
 

 

Obec Černá Voda 
 

Č.j.:MJ/46945/2010/26/OSMI/Vý     V Černé Vodě 7.12.2011 
 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Územní plán Černé Vody 
 
 
Zastupitelstvo obce Černá Voda, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 1 
stavebního zákona, 

formou opatření obecné povahy 
 

v y d á v á  
územní plán Černé Vody, 

 
 

1. Textová část územního plánu 

AA))  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  ZZAASSTTAAVVĚĚNNÉÉHHOO  ÚÚZZEEMMÍÍ  
Územní plán Černé Vody je zpracován v  rozsahu jejího správního území, tj. 

katastrálních území Černá Voda a Rokliny. Součástí obce Černá Voda jsou i místní 
části Staré a Nové Podhradí.  

Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 15. 12. 2007. Hranice zastavěného 
území je vyznačena v grafické části Územního plánu Černé Vody, ve Výkresu 
základního členění území (1) a v Hlavním výkresu (2). 

 

BB))  KKOONNCCEEPPCCEE  RROOZZVVOOJJEE  ÚÚZZEEMMÍÍ  OOBBCCEE,,  OOCCHHRRAANNYY  AA  
RROOZZVVOOJJEE  JJEEHHOO  HHOODDNNOOTT  

 
B.1 Koncepce rozvoje území obce  
Hlavním cílem řešení je vytvoření podmínek pro možný rozvoj obce, zabezpečení 

souladu a vzájemných vazeb jednotlivých funkcí v území a přitom omezení negativních 
vlivů a činností v území na přípustnou míru za účelem dosažení udržitelného rozvoje 
obce.  

Návrhem jsou sledovány následující zásady směru rozvoje: 
- rozvoj obce směřovat zejména do zastavěného území a území přímo navazujícího  
- obytnou zástavbu rozvíjet především v dostupné vzdálenosti od centra obce 
- vzdálené odtržené objekty uvažovat pro rekreační účely s dalším úměrným rozvojem 

ploch pro individuální i hromadnou rekreaci 
- občanské vybavení udržet ve stávajícím rozsahu a přiměřeně rozvíjet 
- zajistit plochy pro drobnou výrobu 
- nadále uvažovat s těžbou kamene ve vymezeném dobývacím prostoru 



 

 

- postupně řešit technickou i dopravní infrastrukturu - vybudování kanalizace včetně 
čistírny odpadních vod, dobudování chybějící vodovodní sítě a plynu, odstranění 
hlavní dopravní závady na průjezdní komunikaci obce, řešit zásadní pěší 
komunikace a postupně upravovat místní komunikační síť tak, aby splňovala 
současné požadavky na uspořádání veřejných prostranství a bezpečnost provozu 

- vymezit plochy pro ÚSES, plochy pro vodní nádrže a interakční prvky 
- chránit kvalitní krajinný ráz obce a architektonické a urbanistické hodnoty území, 

veškeré aktivity navrhovat s ohledem na udržitelný rozvoj území 
 

B.2  Ochrana a rozvoj hodnot v území  
 
PŘÍRODNÍ HODNOTY 

Pro přírodní hodnoty krajiny je na řešeném území navrhováno stabilizovat, 
chránit a uchovávat přírodní rámec a krajinný ráz s četnými pozoruhodnými přírodními 
výtvory, významnými krajinnými prvky, přírodní památkou „Píšťala“, památným stromem 
„Thuje pod Kaltenštejnem“ a evropsky významnými lokalitami č. CZ0713724 a č. 
CZ0713725 (půdní prostor kostela a kulturního domu – výskyt kolonie netopýrů) a č. 
CZ0714086 (přírodní komplex Rychlebské hory – Sokolský hřbet). 

 
KULTURNÍ A HISTORICKÉ HODNOTY  

Urbanistickou strukturu a charakter původní venkovské zástavby je navrhováno 
udržovat v odpovídajícím měřítku a v souladu s krajinným rázem.  

Památky zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek a 
archeologické naleziště jsou respektovány a chráněny. 

 

CC))  UURRBBAANNIISSTTIICCKKÁÁ  KKOONNCCEEPPCCEE  
 
Urbanistická koncepce obce je vyznačena v Hlavním výkresu (2). 
Urbanistická struktura obce zůstává návrhem zachována. Zástavba území je 

řídká, roztroušená, z hlediska typologie ji lze zařadit k typu uliční roztroušené zástavby.  
Nadále zůstává nosnou kostrou obce průjezdní silnice II. třídy (II/456) 

s rozbíhajícími se větvemi zásadních místních komunikací, kolem kterých jsou 
soustředěny a rozvíjeny všechny životní funkce obce.  

Zastavěné území s kvalitním stavebním fondem a sídelní zelení je považováno 
za stabilizované, další plochy zastavěného území jsou navrhovány k přestavbě, 
rozvojové plochy určené k zastavění jsou řešeny zejména v návaznosti na kompaktní 
zastavěné území. 

Funkční plochy bydlení jsou lokalizovány v celém zastavěném území obce, 
kromě stávajícího bytového fondu v rámci již vyčleněných ploch pro bydlení lze využít 
k dostavbě proluky při respektování původní urbanistické struktury. V plochách bydlení 
se uplatňují i drobnější aktivity v podobě živností, tj. různých služeb, občanské 
vybavenosti, drobnější čisté výroby a primární výroby (drobné pěstitelství). Podmínkou 
je slučitelnost aktivit s funkcí bydlení, vliv činností na těchto plochách nesmí negativně 
zasahovat sousední pozemky (zápach, hluk) více, než stanoví hygienické normy pro 
obytnou zástavbu.  

Při rekonstrukcích a dostavbách ve stávající zástavbě je potřebné dodržovat 
měřítko a charakteristické prvky původní kvalitní architektury (např. typy oken, fasád, 
krytiny a pod.) a klást důraz na architektonický výraz objektů, dodržovat výšku zástavby.  

Předzahrádky při hlavní ulici řešit jako sídelní zeleň a upřednostňovat krajinný 
charakter zeleně. Doplňkové objekty (zahradní domky, drobné hospodářské objekty, 



 

 

garáže) umisťovat v zadních částech parcel. Do uliční čáry, především v centrální části 
obce, nepovolovat samostatné garážové objekty. 

Areál zámečku je zahrnut do ploch smíšených obytných, s možností bydlení s 
aktivitami drobné výroby a služeb. Další území, které je navrhováno pro funkci 
smíšenou obytnou je území v bezprostřední blízkosti areálu ZD se stávajícími obytnými 
objekty. 

Územní plán vyčleňuje rekreační plochy v menší míře, zejména v části Rokliny a 
na okrajích obce, kde se mísí funkce obytná s individuální rekreací. V části Staré a 
Nové Podhradí a u některých odlehlých objektů je navrhována výhradně rekreační 
funkce. Architektonický výraz nových objektů bude vycházet z architektury původních 
domů (chalup). 

Stávající areály hromadné rekreace MATE je považován za stabilizovaný, na 
okraji zastavěného území (ve střední a severní části obce) se navrhují dvě další plochy 
hromadné rekreace. 

Stávající občanské vybavení v obci se nachází podél páteřní komunikace, je 
v dostatečných kapacitách a zůstává zachováno. Je navržena plocha pro rozšíření 
areálu požární zbrojnice, u fotbalového hřiště plocha pro vybudování zázemí 
obslužného charakteru a dále plocha pro nové hřiště u stávajícího penzionu.  

Areál ZD a ostatní výrobní areály jsou stabilizovány převážně v okrajových 
polohách zastavěného území. V návaznosti na areál ZD je navržena rozvojová plocha 
výroby, rozšířena je plocha u kamenictví. Plochy výroby stávající i navrhované jsou 
určeny pro nerušící výrobu bez podrobnějších specifikací. 

Nejvýznamnějším podnikem v řešeném území je Slezský kámen, a.s. s těžbou 
kamene v Novém lomu na jihozápadním okraji obce, kde i nadále bude pokračovat 
těžba. Směrem jihovýchodním se nachází vyhlášené chráněné ložiskové území, které 
zůstává bez návrhu těžby.  

V řešeném území je možno v rámci zastavěného, přestavbového a 
zastavitelného území identifikovat druhy ploch s rozdílným způsobem využití - plochy 
bydlení (individuální a hromadné), plochy smíšené obytné, plochy rekreace (individuální 
a hromadné), plochy občanského vybavení (sportu, hřbitova a ostatní), plochy 
veřejných prostranství, výroby, těžby, dopravní a technické infrastruktury a plochy vodní 
a zemědělské (trvale zatravněné, zahrady). 

 
C.1  Zastavitelné plochy a plochy přestavby 
V zastavitelných plochách je navrhován nový účel využití ploch: 

 
BYDLENÍ 

- Bi – bydlení individuální 
- Bh – bydlení hromadné 
Označení 

lokality 
Katastrální 

území 
Výměra
cca m2 Specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka 

Bi 1 Černá Voda 1950  
Bi 2 Černá Voda 5780  
Bi 3 Černá Voda 4060  
Bi 4 Černá Voda 2580  
Bi 5 Černá Voda 6110  
Bi 6 Černá Voda 7900 zasahuje ochranné pásmo VN 
Bi 7 Černá Voda 9680  
Bi 8 Černá Voda 5470  
Bi 9 Černá Voda 2820  
Bi 10 Černá Voda 5210  
Bi 11 Černá Voda 12780  
Bi 12 Černá Voda 4600  



 

 

Bi 13 Černá Voda 13250 část plochy zasahuje záplavové území – zastavění musí 
předcházet aktualizace záplavového území na základě 
realizace protipovodňových opatření;  
požadavek prověřit lokalitu územní studií  

Bi 14 Černá Voda 14180 část plochy zasahuje záplavové území - zastavění musí 
předcházet aktualizace záplavového území na základě 
realizace protipovodňových opatření;  
požadavek prověřit lokalitu územní studií 

Bi 15 Černá Voda 3660 pozemky zborů 
Bi 16 Černá Voda 920 pozemky zborů 
Bi 17 Rokliny 2700 pozemky zborů 
Bi 18 Rokliny 860 pozemky zborů 
Bi 19 Rokliny 750 pozemky zborů 
Bi 20 Rokliny 1930 zasahuje ochranné pásmo lesa, pozemky zborů 
Bi 21 Rokliny 1040 pozemky zborů 
Bi 22 Rokliny 3610  
Bh 1 Černá Voda 2200  

 
REKREACE 

- Ri – rekreace individuální 
- Rh – rekreace hromadná 
Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Výměra 
cca m2 

Specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka 

Ri 1 Černá Voda 620  
Ri 2 Černá Voda 950  
Ri 3 Černá Voda 890  
Ri 4 Černá Voda 2060  
Ri 5 Černá Voda 2000 část zasahuje ochranné pásmo lesa 
Ri 6 Černá Voda 7010 část zasahuje ochranné pásmo lesa 
Ri 7 Rokliny 3190  
Rh 1 Černá Voda 37640 zasahuje ochranné pásmo lesa, požadavek prověřit lokalitu 

územní studií 
Rh 2 Černá Voda 4460 část zasahuje ochranné pásmo lesa, č. plochy zasahuje 

záplavové území (bez možnosti výstavby objektů) 
 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

- Oo – občanské vybavení ostatní 
- Os – občanské vybavení - sport 
Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Výměra 
cca m2 

Specifické podmínky, poznámka 

Oo 1 Černá Voda 5240 část plochy nezastavitelná - zasahuje záplavové území 
Oo 2 Černá Voda 1716 část plochy nezastavitelná - zasahuje záplavové území, 

rozšíření požární zbrojnice; VPS 
Os 1 Černá Voda 2230 veřejná infrastruktura,zázemí hřiště, VPS  

 
SMÍŠENÉ OBYTNÉ - SB 

Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Výměra 
cca m2 

Specifické podmínky, poznámka 

Sb 1 Černá Voda 850 plochy přestavby 
Sb 2 Černá Voda 5080 plochy přestavby 
Sb 3 Černá Voda 13130 plochy přestavby 
Sb 4 Černá Voda 11890 zajištění dalšího příjezdu z hlavní komunikace 

 
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - VS 

Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Výměra 
cca m2 

Specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka 



 

 

Vs 1 Černá Voda 25390 činnosti bez negativních dopadů na okolní zástavbu 
(zápach, hluk atd.), požadavek územní studie 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - D 

Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Specifické podmínky, poznámka 

D 1 Černá Voda úprava a rozšíření autobusových zastávek, VPS 
D 2 Černá Voda úprava a rozšíření autobusových zastávek, VPS 
D 3 Černá Voda úprava a rozšíření autobusových zastávek, VPS 
D 4 Černá Voda úprava a rozšíření autobusových zastávek, VPS 
D 5 Černá Voda úprava a rozšíření autobusových zastávek, VPS 
D 6 Rokliny úprava a rozšíření autobusových zastávek, VPS 
D 7 Černá Voda plochy přestavby, řešení dopravní závady, VPS 
D 8 Černá Voda plochy přestavby, řešení dopravní závady, VPS 
D 9 Černá Voda homogenizace trasy místní komunikace, VPS 
D 10 Černá Voda spojovací místní komunikace, VPS 
D 11 Černá Voda homogenizace trasy místní komunikace, VPS 
D 12 Černá Voda homogenizace trasy místní komunikace, VPS 
D 13 Černá Voda homogenizace trasy místní komunikace, VPS 
D 14 Černá Voda parkoviště, VPS 

 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – TV, TK, TE 

Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka 

Tv 1 Černá Voda vodojem, zasahuje ochranné pásmo lesa, požadavek prověřit 
podrobnější dokumentací, VPS 

Tk 1 Rokliny ČOV, zasahuje ochranné pásmo lesa, zasahuje do záplavového 
území - nutná technická opatření, VPS 

Tk 2 Černá Voda plocha přestavby, technologické zařízení splaškové kanalizace, 
požadavek prověřit podrobnější dokumentací, VPS 

Tk 3 Rokliny technologické zařízení splaškové kanalizace, zasahuje ochranné 
pásmo lesa, požadavek prověřit podrobnější dokumentací, VPS 

Te 1 Černá Voda nová trafostanice, VPS 
Te 2 Černá Voda přezbrojení trafostanice 
Te 3 Černá Voda přezbrojení trafostanice 
Te 4 Černá Voda přezbrojení trafostanice 
Te 5 Černá Voda přezbrojení trafostanice 
Te 6 Černá Voda nová trafostanice, VPS 
Te 7 Černá Voda přezbrojení trafostanice 
Te 8 Rokliny přezbrojení trafostanice 

 
C.3 Systém sídelní zeleně 
Sídelní zeleň se prolíná celým zastavěným územím a je součástí ploch 

občanského vybavení (školy, hřbitova apod.), veřejných prostranství i bydlení a výroby, 
jedná se o zeleň s funkcí estetickou, rekreační, ekologickou i doprovodnou, kterou 
představují parkově upravené prostory v centru obce a dále pak krajinná zeleň 
pozůstávající mezi obytnou zástavbou, převážně podél toků a cest a plochy trvale 
zatravněné a zahrady (jedná se zejména o specificky charakteristickou zeleň v centrální 
části obce a podél vodoteče, která zůstane zachována s možností 
pouze podmínečného zastavění) apod. Patří sem např. i plochy některých 
předzahrádek.  

 
 



 

 

DD))  KKOONNCCEEPPCCEE  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY    
Koncepce veřejné infrastruktury obce je vyznačena v Hlavním výkresu (2). 
 

D.1 Dopravní infrastruktura - D 
 
SILNIČNÍ DOPRAVA, KOMUNIKAČNÍ SÍŤ, MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ 

Dopravní osou řešeného území je stávající silnice II/456  Žulová – Velké 
Kunětice, která je připojena na nadřazenou dopravní kostru (sil. I/60 Lipová Lázně – 
hranice ČR) v obci Žulová. Komunikační síť v obci doplňují místní a účelové 
komunikace.  

