íkonu a transforma�ního výkonu 

Vzhledem k tomu, že se s plošnou plynofikací obce Vl�ice do r. 2025 neuvažuje, p�edpo-
kládá se, že elektrickým vytáp�ním bude vybaveno cca 15 % byt� a �ást objekt� druhého byd-
lení (stupe� elektrizace C), u ostatních byt� se uvažuje se stupn�m elektrizace B.  

Rozd�lení byt� podle stupn� elektrizace bude v �ešeném území následující: 

25 byt� – stupe� elektrizace C  (va�ení el. energií.+ smíšené vytáp�ní el. energií p�ímotop-
né a akumula�ní)                 

150 byt� – stupe� elektrizace B  (va�ení el. energií)

Podílové maximum byt� (Bmax) – podle �SN 33 2130 je m�rný p�íkon bytové jednotky  
stanoven na 2,85 kW/byt pro stupe� elektrizace B, pro pln� elektrifikované byty (va�ení el. 
energií, v�etn� smíšeného elektrického vytáp�ní) se uvažuje s m�rným p�íkonem 12 kW/byt. 
Pro objekty druhého bydlení  se uvažuje s p�íkonem 1,0 kW/objekt, pro cca 15 t�chto objekt�
je uvažováno s elektrickým p�itáp�ním s p�íkonem 5 kW/objekt. 
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Vypo�tené podílové maximum byt� Bmax je následující: 

 Bmax = 150 x 2,85 + 25 x 12 + 65 x 1,0+ 15 x 5 = 868 kW 

Podílové maximum vybavenosti (Vmax) je stanoveno z m�rného ukazatele – 0,6 kW/byt, 
pro stávající a nové drobné podnikatelské aktivity  je uvažováno s p�íkonem 100 kW.  

Vypo�tené podílové maximum vybavenosti – Vmax je  následující:  

Vmax = 170 x 0,6 + 100 = 232 kW 

Pot�eba transforma�ního výkonu VN/NN (PDTS) – je stanovena s 20% rezervou pro op-
timální využití transformátor� a zajišt�ní stability provozu p�i krytí odb�rových maxim. 

PDTS = (Bmax + Vmax) x 1.20 = 1 320kVA 

Výkon odb�ratelských DTS 9182, 9183 a 9184  (750 kVA) se považuje za dostate�ný. 

Podle bilance  p�íkonu elektrické energie  a transforma�ního výkonu je nutno pro obec Vl-
�ice zajistit k r. 2025 cca 2 070kVA transforma�ního výkonu.  P�ír�stek transforma�ního vý-
konu pro novou výstavbu byt�, vybavenosti, podnikatelských aktivit a p�edpokládaný rozvoj 
elektrizace stávajícího bytového fondu  dosáhne cca 590 kVA proti sou�asnému stavu. 

Pot�ebný p�íkon pro obec bude zajišt�n z rozvodné soustavy  22 kV, odbo�kami z linek 
VN 72 a 73, které jsou pro p�enos pot�ebného p�íkonu dostate�n� dimenzovány.  

V n�kolika p�ípadech prochází nadzemní vedení VN – 22 kV územím navrženým k zá-
stavb�. P�eložky stávajících nadzemních vedení VN – 22 kV se nenavrhují ani nevylu�ují. 
Jako technické �ešení pro omezení vlivu ochranného pásma nadzemního vedení VN – 22 kV  
se doporu�uje použití záv�sných kabel� k p�etažení kolizních úsek�. 

Pot�ebný  transforma�ní výkon  pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a podni-
katelské aktivity v �ešeném území bude zajišt�n ze stávajících distribu�ních trafostanic  22/0,4 
kV, které budou dopln�ny t�emi novými DTS navrženými v lokalitách s novou výstavbou, z 
toho DTS – N1 a DTS – N2 ve Vl�icích, DTS – N3 ve Vojtovicích. 

Nové trafostanice  se navrhují jako venkovní, napojené nadzemní kabelovou p�ípojkou VN 
– 22 kV, v p�ípad� napojení  DTS – N3 se navrhuje využití stávajících podp�rných bod� sít�
NN. Umíst�ní nových trafostanic je situováno do míst s navrhovanou výstavbou, p�íp. do míst 
s p�edpokládaným výskytem nedostatku transforma�ního výkonu, s možností posunu podle 
místních podmínek v �ádu desítek metr�. 

Rozvodná sí� NN – p�evážná �ást rozvodné sít� NN v obci Vl�ice je nadzemního prove-
dení, s vodi�i AlFe na betonových podp�rných bodech. Technický stav rekonstruované roz-
vodné sít� NN je velmi dobrý. Z rozvodné sít� NN je v sou�asné dob� zásobováno elektrickou 
energií 160 trvale obydlených byt�, v�etn� vybavenosti, podnikatelských aktivit a objekt�
druhého bydlení. Elektrická energie je využívána p�edevším pro osv�tlení, pohon drobných 
spot�ebi�� a �áste�n� pro va�ení a vytáp�ní.  

Nová rozvodná sí� NN bude v souladu s vyhláškou �. 269/2009 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, �ešena zásadn� zemním kabelovým vedením. Lokální nedostatek 
p�íkonu v síti NN je možno �ešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice. 
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b) Zásobování plynem 

V sou�asné dob� se plynárenská za�ízení na území obce Vl�ice nenacházejí.  

V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) ve zn�ní Aktua-
lizace �. 1 je do územního plánu zapracován návrh výstavby vysokotlakého plynovodu DN 
200, PN 40 Žulová – Javorník, a to v trase dle ZÚR OK s drobnou odchylkou v rámci vy-
mezeného koridoru tak, aby co nejmén� omezovala možnosti územního rozvoje centrální �ásti 
obce. Zárove� je do územního plánu zapracován koridor územní rezervy pro nové vedení 
trasy tohoto plynovodu podle studie Vedení VTL plynovodu Javorník – Bílá Voda (E 010) a 
VTL plynovodu Žulová – Javorník (E 15), která ji umis�uje do nové polohy s ohledem na 
maximální respektování zastav�ných a zastavitelných území dot�ených obcí. Upravená trasa 
VTL plynovodu dle územní studie by m�la být zapracována do Aktualizace �. 2 ZÚR OK a 
následn� pak m�že být p�evzata již jako návrh do Územního plánu Vl�ice. 

Pro plošnou plynofikaci trubním rozvodem plynu nemá obec Vl�ice v sou�asné dob� eko-
nomické p�edpoklady. Po výstavb� VTL plynovodu a v souvislosti s vývojem cen na trhu 
paliv je možno p�ípadnou plynofikaci obce znovu zvážit. 

c) Zásobování teplem 

Obec Vl�ice leží podle �SN 06 0210 – mapy oblastí nejnižších venkovních teplot na roz-
hraní oblastí s výpo�tovou teplotou te = - 18oC a intenzivními v�try. Po�et dn� topného období 
pro tem=13oC (tem - st�ední denní venkovní teplota pro za�átek a konec topného období) je 256, 
st�ední venkovní teplota za otopné období tes = 3,5oC. P�evážná �ást obytného území se roz-
kládá v nadmo�ské výšce 340 – 470 m.  

Zvlášt� velké a velké spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 5 MW 
nejsou v území provozovány. Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný zp�-
sob vytáp�ní s individuálním vytáp�ním rodinných dom� a samostatnými domovními kotel-
nami pro objekt bytového domu a objekty vybavenosti. Tepelná energie je zajiš�ována p�ede-
vším spalováním pevných paliv a d�evní hmoty  

Decentralizovaný zp�sob vytáp�ní pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytáp�-
ním RD a objekt� druhého bydlení a samostatnými kotelnami pro objekty bytových dom� a 
vybavenosti z�stane zachován. V palivo-energetické bilanci je preferováno využití dostup-
ných pevných paliv v�etn� biomasy pro 85 % byt�, p�evážnou �ást objekt� druhého bydlení 
(individuální rekreace), vybavenosti a podnikatelských aktivit. Dopl�kovým topným mediem 
bude elektrická a solární energie.  

Navržený výkon trafostanic umožní realizovat r�zné zp�soby elektrického vytáp�ní pro 15 
% byt� v RD a �ást objekt� druhého bydlení. Z obnovitelných zdroj� energie lze pro rodinnou 
zástavbu v širším m��ítku uvažovat s rozší�ením pasivního i aktivního využití solární energie, 
jejíž p�em�na na tepelnou energii, p�íp. elektrickou energii v solárních kolektorech nebo foto-
voltaických �láncích je z hlediska životního prost�edí nej�istším a nejšetrn�jším zp�sobem 
výroby tepelné a elektrické energie. 
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d) Elektronické komunikace 

Sítí elektronických komunikací se rozumí p�enosové systémy, spojovací a sm�rovací za�í-
zení umož�ující p�enos signál� a dat (p�enos digitálních informací, signál� pro systémy kabe-
lové televize, internetové propojení a p�ipojení, elektronická pošta, hlasové – telefonní služby 
apod.) po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prost�edky. 