Návrh dopravní infrastruktury sleduje rozvoj silniční sítě s cílem odstranit stávající 
dopravní závady a hájit koridory pro návrh a úpravu trasy do normových parametrů.  
V návrhu koncepce rozvoje hlavní komunikační sítě i místních komunikací obce je třeba 
sledovat následující opatření: 
- homogenizace a modernizace stávající trasy sil. II/456 
- odstranění  dopravních závad ve směrovém vedení (D 7, D 8) 
- dořešení prostoru pro pěší a cyklistický provoz s akceptováním příslušných předpisů 
- úprava autobusových zastávek v souladu s platnými předpisy (D 1 - D 6) 
- úpravy křižovatek v místech připojení místních komunikací na nadřazenou síť 
- doplnění  výhyben na jednopruhových obousměrných trasách 
- úprava zklidněných úseků (v souladu s technickými předpisy) 
- homogenizace, případně nové trasy MK (D 9 - D 13) 
- u nových a rekonstruovaných stávajících tras preferovat segregaci pěší a cykl. 

dopravy od motorové dopravy 
- ve směrech hlavních pěších tahů realizovat stezky pro pěší a cyklisty 

 
Pěší provoz bude veden po chodnících podél hlavních komunikací. V obytných 

částech obce bez průjezdné dopravy je navrhováno ponechat pěší provoz spolu s 
dopravou motorovou na jednom tělese – komunikace se smíšeným provozem resp. 
zklidněné komunikace, obytné ulice. Cyklistický provoz bude veden po síti místních 
komunikací, případně po stezkách se smíšeným provozem. 

 
DOPRAVA V KLIDU  

Návrh předpokládá budování parkovišť na veřejných plochách v množství, které 
je technicky pro každou lokalitu únosné. V situaci  jsou označeny plochy stávajících 
parkingů, které lze rozšířit a zkapacitnit a plocha nového parkoviště – D 14. Potřeba 
odstavení u občanské vybavenosti a u výrobních podniků musí být řešena v rámci 
návrhu jednotlivých objektů.  

 
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

V obci a v jejím katastru slouží účelové komunikace zemědělské dopravě a 
připojení areálu bývalého ZD.  

 
HROMADNÁ DOPRAVA OSOB 

Hromadná doprava osob je zajišťována autobusovou dopravou, návrh řeší 
úpravy a nové umístění autobusových zastávek D 1 – D 6.  

 
D.2 Technická infrastruktura – Tv, Tk, Te 
Pro objekty technické infrastruktury, zejména vodního hospodářství jsou 

vymezeny samostatné plochy. Liniová vedení jsou umožněna ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití, pouze textově je specifikován způsob vedení. 



 

 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Obec Černá Voda je zásobována pitnou vodou společným systémem s obcí 
Stará Červená Voda. Zdroje vody pro oba vodovody jsou prameniště Pod Petřekem a 
Zelená Hora. Voda do obce je dodávána gravitační rozvodnou sítí z vodojemu Černá 
Voda. 

Stávající vodovodní síť je řešena jako okruhová ve středu obce s navazujícím 
větevným systémem do okrajových částí a k dalším lokalitám. Okruhová síť je 
dimenzována na součet hodnoty požární vody a denního maxima pro obec Černá Voda 
i Stará Červená Voda. V lokalitě Podhradského rybníka, kde tlak v síti klesá k hodnotě 
0,12 MPa, je nutné pro zvýšení tlaku využít v objektech AT stanice.  

Vodovodní síť v obci bude k  navrhovaným lokalitám, které  navazují na 
zastavěné území a jsou většího rozsahu, rozšířena vedeními umístěnými v souběhu 
s komunikací, případně podél potoka. Samostatné objekty vzdálené od rozvodů budou 
zásobovány z vlastních zdrojů. 

Tv 1 - Pro umožnění zásobování lokality Staré Podhradí bude nutné vybudovat 
nový vodojem, napojený na přívodní řad z prameniště Zelená Hora do VDJ Černá 
Voda. Z vodojemu bude vyveden nový vodovodní řad do obce. Přesné umístění VDJ 
v území a jeho výškové osazení musí být řešeno podrobnější dokumentací společně 
s řešením vodovodního řadu pro Staré Podhradí. 

 
KANALIZACE 

Je navržen systém odvádění splaškových vod z obce s likvidací na centrální 
ČOV, bude důsledně budována oddílná kanalizace. Rozptýlený charakter zástavby 
obce s výraznou členitostí terénu nedávají dobrý předpoklad pro vybudování gravitační 
stokové sítě jednotné soustavy s ústřední čistírnou odpadních vod pro celé území obce. 
Čištění odpadních vod bude v lokalitách vzdálených od centrálních stok zajišťováno v 
malých domovních ČOV pro skupiny objektů, alternativně  lokálně  pro jednotlivé 
objekty. 

Odpadní vody jsou dnes likvidovány v septicích, biologických septicích, nebo jsou 
shromažďovány v žumpách na vyvážení, lokálně jsou v obci vybudovány biologické 
malé domovní ČOV. Po realizaci splaškové kanalizace a ČOV budou stávající objekty 
s vhodnými technickými a ekonomickými parametry nově napojeny na kanalizační 
systém a stávající způsob lokální likvidace odpadních vod bude zrušen. 

Celkový systém splaškové kanalizace obce musí být řešen podrobnější 
dokumentací. Vzhledem k členitému a rozptýlenému charakteru obce nebude možné 
vybudovat v celém rozsahu kanalizaci gravitační, bude nutné kombinovat systém 
gravitační se systémem tlakovým, případně podtlakovým, s čerpací stanicí, případně 
podtlakovou stanicí. 

 Hlavní kanalizační řady budou navrhovány v souběhu s komunikací, případně 
tokem potoka a budou respektovat navržené rozvojové plochy. 

V obci jsou vybudovány úseky dešťové kanalizace pro odvádění dešťových vod 
krátkými úseky do vodoteče Černý potok, případně do některého z jeho přítoků a nebo 
na terén. Dešťová kanalizace zůstane zachována a bude rozšiřována v rámci nové 
výstavby. U nově budovaných lokalit se navrhuje svedení dešťových vod krátkými 
úseky dešťové kanalizace do nejbližších svodnic, příkopů a vodotečí. 

Tk1. V severovýchodní části obce, ve směru na Starou Červenou Vodu je 
navržena centrální ČOV, která je umístěna v blízkosti potoka v záplavovém území. 
Vzhledem k tomu bude nutné v dalších stupních dokumentací zajistit bezpečný a 
spolehlivý provoz ( např. navržením technických opatření). 

Tk 2. V centrální části obce je navržena plocha pro výstavbu dalších 
technologických zařízení.  



 

 

Tk 3. V severovýchodní části obce je navržena další plocha pro výstavbu 
technologických zařízení souvisejících s kanalizací.  

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

V obci jsou stávající tepelné zdroje, které jsou i nadále využívány a provozovány 
s pevným palivem (uhlí, dřevo) - většina tepelných zdrojů „Malé zdroje“ (výkon 20 - 30 
kW) a 3 „Střední zdroje“ (výkon větší než 50 kW).  

V územním plánu se přednostně navrhuje řešit možnost vytápění obce plynem 
nebo v biohmotě a současně novou výstavbu orientovat jako nízkoenergetickou až 
pasivní. 

Do zavedení plynu v obci je třeba nové tepelné zdroje vytápět tuhými palivy s 
kvalitativními znaky - nízkopopelnatost, nízkosirnovost nebo biohmota v podobě dřevní 
štěpky, pelet, briket nebo polen v předsušeném stavu. 

El. energii používat jen výjimečně pro objekty odpovídajících tepelně tech. 
vlastností. 

Navrhuje se zpracovat bilanci dosažitelných biopaliv v lokalitě a koncepci jejich 
použití, t.j. výrobě, která může mít pozitivní vliv na využívání utlumené zemědělské 
půdy a na řešení pracovní příležitosti. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Zásobování obce plynem je navrženo prodloužením středotlakého plynovodu ve 
směru od Staré Červené Vody. Distribuční síť v obci, včetně navrhovaných lokalit, bude 
vedená přednostně v koridorech s ostatní technickou infrastrukturou.  

 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGII 

Celá obec Černá voda je zásobována z venkovního vedení VN 22 kV č. 72-73. 
Koncepce zásobování elektrickou energií je tvořena souhrnem stávajících zařízení pro 
přenos a distribuce elektrické energie, které jsou respektovány a dále souhrnem 
navržených zařízení a opatření.  

Nové rozvojové plochy budou napojeny stávajícími vedeními NN ze stávajících 
trafostanic, které jsou navrženy k přezbrojení, případně novými vedeními NN z nově 
navržených trafostanic. Nová vedení NN v kompaktně zastavěném území je 
navrhováno řešit přednostně podzemními kabely. Spolu s rozšiřováním sítě NN bude 
řešeno i venkovní osvětlení pro nové lokality pro bydlení. 

Navržená zařízení: 
- Te 1 – plocha pro nově navrženou elektrickou stanici – distribuční trafostanice 

stožárová včetně odbočky z hlavního vedení  
- Te 2 – přezbrojení (zvýšení výkonu) stávající trafostanice T2005 
- Te 3 – přezbrojení stávající trafostanice T2006 
- Te 4 – přezbrojení stávající trafostanice T2007 
- Te 5 – přezbrojení stávající trafostanice T2009 
- Te 6 – plocha pro nově navrženou elektrickou stanici – distribuční trafostanice 

stožárová včetně odbočky z hlavního vedení  
- Te 7 – přezbrojení (zvýšení výkonu)  stávající trafostanice T2010 
- Te 8 – přezbrojení (zvýšení výkonu)  stávající trafostanice T2004 

 
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

Stávající kapacita přenosové sítě, digitální ústředny a přístupové sítě je v obci 
Černá Voda dostačující pro zajištění telekomunikačních služeb v řešeném území. 

Pro zajištění provozu radioreléových spojů nesmí dojít k narušení přímé 
viditelnosti mezi koncovými body trasy. Toto musí být respektováno při návrzích nové 
výstavby, zejména výškových staveb. 



 

 

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Je nadále uplatňován systém separovaného sběru TKO a jeho ukládání mimo 
řešené území.  

 
D.3 Občanské vybavení  
V obci je rozmístěna veřejná občanská vybavenost, stávající zařízení jsou 

stabilizována, v dostatečných kapacitách a dostupnosti. Jedná se o základní školu 
včetně knihovny a mateřské školy, dětský domov, obecní úřad s poštou, fotbalové hřiště 
s plochou pro zajištění dopravní obslužnosti, kulturní dům a požární zbrojnice s 
vyčleněnou plochou pro rozšíření. Ostatní občanská vybavenost je komerčního 
charakteru. 

 
D.4 Veřejná prostranství  
Samostatně je vymezena jako veřejné prostranství plocha v centrální části obce, 

určená pro shromažďování obyvatel a utvářená především zpevněnou plochou s 
udržovanou zelení a zahradnickou úpravou. Dále veřejná prostranství tvoří i plochy 
nevymezované samostatně, často doprovázené sídelní zelení, zahrnuté zejména do 
ploch bydlení - předzahrádky, občanského vybavení a rekreace – rozptylové plochy a v 
plochách dopravní infrastruktury – autobusové zastávky.  

 
 

EE))  KKOONNCCEEPPCCEE  UUSSPPOOŘŘÁÁDDÁÁNNÍÍ  KKRRAAJJIINNYY  
Koncepce uspořádání krajiny je vyznačena v Hlavním výkresu (2). 
 
Krajina Černé vody tvoří výrazný přírodní rámec, je určující pro krajinný ráz 

území a poskytuje zázemí pro rozvoj rekreačního potenciálu obce. Je tvořena 
zalesněnými vrcholy a zemědělsky využívanou půdou s četnými remízy. Zvláštní 
charakteristikou území (doplňující krajinnou strukturu) jsou opuštěné lomy s vodními a 
skalními prvky, ve většině případů zarostlé náletovou vegetací. Území je protkáno 
řadou vodních toků, které jsou mimo lesní partie obklopeny roztroušenou zástavbou.  

Zvláště hodnotná území jsou specifikována a chráněna.  
 
E.1 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití  
Krajinné uspořádání je rozděleno do následujících ploch s rozdílným způsobem 

využití, ve kterých jsou uplatňovány zásady: 
- chránit před poškozováním a ničením zemědělský půdní fond, lesy, vodní toky, 

rybníky, údolní nivy, louky,  remízky, meze a pod.  
- zajistit podmínky jejich obnovy a nepřipouštět ohrožení nebo oslabení jejich   

ekostabilizační funkce, respektovat krajinný ráz, chránit stromy, keře a trvalé travní 
porosty rostoucí mimo les a dodržovat principy ochrany přírody a krajiny: 

 
VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

- tvoří je samotné vodní toky s manipulačními pruhy (zajištění přístupu k tokům 
v š. min. 6m) a vodní plochy umožňující sport či rekreaci. Podél toků je třeba udržovat 
zatravnění a případně dosázet břehové porosty (při zachování dostatečného přístupu 
k tokům) a minimalizovat zatrubňování toků či vodních příkopů.  



 

 

Kromě stávajících vodních ploch je na jih od stávajícího areálu ZD navrhován 
rybník, dvě menší vodní plochy u bývalých objektů ZD v jižní části obce a malý rybník u 
potoka v západní části obce – jako návrh revitalizačních opatření:    

       
Označení lokality Katastrální území Výměra cca ha Specifické podmínky 

Vo 1 Černá Voda 2,87 VPS 

Vo 2 Černá Voda 0,31 VPS 

Vo 3 Černá Voda 0,15 VPS 

Vo 5 Černá Voda 0,04 ochranné pásmo lesa, VPS 

 
ZEMĚDĚLSKÉ  

 - představují plochy obhospodařovaných pozemků zemědělského půdního fondu, kde 
převládá funkce zemědělské produkce, tvoří je orná půda, louky, pastviny, zahrady a sady, jejichž 
součástí mohou být meze, remízky, vodní toky, solitery apod. a dále i účelové komunikace a cesty, 
technické sítě a zařízení, účelové stavby a zařízení zemědělské výroby a doprovodná zeleň.  

Ucelenost pozemků je potřebné udržovat v rovnováze s požadavky na řešení 
krajiny (ÚSES, interakční prvky, meze, remízky) 

V plochách zemědělských jsou dále dle charakteru členěny podtypy: 
- orná půda (Zo) 
- trvale travní porost (Zt) 
- zahrady a sady (Zs) 

 
LESNÍ  

 - jedná se o plochy lesů, které plní funkci hospodářskou, vodohospodářskou, 
rekreační a ekologickou, rovněž pak funkci stabilizační. Jsou chráněny jako významné 
krajinné prvky, části lesů jsou i  ÚSES. 

 
PŘÍRODNÍ  

- jsou to plochy pozemků (zemědělské, lesní a jiné) pro zachování a obnovu 
přírodních a krajinných hodnot území, kde veškeré činnosti musí být prováděny 
v souladu se zájmy ochrany přírody a s ostatními funkcemi zastoupenými v takovém 
území a kde jsou zájmy ochrany přírody nadřazeny zájmům ostatním. Tyto plochy 
představují biocentra a zvláště chráněná území, jejichž využití vyplývá zejména ze 
zákona 114: 

- plochy funkčních biocenter ÚSES i návrhů - Pu1, Pu2, Pu3 
- přírodní památka „Píšťala“ v jižní části území obce  
 - památný strom „Thuje pod Kaltenštejnem“ na hranici s k.ú. Kobylá 
- evropsky významné lokality č. CZ0713724 a č. CZ0713725 (půdní prostory 

kostela a kulturního domu – výskyt kolonií netopýrů) a č. CZ0714086 (přírodní komplex 
Rychlebské hory – Sokolský hřbet)   

 
SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

- jedná se o plochy s rozmanitým zastoupením krajinných prvků a ploch, 
vytvářejících drobnější mozaikovitou strukturu (les, louka, orná, trvalý travní porost, 
zahrady, vodní toky apod.). Tyto plochy jsou součástí i zastavěného území, kde se 
jedná ve velké míře o pozemky zbořenišť. V nezastavěném území jsou to často bývalé 
zarostlé lomy.  

Kromě stávajících území takto vymezených je v místě ohroženém erozí 
v jihozápadní části území obce navržena právě uvedená struktura ploch smíšených 
nezastavěného území. 

 
 



 

 

KRAJINNÉ SMÍŠENÉ S REKREAČNÍM VYUŽITÍM 
- jde o navrhované plochy se zvláštním režimem - nezastavitelná rekreační, s 

respektováním přírodního charakteru nezastavěného území, situované zejména 
v návaznosti na plochy hromadné rekreace (RH 1) v centrální části obce – Sr 1, 
případně navazující na území umožňující rekreační využití v krajině (koupání) v severní 
části obce – Sr 2. 

  
E.2 Územní systém ekologické stability  ÚSES 
V území je navržen systém ÚSES, v řadě případů jako plně funkční a využívající 

stávající krajinné prvky, zbývající prvky ÚSES jsou částečně funkční (Pu1, Pu2, Pu3) a 
je u nich třeba vylepšit zejména dřevinou skladbu, nefunkční části se v území 
nevyskytují. 

Na severu řešeného území je vymezeno nadregionální biocentrum NRBC 
Smolný, jehož hranice vede po hranici lesních porostů. Z něho pak vybíhá 
nadregionální biokoridor K 86, vedoucí západní částí řešeného území. Tyto 
nadregionální prvky ÚSES jsou doplněny lokálním systémem ÚSES. 

Na řešeném území se nachází řada lokalit EVSK, které byly podkladem pro 
vymezení ÚSES.  

Při realizaci ÚSES je nezbytné vycházet z místních přírodních podmínek a 
používat typy dřevin a křovin, které odpovídají  příslušnému STG. 

Na plochách územního systému ekologické stability se zakazuje měnit kultury s 
vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability. Je 
omezeno zde povolovat jakékoli stavby s výjimkou liniových (pro dopravu, technické 
vybavení, úpravy toků). Případné zásahy do ÚSES musí být projednány s orgánem 
ochrany přírody. 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

E.3 Prostupnost krajiny 
V návrhu jsou respektovány a zachovávány veškeré stávající cesty, které zajišťují 

dostatečnou prostupnost krajiny. Pro zajištění volného pohybu v krajině je oplocení 
zemědělských pozemků mimo zastavěné území povolováno pouze podmínečně.  

 
E.4 Protierozní opatření a ochrana před povodněmi 
Na plochách ohrožovaných erozí je navrhováno změnit využití na plochy smíšené 

nezastavěného území a dodržovat zde vhodný režim pro obhospodařování pozemků. 



 

 

Ve vyhlášeném  záplavovém území Černého potoka nejsou umístěna 
zastavitelná území, kromě nezbytné dopravní a technické infrastruktury, která nesmí 
zhoršovat odtokové poměry. V této souvislosti mají plochy navrhované územním 
plánem upravenu zastavitelnost, jejich případnému zastavění musí předcházet 
aktualizace záplavového území na základě realizace protipovodňových opatření. Jedná 
se o plochy bydlení Bi 1, 13, 14, rekreace Rh 2 a občanské vybavenosti 0o 1, 2. 
Výjimku tvoří plochy technické infrastruktury Tk 1, 2, 3 (veřejně prospěšné stavby), 
které je nutné vzhledem ke své povaze umístit při toku, avšak v dalších stupních 
dokumentací bude třeba zajistit bezpečný a spolehlivý provoz objektů na nich.  

 V zastavěném území lze v aktivní zóně záplavového území umisťovat nová 
pouze vodní díla a nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury, mimo aktivní 
zónu je možno umisťovat objekty jen s prokázáním, že nebudou zhoršeny odtokové 
poměry. 

Návrh krajinného uspořádání (změny na plochách ohrožovaných erozí a podpora 
řešení vedoucích ke zlepšení stability území včetně pozemkových úprav) v územním 
plánu zmírňuje dopady přívalových dešťů. Účinnou ochranou je i vhodný způsob 
obhospodařování zemědělské půdy a výběr plodin. 

 
E.5 Rekreace 
Rekreace v krajině mimo zastavěné a zastavitelné území využívá kvalitní přírodní 

rámec Černé Vody. Řešeným územím procházejí cyklostezky a značené turistické cesty 
i řada účelových polních a lesních komunikací, které tvoří základní distribuční systém 
pro přístup do krajiny i pro rekreační účely. K rekreaci v krajině lze částečně využívat i 
vodní plochy stávající či navrhované (např. přírodní koupání, rybolov apod.). Uvedené 
plochy a zařízení nejsou specifikované jako samostatné rekreační plochy.  

 
E.6 Dobývání nerostů 
Ložisko kamene č. B3 183 200 kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou 

výrobu se stanoveným dobývacím prostorem se současnou povrchovou těžbou 
v jihozápadní části území obce je i nadále vymezeno pro těžbu  ve stávajícím rozsahu. 
Pro ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu č. Z3 044 500 je 
stanoveno chráněné ložiskové území. 

 
 

FF))  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROO  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  PPLLOOCCHH  SS  
RROOZZDDÍÍLLNNÝÝMM  ZZPPŮŮSSOOBBEEMM  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  SS  UURRČČEENNÍÍMM  PPŘŘEEVVAAŽŽUUJJÍÍCCÍÍHHOO  

ÚÚČČEELLUU  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ((HHLLAAVVNNÍÍ  VVYYUUŽŽIITTÍÍ))  
Převažující účel využití – hlavní využití charakterizuje převažující funkci v území, 

jeho podstatu a musí být vždy dominantní.  
Přípustné využití umožňuje další činnosti ve vedlejší, nepodstatné funkci a 

nedominujícího významu a rozsahu. 
Podmíněně přípustné využití specifikuje výjimečné činnosti, stanovuje podmínky 

využití, případně omezuje rozsah činností podmínkami apod. 
Nepřípustné využití konkretizuje zákaz činností v území.   
 
F.1 Plochy bydlení – Bi, Bh  

 
PŘEVAŽUJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ)  

- bydlení individuální Bi (v rodinných domech) a hromadné Bh (v bytových domech) 
v nízkopodlažní zástavbě se zelení a zahradami 



 

 

 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

Charakter využití musí být lokálního významu, úměrný kapacitě a potřebám daného 
území, s umístěním uvedených aktivit v objektech bydlení nebo jako stavby vedlejší: 
občanské vybavení 
rekreace 
dopravní infrastruktura (komunikace a plochy nezbytné pro zajištění obsluhy území a  
parkování pro danou plochu) 
technická infrastruktura  
veřejná prostranství 
vodní plochy, zeleň 
přípustné jsou dále doplňkové stavby s bydlením bezprostředně související (např. 
drobná architektura, altán, bazén, hospodářské objekty, garáž, parkovací stání) 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  
Charakter využití musí být lokálního významu, úměrný kapacitě a potřebám 

daného území a musí splňovat podmínky ekologické nezávadnosti a hygienické 
podmínky přípustné pro obytnou zástavbu a nesmí negativně zasahovat sousední 
pozemky. Aktivity budou umístěny v objektech bydlení nebo jako stavby vedlejší: 
- služby výrobního i nevýrobního charakteru  
- chovatelství a pěstitelství  
V aktivní zóně záplavového území lze umisťovat pouze vodní díla a nezbytné stavby 
dopravní a technické infrastruktury. Mimo aktivní zónu musí zastavění předcházet 
aktualizace záplavového území na základě realizace protipovodňových opatření. 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- velkokapacitní objekty vymykající se měřítkem okolní zástavbě, s činnostmi 

nadmístního významu a s negativními vlivy na životní prostředí 
řadové garáže a odstavné plochy 
rušivé provozy v ochranném pásmu hřbitova  
ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s bydlením  

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ  
Bydlení individuální - Bi 

- maximálně jednopodlažní objekty, podsklepené s obytným podkrovím, odpovídající 
okolní zástavbě  

Bydlení hromadné - Bh 
- maximálně dvoupodlažní objekty, podsklepené, s obytným podkrovím 
 

F.2 Plochy rekreace – Ri, Rh 
 
PŘEVAŽUJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ  

- rekreace individuální Ri a hromadná Rh, s rekreačním ubytováním a zázemím, se 
zelení respektující krajinný ráz 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- hřiště  
- zeleň 
- vodní plochy, koupaliště 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  
- bydlení – byt správce, provozovatele, majitele  
- související občanské vybavení (zařízení pro občerstvení a pod) 
- veřejná tábořiště a kempy pouze v plochách hromadné rekreace 
- doplňkové hospodářské objekty zajišťující zázemí rekreačního zařízení 
- chov hospodářských zvířat bez negativního ovlivnění sousední zástavby 



 

 

- dopravní infrastruktura (komunikace a plochy nezbytné pro zajištění obsluhy území 
a  parkování) 

- technická infrastruktura bez negativního ovlivnění sousední zástavby a krajinného 
rázu 

V aktivní zóně záplavového území lze umisťovat pouze vodní díla a nezbytné stavby 
dopravní a technické infrastruktury. Mimo aktivní zónu musí zastavění předcházet 
aktualizace záplavového území na základě realizace protipovodňových opatření. 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- velkokapacitní chov dobytka 
- hromadné bydlení 
- krytá hřiště a haly s negativními dopady na krajinný ráz 
- řadové garáže a odstavné plochy 
- oplocení jiného charakteru, než je připuštěno 
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ  
Rekreace individuální - Ri 

- maximálně jednopodlažní objekty, podsklepené s obytným podkrovím, odpovídající 
okolní zástavbě a nesnižující hodnoty krajinného rázu 

Rekreace hromadná - Rh 
- objekty s maximální výškou 12m od upraveného terénu, charakterem a strukturou 

odpovídající krajinnému rázu  
-  

F.3 Plochy občanského vybavení   Oo, Os, Oh  
 
PŘEVAŽUJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- občanské vybavení - O – ostatní - administrativa, maloobchodní, stravovací a 
ubytovací provozy, kulturní a školská zařízení, církevní, zdravotní, sociální objekty 
apod., Os - sportovní aktivity - s převahou volných ploch nad zastavěnými a Oh – 
hřbitov 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- služby nevýrobního i výrobního charakteru s neobtěžujícím provozem 
- sportovní plochy a sportovní aktivity úměrného měřítka 
- rekreace 
- vodní plochy 
- veřejná prostranství, zeleň 
- přiměřená dopravní a technická infrastruktura  
V aktivní zóně záplavového území lze umisťovat pouze vodní díla a nezbytné stavby 
dopravní a technické infrastruktury. Mimo aktivní zónu musí zastavění předcházet 
aktualizace záplavového území na základě realizace protipovodňových opatření. 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- bydlení - byt správce, provozovatele a majitele, slučitelné s charakterem 

občanského vybavení 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- užívat objekty pro zatěžující výrobu, velkosklady, zemědělské účely 
- funkce zhoršující kvalitu životního prostředí 
- velkoplošná krytá sportoviště 
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Sport – Os 
- plochy pro sportovní aktivity venkovního charakteru bez výstavby nadzemních 

objektů, kromě zajištění potřebného zázemí (šatny, přístřešky, sociální zařízení, 
občerstvení, mobiliář apod.) 



 

 

 
F.4 Plochy veřejných prostranství 

 
PŘEVLÁDAJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- veřejná prostranství - zpevněné plochy s parkovými úpravami, udržovanými 
travnatými plochami, solitéry, drobnou architekturou, vodními prvky, mobiliářem, 
apod. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- dětská hřiště 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití 
 

F.5 Plochy smíšené obytné - Sb 
 
PŘEVAŽUJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ  

- není rozlišen 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

Charakter využití musí být lokálního významu, úměrný kapacitě a potřebám 
daného území: 
- bydlení individuální 
- občanské vybavení 
- dopravní infrastruktura nezbytná pro zajištění obsluhy území a  parkování 
- technická infrastruktura  
- veřejná prostranství 
- vodní plochy, zeleň 
- přípustné jsou dále doplňkové stavby s bydlením bezprostředně související (např. 

drobná architektura, altán, bazén, hospodářské objekty, garáž, parkovací stání) 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

Charakter využití musí být lokálního významu, úměrný kapacitě a potřebám 
daného území a musí splňovat podmínky ekologické nezávadnosti a hygienické 
podmínky přípustné pro obytnou zástavbu a nesmí negativně zasahovat sousední 
pozemky: 
- rekreace 
- služby výrobního i nevýrobního charakteru  
- chovatelství a pěstitelství 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- velkokapacitní objekty vymykající se měřítkem okolní zástavbě, s činnostmi 

nadmístního významu a s negativními vlivy na životní prostředí 
- řadové garáže a odstavné plochy 
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s využitím smíšených obytných ploch 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
- maximálně dvoupodlažní objekty, podsklepené, s  podkrovím, nesnižující hodnoty 

krajinného rázu 
 

F.6 Plochy dopravní infrastruktury - D 
 
PŘEVLÁDAJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- pozemní komunikace (silnice II. a III. třídy, místní obslužné a účelové komunikace) a 
s nimi související zařízení  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 



 

 

- komunikace pro pěší a cyklisty 
- odstavné a parkovací plochy 
- autobusové zastávky, mobiliář 
- technická infrastruktura 
- vodní plochy, zeleň 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití 
 

F.7 Plochy technické infrastruktury – Tv, Tk, Te 
 
PŘEVLÁDAJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- technická infrastruktura - stavby a zařízení provozního, technického a 
technologického vybavení inženýrských sítí a s nimi provozně související zařízení 
mimo stanovená ochranná pásma a záplavové území 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  
- komunikace, odstavné a parkovací plochy 
- vodní plochy, zeleň veřejná a ochranná 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- stavby a zařízení technické infrastruktury, včetně související dopravní infrastruktury 

v záplavovém území pouze s protipovodňovými opatřeními pro zajištění bezpečného 
provozu (např. umístění nad Q100), do stanovených ochranných pásem lze 
umisťovat stavby jen na základě příslušných výjimek 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití 
 

F.8 Plochy výroby a skladování - Vs 
 
PŘEVLÁDAJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- výroba a skladování – stavby a zařízení pro skladování a výrobu včetně 
zemědělské, a zařízení s nimi provozně související  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- administrativní a správní budovy a služby související s hlavní funkcí 
- pomocné provozy  
- čerpací stanice PHM 
- účelové prodejní plochy 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- vodní plochy, zeleň 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- bydlení – pohotovostní bydlení sezónního charakteru, byt správce, provozovatele a 

majitele provozu za podmínky splnění hygienických požadavků na bydlení 
- kapacitní chov dobytka za podmínky splnění hygienických limitů pro sousední 

obytnou a rekreační zástavbu 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- rekreace 
- aktivity, které negativně ovlivní sousední stávající plochy bydlení (např. hlukem, 

PHO apod.) 
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
- nové objekty realizovat v měřítku a materiálech splňující požadavek nenarušení 

krajinného rázu 
 



 

 

F.9 Plochy těžby  
 
PŘEVLÁDAJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- těžba nerostů – povrchové doly a lomy, plochy pro výsypky a odvaly, rekultivace a 
stavby a technologická zařízení pro těžbu  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- administrativní a správní budovy související s hlavní funkcí 
- pomocné provozy  
- čerpací stanice PHM 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- vodní plochy, zeleň 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- bydlení – pohotovostní bydlení sezónního charakteru, byt správce, provozovatele a 

majitele provozu za podmínky splnění hygienických požadavků  
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití 
 

F.10 Plochy vodní a vodohospodářské - Vo 
 
PŘEVAŽUJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- vodní plochy (toky, vodní nádrže a rybníky)  
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- stavby a zařízení sloužící pro účely spojené s ochranou a využíváním vodních 
zdrojů  a vodohospodářské účely 

- rybníky obtočné – boční s přítokem 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití 
 