Podle jednotné telekomunika�ní pevné sít� provozované a.s. Telefónica O2 Czech Republic 
obec Vl�ice v�etn� místních �ástí Bergov, Dolní Les a Vojtovice telekomunika�n� p�ísluší do 
atrak�ního obvodu digitální telefonní úst�edny (RSU) Vl�ice jako sou�ást telefonního ob-
vodu (TO – 58) Olomoucký kraj. Digitální telefonní úst�edna Vl�ice má dostate�nou kapaci-
tu pro sou�asný provoz s možností dalšího rozší�ení. 

Telefonní ú�astníci ve správním území obce Vl�ice jsou napojeni na digitální úst�ednu pro-
st�ednictvím ú�astnické p�ístupové sít� (ÚPS), která je provedena úložnými a záv�snými ka-
bely v dobrém technickém stavu, v�etn� rezervy pro další zákaznická napojení. Tato úst�edna, 
jako základní prvek telekomunika�ní sít�, je napojena na �ídící digitální hostitelskou úst�ednu 
(HOST) Jeseník prost�ednictvím dálkové p�enosové optické sít� a.s. Telefónica O2.  

Elektronické komunika�ní služby v území nabízí krom� a.s. Telefónica O2  dalších cca 8 
operátor� na pevné a mobilní síti v r�zném rozsahu. 

Územím obce Vl�ice procházejí optické kabely dálkové p�enosové sít� ve správ� a.s. 
Telefónica 02; jejich trasy jsou z�ejmé z grafické �ásti dokumentace. 

Pokrytí území televizním signálem – území je pokryto pozemním digitálním signálem 
(DVB –T)  z vysíla�e Jeseník -  Prad�d, který ší�í programy vysílací multiplexu 1 (�T1, �T2, 
�T 24, �T4 Sport a 7 program� �Ro – ve�ejnoprávní multiplex), multiplexu 2 (TV Nova, TV 
Prima,  TV Barandov, Nova Cinema a Prima Cool) a multiplexu 3 (Public TV, Prima LOVE).  

�ada dalších �eských i zahrani�ních televizních program� je dále ší�ena prost�ednictvím 
satelitního vysílání (DVB – S) a prost�ednictvím n�kterých operátor� na pevné a mobilní síti.  

Pokrytí území rozhlasovým signálem – území je v pásmu AM – DV a SV pokryto roz-
hlasovým signálem z vysíla�� Ostrava – Svinov (SV), Prost�jov – Dobrochov (SV) a Uherské 
Hradišt� – Topolná (DV). Území je dále pokryto rozhlasovým signálem v pásmu FM – VKV 
z rozhlasového vysíla�e Jeseník - Prad�d. Digitální rozhlasové vysílání je možno zachytit na 
televizním 54. kanále z vysíla�e Jeseník – Prad�d.  

Mobilní telefonní sí� – na území obce Vl�ice jsou dostupné všechny služby nabízené ope-
rátory mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile (TMO), Telefónica O2 (O2) a Vodafone 
(VDF). Základnové stanice operátor� mobilních sítí (BTS) nejsou v �ešeném území provozo-
vány. 

Radioreléové spoje – tyto spoje jsou ur�eny pro p�enos televizní a rozhlasové modulace 
p�enos dat a telefonních hovor�. Nad územím obce Vl�ice je provozováno n�kolik tras radi-
oreléových spoj� mezi neznámými koncovými body.  

P�edpokládá se, že k r. 2025 bude hustota telefonních stanic v území odpovídat 100 % tele-
fonizovaných byt� s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru, s požadavkem na 
p�ipojení cca 220 telefonních ú�astník�. Podmínky pro rozvoj elektronického komunika�ního 
provozu budou �ešeny výb�rem z aktuální nabídky operátor� na pevné, bezdrátové a mobilní 
síti. 
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E.2.11 Likvidace komunálních odpad�  

Likvidace komunálních odpad� p�edstavuje významný ekonomický a mnohdy i územní a 
ekologický problém m�st a obcí. Jedním ze základních dokument� a nástroj�  v oblasti odpa-
dového hospodá�ství je Plán odpadového hospodá�ství �R, na který navazuje  Plán odpado-
vého hospodá�ství Olomouckého kraje, vydaný ve form� obecn� závazné vyhlášky Olo-
mouckého kraje �. 2/2004 ze dne 17. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná �ást  Plánu odpa-
dového hospodá�ství Olomouckého kraje. 

Plán odpadového hospodá�ství p�vodce odpad� zpracovávají ze zákona p�vodci odpad�, 
kte�í produkují ro�n� více než 10 t nebezpe�ného odpadu nebo více než 1000 t ostatního od-
padu. Obec Vl�ice mezi tyto p�vodce nepat�í a nemá plán odpadového hospodá�ství zpraco-
ván. 

Likvidaci komunálních odpad� (komplexní nakládání s odpady) v �ešeném území provádí 
spole�nost Technické služby Jeseník a.s., Otakara B�eziny 168, 790 01 Jeseník. Odpady jsou 
zpracovány a ukládány na skládky mimo �ešené území. V širším okolí obce existují dostate�-
né kapacity na zpracování a uložení odpad�.  

V územním plánu je navržena plocha pro vybudování sb�rného dvora (plocha �. Z9). 

E. 2.12 Územní systém ekologické stability  

Cílem vymezení územního systému ekologické stability je zajistit p�etrvání p�vodních p�i-
rozených skupin organism� v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmín-
kách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci ty-
pických p�vodních nebo p�írod� blízkých spole�enstev, která jsou schopna bez výrazného 
p�ísunu energie �lov�kem zachovávat sv�j stav v podmínkách rušivých vliv� civilizace a po 
narušení se vracet ke svému p�vodnímu stavu.  

• Velikosti skladebných sou�ástí ÚSES 

Podmínky minimalizace skladebných �ástí ÚSES byly zohledn�ny p�i zapracování do 
územního plánu jen �áste�n�. V plochách pro skladebné �ásti ÚSES v místech, kde neexistují 
vhodné porosty a spole�enstva pro zajišt�ní funkcí biokoridoru nebo biocentra, bylo vymezení 
provedeno tak, aby se s ohledem na ú�elné �len�ní krajiny blížilo k minimálním parametr�m, 
tj. mírn� v�tší než je minimum s p�ihlédnutím k aktuálnímu �len�ní pozemk� a krajiná�sky 
vhodnému a ú�elnému vymezení.  

Výrazn� v�tší vým�ry biocenter a ší�ky biokoridor� jsou navrženy v lesích (snadn�jší 
up�esn�ní v lesních hospodá�ských plánech, lesních hospodá�ských osnovách) a v území 
s vhodnými porosty a spole�enstvy.  

Parametry navrženého ÚSES pro lesní spole�enstva: 

- lokální biokoridor – maximální délka je 2 000 m a minimální ší�ka 15 m, možnost p�eruše-
ní je na 15 m 

- lokální biocentrum – minimální vým�ra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prost�edím 
byla 1 ha (ší�ka ekotonu je asi 40 m) 

- regionální biocentrum – minimální vým�ra je 30 ha, resp. podle biotopu 
- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridor� o maximální 

délce 700 metr� a minimální ší�ce 40 metr� a vložených lokálních biocenter. 
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Parametry navrženého ÚSES pro lu�ní spole�enstva:

- lokální biokoridor – minimální ší�ka je 20 metr�, maximální délka 1 500 m s možností 
p�erušení i na 1 500 m 

- lokální biocentrum – minimální velikost 3 ha. 

• Hospoda�ení na území vymezeném pro ÚSES 

Cílovými lesními porosty ÚSES by m�ly být lesy – potenciální p�írodní ekosystémy 
luh�  olšin, doubrav, dubobu�in a bu�in v podrobn�jším �len�ní dle STG. Ideálním cílem 
hospoda�ení v porostech tvo�ících lokální biocentra je les s druhovou a v�kovou skladbou 
blízkou p�irozené.  

Na plochách chyb�jících biocenter a biokoridor� je nutno zabezpe�it takové hospoda�ení, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES 
nelze nap�. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty m�nit na ornou p�du, odstra�ovat ná-
rosty nebo jednotlivé stromy a pod. P�ípustné jsou pouze ty hospodá�ské zásahy, které mají ve 
svém d�sledku ekologicky p�irozené zlepšení stávajícího stavu (nap�. zatravn�ní orné p�dy, 
výsadba b�ehových porost�, zalesn�ní). 

Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru les-
ních porost� a lesních pás�, pro zachování lu�ních stanoviš� s bohatou kv�tenou zvláš�
chrán�ných druh� rostlin je systém dopln�n i �et�zem lu�ních biokoridor� a biocenter. 

Návrh vymezení ÚSES v územním plánu vychází ze Zásad územního rozvoje Olomoucké-
ho kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 a z Návrhu komplexní pozemkové úpravy, k.ú. Vl�ice u 
Javorníka (ORIS Olomouc, �ervenec 2009). Návrh komplexních pozemkových úprav je do 
územního plánu p�ebírán v celém rozsahu až na dv� výjimky: 

- vymezení regionálního biocentra �. 486 H�ibová dle komplexních  pozemkových 
úprav neodpovídá vymezení v ZÚR OK, v územním plánu je tedy vymezeno tak, aby 
bylo se ZÚR OK  v souladu; s tím souvisí i drobná úprava vymezení regionálního bio-
koridoru �. 825 v prostoru H�ibové 

- vymezení regionálního biokoridoru �. 825 v jižní �ásti k.ú. Vl�ice u Javorníka po-
dél toku Vojtovického potoka dle komplexních  pozemkových úprav neodpovídá vy-
mezení v ZÚR OK, v územním plánu je tedy vymezeno tak, aby bylo se ZÚR OK  
v souladu a biokoridor vedený po toku Vojtovického potoka je ponechán jako lokální.  

Pozn. V pr�b�hu prací na územním plánu jsme trasu regionálního biokoridoru RK 825 v 
�ásti probíhající jihovýchodn� od vl�ického zámeckého parku konzultovali se zpracovatelem 
generelu ÚSES (L. Bureš, Ekoservis Jeseníky). Na základ� tohoto jednání jsme uvažovali o 
možnosti p�esunu této �ásti regionálního biokoridoru na k. ú. Dolní Skorošice (tzn. v míst�, 
kde regionální biokoridor dle ZÚR opouští údolnici Vojtovického potoka jej vést p�es Lánský 
vrch na Kaní horu – RBC). Tato úvaha vyplynula ze sou�asného trasování RK 825 v ZÚR 
OK, které je krajiná�sky nelogické (vkládání jakoby h�betního nebo údolnicového pruhu po-
rost� do celk� mírn� svažitých polí), zem�d�lsky nehospodárné (zbyte�né roz�le�ování polí a 
nadbyte�ný zábor zem�d�lské p�dy pro t�i vložená lokální biocentra) a ekologicky nikoliv 
nezbytné (možnost zkrácení trasy regionálního biocentra a využití ekologicky modáln�jšího 
pr�b�hu biokoridoru p�es k. ú. Dolní Skorošice). Jelikož však územní plán musí ZÚR OK 
respektovat, je do územního plánu zapracována trasa dle ZÚR a uvažovanou zm�nu trasování 
lze iniciovat p�i její další aktualizaci. Pak by �ást tohoto regionálního biokoridoru mohla být 
z Územního plánu Vl�ice vypušt�na.  
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• Koncepce návrhu územního systému ekologické stability krajiny 

Regionální úrove	 je v �ešeném území reprezentována regionálním biokoridorem RK 
824, mezofilní bu�inné (uvedeno ozna�ení dle ZÚR a v závorce zna�ení dle Územního plánu 
Vl�ice; R1 až R3), regionálním biocentrem 486 H�ibová, mezofilní bu�inné (R4) a 
regionálním biokoridorem RK 825 (R5 až R21).  

Lokální úrove	 je tvo�ena mnoha lokálními trasami, které reprezentují stanovišt� a poten-
ciální p�irozená spole�enstva. Navíc jsou v území vymezena antropicky podmín�ná lu�ní sta-
novišt� v trase lokálních biokoridor� a biocenter podél úpatí Rychlebských hor.  

Skladebné �ástí lokálního ÚSES: 

•   lesní, p�ípadn� lesní a vodní 

- L1 až L3 – lokální trasa vedená podél Vl�ického potoka, stanovišt� vlh�í a v�tšinou 
živinami bohat�jší 

- L4 až L7 – dopl�ující propojení, posílení regionálního biokoridoru, stanovišt� st�edn�
vlhká a st�edn� živná, v�tšinou v zem�d�lské krajin�

- L8 až L11 – trasa se odpojuje z  biokoridoru L7 a prochází zámeckým parkem, stano-
višt� vlh�í a živinami obohacená 

- L12 až L14 – propojení dvou biokoridor� (na Vl�ickém a Vojtovickém potoce) p�es 
Dolnoleský rybník, stanovišt� st�edn� vlhká a mok�adní, st�edn� živná a obohacená 

- L15 až L22 – trasa vedená po Vojtovickém potoce, stanovišt� vlh�í a v�tšinou živi-
nami bohat�jší

•    lu�ní 
- L23 až L28 – trasa vedená pod lesními komplexy Rychlebských hor na jejich úpatí. 

Ozna�ení 
prvku 

Funkce,  
funk�nost  

STG Rozm�r Charakter ekotopu Cílové spole�enstvo, 
návrh opat�ení 

Regionální úrove	
Regionální biokoridor RK 824 (dle ZÚR OK cílové ekosystémy mezofilní bu�inné) 

R1 RBK, �áste�n�
funk�ní 

34AB3, 
3B3 

835 m druhotné smr�iny 
s bukem a mod�ínem 

postupná zm�na               
druhové skladby 

R2 LBC vložené, 
�áste�n�           
funk�ní 

3B3 4,4 ha p�evážn� smíšené lesy, 
�ást smr�iny 

postupná zm�na               
druhové skladby 

R3 RBK nefunk�ní 3B3 770 m p�evaha smr�in postupná zm�na               
druhové skladby 

Regionální biocentrum 486 H�ibová, mezofilní bu�inné 
R4 RBC, �áste�n�

funk�ní 
4AB3, 
4B3, 3B3 

78,2 ha druhotné smr�iny 
s mod�ínem  bukem, 
bukové porosty, smr�iny

postupná zm�na               
druhové skladby 

Regionální biokoridor RK 825, mezofilní bu�inný, až mezofilní hájový
R 5 RBK �áste�n�

funk�ní 
4AB3 
4B3 

515 m druhotné smr�iny 
s mod�ínem  a bukem 

postupná zm�na               
druhové skladby 

R6 LBC vložené, 
�áste�n�         
funk�ní 

4AB3 
5AB3 

4,4 ha druhotné smr�iny 
s vtroušeným bukem, 
bu�ina 

cílem jedlobu�ina 
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R7 RBK,          
�áste�n�         
funk�ní 

5B3 510 m bu�ina, smr�ina postupná zm�na               
druhové skladby 

R8 LBC vložené 
funk�ní 

5AB3 8,3 ha jedlobu�ina, smr�iny  

R9 RBK, �áste�n�
nefunk�ní 

4B3 
5BC4 

680 m jedlobu�ina, smr�iny, 
jasany, kleny 

zm�na druhové skladby 
dle STG 

R10 LBC vložené, 
�áste�n�         
funk�ní 

4AB3 3,8 ha druhotné smr�iny                  
s bukem 

postupná zm�na               
druhové skladby 

R11 RBK,                  
�áste�n�             
existující 

3AB,B3 
3BC4 

770 m k�ižuje rozptýlen� zasta-
v�né údolí Mlýnského 
potoka k Vojtovickému              
potoku, louky, smíšené 
lesy a jasanové olšiny 

dopln�ní chyb�jících             
d�evinných porost�

R12 LBC vložené, 
funk�ní 

3BC5, 
34AB3, 
4AB3 

10,4 ha lipová dubobu�ina            
na balvanitém svahu 

R13 RBK funk�ní 3AB3 530 m dubobu�ina, jasanové 
olšiny 

R14 LBC vložené, 
funk�ní  

3BC5, 
34AB3 

7,2 ha dubobu�ina  

R15 RBK �áste�n�
chyb�jící 

3B3 675 m louky, jasanové olšiny, 
dubobu�iny 

R16 LBC vložené, 
�áste�n�                   
chyb�jící 

3B3 3,2 ha louky, jasanová olšina 
s buky, kleny 

postupná zm�na              
druhové skladby 

R17 RBK                 
chyb�jící 

3B3 590 m louky, pole, k�ížení               
silnice 

založení biokoridoru 

R18 LBC vložené 
chyb�jící 

3B3 2,9 ha pole založení lesního                    
biocentra 

R19 RBK             
chyb�jící 

3B3 450 m pole, louky, lesní                   
remíz 

založení lesního                
biokoridoru 

R20 LBC vložené, 
�áste�n� existu-
jící 

3B3, 
3BC45 

3,2 ha pole, louky, b�ehové              
a nivní porosty                    
Vojtovického potoka – 
jasanové olšiny 

založení lesního                     
biocentra 

R21/Dol.
Skor. 