F.11 Plochy zemědělské – Zo, Zt, Zs 
 
PŘEVAŽUJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- zemědělské využití s intenzivním hospodařením na ZPF, produkující zemědělské a 
hospodářské plodiny, Zo - orná půda, Zt - trvale travní poros (louky a pastviny), Zs – 
sady, zahrady 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- pozemkové úpravy 
- vodní plochy 
- rozptýlená zeleň, prvky ÚSES  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
Charakter využití musí zachovat a zajistit prostupnost krajiny a je podmíněn 

nenarušením ekologické stability a odtokových poměrů s respektováním krajinného  
rázu:  
- účelové komunikace zajišťující přístup do krajiny a k obhospodařovaným pozemkům  
- technická infrastruktura  
- výjimečně oplocování ploch Zt a Zs pouze kůly s latěmi nebo oplocenkou 
- změna kultury z orné na trvalé travní porosty, výjimečně na zahradu, sad za účelem 

zvýšení retenční schopnosti území 
- zalesnění nevyužitelných a dopravně nepřístupných enkláv zemědělské půdy  
- doplňkové účelové stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu (např.seníky, 

přístřešky apod.) s respektováním využití sousedních ploch  



 

 

- hospodářské objekty (stodoly, uskladnění nářadí apod.) v Zt a Zs pouze v 
zastavěném území 

- stavby v ochranném pásmu lesa 
- stezky turistické, cyklo, hippo a naučné, informační zařízení, drobná sakrální 

architektura a mobiliář bez přístřešků  
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- další scelování ploch orné půdy, rušení mezí, remízků, liniové zeleně  
- stavby snižující ekologickou stabilitu území a narušující odtokové poměry 
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití včetně hlavních 

staveb zemědělské prvovýroby 
 

F.12 Plochy lesní 
 
PŘEVAŽUJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- lesní pozemky zajišťující plnění funkcí lesa s funkci hospodářskou, 
vodohospodářskou, rekreační, ekologickou a stabilizační, využití se řídí zvláštními 
předpisy 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- prvky ÚSES 
- vodní plochy  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
Charakter využití musí zachovat prostupnost krajiny a je podmíněn nenarušením 

ekologické stability a odtokových poměrů v území s respektováním krajinného  rázu:  
- stavby a zařízení lesního hospodářství  
- související dopravní a technická infrastruktura 
- stezky turistické, cyklo, hippo a naučné, informační zařízení, drobná sakrální 

architektura, přístřešky a mobiliář  
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- stavby snižující ekologickou stabilitu území a narušující odtokové poměry 
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití  
 

F.13 Plochy přírodní Pu 
 
PŘEVAŽUJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území - plochy zvláště 
chráněných území, evropsky významných lokalit a pozemků biocenter ÚSES 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
Charakter využití musí zachovat a nenarušit funkčnost přírodních ploch a umožnit 

trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému 
s podmínkou respektování krajinného  rázu: 
- výjimečně účelové komunikace zajišťující přístup do krajiny  
- nezbytná technická infrastruktura v souběhu s komunikací 
- pozemkové úpravy 
- změna kultury na trvalé travní porosty nebo lesy 
- stezky turistické, cyklo a naučné, informační zařízení, drobná sakrální architektura a 

mobiliář bez přístřešků  
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- výsadba nevhodných dřevin 
- přechod na nižší stupeň ekologické stability 
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití  

 



 

 

F.14 Plochy smíšené nezastavěného území Sk 
  
PŘEVAŽUJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- přírodní charakter území dále nerozlišen 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- plochy vodní, zemědělské a lesní v charakteristicky drobném měřítku - dřevinné 
porosty, solitéry, orná půda, travní porosty, louky, skály, mokřady, vodní toky apod. 

- pozemkové úpravy  
- prvky ÚSES  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
Charakter využití musí zachovat a zajistit prostupnost krajiny a je podmíněn 

nenarušením ekologické stability a odtokových poměrů v území s respektováním 
krajinného  rázu.  
- účelové komunikace zajišťující přístup do krajiny a k obhospodařovaným pozemkům  
- technická infrastruktura  
- výjimečně oplocování pozemků a to pouze latěmi a kůly  
- změna kultury z orné na trvalé travní porosty, výjimečně na zahradu, sad 
- zalesnění nevyužitelných a dopravně nepřístupných enkláv zemědělské půdy  
- hospodářské objekty (stodoly, uskladnění nářadí apod.) pouze v zastavěném území 
- stavby v ochranném pásmu lesa (při udělení výjimky) 
- stezky turistické, cyklo, hippo a naučné, informační zařízení, drobná sakrální 

architektura, přístřešky a mobiliář  
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- další scelování ploch orné půdy, rušení mezí, remízků, liniové zeleně  
- stavby snižující ekologickou stabilitu území a narušující odtokové poměry 
- měnit kultury pozemků směrem k nižší ekologické stabilitě 
- měnit krajinný ráz území 
- výsadba nevhodných dřevin 
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití včetně hlavních 

staveb zemědělské prvovýroby 
 

F.15 Plochy krajinné smíšené s rekreačním využitím - Sr 
 
 PŘEVAŽUJÍCÍ ÚČEL VYUŽITÍ 

- přírodní charakter území s rekreačním využitím dále nerozlišen 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- stejné jako u plochy smíšené nezastavěného území (vodní, zemědělské, lesní) 
- rekreace – venkovní sportovní aktivity s převahou nezastavěného území 
- pozemkové úpravy  
- prvky ÚSES  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
Charakter využití musí zachovat a zajistit prostupnost krajiny a je podmíněn 

nenarušením ekologické stability a odtokových poměrů s respektováním krajinného  
rázu.  
- účelové komunikace zajišťující obsluhu zařízení a pozemků  
- technická infrastruktura  
- výjimečně oplocování pozemků a to pouze latěmi a kůly (ohrady a výběhy pro koně 

apod.)  
- změna kultury z orné na trvalé travní porosty, výjimečně na zahradu, sad 
- doplňkové účelové stavby a zařízení pro rekreační zázemí (např. seníky, napajedla 

a přístřešky pro chovná zvířata apod.) s respektováním využití sousedních ploch  



 

 

- stavby v ochranném pásmu lesa 
- stezky turistické, cyklo, hippo a naučné, informační zařízení, drobná architektura, 

přístřešky, mobiliář apod. 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- další scelování ploch orné půdy, rušení mezí, remízků, liniové zeleně  
- stavby snižující ekologickou stabilitu území a narušující odtokové poměry 
- měnit kultury pozemků směrem k nižší ekologické stabilitě 
- snižovat hodnoty krajinného rázu   
- výsadba nevhodných dřevin 
- ostatní neuvedené činnosti nesouvisející s hlavním účelem využití včetně hlavních 

staveb zemědělské prvovýroby 
 
 

GG))  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  SSTTAAVVEEBB,,  
VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ,,  SSTTAAVVEEBB  AA  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  KK  
ZZAAJJIIŠŠŤŤOOVVÁÁNNÍÍ  OOBBRRAANNYY  AA  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTII  SSTTÁÁTTUU  AA  PPLLOOCCHH  PPRROO  
AASSAANNAACCII,,  PPRROO  KKTTEERRÉÉ  LLZZEE  PPRRÁÁVVAA  KK  PPOOZZEEMMKKŮŮMM  AA  SSTTAAVVBBÁÁMM  

VVYYVVLLAASSTTNNIITT  
Veřejně prospěšné stavby i veřejně prospěšná opatření jsou vymezeny včetně 

plochy nezbytné k zajištění její výstavby, realizaci a řádnému užívání pro stanovený 
účel. 

 
G.1   Veřejně prospěšné stavby 

 
STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Označení lokality Katastrální území poznámka 
D 1 Černá Voda autobusové zastávky 

D 2 Černá Voda autobusové zastávky 

D 3 Černá Voda autobusové zastávky 

D 4 Černá Voda autobusové zastávky 

D 5 Černá Voda autobusové zastávky 

D 6 Rokliny autobusové zastávky 

D 7 Černá Voda řešení dopravní závady 

D 8 Černá Voda řešení dopravní závady 

D 9 Černá Voda homogenizace místní komunikace 

D 10 Černá Voda spojovací místní komunikace 

D 11 Černá Voda homogenizace místní komunikace 

D 12 Černá Voda homogenizace místní komunikace 

D 13 Černá Voda homogenizace místní komunikace 

D 14 Černá Voda parkoviště 

 
STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Označení lokality Katastrální území poznámka 
Tv 1 Černá Voda vodojem 

Tk 1 Rokliny ČOV 

Tk 2 Černá Voda technologické zařízení splaškové kanalizace  

Tk 3 Rokliny technologické zařízení splaškové kanalizace 

Te 1 Černá Voda nová trafostanice 

Te 6 Černá Voda nová trafostanice 



 

 

 
VODNÍ TOKY A PLOCHY 

Označení lokality Katastrální území poznámka 
Vo 1 Černá Voda rybník 

G.2   Veřejně prospěšná opatření 
 
SKLADEBNÉ PRVKY ÚSES 

- nadregionální biocentrum NRBC 89 „Smolný“ 
- lokální biocentrum LBC 1 
- lokální biocentrum LBC 2  
- lokální biocentrum LBC 3 
- lokální biocentrum LBC 4 
- lokální biocentrum LBC 5 
- lokální biocentrum LBC 6 „Strážný vrch“ 
- lokální biocentrum LBC 7 „Bukový vrch“ 
- nadregionální biokoridor BK 86 
- lokální biokoridor LBK „Černý – Mariánský potok“ 
- lokální biokoridor LBK „Strážný – Bukový vrch“ 

 
OCHRANA ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ 

- archeologické naleziště lokality hradu Kaltenštejna 
 

HH))  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  DDAALLŠŠÍÍCCHH  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  SSTTAAVVEEBB  
AA  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ,,  PPRROO  KKTTEERRÉÉ  LLZZEE  

UUPPLLAATTNNIITT  PPŘŘEEDDKKUUPPNNÍÍ  PPRRÁÁVVOO  
Předkupní právo se zřizuje pro obec Černá Voda. 
 
H.1  Veřejně prospěšné stavby 

 
STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Označení  Kat. území Výčet pozemků  Výměra cca poznámka 
Oo 2 Černá Voda 665/1 1716 m2 rozšíření požární zbrojnice  
Os 1 Černá Voda 400 2230 m2 veřejná infrastruktura,zázemí hřiště  

 
STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Označení Kat. území Výčet pozemků  Výměra cca poznámka 
D 1 Černá Voda 2152;2127 2 x 50 m2 autobusové zastávky 
D 2 Černá Voda 2861/1;2811/3,5 2 x 50 m2 autobusové zastávky 
D 3 Černá Voda 2981/2;2922/1;29

24/1;2921/2,2921
/1;2923 

2 x 50 m2 autobusové zastávky 

D 4 Černá Voda 657; 658 2 x 50 m2 autobusové zastávky 
D 5 Černá Voda 561/1; 428/2 2 x 50 m2 autobusové zastávky 
D 6 Rokliny 153; 143/4 2 x 50 m2 autobusové zastávky 
D 7 Černá Voda 289; 3039/1,2 1250 m2 řešení dopravní závady 
D 8 Černá Voda 687;176;3236/10 1240 m2 řešení dopravní závady 

 
STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Označení  Kat. území Výčet pozemků  Výměra cca poznámka 
Tv 1 Černá Voda 1759/1 415 m2 vodojem 
Tk 1 Rokliny 11/2, 9/1, 12, 

st.2, 11/4 
10 902 m2 ČOV 



 

 

Tk 2 Černá Voda 2444/1 1640 m2 technolog. zařízení kanalizace  
Tk 3 Rokliny 35/3; 35/2 2980 m2 technolog. zařízení kanalizace 
Te 1 Černá Voda 723/1 10 m2 nová trafostanice 
Te 6 Černá Voda 156/1 10 m2 nová trafostanice 

 
VODNÍ TOKY A PLOCHY 

Označení  Kat. území Výčet pozemků Výměra cca  poznámka 
Vo 1 Černá Voda 787/1; 814/2; 829/1, 2, 3; 

846/2; 846/1 
2,87 ha rybník 

 

II))  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPLLOOCCHH,,  VVEE  KKTTEERRÝÝCCHH  JJEE  PPRROOVVĚĚŘŘEENNÍÍ  ZZMMĚĚNN  
JJEEJJIICCHH  VVYYUUŽŽIITTÍÍ    ÚÚZZEEMMNNÍÍ  SSTTUUDDIIÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKOOUU  PPRROO  

RROOZZHHOODDOOVVÁÁNNÍÍ  
 
Pro lokality individuálního bydlení Bi 13 a 14, hromadné rekreace Rh 1 a výroby 

u ZD Vs 1 je navrženo vypracovat územní studii k prověření prostorového uspořádání 
s deklarováním nenarušení krajinného rázu. Pro pořízení studií, včetně jejich schválení 
a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje lhůta do čtyř let od 
doby nabytí účinnosti územního plánu. 

KK))  ÚÚDDAAJJEE  OO  PPOOČČTTUU  LLIISSTTŮŮ  ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO  PPLLÁÁNNUU  AA  PPOOČČTTUU  
VVÝÝKKRREESSŮŮ  KK  NNĚĚMMUU  PPŘŘIIPPOOJJEENNÉÉ  GGRRAAFFIICCKKÉÉ  ČČÁÁSSTTII  

1. Textová část územní ho plánu obsahuje 26 stránek (13 listů). 
 

 
2. Grafická část územního plánu 
 
I - A Výkres základního členění území        1 : 10 000  
I - B Hlavní výkres          1 : 5 000 
I - C Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Odůvodnění územního plánu Černá Voda, zpracované v souladu s ust. § 53 odst. 4 a 5 
stavebního zákona, je nedílnou součástí dokumentace návrhu územního plánu Černá 
Voda, která obsahuje textovou a grafickou část. 
 
 

A. Textová část odůvodnění 

 

ÚÚVVOODD  

Původní Územní plán obce Černá Voda z roku 2001 byl pořízený na základě 
požadavku obce Černá Voda prostřednictvím RRR OkÚ Jeseník, zpracovatelem byl 
Stavoprojekt Olomouc  a.s. 

P+R byly pořízeny v listopadu 1998. Na jejich základě bylo zpracováno, 
projednáno a schváleno Zadání pro vypracování konceptu (jaro r. 2000). Podle 
výsledků projednání konceptu bylo vypracováno a dne 7.3.2001 zastupitelstvem obce 
Černá Voda schváleno Souborné stanovisko jako závazný podklad pro vypracování 
Územního plánu obce Černá Voda, který byl po řádném projednání schválen 
Zastupitelstvem obce Černá Voda (nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky 
26.12.2002). Z důvodu nedostupnosti zejména návrhových ploch pro bydlení rozhodlo 
zastupitelstvo obce o  pořízení 1. změny Územního plánu obce Černá Voda. Zadání 1. 
změny bylo schváleno dne 31.8.2007 bez požadavku zpracování konceptu územního 
plánu ověřujícího variantní řešení v zadání.  

V souladu s novým zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, platným od 1.1.2007 přistoupila 
obec Černá Voda k úpravě územně plánovací dokumentace.  

Návrh Územního plánu Černé Vody byl zpracován v souladu s ust. § 50, odst. 1, 
současně ve smyslu § 188 odst. 2 stavebního zákona a dle ust. § 13 odst. 1 a 2 a 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 
plánovací dokumentaci. 

 

 

1) POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ  

  
 O pořízení územního plánu Černá Voda úpravou - postupem dle § 188 

odst. 1 stavebního zákona rozhodlo zastupitelstvo obce Černá Voda na svém zasedání 
dne 14.3.2007 č.j. 3/I./2007, unesením č. 10. Pro vypracování dokumentace byl vybrán 
projektant fa Stavoprojekt Olomouc a.s., Olomouc, ing. arch. Jana Chlupová a  ing. 
arch. Olga Hamšíková. O zajištění pořízení územního plánu požádala obec Černá Voda 
MěÚ Jeseník (dále jen pořizovatel) dopisem ze dne 26.3.2007, (současně se změnou 
původního územního plánu č. 1). 



 

 

Jedná se o úpravu územního plánu obce na územní plán, tj. pořízení a vydání 
územního plánu úpravou starší územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce Černá 
Voda, včetně vydané změny č. 1, dle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona. Tato 
úprava starší ÚPD na územní plán odpovídající stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., 
spočívá v tom, že se textová a grafická část ÚPD přepracovala dle obsahu přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a takto zpracovaný 
„návrh“ ÚP se projednává přímo bez předchozích etap.  

„Návrh“ územního plánu (dále jen ÚP) vypracoval Stavoprojekt Olomouc a.s. 
Pořizovatel zahájil společné jednání o „návrhu“ dle ust. § 50 stavebního zákona 
s dotčenými orgány, Krajským úřadem a sousedními obcemi od 7.7.2008 do 1.9.2008. 
Společné jednání se konalo 31.7.2008. Dokumentace návrhu ÚP byla upravena dle 
výsledků společného projednání, pořizovatel požádal projektanta o opravu dopisem ze 
dne 17.10.2008. Opravený návrh ÚP byl předán pořizovateli doručením dne 2.12.2010. 
Časová prodleva byla způsobena nutností vyčkat na vydání probíhající změny č. 1 
původního ÚP. Dále byl návrh ÚP, dle § 51 stavebního zákona, zaslán Krajskému 
úřadu se zprávou o projednání a s žádostí o stanovisko dopisem ze dne12.1.2011.  

Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje dle ust. § 51 stavebního zákona 
bylo k návrhu ÚP vydáno dopisem ze dne 26.1.2011 č.j.: KUOK/10404/2011 a to 
s upozorněním na nedostatky. Pořizovatel požádal Stavoprojekt a.s. o opravu 
dokumentace dopisem ze dne 14.2.2011. Potvrzení Krajského úřadu o odstranění 
nedostatků bylo vydáno dopisem ze dne 19.4.2011. 

Pořizovatel zahájil veřejné řízení o „návrhu" ÚP dle ust. § 52 stavebního zákona. 
Dokumentace návrhu byla vystavena od 8.9.2011 do 11.10.2011 s konáním veřejného 
jednání dne 11.10.2011 

Po vyhodnocení veřejného řízení spolu s určeným zastupitelem, předložil 
pořizovatel Zastupitelstvu obce v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního 
zákona v platném znění, návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním . 

 

22))  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  KKOOOORRDDIINNAACCEE  VVYYUUŽŽÍÍVVÁÁNNÍÍ  ÚÚZZEEMMÍÍ  ZZ  HHLLEEDDIISSKKAA  
ŠŠIIRRŠŠÍÍCCHH  VVZZTTAAHHŮŮ  VV  ÚÚZZEEMMÍÍ,,  VVČČEETTNNĚĚ  SSOOUULLAADDUU  SS  ÚÚZZEEMMNNĚĚ  

PPLLÁÁNNOOVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCÍÍ  VVYYDDAANNOOUU  KKRRAAJJEEMM  

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Černá Voda se nachází na severovýchodě ČR asi 15 km severně od  okresního města 
Jeseník a 5km východně od spádové obce Žulová. Na západě hraničí k.ú. Černá Voda s k.ú. 
Žulová, na severu s k.ú. Kobylá, k.ú.Velká  Kraš  a  k.ú. Stará Červená Voda, na východě s k.ú. 
Červená Voda a na jihu s k.ú. Vápenná.  

Politika územního rozvoje (PÚR ČR) vymezuje rozvojové oblasti národního významu a 
rozvojové osy mezinárodního významu. Řešené území není s ohledem na jeho polohu a funkce 
ve struktuře osídlení zařazeno mezi rozvojové oblasti a leží mimo rozvojové osy. 

V rámci PÚR ČR se obec nachází ve specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník - 
SOB 3. Oblast je charakteristická významnými přírodními hodnotami, naopak sociální a 
ekonomický rozvoj patří k nejslabším v ČR, jde o hospodářsky slabou a strukturálně postiženou 
oblast. Nevyhovující je dopravní dostupnost většiny území. Ekonomická základna je slabá, 
mnohá odvětví stagnují. Klimatické podmínky jsou nevhodné pro intenzivní zemědělství. Velké 



 

 

zásoby dřeva umožňují rozvoj dřevozpracujícího průmyslu. Přírodně cenná a společensky 
atraktivní oblast Jeseníků má vysoký potenciál pro zimní i letní rekreaci a lázeňství, který je 
potřebné rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území. 

Z tohoto pohledu je návrh územního plánu řešením, které se snaží dosáhnout 
vyvážených podmínek udržitelného rozvoje v koordinaci s ochranou přírody a krajiny 
s vytvářením podmínek pro zlepšení a stabilizaci životní úrovně obyvatel.   

Z hlediska širších vztahů se neuplatňují výraznější specifické vazby. Řešeným územím 
prochází silnice II. třídy (II/456) spojující obec Žulová s obcí Stará Červená Voda. Na této 
komunikaci jsou v obci Černá Voda navrženy lokální úpravy bez dopadu na širší vztahy. 
Obdobně je Černá Voda napojena na ostatní technickou infrastrukturu (voda a energetika). 
K ostatním sousedním obcím a jejich správním územím se dále váží vymezené evropsky 
významné lokality (NATURY) a navržené prvky územního systému ekologické stability, které 
jsou převzaty z nadřazené dokumentace vydané krajem (Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 1 – dále jen ZUR) a navazují na biokoridory a 
biocentra vymezená v územních plánech okolních obcí.  

Ostatní návrhy nepřesahují hranice řešeného území a nemají vliv na širší vztahy v 
území. 

Zpracování územně plánovací dokumentace vycházelo pro zajištění koordinace v území 
z následujících dokumentací a podkladů:  
- Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze 

dne 20.7.2009 
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané opatřením obecné povahy č.j. 

KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 ze dne 22.2.2008, které nabylo účinnosti 28.3.2008  
- Územní plán obce Černá Voda (Stavoprojekt Olomouc a.s. v r. 2001) 
- Změna č. 1 ÚPO Černá Voda  
- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje a Program zlepšení kvality 

ovzduší Olomouckého kraje 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je správní území obce Černá Voda 
zařazeno do rekreačního krajinného celku RKC Rychlebské hory, které je vhodné pro 
pobytovou rekreaci a je zde preferován rozvoj infrastruktury cestovního ruchu před výrobou a 
ochrana krajinných a přírodních hodnot. Významně se zde koncentrují rekreační aktivity 
nejrůznějších forem a z hlediska ubytovacích kapacit převážně kapacity hromadné rekreace. 
Územní plán Černé vody splňuje, minimálním návrhem individuální rekreace a zařazením všech 
objektů vyhovujícím parametry do ploch bydlení, požadavek, aby přírůstek kapacit individuální 
rekreace byl realizován pouze výjimečně, byla preferována zejména přeměna původních 
venkovských objektů na rekreační chalupy. Návrhem ploch krajinných smíšených s rekreačním 
využitím a větším rozsahem ploch pro hromadnou rekreaci je splněna zásada vytvářet 
podmínky pro rozvoj zejména různých forem cestovního ruchu s důrazem na měkkou turistiku 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a rozvoje jejich 
hodnot.  

Byly převzaty a respektovány návrhy řešení nadregionálních skladebných částí prvků 
ÚSES.  

Navrhované řešení Územního plánu Černé vody je tedy v souladu se ZÚR pro území 
Olomouckého kraje.  
 
 
 



 

 

ČERNÁ 3) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Úprava územního plánu je provedena bez zásadních věcných změn tohoto dokumentu, 
respektuje celkovou koncepci sídla.  

Původní členění jednotlivých částí územního plánu je transformováno dle požadavků 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Veškeré typy ploch jsou zařazeny 
ve smyslu charakteristik ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.  o 
obecných požadavcích na využívání území (za použití § 3 odst.4 vyhlášky je navržen další typ 
plochy – odůvodněno na str. 16 v podkapitole Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití Komplexního zdůvodnění přijatého řešení). 

V územním plánu jsou dále vymezeny zásadní koncepce ochrany hodnot území a 
rozvoje obce, popisné pasáže, nemající vliv na návrh ani odůvodnění byly zcela vypuštěny, 
stejně jako bod m) Podmínky realizace, návrh lhůt aktualizace (lhůty aktualizace a 
vyhodnocování územního plánu je stanoveno § 55 stavebního zákona; podmínky realizace tak, 
jak byly stanoveny v původním územním plánu neodpovídají po konzultaci se starostou obce 
současným požadavkům. Systém vyhodnocování územního plánu minimálně jednou za  4 roky 
(dle ust. § 55 stavebního zákona) zajišťuje permanentní aktuálnost dokumentace, bez potřeby 
stanovování lhůty návrhového období).  

 

4) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

 

„Návrh" změny č. 1 odpovídá z hlediska obsahové úplnosti obsahu  přílohy  č. 7 
vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  
a  evidenci  územně  plánovací činnosti, v platném znění. Obsah je dle uvedené vyhlášky 
členěn na vlastní změnu územního plánu a Odůvodnění.  

Řešení  ÚP je v souladu se stavebním zákonem a s cíli územního plánování. 
 

5) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S 
VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ  

 

Požadavky podle zvláštních právních předpisů byly uplatňovány dotčenými 
orgány, které vykonávají státní správu v příslušných úsecích. 

V rámci společného projednání dle § 50 stavebního zákona bylo k návrhu ÚP 
uplatněno 5 stanovisek dotčených orgánů.  
Zpracovaný „návrh“ ÚP byl projednán (společně s návrhem změny č. 1 stávajícího 
územního plánu) s dotčenými orgány a sousedními obcemi v souladu s ustanovením § 



 

 

50 odstavce 2) stavebního zákona v době od 7. července 2008 do 1. září 2008. 
Společné jednání o „návrhu“ se konalo dne 31. července 2008, jednání proběhlo bez 
připomínek. K „návrhu“ ÚP bylo uplatněno písemně 5 stanovisek dotčených orgánů. 
Stanoviska obsahovala připomínky, které byly v dokumentaci „návrhu“ zohledněny.  

 

Zohlednění uplatněných stanovisek: 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odb. strategického rozvoje kraje/zohledněno 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odb. životního prostředí/zohledněno 

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Olomouc/zohledněno 

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, Jeseník/bez připomínek 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Jeseník/bez připomínek 

ČR-Státní energetická inspekce, Olomouc/zohledněno 

ČR-Ministerstvo obrany, VUSS Brno, Olomouc/bez připomínek 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Jeseník/bez připomínek 
 
Řešení rozporů návrh ÚP neobsahuje. 
 

66))  ÚÚDDAAJJEE  OO  SSPPLLNNĚĚNNÍÍ  ZZAADDÁÁNNÍÍ  AA  PPOOKKYYNNŮŮ  PPRROO  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  
NNÁÁVVRRHHUU  

Návrh Územního plánu Černé Vody upravuje ve smyslu § 188, odst. 2 stavebního 
zákona územně plánovací dokumentaci obce (schválenou po 1. 7. 1998) včetně její 1. změny.   

77))  KKOOMMPPLLEEXXNNÍÍ  ZZDDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ  PPŘŘIIJJAATTÉÉHHOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  AA  VVYYBBRRAANNÉÉ  
VVAARRIIAANNTTYY,,  VVČČEETTNNĚĚ  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLÁÁDDAANNÝÝCCHH  

DDŮŮSSLLEEDDKKŮŮ  TTOOHHOOTTOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ,,  ZZEEJJMMÉÉNNAA  VVEE  VVZZTTAAHHUU  KK  RROOZZBBOORRUU  
UUDDRRŽŽIITTEELLNNÉÉHHOO  RROOZZVVOOJJEE  ÚÚZZEEMMÍÍ  

Úprava územního plánu je provedena bez zásadních věcných změn tohoto dokumentu, 
respektuje celkovou koncepci sídla.  

  

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

• KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE  

Koncepce rozvoje obce vychází z celkové charakteristiky i možnosti obce i regiónu, který 
je charakteristický na jedné straně velice kvalitním přírodním zázemím, na druhé straně 
problematickou dopravní dostupností v okrajové poloze hraniční oblasti, která je hospodářsky 
slabší a strukturálně nevyvážená.  

Nadprůměrně kvalitní krajina území dává obci možnost rekreačního využití. A to v 
oblasti rekreace hromadné, ale i individuální (formou chalupaření) v části Staré i Nové Podhradí 
a Rokliny na místech původních chalup. Rekreační potenciál území zvyšuje i vedení tras pěších 



 

 

turistických stezek a cykloturistických tras. Návrh územního plánu podporuje zachování 
rekreačních tendencí se současnými udržením přírodního zázemí obce. 

Od roku 1860 se začala v obci rozvíjet těžba kamene a těžba pokračuje až  doposud. 
Těžba kamene spolu se zemědělstvím charakterizovaly v minulosti  hlavní funkci obce a těžba 
kamene zůstává i nadále zásadním zdrojem ekonomického potenciálu a možnosti 
zaměstnanosti v obci. 

Právě turistika a těžba kamene budou dominantními funkcemi řešeného území, na tomto 
základě je postavena filozofie rozvoje obce s velkým důrazem na ochranu a zachování 
krajinného rázu, který svou charakteristikou zvyšuje atraktivitu území. 

Návrh územního plánu specifikuje v této kapitole zásadní koncepční body rozvoje obce. 
 

• OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ  

Přírodní hodnoty  
Většinu zpracovávaného území tvoří Žulovská pahorkatina, na jihu a jihovýchodu  

zasahují do území Rychlebské hory resp. Sokolský hřbet. Obec leží v pahorkovitém terénu 
obklopena  lesy. 

Kvalitní přírodní prostředí je deklarované v návrhu územního plánu mimo jiné i 
specifikací řady území vyhlášených a chráněných zejména zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. 

Kulturní a historické hodnoty  
Na řešeném území se nachází následující kulturní památky zapsané ve Státním 

seznamu nemovitých  kulturních památek: 
860 - zřícenina hradu Kaltenštejna - p.č. 1289/ - les, na kótě 461, jižně od obce - zbytky 

středověkého hradu, připomínaného v roce 1296, který patřil k nejrozsáhlejším ve Slezsku 
861 - zámek č.p. 67 s budovou stájí a ohradní zdi - p.č. 44/1, 44/2,44/3 st., 582 - park 
861/1 - zámek č. 67 - p.č. 44/1, 42/2 st. - trojkřídlý renesanční zámek z poslední čtvrtiny 

16.století s kaplí upravenou barokně, další úpravy v 19. století. 
861/2 - budova stájí - p.č. 44/3 st. - součást areálu renesančního dvora z poslední 

čtvrtiny 16. století, upravená v 19. století. 
861/3 - ohradní zeď - p.č. 582 – park - ohradní zeď se třemi edikulami, součást 

renesančního  areálu, upravená v 19. století 
862 - kostel P. Marie s ohradní zdí se sochami - p.č. 56 st. 
862/1 - kostel P. Marie - p.č. 56 st. - jednolodní klasicistní kostel z roku 1787 
862/2 - ohradní zeď se sochami sv. Jana Evangelisty a Panny Marie Bolestné p.č. 56 st. 

- ohradní zeď z konce 18. století, doplněná sochami v 1.čtvrtině 19. století, součást areálu 
kostela. 

863 - kaple  Narození P. Marie - p. č. 36 drobná klasicistní architektura z přelomu 18.  a  
19.století 

Lokalita hradu Kaltenštejn je rovněž archeologickým nalezištěm, které je možné 
považovat ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, za 
„území s archeologickými nálezy“, je proto nutné respektovat zásady vyplývající ze zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a neopomenout  povinnosti 
vyplývající z ust. § 176 stavebního zákona. Z tohoto důvodu je také archeologická lokalita hradu 
Kaltenštejna vymezena v návrhu územního plánu jako veřejně prospěšné opatření. 