RBK �áste�n�
chyb�jící 

3BC45 
3B3 

380 m louky, nivní porosty 
jasanových olšin 

dolesn�ní 

Lokální úrove	

• lokální trasa vedená podél Vl�ického potoka od regionálního biocentra H�ibová,  stanovišt�
vlh�í a v�tšinou živinami bohat�jší 

L1 LBK funk�ní 34BC4 260 m údolnice toku 
v komplexech les�

vodní, lesní 

L2 LBC funk�ní 3B3 
3BC4 

2,8 ha jasanové olšiny,                   
smíšené smrkobukové 
porosty 

lesní 

L3 LBK, �áste�n�
chyb�jící 

3BC45, 
3B3 

2200 m potok, p�evážn� bez 
b�ehových porost�
(vrby, olše) 

vodní, lesní 
založení b�ehového                      
porostu 
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• dopl	ující propojení, posílení regionálního biokoridoru, stanovišt� st�edn� vlhká a st�edn�
živná, v�tšinou v zem�d�lské krajin�

L4 LBK funk�ní 34BC4 690 m údolnice toku 
v komplexech les�

vodní, lesní 

L5 LBK �áste�n�
chyb�jící 

4B4, 
4AB3 

890 m lesy a pruhové porosty 
v zem�d�lské krajin� – 
p�evážn� listnaté – buk, 
klen, lípa 

lesní 
založení porost�
v chyb�jících �ástech 

L6 LBC �áste�n�
chyb�jící 

4AB3 3,5 ha kyselá bu�ina, smíšené 
porosty, zar�stající 
louky 

lesní 
dolesn�ní 

L7 LBK �áste�n�
existující 

4AB3 
3AB3 

870 m smíšené porosty,                   
zar�stající louky 

dolesn�ní 

• trasa se odpojuje z biokoridoru L7 a prochází zámeckým parkem, stanovišt� vlh�í a živinami 
obohacená 

L8 LBK �áste�n�
chyb�jící 

3BC4 
4BC45 

1080 m b�ehové porosty               
potoka, v zástavb�            
Bergova chyb�jící 

vodní, lesní 
dolesn�ní 

L9 LBC funk�ní, 
složené 

3B3,4 
3BC4,5 

33,9 ha zámecký park,                     
dubobu�iny,                        
podmá�ené doubravy, 
mok�ady,  

vodní, lesní, lu�ní 

L10 LBK �áste�n�
existující 

3BC45 1010 m b�ehové porosty                   
Studené vody, louky, 
zahrady, pole 

vodní, lesní 
dopln�ní b�ehových                    
porost�

L11/Buk LBK �áste�n�
existující 

3BC45 (650 m) b�ehové porosty                   
Studené vody, louky, 
zahrady, pole 

vodní, lesní 
dopln�ní b�ehových                    
porost�

• propojení dvou biokoridor� (na Vl�ickém a Vojtovickém potoce) p�es Dolnoleský rybník, 
stanovišt� st�edn� vlhká a mok�adní, st�edn� živná a obohacená 

L12 LBK �áste�n�
chyb�jící 

3BC45 630 m b�ehové porosty                    
Studené vody a toku 
z Dolnoleského rybníka, 
louky, zahrady, pole 

vodní, lesní 
dopln�ní b�ehových                    
porost�

L13 LBC funk�ní, 
složené 

3B4 7,2 ha rybník a zabu�en�lé 
mok�ady 

vodní 
rekonstrukce rybníka, 
�áste�n� dosadba                     
b�ehových porost�

L14 LBK �áste�n�
chyb�jící 

3B34 1230 m louky, pole, pruhové 
porosty 

lesní 
dosadba chyb�jících �ástí 

• trasa vedená po Vojtovickém potoce, stanovišt� vlh�í a v�tšinou živinami bohat�jší 
L15 LBK, �áste�n�

chyb�jící 
3BC45 520 m mezernaté až chyb�jící 

b�ehové porosty toku, 
pole, louky 

lesní, vodní 
dopln�ní b�ehových                 
porost�

L16 LBC chyb�jící 3BC4 
3B3 

3,8 ha pole, tok a jeho                
b�ehový porost 

lesní 
založení lesního porostu 

L17 LBK �áste�n�
chyb�jící 

3BC4 590 m pole, tok a jeho             
b�ehový porost 

lesní, vodní 
dopln�ní b�ehových                  
porost�
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L18 LBC, �áste�n�
chyb�jící 

3BC4 
3B3,4 

2,9 ha dubobu�iny, b�ehové 
porosty toku, louky, pole

�ást polí a luk dolesnit 

L19 LBK �áste�n�
chyb�jící 

3B3 450 m louky, pole lesní 
založení lesního porostu 

L20 LBK �áste�n�
chyb�jící 

3BC4 3,1 ha tok a jeho b�ehový                
porost 

lesní, vodní 
dopln�ní b�ehových porost�

L21 LBK �áste�n�
chyb�jící 

3BC4 1210 m pole, tok a jeho             
b�ehový porost 

lesní, vodní 
dopln�ní b�ehových porost�

L22/Buk LBK funk�ní 3BC4 (310 m) tok a jeho b�ehový                 
porost 

lesní, vodní 
dopln�ní b�ehových porost�

Lu�ní 

• trasa vedená pod lesními komplexy Rychlebských hor na jejich úpatí 
L23/Uhe LBK funk�ní 3B3 

4AB3 
(650 m) louky lu�ní 

L24 LBC �áste�n�
funk�ní 

4AB3 2,9 ha louky a ponechaliny lu�ní 
extenzivní druhov� bohaté 
mezofilní louky 

L25 LBK funk�ní 4AB3 
5AB3 

600 m louky a neudržované 
travní porosty,              
skupiny d�evin 

lu�ní 

L26 LBK funk�ní 4AB3 
5AB3 

1260 m louky a neudržované 
travní porosty, skupiny 
d�evin 

lu�ní 

L27 LBC funk�ní 4AB3 
5AB3 

6,3 ha louky lu�ní 

L28 LBK funk�ní 5AB3 
4B4 

1 700 m; 
vzd. 
LBC 1 
700 m 

louky, zar�stající                   
a nekosené louky 

lu�ní 

Vysv�tlivky k tabulkám: 
- po�. �. – po�adové �íslo a sou�asn� ozna�ení prvk� ve výkrese, pro každou úrove� je �íslování 

zvláš�; ozna�ení prvk� lokální úrovn�  L, regionální úrovn� R; prvky zasahující na k. ú. jiné obce 
mají uveden jeho název (Buk – Buková u Bernartic, Dol. Skor. – Dolní Skorošice, Pet – Petrovice 
u Skorošic, Uhe – Uhelná) 

- význam, funk�nost – biogeografický význam, sou�asný stav funk�nosti: 
      LBC  lokální biocentrum, LBK  lokální biokoridor 
      RBC regionální biocentrum, RK regionální biokoridor 

- STG – skupina typ� geobiocén� (kód uvádí na prvním míst� vegeta�ní stupe�, písmenem je ozna-
�ena úživnost stanovišt� (A - kyselé, B - st�edn� živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem 
a jejich kombinace), poslední cifra ozna�uje vlhkostní režim  (1 - suché až 5 - mokré)  

- rozm�r – vým�ra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozm�r uvedený v závorce platí 
jen pro území obce – prvek dále pokra�uje na sousední území 

- charakter ekotopu – stru�ný popis stavu 

- cílové spole�enstvo, návrh opat�ení – cílová vegeta�ní formace, pot�eba úprav pro funk�nost. 
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 St�ety a bariéry prvk� ÚSES 

 St�ety, které vytvá�ejí bariéry v souvislém systému prvk� ÚSES pro pohyb organism�, lze 
v území Vl�ic charakterizovat jako polopropustné bariéry. P�erušení biokoridor� silnicemi 
nebo zástavbou zde nejsou široká, napomáhají ší�ení druh� vázaných na otev�ená stanovišt�.  

P�i k�ížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty d�evin 
do maximální p�ípustné výšky, k�ížení s místními komunikacemi nevytvá�í výraznou bariéru. 



61

F.   VYHODNOCENÍ Ú�ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ                                       
A VYHODNOCENÍ POT�EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zástavba obce Vl�ice je pom�rn� rozvoln�ná a uvnit� zastav�ného území existují ur�ité re-
zervy možného rozvoje obce mimo vymezené zastavitelné plochy a plochy p�estavby. 
K novému využití je navržena �ada ploch zbor� – zejména v západní �ásti Vl�ic a ve Vojtovi-
cích; tyto plochy jsou až na t�i výjimky vymezeny jako plochy smíšené obytné venkovské SV. 

     Navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny p�evážn� uvnit� zastav�ného území, na dosud 
nezestav�ných plochách a prolukách mezi stávající zástavbou, mimo zastav�né území pak 
v bezprost�ední návaznosti na n�. 

Pot�eba vymezení zastavitelných ploch vychází z demografické prognózy vývoje po�tu 
obyvatel, která p�edpoklá do r. 2025 realizaci cca 10 – 15 byt� v rodinných domech. Celková 
kapacita navržených zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských je cca 30 byt�,
navržených ploch p�estavby rovn�ž cca 30 byt�; to p�edstavuje pom�rn� zna�né územní re-
zervy – v p�ípad� vymezených ploch p�estavby v západní �ásti Vl�ic, ve Vojtovicích a 
v Dolním Lese však p�edpokládáme, že zna�ná �ást t�chto ploch bude  využita pro výstavbu 
objekt� druhého bydlení, a nelze ji tedy zapo�ítávat do demograficky odvozené pot�eby byt�
pro trvalé bydlení. 

D�vodem pro vymezení výše uvedeného rozsahu ploch ur�ených pro obytnou výstavbu je 
p�edevším skute�nost, že zajišt�ní dostate�n� kapacitních ploch ur�ených pro rozvoj 
obytné výstavby je jedním z d�ležitých úkol� územního plánu, sm��ujících ke stabilizaci 
po�tu obyvatel a tím k posílení sociodemografického pilí�e. Možnost využití t�chto ploch 
i pro tzv. druhé bydlení, tedy pro rekrea�ní využití, je zárove	 v souladu s Politikou 
územního rozvoje �R, kde pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sn�žník je 
stanoven požadavek „P�i rozhodování a posuzování zám�r� na zm�ny v území p�ed-
nostn� sledovat rozvoj rekreace a láze	ství…“.
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G. VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D�SLEDK� NAVRHOVANÉHO 
�EŠENÍ NA ZEM�D�LSKÝ P�DNÍ FOND A NA POZEMKY UR�ENÉ 
K PLN�NÍ FUNKCÍ LESA 

 Vyhodnocení je zpracováno podle zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�d-
ního fondu, vyhlášky �. 48/2011 Sb., o stanovení t�íd ochrany, vyhlášky MŽP �. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují n�které podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany 
lesa a p�dy MŽP �R (�j.OOLP/1067/96) k odnímání p�dy ze ZPF a zákona �. 289/1995 Sb., 
o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon) a v souladu se Spole�ným me-
todickým doporu�ením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a 
p�dního prost�edí MŽP z �ervence 2011.  

• Použité podklady 

- údaje o bonitních p�dn� ekologických jednotkách z podklad� ÚAP 
- údaje o druzích pozemk� z podklad� Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 

listopad 2012 

• Kvalita zem�d�lských pozemk�

     Zem�d�lské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zem�d�lských 
pozemk� s ur�ením BPEJ.  

První �íslo p�timístného kódu ozna�uje klimatický region. P�evážná �ást �ešeného území ná-
leží do klimatického regionu 7 – MT4 – mírn� teplý, mírn� vlhký, sever katastrálního území 
Vl�ice u Javorníka a celé katastrální území Dolního Lesa do klimatického regionu 6 – MT3 – 
mírn� teplý (až teplý). Do klimatického regionu 8 MCH – mírn� chladný, vlhký je za�azena 
místní �ást H�ibová a �ást katastrálního území Vojtovice. 

Dvoj�íslí (2. a 3. �íslo kódu BPEJ) ozna�uje hlavní p�dní jednotku – HPJ.  

HPJ v �ešeném území podle vyhlášky �. 546/2002, kterou se m�ní vyhláška �. 327/1998 
Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných p�dn� ekologických jednotek a postup pro 
jejich vedení a aktualizaci jsou následující: 

32 - Kambizem� modální eubazické až mezobazické na hrubých zv�tralinách, propustných, 
mineráln� chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, mén� ortorulách, st�edn�
t�žké leh�í s vyšším obsahem grusu, vláhov� p�ízniv�jší ve vlh�ím klimatu. 

34 - Kambizem� dystrické, kambizem� modální mezobazické i kryptopodzoly modální na 
žulách, rulách, svorech a fylitech, st�edn� t�žké leh�í až st�edn� skeletovité, vláhov� zásobe-
né, vždy však v mírn� chladném klimatickém regionu. 

37 - Kambizem� litické, kambizem� modální, kambizem� rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorni�í od 30 cm siln� skeletovité nebo s pevnou hor-
ninou, slab� až st�edn� skeletovité, v ornici st�edn� t�žké leh�í až lehké, p�evážn� výsušné, 
závislé na srážkách. 

40 - P�dy se sklonitostí vyšší než 12 stup��, kambizem�, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozem�, �ernozem�, hn�dozem� a další, zrnitostn� st�edn� t�žké leh�í až lehké, s r�znou 
skeletovitostí, vláhov� závislé na klimatu a expozici. 

50 - Kambizem� oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horni-
nách (které nejsou v HPJ 48,49), st�edn� t�žké leh�í až st�edn� t�žké, slab� až st�edn� skele-
tovité, se sklonem k do�asnému zamok�ení. 
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51 - Kambizem� oglejené a pseudoglej modální na zahlin�ných št�rkopíscích, terasách a mo-
rénách, zrnitostn� lehké nebo st�edn� t�žké leh�í, bez skeletu až st�edn� skeletovité, s nepra-
videlným vodním režimem závislým na srážkách. 

52 - Pseudogleje modální, kambizem� oglejené na leh�ích sedimentech limnického tercieru 
(sladkovodní svrchnok�ídové a tercierní uloženiny), �asto s p�ím�sí eolického materiálu, 
zpravidla jen slab� skeletovité, zrnitostn� st�edn� t�žké leh�í až lehké, se sklonem k do�asné-
mu p�evlh�ení. 

58 - Fluvizem� glejové na nivních uloženinách, pop�ípad� s podložím teras, st�edn� t�žké 
nebo st�edn� t�žké leh�í, pouze slab� skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové pom�ry po 
odvodn�ní p�íznivé. 

68 - Gleje modální i modální zrašelin�lé, gleje histické, �ernice glejové zrašelin�lé na nivních 
uloženinách v okolí menších vodních tok�, p�dy úzkých depresí v�etn� svah�, obtížn� vyme-
zitelné, st�edn� t�žké až velmi t�žké, nep�íznivý vodní režim. 

• Zábor p�dy pro navržené plochy 

     Celkový p�edpokládaný zábor p�dy je 49,73 ha, z toho je 42,02 ha zem�d�lských po-
zemk�. 

Zábor p�dy podle funk�ního �len�ní ploch                                                                  

 funk�ní �len�ní zábor p�dy   
celkem (ha) 

z toho                          
zem�d�lských 
pozemk� (ha) 

 Zastavitelné plochy 
SV  plochy smíšené obytné venkovské 7,44 7,12 
OV  plochy ob�anského vybavení – ve�ejná infrastruktura 1,16 1,13 
OM  plochy ob�anského vybavení – komer�ní za�ízení malá                 

a st�ední 
0,66 0,66 

VZ  plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba 5,75 5,58 
VD plochy výroby a skladování – drobná a �emeslná výroba 1,00 0,95 
PV  plochy ve�ejných prostranství 1,05 0,44 
DS  plochy dopravní infrastruktury – silni�ní 9,00 8,30 
ZV  plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� 0,30 0,26 
TI  plochy technické infrastruktury 0,48 0,46 

 Zastavitelné plochy celkem 26,84 24,90 
 Plochy p�estavby 

OV  plochy ob�anského vybavení – ve�ejná infrastruktura 0,23 0,15 
SV  plochy smíšené obytné venkovské 7,11 4,36 
ZX  plochy zelen� se specifickým využitím 0,99 0,75 
RX  plochy rekreace se specifickým využitím   0,52 0,00 

 Plochy p�estavby celkem 8,85 5,26 
 Plochy ostatní 

VV  plochy vodní a vodohospodá�ské 7,89 7,22 
K  plochy komunikací 6,15 4,64 

 Plochy ostatní celkem   
 Návrh celkem 49,73 42,02 
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     Zábor p�dy pro navrženou p�eložku silnice I/60 je pouze orienta�ní, v souladu 
s metodickým pokynem do n�j není zahrnuta celá zastavitelná plocha dopravní infrastruktury 
– silni�ní DS (plocha Z3-DS), která zahrnuje koridor pro vedení trasy p�eložky o ší�ce 100 m, 
ale pouze pr�m�rná ší�ka t�lesa komunikace 30 m. V grafické p�íloze je zakreslena celá plo-
cha koridoru a osa silnice, ze které vyhodnocení záboru p�dy vychází.  