Územní plán respektuje zachování všech památek a navrhuje jejich ochranu. 

Urbanistická koncepce 

• HISTORIE A ROZVOJ OBCE  



 

 

Obec vznikla již ve středověku (první zpráva o Černé Vodě pochází z r. 1290, kdy je 
zmiňována pod názvem Nigra Aqua s rozlohou 8 lánů). Původní zástavba se rozprostírala 
kolem hradu  Kaltenstein, jehož počátky spadají údajně až do 9.století. V důsledku válečných 
událostí obec zpustla, nově  založena byla v 16. stol. Roku 1617 získal svobodný statek a  
šoltéství Jan Mikusch. Majetek v té době zahrnoval 4 lány polí, mlýn, krčmu s výčepem piva, 
kovárnu, pekárnu a další příslušenství. Se jménem Jana Mikusche je spojena výstavba 
renesančního zámečku s kaplí, ve které se dosud nacházejí náhrobky některých příslušníků 
tohoto rodu. Škola byla založena již v r. 1740, vlastní školní budova pak vznikla spolu s 
kostelem v letech 1787 - 1788. Koncem 18. století koupil černovodské šoltéství ing. Jan 
Tschirch, který na půdě svého majetku založil kolonii Nový Kaltenštejn, dnes Nové Podhradí. 
Osada Staré Podhradí vznikla koncem 18. století a roku 1810  byla značně rozšířena. 

Až do roku 1860 byla obec bez  průmyslu a obchodu. Obyvatelé se živili domáckým 
zpracováním lnu a prací v lese. Ekonomické změny a s nimi zemědělská politika se podepsaly i 
zde na zemědělské výrobě, ta postupně zmenšuje svůj význam a orientovala se převážně na 
pastevecký způsob chovu  hovězího dobytka.  

Zlepšující se životní podmínky se odrazily v počtu obyvatelstva. Na začátku 19.st. žilo v 
Černé Vodě 867obyv., v roce 1830 to bylo již 1284 obyvatel. 

Do 2.poloviny 19.stol. je datován počátek kamenoprůmyslu. Důležitou událostí, která 
měla i zásadní význam pro rozvoj kamenoprůmyslu, bylo vybudování silnice ze Staré Červené 
Vody do Žulové v letech 1868 -1869. První provoz na opracování kamene založil podnikatel 
Glogau roku 1874 v části Rokliny a zaměstnával 30 dělníků. 

Elektrifikace obce byla započata r. 1938. 
Po válce došlo k odsunu sudetských Němců a k novému osídlování. Počet obyvatel  se 

však přesto podstatně snížil. Řada volných objektů pak byla kolem roku 1960 odstraněna. 
Větší stavební ruch v obci začíná pak v 80. letech, je opravena mimo jiné MŠ, ZŠ, 

kulturní dům, vybudovány šatny na hřišti. 

• URBANISTICKÁ CHARAKTERISTIKA OBCE  

Rozloha  řešených k.ú. Černá Voda a Roklina celkem je 996,4 ha. 
Osu obce tvoří silnice Žulová - Mikulovice. Převážně podél této komunikace vznikala 

zástavba, v současnosti je však roztroušená téměř po celém k.ú. obce. Zástavba vznikala 
převážně živelně, proto je dopravní systém mimo průjezdní komunikaci  poměrně chaotický a 
pro svou rozsáhlost náročně udržovatelný. V mnohých místech vznikly ještě výraznější proluky 
po zlikvidování původních objektů bydlení. Tyto plochy – zbory jsou v obci zastoupeny ve velké 
míře a jsou součástí zastavěného území (původní intravilán), vymezeného dle definice 
stavebního zákona a evidence katastru nemovitostí, byť mají v současné době charakter zeleně 
bez známek původní zástavby. Ve značném rozsahu území je z tohoto důvodu evidentní 
nesoulad skutečného stavu pozemků s evidencí katastru nemovitostí. 

Přes průběžný pokles počtu obyvatelstva územní plán vyčleňuje plochy pro možný 
rozvoj bydlení, územní plán uvažuje se stabilizací, případně mírným nárůstem počtu obyvatel 
v souvislosti s  možným rozvojem terciálního sektoru, případně s rozvíjející se rekreací.  

Novější zástavba vzniká většinou ve stávajících prolukách, kterých je v rámci rozsáhlého 
"intravilánu" sice stále dostatek, ale často jsou z vlastnických důvodů nedostupné, případně 
zasahují do vyhlášeného záplavového území a nejsou proto navrhovány pro rozvoj bydlení.  

K roku 2015 je uvažováno s možností až 776 obyvatel v obci Černá Voda. Obložnost u 
nové obytné zástavby je uvažována 3,1 obyv./byt, dům, je uvažováno 30% dvougeneračních 
RD. (přehled nových lokalit – viz. zastavitelné plochy v územním plánu). Uvažovaný počet 
obyvatel v návrhovém období je nadhodnocený, nicméně návrhové lokality dávají šance rozvoji 
obce právě z důvodu majetkové nedostupnosti některých ploch. Také pokračuje trend 
částečných převodů původních rodinných domů na chalupy, což opět generuje potřebu nových 
ploch pro bydlení. V návrhu územního plánu byla problematika změn stávajících objektů na 
rekreaci hodnocena jako trend, který má i reverzní tendenci (postupné využívání chalup 
k opětovnému bydlení) a zařazuje tyto původní objekty bydlení do stávajících obytných ploch 
s tím, že podmínky využití rekreaci umožňují.  



 

 

V části Staré a Nové Podhradí a částečně i Rokliny pak stávající roztroušená zástavba 
postupně stále více přechází na rekreační využití /chalupaření/. Zde jsou navrhovány v menší 
míře i nové plochy pro rekreaci s respektováním roztroušeného způsobu zástavby. Rekreační 
střediska pro hromadnou rekreaci jsou u části Rokliny a v pěkném prostředí Nového Podhradí, 
rozvojové plochy jsou vymezeny v zastavěném území u části Rokliny a v centrální části obce 
v přímé vazbě na zastavěné území (s respektováním drobné enklávy lesa). 

Občanská vybavenost se nachází převážně v centru obce. Vlastní centrum obce  tvoří 
prostor kolem parčíku u obecního úřadu, za OÚ je kostel, proti pak kulturní dům. Při hlavní 
komunikaci směrem od centra na Žulovou je objekt ZŠ včetně MŠ, na druhé straně obce pak 
fotbalové hřiště za objektem zámečku. Základní vybavenost obce zůstává i nadále v územním 
plánu stabilizována, rozvoj občanského vybavení lze v menší míře očekávat zajišťováním 
služeb v rámci objektů bydlení, což umožňují podmínky využití v jednotlivých plochách 
s rozdílným způsobem využití. Za vyšší občanskou vybaveností obec spáduje do nedaleké 
Žulové, případně do okresního města Jeseník. 

Zemědělský podnik na jihu obce a zemědělský areál ve střední části obce (s návrhem 
rozvojové plochy výroby)  jsou umístěny za hlavní obytnou zástavbou, jsou určeny pro výrobu 
bez specifikace zemědělské či jiné výrobní činnosti. Rozvojová plocha byla vymezena bez 
návrhu plochy zeleně, byla přičleněna přímo k areálu ZD s tím, že zeleň bude řešena v rámci 
areálu. 

Z ekonomického hlediska i z pohledu zásahu do krajiny je v obci nejvýznamnější a 
nejvýraznější těžba a provoz opracování kamene ve stávajícím lomu na jihozápadním okraji 
obce. 

Urbanistická koncepce vychází z historických možností obce s využitím přírodního 
potenciálu území. Návrh územního plánu upřednostňuje zachování stávajícího krajinného rázu, 
návrhové plochy spíše jen doplňují stávající strukturu sídla s minimálním rozvojem vně 
zastavěného území a dávají dobrý předpoklad přiměřenému a přirozenému rozvoji obce.   

• ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

Zastavěné území obce bylo v původní dokumentaci stanoveno ve spolupráci s obcí 
k říjnu 2001, částečně respektující původní "intravilán". Nově vymezené zastavěné území bylo 
výsledně stanoveno ke dni 15.12. 2007, s plným respektováním hranice „intravilánu“, se všemi 
zastavěnými stavebními pozemky tzn. pozemky evidovanými v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící 
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.včetně dalších vymezení ve smyslu § 58 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (součástí 
zastavěného území jsou i další takto vymezená území vně „intravilánu“). 

Při výstavbě v tomto území je možné využít k dostavbě proluky při zachování původní 
urbanistické koncepce zástavby. 

Hranice zastavěného území je vyznačena ve Výkresu základního členění území č. 1 a v 
Hlavním výkresu č. 2. 

• ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Vymezené zastavitelné plochy bezprostředně navazují na místní účelové komunikace a 
zastavěné území, jsou součástí zemědělského půdního fondu nebo jsou umístěny na 
pozemcích zborů, tedy stavebních či ostatních plochách. Všechny navrhované plochy svým 
charakterem doplňují urbanistickou strukturu obce. Přehled zastavitelných ploch s uvedením 
specifických charakteristik a podmínek jednotlivých ploch, vyplývajících z limitů v území, je 
obsažen v tabulkách textové části návrhu, str. 4 - 6.  

• PLOCHY PŘESTAVBY  

Jedná se o plochy, kde dochází ke změně funkčního využití i prostorového uspořádání, 
přehled je uveden i se stanovením specifických podmínek v textové části územního plánu: 



 

 

- plochy smíšené obytné Sb 1, 2, 3 – navržené v přímé návaznosti na plochy výroby 
bývalého areálu ZD, kde již v současnosti jsou sporadicky umístěny rodinné domy, ale blízkost 
rozsáhlého výrobního areálu není vhodná pro rozvoj čistého bydlení; návrh tedy umožňuje 
souběh různých, avšak vzájemně se nerušících činností, včetně případné přestavby stávajících 
objektů  

- plocha dopravy D 7, 8 – návrh řešící směrové závady silnice II/456 v obci přes původní 
plochu bydlení 

- plocha Tk 2 - technologické zařízení splaškové kanalizace v centrální části obce, 
umístěné na původní ploše bydlení 

• SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

Systém sídelní zeleně určuje a dotváří charakter zastavěného území obce a je natolik 
nedílnou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, že není vymezován do 
samostatných ploch. 
 

Koncepce veřejné infrastruktury  

• DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

Silniční doprava, komunikační síť  
Státní silnice II/456 v původní trase zásadně neovlivní řešení územního plánu. Osou  

zastavěného území  obce zůstává  původní trasa, v návrhu zařazená v souladu s ČSN 73 6110, 
jako komunikace f.tř.B2.  Řeší  obsluhu  území  a spojení se silnice vyššího řádu. Ostatní 
komunikace zajišťují přístup a obsluhu území.  

Ve výkresové části (koordinační výkres) jsou zakreslena ochranná pásma silnic dle 
zákona  o pozemních  komunikacích 13/1997  Sb. §30.   

Hranice ochranných pásem jsou u silnice II.tř.  15 m od osy vozovky. 

 



 

 

Návrh dopravní infrastruktury sleduje rozvoj silniční sítě s cílem odstranit stávající 
dopravní závady a hájit koridory pro návrh a úpravu trasy do normových parametrů:   
- homogenizace a modernizace stávající trasy sil. II/456 
- Úpravy sill. II/456 v průtahu obcí jsou navrhovány v souladu s TP 145, s cílem zvýšení 

bezpečnosti, snížení hluku a změny celkového nepříznivého dojmu ve vztahu k obyvatelům 
obce. Jedná se vedle běžné údržby zejména o vybudování bezpečnostních prvků spolu 
s prvky technickými a psychologickými v souladu s ČSN 73 61110 a TP 145.  Úprava 
směřuje k dosažení kategorie dle ČSN  MS2 16,5/8/50 resp. MS2p 17/12/50 s parkovacím 
pruhem a chodníkem. 

- odstranění  dopravních závad ve směrovém vedení  
- D 7 - směrová závada u parcely st. 434.  
- Předpokládá se úprava směrového řešení trasy   sil II/456 vložení oblouku min. R= 60 m, se 

záborem p.č.3039/1 s úvahou, že novou trasou proběhne komunikace v plném profilu vč. 
chodníku, jízdního pásu s rozšířením v oblouku, bez park. pruhu.  

- D 8 - směrová závada mezi par. č. st. 499 a st. 351.  
- Předpokládá se úprava směrového vedení trasy silnice II/456 vložením dvou protisměrných 

oblouků v souladu s ČSN 736110 se záborem okolních pozemků potřebných k řešení. 
Součástí řešení je i návrh nového přemostění. Navrhuje se průběh komunikace v plném 
profilu vč. chodníku, jízdního pásu s rozšířením v oblouku, bez park. pruhu. Budou upraveny 
úseky MK, jež jsou připojeny pomocí styk. křižovatek na novou trasu silnice. 

- dořešení prostoru pro pěší a cyklistický provoz s akceptováním vyhl. 369/2001 
- V cílovém řešení proběhne podél trasy II/456 nejméně jednostranný chodník minimálně ve 

dvoupruhovém uspořádání. Veškeré přechody a jiné výškové rozdíly v plochách  budou 
řešeny bezbariérově v souladu s vyhl..369/2001 Sb. v platném znění, vč. respektování 
podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých, dle publ. Bezbariérové řešení staveb, 
2005 (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby,…), při dodržení ustanovení ČSN 73 61110.  

- úprava zastávek MHD v souladu s platnými předpisy 
- D 1 až D 6 -  v cílovém stavu je třeba řešit zastávky MHD v uspořádání dle ČSN 73 6425 na 

zvláštních pruzích  mimo průjezdný profil komunikací s nástupišti a pěším napojením vč. 
vybavení přístřešky pro cestující. Vždy nejméně jedna z dvojice zastávek bude opatřena 
přístřeškem proti nepohodě. Zastávky budou upraveny rovněž v souladu s vyhl. 369/2001 
Sb. v platném znění, vč. respektování podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých, dle 
publ. Bezbariérové řešení staveb 2005 (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby,…), při 
dodržení ustanovení ČSN 73 61110.. 

- úpravy křižovatek v místech připojení místních komunikací  
- Místní komunikace připojené na sil. II/456 budou upraveny tak, aby jejich připojení 

odpovídalo platným předpisům a zejména  ČSN 73 6102 (2007) po technické stránce a 
zejména co se týče bezpečnosti provozu (rozhledové úhly,..) 

Místní komunikace ostatní 
Jedná se většinou o komunikace zařazené do funkční sk. C a D v souladu s ČSN 73 

61110, o komunikace III. a IV. třídy v souladu se zák. 13/1997 ve znění pozdějších změn a 
novel.  

Pěší provoz bude veden po chodnících podél hlavních komunikací, v obytných částech 
obce bez průjezdné dopravy je pěší provoz  ponechán spolu s dopravou motorovou na jednom 
tělese – komunikace se smíšeným provozem resp. zklidněné komunikace, obytné ulice. 
Cyklistický provoz je veden po síti místních  komunikací, případně po stezkách se smíšeným 
provozem. 
- homogenizace a modernizace stávajících místních komunikací (MK) 
V rámci běžné údržby bude vedle úprav technického stavu komunikací sledována úprava 
šířkového uspořádání u f.sk. C do kat. MO2 10/6,5/30, nebo při bezobrubníkovém uspořádání 
MO2k 6,0/6,0/30. Pro f.sk. D bude použito skladebných prvků ČSN 73 6110 s přihlédnutím 
k průjezdnosti vozidel HZS a vozidel pro sběr komunálního odpadu. 



 

 

- doplnění výhyben na jednopruhových obousměrných trasách  
v souladu s ustanoveními ČSN 73 6110 budou sledovány jednopruhové obousměrné 
komunikace  f.s. C a D, s cílem zajištění bezpečného provozu zejména doplněním výhyben ve 
vhodných místech. U slepých komunikací budou doplněna obratiště. 
- zklidněné úseky upravit do  souladu s TP 103 (1998) 
Jedná se většinou o stávající komunikace se smíšeným provozem, jež po doplnění výhyben a 
minimálního pásu pro pěší provoz, lze zařadit do f.tř.D1 jako komunikace zklidněné. Je  třeba 
při návrhu sledovat zejména šířky a parametry uličního a dopravního prostoru zklidněných ulic. 
Ve většině případů jednopruhových komunikací je třeba věnovat pozornost  rovněž připojením 
na nadřazenou komunikační síť. 
- dořešení prostoru pro pěší a cyklistický provoz s akceptováním vyhl. 369/2001 
Jedná se o dostavbu chodníků na MK f.sk. C spolu se zajištěním bezbariérovosti všech 
přechodů a s výstavbou signálních, varovných a vodících pásů pro osoby slabozraké a se 
sníženou schopností orientace. V trasách pěších tahů k místním cílům doporučujeme dořešit 
samostatné pěší a cyklostezky.   
- rekonstrukce a modernizace, případně nové trasy MK (v situaci D 9 až D 13) 
D 9 – je navržena nová (rekonstruovaná) trasa  MK v kat. MO2 10/6,5/30, jež zpřístupňuje pro 
dopravu novou lokalitu pro bydlení. 
D 10 - na severu obce  je navrženo nové propojení stávající MK f.s. D1 s komunikační kostrou 
na opačném břehu vodoteče. Stavba si vyžádá nové přemostění  při křížení se stávající 
vodotečí (dvakrát). 
D 11 – je navržena rekonstrukce páteřní komunikace  východní části obce f.s. C, kat. MO2 
10/6,5/30, jež tvoří přístupovou komunikaci k nově navrženým plochám pro bydlení.  Je třeba 
posoudit stav stávajících přemostění, případně je rekonstruovat. 
D 12 , D 13 – jedná se o rekonstrukci st. komunikací do f.s. C, v kat MO2k 6,0/6,0/30.  
Komunikace jsou navrženy v bezobrubovém uspořádání. 
- při řešení nových a rekonstrukci st. tras preferovat segregaci pěší a cykl. dopravy od 

motorové dopravy 
- úpravy křižovatek v místech připojení  na nadřazenou síť komunikací 
- ve směrech hlavních pěších tahů realizovat stezky pro pěší a cyklisty 

Doprava v klidu  
V souladu s platnými zákony a předpisy je třeba v řešeném území řešit možnost 

parkování a odstavení vozidel IAD. V současné době je situace v území uspokojivá, navržena je 
plocha D 14 za zámečkem, ve vazbě na fotbalové hřiště.  

Výpočet odstavných a parkovacích stání musí být prováděn v souladu s čl. 14.1 ČSN 73 
6110 z r. 2006,  pro stupeň automobilizace 1:2,5.  

Účelové komunikace 
V obci a v jejím katastru slouží ÚK zemědělské dopravě a připojení areálu bývalého ZD. 

Řešení tras ÚK v návrhu vychází z rozložení pozemků zemědělské výroby a  stávajících 
zemědělských a lesních cest tak, aby byly omezeny jízdy zemědělské techniky a těžké dopravy 
po MK. Trasy účelových  komunikací budou navrženy v souladu s ČSN 73 6109.  Kategorie 
hlavních polních cest se předpokládá P6/40 (30), resp. P4/30 u méně zatížených. 

Hromadná doprava osob 
V koordinačním výkresu jsou vyznačeny nové zastávky s vyznačením maximální 

docházkové  vzdálenosti dle  ČSN 73  6110 (500  m).  

• TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Z důvodu plošně většího rozsahu, nutnosti změnit charakter plochy, vyjmout ji z půdního 
fondu a případně i vyvlastnit, jsou pro objekty technické infrastruktury vymezeny samostatné 
plochy. Liniová vedení, která takové nároky nemají, jsou umožněna ve všech plochách 



 

 

s rozdílným způsobem využití, pouze textově je specifikován způsob jejich vedení. Pro úplnost 
je možný způsob jejich koncepčního vedení přiložen v jednotlivých schématech. 

Zásobování vodou 
Výstavba vodovodu  v obci probíhala ve  dvou etapách, v nichž první byla dokončena v 

roce 1995 a druhá byla dokončena v r.1998. V první etapě byl  vybudován zdroj vody, jímž je 
pramenní jímka nad obcí (prameniště s vydatností 3.60 l/s a 1.08 l/s). Vodovod je gravitační, 
což znamená, že od zdroje voda teče do vodojemu samospádem a z vodojemu o obsahu 400 + 
1x250 m3, který byl rovněž vybudován v první etapě, je voda dopravována pomocí rozvodné 
sítě ke spotřebitelům. Vodovod je vybudován se  zřetelem na zásobování pitnou  vodou obce 
Stará Červená Voda. 

Navrhovaný průtok Qm: 
Černá Voda -        Qm     -     3,8 l x s-1 
Stará Červená Voda -Qm     -     3,18 lx s-1 
Potřeba požární vody-Qpož. -     6,70 lx s-1 
                                13,68 lx s-1 
Tlakové poměry max. přetlak vyšší než 0,6 MPa do 0,7 MPa bude dosažen v síti, kde 

nadmořská výška je nižší než 320,0 m, to je v prostoru obce od kostela po severní okraj 
intravilánu. 

Výpočet potřeby vody k roku 2015 
počet obyvatel    - 776 osob  
Průměrná denní potřeba pitné vody : 
Qp = 797 os x 150 l x os-1 x den-1 =  119.550 lxden-1 
          l,34  lxs-1 

Vybavenost  
797 osob x 20 lx os-1 x den-1     = 15.940 lxden-1 
          0,18 lxs-1 

Qp  celkem       135.490 lxden-1 
Maximální denní potřeba                  1,52 lxs-1 
Qm = 135.490 x 1,35 =    182.911 lxden-1 
           2,06 lxs-1 
Stávající zdroje a akumulace pitné vody a požární vody včetně dimenze stávajících 

vodovodních řadů jsou dostatečně nadimenzované a pokryjí stávající a celkovou výhledovou 
potřebu pitné a požární vody obce Černá Voda a obce Stará Červená Voda.  

Stávající akumulace ve vodojemu Q = 650 m3 zajišťuje potřebnou akumulaci také pro 
obec Stará Červená Voda. Pro umožnění zásobování lokality Staré Podhradí bude nutné 
vybudovat nový vodojem, napojený na přívodní řad z prameniště Zelená Hora do VDJ Černá 
Voda s akumulací 50 m3, s max. hladinou 425 m.n.m. 

Vodovodní síť bude k  navrhovaným lokalitám, které  navazují na zastavěné území a 
jsou většího rozsahu, rozšířena vedeními umístěnými v souběhu s komunikací, případně podél 
potoka. Samostatné objekty vzdálené od rozvodů mají navrženo zásobování z vlastních zdrojů.  

Schéma Vodovodu je grafickou přílohou Odůvodnění. 
 
Kanalizace 
Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích, biologických septicích, 

respekt. jsou shromažďovány  do žump  na vyvážení. 
Lokálně jsou v obci vybudovány biologické malé domovní ČOV u objektu "Zámeček", 

Základní škola a Dětský domov. 
V obci jsou vybudovány úseky dešťové kanalizace pro odvedení dešťových vod s 

vyústěním do vodoteče Černý potok, případně  do některého z jeho přítoků. 



 

 

U nově navržených lokalit se uvažuje se svedením dešťových vod do nejbližších 
svodnic, příkopů a vodotečí. 

Pro obec Černá Voda byl zpracován investiční záměr /r. 2007/ odkanalizování obce, 
jako součást Mikroregionu Žulovsko, zpracováno firmou Aqua Procon, ze kterého vzejde podnět 
k postupnému a podrobnému dopracování návrhu likvidace splaškových vod v obci v rozsahu 
dokumentace pro územní rozhodnutí. 

V kanalizační studii je posouzen také návrh skupinového odkanalizování obcí Černá 
Voda, Stará a Nová Červená Voda, dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 
kraje je uvažováno čištění odpadních vod v centrální ČOV pro jmenované obce v prostoru pod 
Starou Červenou Vodou.  

Záměrem  řešení odkanalizování obce je zamezit znečišťování povrchových toků. 
K roku 2015 je v obci předpoklad nárůstu na 776 obyvatel.  
V centrální ČOV se předpokládá likvidace splaškových vod od cca 60-ti procent 

obyvatel, tj. – 466 obyvatel. Po vypracování projektu ČOV bude stanoveno PHO, které bude 
nutné respektovat (předpoklad 50 -100m). Plocha pro zařízení ČOV je navržena ve větším 
rozsahu, a to z několika důvodů. Jednak do pozemků zasahují ochranné pásmo lesa a 
záplavové území vodního toku, jednak uvedený rozsah umožní umístění alternativních 
technologií – např. kořenové čističky a současně se předpokládá, že územím budou vedeny 
hlavní přívodní kanalizační řady. 

Ze zbytku rozptýlené zástavby obce, budou splaškové vody likvidovány v malých 
domovních ČOV, a to jednotlivě, nebo pro skupinu zástavby – počet 310 obyvatel.  

Centrální čištění odpadních vod bude preferováno před výstavbou individuálních 
čistíren. Hlavní kanalizační řady budou navrhovány v souběhu s komunikací, případně tokem 
potoka a budou respektovat navržené rozvojové plochy.  

Schéma Kanalizace je grafickou přílohou Odůvodnění. 
 
Vodní toky a plochy 
V roce 1996 byl zpracován revitalizační návrh vybudování Nového Podhradského  

rybníka v lokalitě Černá Voda, který je územním plánem respektován. 
Na Černém potoku je nutno zamezit záplavám u níže položených pozemků. Dno potoka 

nutno vyčistit od zvyšujících se nánosů, postupovat dle plánu revitalizace. 
Zátopové pásmo Černého potoka bylo navrženo Povodím Odry a vyhlášeno včetně 

aktivní zóny, konečný návrh je zapracován do návrhu územního plánu a jsou respektovány 
stanovené podmínky pro umísťování staveb.  

 
Zásobování teplem 
Územní plán obce Černá Voda vychází z průzkumů a rozborů z ledna 1999 a návrhu 

urbanisty v roce 2007 a z aktualizace v roce 2007/XI. 
1. Charakteristika území  

Obec Černá Voda se rozkládá v údolí s nadmořskou výškou okolo 400 m n.m. Oblastní 
teplota je dle ČSN 06 0210 s oblastní teplotou – 15 oC, krajina s intenzivními větry. 
Charakteristika zástavby je typicky venkovská. 
2. Seznam stávajících tepelných zdrojů  

V řešeném území je převážná část zdrojů okolo 20 kW, max. do 30 kW. 
Zdroje nad 50 kW střední jsou v podstatě dva. 
 K1 – Základní škola 
Dva kotle typu ECA s výkonem cca 2 x 240 kW. Palivo koks. 
Obecně je palivem zdrojů uhlí a dřevo. Není používáno ekologické palivo (např. plyn). 
K2 – Centrum obce 
Jedná se o objekt ve středu obce, ve které jsou tři kotelny.  
Kulturní sál   - kotel větší jak 50 kW  



 

 

Hospoda  - výkon 24 kW (Dakon 24) 
Byt   - výkon 16 kW (Dakon 16) 
K3 – Dětský domov  
Výkon kotelny cca 50 kW 

3. Navrhované řešení 
Stávající stav, ve kterém je jediným palivem pevné palivo (uhlí, dřevo), nebo el. energie, 

je s ohledem na požadavky zákona 86/2002 Sb. „O ochraně ovzduší“ a požadavku snižovat 
emise CO2  (kysličník uhličitý) potřebné změnit, je nutný postupný přechod na ekologická paliva.  

Nová vyhláška MŽP o emisích stanovuje emisní limity a další podmínky provozování 
stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší.  

El. energie -  výjimečně za předpokladu dobrých tepelně tech. vlastností stavby ve 
smyslu ČSN 73 0540 – 2 a energetického průkazu stavby ve smyslu vyhl. 148/2007 Sb.  

Zemní plyn – v souladu se zpracovaným generelem plynofikace je možné napojení obce 
na zemní plyn za předpokladu ekonomické výhodnosti. V současné době není k dispozici 
aktuální průzkum zájmu o připojení na plyn, bez kterého není možno odpovědně doporučit 
řešení. Nutno zvážit i současnou ekonomickou situaci v oblasti a skutečnou solventnost občanů 
pro nákladnou plynofikaci a provoz stávajících rod. domů. V současné době není v řešené 
lokalitě odběratel charakteru velkoodběru plynu.  

Biohmota -  tato možnost je s ohledem na lokalitu a možnosti efektivního zisku biohmoty 
pro spalování a výrobu tepla aktuální. Biohmota (dřevní štěpka, sláma) je místním zdrojem, 
který je možné efektivně vyrobit a bez „produkce škodliviny“ spálit. Při tomto druhu paliva je 
možné zvýšit zaměstnanost v lokalitě a využít produkci rostoucích dřevin, nebo obtížně 
využitelné slámy. S ohledem na požadavky evropského společenství je nutné zvýšení 
obnovitelných zdrojů ze současných 0,5 % na 6 až 8 %. Lokalita jako Černá Voda je pro 
efektivní využití biohmoty prakticky použitelná. Předběžná jednání o množství a reálné výrobě 
biohmoty a zdroji biohmoty  je nutno zahájit se Státními lesy a zemědělskými družstvy.  

Pro další stupeň dokumentace bude tato možnost podrobněji zvažována a s ohledem na 
předpokládaný vývoj ceny plynu pro maloodběratele  bude biohmota ještě výhodnějším 
konkurenčním palivem. Spalování biohmoty může být realizováno centrálním zdrojem 
s umístěním ve vhodné poloze, která umožní výrobu tepla bez negativních vlivů na okolí a 
s minimalizací tepelných rozvodů, nebo formou lokálních zdrojů tepla.  

V souvislosti se zákonem 406/2007 Sb. Se doporučuje v obci následující: 
v souladu s těmito paragrafy, které se týkají státní energetické koncepce se obci 

doporučuje “… má právo" pro svůj územní obvod, nebo jeho část pořídit územní energetickou 
koncepci v souladu se státní energetickou koncepcí a koncepcí kraje. 

S ohledem na absenci energetické koncepce kraje je ponechána v návrhu ÚPN obce 
možnost konečného řešení vytápění obce plynem nebo v biohmotě. 

s ohledem na zdroje biohmoty se doporučuje zpracovat tuto koncepci ve dvou 
variantách, biohmota kontra plyn se všemi výhodami a nevýhodami. 

  
Zásobování plynem 
V obci Černá Voda není plošná plynofikace vybudována. Do řešené oblasti zatím není 

přiveden VTL plynovod, jeho výstavba se připravuje. Návrh územního plánu navazuje na 
Generel plynofikace, který navrhuje plynofikaci vybudováním VTL plynovodu do obce Stará 
Červená voda s regulační stanicí plynu a následným rozvodem středotlakého plynovodu, který 
bude prodloužen až do obce Černá Voda. Schéma Plynovodu je grafickou přílohou 
Odůvodnění. 

 
Zásobování elektrickou energii: 
Návrh koncepce zásobování elektrickou energií je v souladu s požadavky VÚC 

Jeseníky. Splňuje připomínky pořizovatele a byl konzultován se zástupcem majitele. Majitelem a 
provozovatelem rozvodných zařízení a trafostanic je ČEZ Distribuce a.s. 



 

 

Na území obce Černá Voda nejsou žádná zařízení nadřazené přenosové soustavy 
(vedení VVN 110 – 400 kV). Stávající vedení je provedeno vodiči AlFe 110/22 na betonových a 
dřevěných podpěrách. Vedení je v dobrém technickém stavu a je schopno pokrýt nárůst 
požadavků vyplývajících z územního plánu. Veškeré trafostanice, distribuční i cizí 
(velkoodběratelské), jsou řešeny jako stožárové, napojené venkovními přípojkami na hlavní 
vedení. 