Meliorace – celkem se p�edpokládá zábor 16,13 ha odvodn�ných zem�d�lských pozem-
k�.  

• Zábor zem�d�lských pozemk� pro územní systém ekologické stability 

Do grafické p�ílohy jsou plochy územního systému ekologické stability p�ipojeny jen ori-
enta�n�; je zakreslen celý pr�b�h ÚSES, v�etn� jeho funk�ních �ástí.  Dle metodického dopo-
ru�ení se zábor p�dy pro ÚSES nevyhodnocuje.  

P�evážná �ást ploch pot�ebných pro územní systém ekologické stability je navržena na ze-
m�d�lských pozemcích, pouze �ást ploch pot�ebných pro biokoridory a biocentra v západní 
�ásti �ešeného území je vymezena na lesních pozemcích.  

• Posouzení záboru zem�d�lských pozemk�

Pro návrhy ploch pot�ebných pro územní rozvoj obce byly využity p�ednostn� volné prolu-
ky uvnit� zastav�ného území, �ada ploch zbor� p�vodní zástavby je navržena k op�tovnému 
využití jako plochy p�estavby. Další zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a jsou 
jejím dopln�ním.  

Nejv�tší zábor zem�d�lských pozemk� p�edstavuje návrh p�eložky silnice I/60 – 8,30 ha. 
Tento návrh je obsažen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje a do Územního 
plánu Vl�ic je p�ebírán. Další významn�jší zábor zem�d�lských pozemk� p�edstavuje návrh 
plochy pro rozvoj zem�d�lské výroby – 5,58 ha (plocha �. Z16); tato plocha je do územního 
plánu zapracována na základ� požadavku vlastníka pozemku a p�ilehlé farmy. Pro plochu je 
stanovena etapizace postupu výstavby. 

Zem�d�lské pozemky navržené k záboru jsou v p�evážn� v nejhorší kvalit�, ve t�íd� ochra-
ny IV a V. Zábor p�dy ve t�íd� ochrany II je 5,90 ha, tj. 14 % z celkového záboru zem�d�l-
ských pozemk�. 

• Dopad navrženého �ešení na pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa  

Celkem se p�edpokládá trvalý zábor 0,06 ha pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa.  

plocha funk�ní využití zábor  (ha) kategorie lesních pozemk�
K6 plochy komunikací 0,03 10 – lesy hospodá�ské 
K12 plochy komunikací 0,03 10 – lesy hospodá�ské 
celkem  0,06 10 – lesy hospodá�ské 

     Jde o plochy komunikací, jejichž návrh jsme p�evzali z projektu komplexních pozemko-
vých úprav. 

Výstavba v ostatních nov� navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít 
vliv na okolní lesní porosty. V p�ípad� nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m 
od okraje lesa – dle ustanovení zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kte-
rých zákon� (lesní zákon). Rozhodnutí o umíst�ní stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se 
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souhlasem p�íslušného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa 
nespl�ují lokality Z1 – SV, Z3 – DS, Z20 – SV, P1 – ZX, P2 – SV, P3 – SV, P15 – SV, VV4, 
VV7, K2, K5, K6, K8, K10, K11. 
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H. VÝSLEDEK P�EZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VL�ICE 

H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Vl�ice s politikou územního rozvoje 
a s územn� plánovací dokumentací vydanou krajem 

a)  Soulad s Politikou územního rozvoje �R 

Pro hodnocení širších vztah� obce Vl�ice je výchozím podkladem vymezení a definice 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regio-
n�, jak  je provedeno v Politice územního rozvoje �R 2008 (PÚR �R).  

  Z PÚR �R 2008 je patrné základní vymezení rozvojových oblastí národního významu. 
Vlastní �ešené území není sou�ástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy. V rámci PÚR �R 
2008 byly vymezeny i tzv. specifické oblasti (SOB) – spádové území ORP Jeseník pat�í do 
SOB 3 Jeseníky – Králický Sn�žník (tvo�í je spádové území ORP  Bruntál, Jeseník, Králíky, 
Rýma�ov, Šumperk). �ešeného území se dotýká pouze �ást kritérií a úkol� definovaných 
v PÚR �R, s ohledem na širší vnímání �ešeného území je text za�azen v celé ší�i. 

Vymezení SOB 3:  

Území obcí z ORP Bruntál (severní a jižní �ást), Jeseník (jižní �ást), Králíky, Krnov (severo-
západní �ást), Rýma�ov a Šumperk.  

D�vody vymezení:  

a) Pot�eba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který pat�í k nejslabším v �R a 
napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odv�tvími hospodá�ství. 
Vzhledem k velkým zásobám d�eva a klimatickým podmínkám, nevhodným pro intenzivní 
zem�d�lství, je pot�eba podpo�it p�edevším rozvoj lesního hospodá�ství a zejména d�e-
vozpracujícího pr�myslu.  

b) Pot�eba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál p�írod-
n� cenné a spole�ensky atraktivní oblasti Jeseník�, které jsou chrán�nou krajinnou oblastí, 
pro rekreaci a láze�ství.  

c) Pot�eba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost v�tšiny území.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o zm�nách v území:  

P�i rozhodování a posuzování zám�r� na zm�ny v území p�ednostn� sledovat:  

a) rozvoj rekreace a láze�ství – pro rozvoj láze	ství nemá obec Vl�ice p�edpoklady; pro 
rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy plochy p�estavby ur�ené pro vý-
stavbu za�ízení agroturistiky, k rekrea�ním ú�el�m lze využít také objekt zámku  

b) rozvoj ekologického zem�d�lství a d�evozpracujícího pr�myslu – ekologická zem�d�lská 
výroba i d�evozpracující výroba je v obci provozována a v územním plánu jsou pro 
ni vymezeny další zastavitelné plochy 

c) zlepšení dopravní dostupnosti území – obcí prochází silnice I/60, která je páte�ním sil-
ni�ním tahem oblasti Javornicka, kterou od jihu zp�ístup	uje sm�rem od Olomouce 
a od severu z Polska; obec je tedy velmi dob�e dopravn� dostupná. Pro zlepšení ply-
nulosti dopravy je navržena p�eložka silnice I/60 mimo zastav�nou �ást obce. 

Úkoly pro územní plánování:  
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V rámci územn� plánovací �innosti kraje a koordinace územn� plánovací �innosti obcí: 

a) identifikovat hlavní póly a st�ediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvá�et zde územní 
podmínky pro zkvalitn�ní a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a ob�an-
ského vybavení – obec Vl�ice nepat�í k hlavním pól�m ani st�edisk�m ekonomického 
rozvoje oblasti  

b) vytvá�et územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a p�eshrani�ních do-
pravních tah�, zejména na Kladsko – obec Vl�ice leží na významném republikovém do-
pravním tahu, silnici I/60; její dopravní dostupnost je tedy velmi dobrá; pro zlepšení 
plynulosti dopravy a odstran�ní dopravních závad je na trase silnice I/60 navržena 
�ada díl�ích p�eložek – jedna z nich i na území obce Vl�ice  

c) vytvá�et územní podmínky pro rozvoj systému p�ších a cyklistických tras a propojení sys-
tému se sousedním Polskem, koncep�ního rozvoje systému dálkových tras – �ešeným 
územím procházejí stávající cykloturistické trasy; zám�ry rozvoje systému dálkových 
tras sm�rem na Polsko v �ešeném území nejsou známy   

d) vytvá�et územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, d�evozpracujícího 
pr�myslu a ekologického zem�d�lství, zejména vymezením vhodných území pro tyto ak-
tivity – pro rozvoj rekreace v �ešeném území jsou vymezeny dv� plochy p�estavby, 
ur�ené pro vybudování za�ízení agroturistiky, pro rozvoj rekreace lze využít i objekt 
zámku; obecn� je možná výstavba objekt� rodinné rekreace v plochách smíšených 
obytných venkovských SV; ekologické zem�d�lství i d�evozpracující výroba jsou již 
v obci provozovány, pro jejich rozvoj lze využít jak stávající výrobní areály, tak na-
vržené zastavitelné plochy výroby a skladování 

e) vytvá�et územní podmínky pro zem�d�lskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatrav�ování a pastviná�ství – zem�d�lská vý-
roba podhorského typu je zde rozvinuta, podíl trvalých travních porost� dle eviden-
ce nemovitostí není p�íliš vysoký, ve skute�nosti je ale vyšší; tento problém ale nelze 
územní plánem �ešit, je to otázka organizace zem�d�lské výroby 

f) prov��it možnosti využití rekrea�ního potenciálu horských masiv� Jeseník� a Králického 
Sn�žníku; do doby prov��ení je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limit�
tohoto území – obec Vl�ice leží na okraji Jeseník� stranou hlavních rekrea�ních zá-
jm�, má p�edpoklady p�edevším pro rozvoj klidových forem pobytové rodinné re-
kreace; v územním plánu jsou vymezeny dv� plochy p�estavby, ur�ené pro vybudo-
vání za�ízení agroturistiky; k rekrea�nímu využití m�že býti využit i objekt zámku  

g) �ešit územní souvislosti napojení Jeseník� sm�rem na Ostravu – obcí prochází silnice 
I/60, která prost�ednictvím silnice I/44 napojuje obec na silnici I/11 a umož	uje tak 
spojení s Ostravou.  

b) Vyhodnocení souladu Územního plánu Vl�ice s územn� plánovací dokumentací vyda-
nou Olomouckým krajem   

Aktualizace �. 1 Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Olomouckého kraje (dále jen 
ZÚR OK) byla vydána formou opat�ení obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
dne 22. 4. 2011 usnesením UZ/19/44/2011. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 je potvr-
zeno za�azení obce Vl�ice do specifické oblasti SOB 3. Sou�asn� je navrženo zp�esn�ní 
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úkol� pro územní plánování – �ešeného území se dotýkají obecné úkoly, zejména požadavky 
na vymezování dostate�ných ploch pro bydlení, v oblasti technické infrastruktury, rekreace a 
dopravy; viz kap. A3 ZÚR OK, zn�ní bodu 13: 

13. Hospodá�ský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvá�et zde podmínky pro:  

13.1. p�im��enou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení – v územním plánu jsou 
vymezeny zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu v rozsahu odpovída-
jícím p�edpokládanému demografickému vývoji  

13.2. zkvalitn�ní dopravní, technické a ob�anské infrastruktury – v územním plánu jsou 
vymezeny plochy pro rozvoj za�ízení ob�anského vybavení, pro vymezené za-
stavitelné plochy je sou�asn� navržena i odpovídající dopravní a technická in-
frastruktura  

13.3. územní p�edpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-
chu, ekologického zem�d�lství a tradi�ních �emesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umís�ování t�chto aktivit v obcích i v krajin� v koordinaci 
s ochranou p�írody a krajiny – v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plo-
chy pro rozvoj výroby a skladování i pro rozvoj ob�anského vybavení; pro jed-
notlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití je stanoveno p�ípustné i nep�í-
pustné využití tak, aby byla zajišt�na ochrana obytného prost�edí i krajiny

13.4. optimální využívání zejména stávajících areál� a zastav�ných ploch, tj. up�ednost-
�ovat intenzifikaci a funk�ní optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj 
zástavby v krajin� – stávající areály a zastav�né plochy jsou stabilizované. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) ve zn�ní Aktualizace �. 
1 jsou na území obce Vl�ice vymezeny následující zám�ry, týkající se území obce Vl�ice: 

- I/60 Lipová – lázn� – Javorník, p�eložky a obchvat (ve�ejn� prosp�šná stavba D 07) 

- VTL plynovod Žulová – Javorník (ve�ejn� prosp�šná stavba E 15) 

- vymezení regionálního biocentra �. 486 H�ibová 

- vymezení regionálních biokoridor� �. 824 a 825. 

Všechny uvedené jevy jsou do Územního plánu Vl�ice zapracovány v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje, s drobnou odchylkou ve vymezení navržené trasy 
VTL plynovodu Žulová – Javorník, která je v rámci koridoru vymezeného v ZÚR OK upra-
vena tak, aby co nejmén� omezovala možnosti územního rozvoje centrální �ásti obce. Záro-
ve� je do územního  plánu zapracován koridor územní rezervy pro nové vedení trasy tohoto 
plynovodu podle studie Vedení VTL plynovodu Javorník – Bílá Voda (E 010) a VTL plyno-
vodu Žulová – Javorník (E 15), která plynovod umis�uje do nové polohy s ohledem na maxi-
mální respektování zastav�ných a zastavitelných území dot�ených obcí. Upravená trasa VTL 
plynovodu dle územní studie by m�la být zapracována do Aktualizace �. 2 ZÚR OK a násled-
n� pak m�že být p�evzata již jako návrh do Územního plánu Vl�ice. 

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 leží obec Vl�i-
ce ve vymezeném rekrea�ním celku (RC) Rychlebské hory, který je sou�ástí geomorfolo-
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gických celk� Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny. Rekrea�ní celek Rychlebské hory je 
nutno vnímat jako specifický rekrea�ní celek, s �adou problém� v hospodá�ských podmínkách 
území i v oblasti soudržnosti obyvatel území. Je tvo�en menšími obcemi a vykazuje pom�rn�
zna�ný pokles po�tu obyvatel jako celek i u naprosté v�tšiny obcí. Intenzita nové bytové vý-
stavby je zde nízká. Oblast leží stranou hlavních rekrea�ních zájm� a má p�edpoklady pro 
rozvoj klidových forem pobytové rekreace. Spádovým centrem tohoto krajinného celku je 
m�sto Javorník, významné jsou vazby na Polsko. Podpora a rozvoj cestovního ruchu v tomto 
území je jedním z p�edpoklad� budoucího ekonomického rozvoje, pro posílení nabídky pra-
covních míst a možností podnikání je tento rozvoj nezbytný.  

H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Vl�ice s cíly a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území a požadavky na ochranu nezastav�ného území 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) takto: 

§ 18 Cíle územního plánování 

(1)   Cílem územního plánování je vytvá�et p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spo�ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, 
pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel území a který uspokoju-
je pot�eby sou�asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

     V územním plánu Vl�ice jsou vytvo�eny podmínky pro zlepšení životního prost�edí 
zejména návrhem vybudování soustavné splaškové kanalizace zakon�ené na �OV; pro 
zlepšení soudržnosti spole�enství obyvatel území obce jsou vytvo�eny podmínky návrhem 
zastavitelných ploch,  umož�ujících výstavbu rodinných dom�, návrhem ploch pro rozvoj 
ob�anského vybavení a návrhem nových ploch zelen� na plochách ve�ejných prostranství.  

     Realizací zám�r� obsažených v územním plánu Vl�ice nedojde ke st�et�m se zájmy ochra-
ny p�írody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro sou�asné generace ani pro generace 
budoucí. 

 (2) Územní plán zajiš�uje p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním �eše-
ním ú�elného využití a prostorového uspo�ádání území s cílem dosažení obecn� prosp�š-
ného souladu ve�ejných a soukromých zájm� na rozvoji území. Za tím ú�elem sleduje 
spole�enský a hospodá�ský potenciál území. 

     Územní plán Vl�ice vymezuje p�edevším nové rozvojové plochy pro obytnou výstavbu 
a ob�anské vybavení a s tím související ve�ejná prostranství, dopravní a technickou infrastruk-
turu; pot�eba vymezení zastavitelných ploch vychází z demografické prognózy vývoje po�tu 
obyvatel. Zajišt�ní dostate�n� kapacitních ploch ur�ených pro rozvoj obytné výstavby je jed-
ním z d�ležitých úkol� územního plánu, sm��ujících ke stabilizaci po�tu obyvatel a tím 
k posílení sociodemografického pilí�e. Dále vymezuje zastavitelné plochy výroby a skladová-
ní, �ímž vytvá�í p�edpoklady pro vytvo�ení nových pracovních míst a pro posílení hospodá�-
ského pilí�e. 
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(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují ve�ejné i 
soukromé zám�ry zm�n v území, výstavbu a jiné �innosti ovliv	ující rozvoj území a 
konkretizují ochranu ve�ejných zájm� vyplývajících ze zvláštních p�edpis�. 

 Ochrana ve�ejných zájm� v �ešeném území, vyplývajících ze zvláštních p�edpis�, je defi-
nována v zadání územního plánu a je v územním plánu respektována.  

(4) Územní plánování ve ve�ejném zájmu chrání a rozvíjí p�írodní, kulturní a civiliza�ní 
hodnoty území, v�etn� v�etn� urbanistického, architektonického a archeologického d�-
dictví. P�itom chrání krajinu jako podstatnou složku prost�edí života obyvatel a základ 
jejich totožnosti. S  ohledem na to ur�uje podmínky pro hospodárné využívání zastav�-
ného území a zajiš�uje ochranu nezastav�ného území a nezastavitelných pozemk�. Za-
stavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zasta-
v�ného území. 

 P�írodní hodnoty na území obce Vl�ice jsou reprezentovány p�edevším rozsáhlými souvis-
lými lesními celky a b�ehovými porosty vodních tok�, regionálními �ástmi územního systému 
ekologické stability – regionálním biocentrem �. 486 H�ibová, regionálními biokoridory �. 
824 a 826 a registrovaným významným krajinným prvkem – zámeckým parkem. Tyto p�írod-
ní hodnoty jsou v územním plánu respektovány a nedotýkají se jich navržené zm�ny v území 
(s výjimkou návrhu dvou ploch p�estavby v jižní �ásti zámeckého parku). Kulturní a civili-
za�ní hodnoty v �ešeném území p�edstavují nemovité kulturní památy – kostel sv. Bartolom�-
je ve Vl�icích, kostel sv. Ignáce ve Vojtovicích a socha sv. Jana Nepomuckého a památky 
místního významu (zámek ve Vl�icích, kaple Neposkvrn�ného po�etí Panny Marie v Dolním 
Lese, bývalá elektrárna a starý mlýn ve Vl�icích, zachovalé objekty lidové architektury, k�íže, 
kapli�ky, pomníky); veškeré tyto památky územní plán respektuje. 

     Ochrana nezastav�ného území a nezastavitelných pozemk� je zajišt�na stanovením p�í-
pustného a nep�ípustného využití nezastav�ných a nezastavitelných ploch, kdy na t�chto plo-
chách se s výjimkou omezeného rozsahu staveb, zejména staveb dopravní a technické infra-
struktury, nep�ipouští žádná nová výstavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny p�edevším 
pro obytnou výstavbu, jejich pot�eba vychází z demografické prognózy vývoje po�tu obyva-
tel. 

§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjiš�ovat a posuzovat stav území, jeho p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty – tato 
zjišt�ní a posouzení byla nedílnou sou�ástí zpracování územního plánu – viz p�edchozí 
text.  

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, v�etn� 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 dopl�uje návrhem 
dostavby proluk a rozvíjí ji do nových ploch, p�i d�sledném respektování a zachování je-
jich charakteru. Návrh se soust�edil p�edevším na nalezení nových ploch pro obytnou vý-
stavbu, pro výstavbu za�ízení ob�anského vybavení a pro vybudování ploch ve�ejn� p�í-
stupné zelen�. Pro posílení ekonomických podmínek území (pracovní p�íležitosti) jsou 
navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování. Pro zlepšení širších dopravních vazeb je 
navržena p�eložka silnice I/60 do nové trasy mimo centrum obce. Sou�ástí územního plá-
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nu je návrh rozvoje sítí a za�ízení technické infrastruktury a vymezení územního systému 
ekologické stability.   

c) Prov��ovat a posuzovat pot�ebu zm�n v území, ve�ejný zájem na jejich provedení, 
jejich p�ínosy, problémy, rizika s ohledem nap�íklad na ve�ejné zdraví, životní pro-
st�edí, geologickou stavbu území, vliv na ve�ejnou infrastrukturu a na její hospo-
dárné využívání – budoucí rozvoj obce je zam��en zejména na rozvoj obytné funkce a na 
udržení a zlepšení p�íznivého životního a obytného prost�edí, proto jsou navrženy p�ede-
vším plochy ur�ené pro novou obytnou výstavbu a pro výstavbu za�ízení ob�anského vy-
bavení a plochy zelen� na ve�ejných prostranstvích. Vzhledem ke svému charakteru navr-
žené zastavitelné plochy nevyvolávají rizika z hlediska ochrany ve�ejného zdraví ani ži-
votního prost�edí. Z geologické stavby území nevyplývají z hlediska koncepce rozvoje 
obce  žádná rizika. Pro hospodárné využití ve�ejné infrastruktury jsou vytvo�eny podmín-
ky návrhem zastavitelných ploch situovaných v bezprost�ední návaznosti na vybudované 
komunikace s inženýrskými sít�mi. 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a pro-
storové uspo�ádání území a na jeho zm�ny, zejména na umíst�ní, uspo�ádání a �eše-
ní staveb – pro jednotlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití jsou stanoveny podmínky 
prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu využití pozemk�
a maximální výšku zástavby.

e) Stanovovat podmínky pro provedení zm�n v území, zejména pak pro umíst�ní a 
uspo�ádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území – podmínky pro-
storového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jednotlivé plochy s rozdílným 
zp�sobem využití stanoveny tak, aby byl zachován stávající charakter zástavby, tj. p�evlá-
dající nízkopodlažní zástavba rodinných dom�.

f) Stanovovat po�adí zm�n v území (etapizaci) – po�adí zm�n v území není stanoveno, 
výstavba na jednotlivých zastavitelných plochách bude probíhat individuáln� dle zájmu 
investor�. 

g) Vytvá�et v území podmínky pro snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních kata-
strof a pro odstra	ování jejich d�sledk�, a to p�írod� blízkým zp�sobem – ve Vl�i-
cích ekologické ani p�írodní katastrofy nehrozí, záplavové území není v �ešeném území 
stanoveno. 

h) Vytvá�et v území podmínky pro odstra	ování d�sledk� náhlých hospodá�ských 
zm�n – vzhledem k tomu, že p�evážná v�tšina zastavitelných ploch je ur�ena pro obytnou 
výstavbu, se nedá o�ekávat, že by náhlé hospodá�ské zm�ny výrazným zp�sobem ovlivni-
ly rozvoj obce. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – 
p�evážná v�tšina navržených zastavitelných ploch je ur�ena pro obytnou výstavbu, tedy 
pro rozvoj sídelní struktury. 

j) Prov��ovat a vytvá�et v území podmínky pro hospodárné vynakládání prost�edk�
z ve�ejných rozpo�t� na zm�ny v území – navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny 
uvnit� zastav�ného území nebo v bezprost�ední návaznosti na n�, v lokalitách 
s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou. 

k) Vytvá�et v území podmínky pro zajišt�ní civilní ochrany – požadavky z hlediska civil-
ní ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny. 
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l) Ur�ovat nutné asana�ní, rekonstruk�ní a rekultiva�ní zásahy do území – na území 
obce Vl�ice se nenacházejí plochy vhodné pro asana�ní, rekonstruk�ní nebo rekultiva�ní 
zásahy; je zde ovšem �ada ploch zbor� p�vodní zástavby, které jsou navrženy k p�estavb�. 

m) Vytvá�et podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních p�edpis� p�ed ne-
gativními vlivy zám�r� na území a navrhovat kompenza�ní opat�ení, pokud zvláštní 
právní p�edpis nestanoví jinak – zám�ry navržené v Územním plánu Vl�ice nebudou 
mít negativní vlivy na území, kompenza�ní opat�ení se proto nestanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání p�írodních zdroj� – v územním plánu nejsou 
vymezeny žádné plochy pro využívání p�írodních zdroj�. 

o) Uplat	ovat poznatky zejména z obor� architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové pé�e – p�i zpracování Územního plánu Vl�ice byly využity veš-
keré dostupné podklady, vztahující se k �ešenému území a k dané problematice.     

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vliv� územního plánu na vyvážený 
vztah územních podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro 
soudržnost spole�enství obyvatel území; jeho sou�ástí je posouzení vliv� na životní pro-
st�edí a posouzení vliv� na evropsky významnou lokalitu nebo pta�í oblast, pokud orgán 
ochrany p�írody svým stanoviskem takovýto vliv nevylou�il. 

     Územní plán Vl�ice vytvá�í p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvážený 
vztah územních podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro 
soudržnost spole�enství obyvatel území obce.    

Posouzení vliv� na životní prost�edí ani na evropsky významnou lokalitu nebo pta�í oblast 
nebylo požadováno. 

H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Vl�ice s požadavky stavebního zákona a jeho 
provád�cích právních p�edpis�

     Územní plán Vl�ice je zpracován v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a s vyhláškou �. 
500/2006 Sb., o územn� analytických  podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu 
evidence územn� plánovací �innosti, ve zn�ní vyhlášky �. 458/2012 Sb.   
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I.   ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV� NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ V�ETN� VÝSLEDK� VYHODNOCENÍ VLIV� NA ŽIVOTNÍ 
PROST�EDÍ 

     Vzhledem k tomu, že v zadání Územního plánu Vl�ice neuplatnil p�íslušný dot�ený orgán 
požadavek ani na vyhodnocení vliv� územního plánu na životní prost�edí, ani na vyhodnocení 
vliv� na evropsky významnou lokalitu nebo pta�í oblast, není vyhodnocení vliv� na 
udržitelný rozvoj  území zpracováno. 