Jsou respektovány tyto elektrické stanice a elektrická vedení distribuční soustavy 
místního významu: 

- stávající venkovní vedení distribuční soustavy 22 kV – spojka vedení č.72-73 včetně 
ochranného pásma 

- stávající elektrické stanice – distribuční trafostanice 22/0,4kV (v majetku ČEZ 
Distribuce a.s.) provozní čísla T2004 – T2013 včetně odboček z hlavního vedení, ochranných 
pásem a rozvodů NN 

- stávající elektrická stanice – transformační stanice 22/0,4 kV soukromých vlastníků, 
provozní čísla T163 a T165 včetně odboček z hlavního vedení a ochranných pásem. 

Nové návrhy vyplývají z předpokládaných nárůstů odběru elektrické energie 
v rozvojových lokalitách: 
- Te 1 navržena výstavba nové stožárové trafostanice 22/0,4kV pro potřeby lokality Vs 1 

(plocha pro výrobu), odbočka z hlavního vedení bude provedena holými vodiči. Velikost 
trafostanice bude upřesněna podle konkrétních požadavků. 

- Te 2 navrženo přezbrojení stávající trafostanice T2005 pro možnost zvýšení odběru z této 
trafostanice. Lokality Bh 1, Sb 1, Sb 2, představují navýšení odběru o cca 50,- kW, budou 
napojeny novými rozvody NN 0,4 kV. O nutnosti přezbrojení bude rozhodnuto podle 
skutečného zatížení trafostanice v době nové výstavby. 

- Te 3 navrženo přezbrojení stávající trafostanice T2006 pro možnost zvýšení odběru z této 
trafostanice. Lokality Bi 7, Bi 8 a Bi 9, představují navýšení odběru o cca 45,- kW, budou 
napojeny novými rozvody NN 0,4 kV. O nutnosti přezbrojení bude rozhodnuto podle 
skutečného zatížení trafostanice v době nové výstavby. 

- Te 4 navrženo přezbrojení stávající trafostanice T2007 pro možnost zvýšení odběru z této 
trafostanice. Lokality Bi 9, Bi 10, Bi 11, představují navýšení odběru o cca 60,- kW, budou 
napojeny novými rozvody NN 0,4 kV. O nutnosti přezbrojení bude rozhodnuto podle 
skutečného zatížení trafostanice v době nové výstavby. 

- Te 5 navrženo přezbrojení stávající trafostanice T2009 pro možnost zvýšení odběru z této 
trafostanice. Lokality Bi 4, Bi 5, Bi 6, představují navýšení odběru o cca 50,- kW, budou 
napojeny novými rozvody NN 0,4 kV. O nutnosti přezbrojení bude rozhodnuto podle 
skutečného zatížení trafostanice v době nové výstavby. 

- Te 6 navržena výstavba nové stožárové distribuční trafostanice 22/0,4 kV. Trafostanice 
bude napojena venkovní přípojkou provedenou izolovanými vodiči z hlavního vedení. 
Z trafostanice budou řešeny nové rozvody NN pro lokality Bi 13, Bi 14 a Vs 2. 
Předpokládaný odběr těchto lokalit je asi 100,- kW. Nová trafostanice je navržena zejména 
kvůli velké vzdálenosti stávajících zdrojů. 

- Te 7 navrženo přezbrojení stávající trafostanice T2010 pro možnost zvýšení odběru z této 
trafostanice. Lokality Bi 1, Bi 2 a Bi 3, představují navýšení odběru o cca 35,- kW, budou 
napojeny novými rozvody NN 0,4 kV. O nutnosti přezbrojení bude rozhodnuto podle 
skutečného zatížení trafostanice v době nové výstavby. 

- Te 8 navrženo přezbrojení stávající trafostanice T2004 pro možnost zvýšení odběru z této 
trafostanice. Lokality Bi 15 – 22, Ri 7 a Rh 2, představují navýšení odběru o cca 70,- kW, 
budou napojeny novými rozvody NN 0,4 kV nebo přípojkami ze stávající sítě. O nutnosti 
přezbrojení bude rozhodnuto podle skutečného zatížení trafostanice v době nové výstavby. 

 
Elektronické komunikace 
Na území obce Černá Voda jsou zařízení jednotlivých operátorů nutná pro provoz 

prostředků elektronických komunikací: 



 

 

1. stávající trasa optického kabelu přenosové sítě včetně ochranného pásma operátor 
Telefónica O2 Czech Republic a.s. jak je vyznačeno v grafické části  

2. tři trasy radioreléových spojů včetně ochranného pásma operátora Telefónica O2 Czech 
Republic a.s. jak jsou vyznačeny v grafické části 

3. stávající metalické kabely přístupové sítě (místní telekomunikační kabely) operátora 
Telefónica O2 Czech Republic a.s. 

4. stávající elektronická komunikační zařízení operátora Telefónica O2 Czech Republic a.s. 
5. stávající komunikační zařízení obce Černá Voda – obecní rozhlas 
6. stávající elektronická komunikační zařízení, radiová zařízení a radiové směrové spoje 

dalších operátorů 
Pro pokrytí případného nárůstu je provedena příprava na zvýšení kapacity přístupové 

sítě operátora Telefónica O2 Czech Republic a.s. 
V obci je v provozu stávající komunikační zařízení obce Černá Voda – obecní rozhlas. 

Toto zařízení zůstane v provozu a bude rozšiřováno podle potřeb růstu obce. 
Nad katastrem obce Černá Voda mohou být vedeny radioreléové trasy i jiných operátorů 

např. Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., GTS Novera a.s. apod., ale 
tyto spoje nebyly v době zpracování známé. 

• OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

Občanské vybavení obce zahrnuje veřejnou vybavenost (veřejná infrastruktura 
zřizovaná a užívaná ve veřejném zájmu ve smyslu stavebního zákona), která zajišťuje základní 
potřeby obyvatel (z návrhových ploch se jedná zejména o plochu navazující na fotbalové hřiště 
k zajištění zlepšení obslužnosti a dovybavení zázemí tohoto veřejného sportoviště a dále plochu 
k rozvoji požární zbrojnice) a vybavenost komerčního rázu, která svým charakterem není 
veřejnou infrastrukturou. 

• VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 

Veřejné prostranství umožňuje veřejnou přístupnost osobám bez omezení, samostatně 
je vzhledem k významu a charakteru prostoru vymezena plocha v centrální části obce. Veřejná 
prostranství jsou i součástí ploch zejména občanského vybavení, bydlení, rekreace případně 
dopravní infrastruktury, ve kterých nejsou samostatně vymezována.  

Koncepce uspořádání krajiny 

• CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ   

Velká část území byla modelována ledovcem, který zanechal velmi malebnou   krajinu s 
plošinami, sníženinami, nad které se zvedají ostrovní hory a pahorky. Většina  těchto vrchů 
popř. menších pahorků je zalesněna. V krajině se nacházejí pozůstatky z doby  ledové v  
podobě  bludných balvanů a různých skalek, na severním svahu Bukového vrchu je rozlehlé 
balvanové moře. Krajina kolem Černé Vody má vysokou estetickou úroveň. V území se nachází 
celá řada pozoruhodných přírodních výtvorů. Nad terén se zvedají ostrovní hory, k 
nejzajímavějším patří Suchý vrch se skalním městem, Hradisko se zříceninou Kaltenštejn, 
Bukový vrch s rozlehlým balvanovým mořem, Píšťala se skalními „mísami“, sedadly a žlábky. 
Svéráznými geomorfologickými tvary jsou zemědělské haldy a valy u Starého a Nového 
Podhradí, budované kdysi z kamenů sbíraných z polí. 

Nejvyšším bodem k.ú. je vrchol Jedlového vrchu - 477m.n.m., nejnižší místo je  severně 
od  Roklin  - 290m.n.m. Průměrná nadmořská výška obce se udává 340 m.n.m. 

Významnými ekologickými a krajinotvornými prvky je soustava rybníků s hojným 
zastoupením ptactva. Kolem Velkého rybníka se soustřeďuje vodní ptactvo, např. moták  
pochop, čejka chocholatá, čáp bílý a černý. Vyskytuje se zde i chráněný mlž perlorodka říční. 



 

 

Obcí protéká Černý potok s četnými přítoky, z nichž nejvýznamnější je Prudký potok. 
Plavný potok severně od obce napájí soustavu rybníků, z nichž Velký rybník je se svými  14ha 
plochy největším v okrese. 

Z chráněných rostlin se v řešeném území vyskytuje lilie zlatohlavá, kosatec žlutý,  
česnek  medvědí a různé druhy vstavačů. 

Na k.ú. Černá Voda se nachází řada území, vyhlášených podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny: 

- ZCHÚ přírody a to přírodní památka "Píšťala", vyhlášená dne 16.6.1987 OkÚ v 
Šumperku jako chráněný přírodní výtvor. Pro činnosti na území přírodní památky je nezbytné 
dodržovat zásady stanovené Vyhláškou OkÚ Šumperk ze dne 16.6.1987. 

- památný  strom „Thuje pod Kaltenštejnem“, ochranné  pásmo je vymezeno kruhem o 
poloměru 9,0 m 

- evropsky významné lokality č. CZ0713724 a č. CZ0713725 (půdní prostory kostela a 
kulturního domu – výskyt kolonií netopýrů) a č. CZ0714086 (přírodní komplex Rychlebské hory 
– Sokolský hřbet) 

Klimatické podmínky 
Vzhledem ke geomorfologické odlišnosti jednotlivých částí a vzhledem k velkému  

rozdílu nadmořských výšek jsou zde rozdíly v podnebí. Nejvyšší polohy úpatí Sokolského 
hřbetu spadají do chladné oblasti CH6, nejnižší severovýchodní polohy zasahují do oblasti 
mírně teplé MT7. 

Průměrnou roční teplotu charakterizuje údaj ze sousední Nové Červené Vody - 8.1 C. 
Průměrný roční úhrn srážek je 814mm. 

Hydrologické podmínky 
Řešené území spadá do povodí Odry. Většina plochy území náleží do povodí Černého 

potoka, jihozápadní část do povodí Mariánského potoka, severní část  území kolem Velkého 
rybníka a rybníků Horní a Dolní Tovaryš náleží do povodí Plavného potoka. Stojaté  vody jsou v 
území zastoupeny rybniční soustavou Velkého rybníka, rybníky Dolní a Horní  Tovaryš, malým 
rybníčkem nad Horním Tovaryšem a Podhradním rybníkem u Nového   Podhradí. Významnými 
ekosystémy jsou jezírka v opuštěných žulových lomech. 

Zásahy do krajiny v posledních letech došlo k negativní změně hydrologických  poměrů, 
jako snížení podzemní vody, snížení retenční schopnosti krajiny, omezení samočistící 
schopnosti vody apod. Za účelem zlepšení těchto poměrů byl vypracován projekt  
"Revitalizace", jedním z opatření je vybudování  nových vodních ploch na k.ú. Černá Voda. 

• VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ  

V územním plánu jsou v nezastavěném území vymezeny plochy ve smyslu vyhlášky 
501/2006 Sb., včetně specifikace jejich charakteristik a stanovení podmínek pro změny jejich 
využití. Kromě těchto ploch (vodních a vodohospodářských, zemědělských, lesních, přírodních 
a smíšených nezastavěného území) územní plán navrhuje nad rámec uvedené vyhlášky plochy 
krajinné smíšené s rekreačním využitím (odůvodněno v podkapitole Stanovení podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití Komplexního zdůvodnění přijatého řešení – str. 18).  

• ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ÚSES 

Prvky ÚSES byly do územního plánu převzaty a dopracovány z generelu vydaného pod 
názvem Lokální ÚSES (RNDr. Leoš Bureš – Ekoservis Jeseníky - červen 1998), současně i 
jejich značení odpovídá tomuto generelu. Výjimku tvoří LBC 1 původně vymezené částečně i na 
k.ú. Černá Voda, v rámci upřesnění v územním plánu bylo toto lokální biocentrum vymezeno 
pouze na sousedním katastrálním území Obce Žulová. 

Podle § 4 odst. 1 zákona je ochrana ÚSES povinností všech vlastníků a uživatelů 
pozemků tvořících  jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí 
vlastníci pozemků, obce i stát. V rámci komplexní pozemkové úpravy může dojít k lokálním 
úpravám ve výměře a umístění prvků územního systému ekologické stability, a to zejména 
s ohledem na stanovištní a majetkoprávní poměry. 



 

 

V textu územního plánu jsou uvedeny tabulkové přehledy skladebných částí, graficky je 
řešení znázorněno ve výkresu I - B Hlavní výkres a II - A Koordinační výkres.  

• PROSTUPNOST KRAJINY 

Návrh územního plánu nezasahuje a neomezuje prostupnost krajiny, která zůstává 
prostupná bez dalších omezení. 

• PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

V rámci možnosti územního plánování a územní potřeby jsou navržena některá 
opatření, která mohou zmírnit uvedené dopady do území – pro lokalitu ohroženou erozí 
v jihozápadní části obce je navrhován režim plochy smíšené nezastavěného území a v rámci 
stanoveného záplavového území jsou vymezeny potřebné podmínky, aktivní zóna se nachází 
mimo zastavitelné plochy. Ostatní opatření je nutno uplatňovat např. v rámci pozemkových 
úprav, vlastního obhospodařování zemědělského půdního fondu či pomocí lesních 
hospodářských plánů a údržbou vodních toků.  

• REKREACE 

Navrhované řešení respektuje stávající charakter obce a snaží se o podporu rozvoje při 
zachování hodnot území. Vzhledem k velikosti obce a stabilním hodnotám v území je 
navrhován pouze dílčí rozvoj individuální i hromadné rekreace.   

• DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

Jsou respektovány stávající vymezené a vyhlášené prostory bez nových návrhů. Do 
koordinačního výkresu byly doplněny výhr. bilanc. ložiska v prostoru současné těžby, 
poddolované území v nejjižnější části řešeného území a bylo aktualizováno poddolované území 
při stávajícím dobývacím prostoru. 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití) 

Stanovené podmínky mají platnost pro celé území řešené Územním plánem Černá Voda 
a podléhají jim veškeré činnosti ve všech plochách s rozdílným způsobem využití v zastavěném, 
zastavitelném, přestavbovém i nezastavěném území.  

Kromě ploch s rozdílným způsobem využití stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb. jsou 
navrženy další plochy - krajinné smíšené s rekreačním využitím, které jsou zvláštní plochou pro 
ojedinělé využití, vztažené na rekreační možnosti navazujícího území, avšak s omezením 
stavebních aktivit a s převahou přírodního charakteru plochy – jedná se o specifické prolínání 
činností a podmínek charakteristických pro plochy rekreace i pro plochy smíšené 
nezastavěného území. V návrhu územního plánu se jedná o nově vymezené území navazující 
na navrhovanou zastavitelnou plochu hromadné rekreace Rh 1 ve střední části obce (s 
možností agroturistiky s chovem koní), kde je potřeba dostatečných ploch pro venkovní využití 
současně s požadavkem zamezit rozšiřování výstavby objektů směrem k nezastavěnému 
území. V severní části obce je do těchto ploch zařazena stávající plocha s „rekreační louky“, 
která poskytuje vhodné zázemí pro stávající přírodní koupání opět se zamezením výstavby 
objektů. 

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Byly zaktualizovány návrhy VPS z územně plánovací dokumentace obce a nově 
vyčleněny ve smyslu stavebního zákona veřejně prospěšná opatření (sloužící ke snižování 



 

 

ohrožení území a k ochraně přírodního a archeologického dědictví) – skladebné části ÚSES a 
archeologická lokalita. 

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo 

Pro zásadní veřejně prospěšné stavby veřejné infrastruktury se pro obec uplatňuje i 
předkupní právo dle vymezení v návrhu územního plánu. 

V souladu s původním územním plánem je mezi veřejně prospěšné stavby zařazena 
z vodních staveb pouze plocha Vo 1. 

Vymezení ploch, ve kterých je prověření jejich využití územní studií podmínkou 
pro rozhodování 

Pro zastavitelné plochy většího rozsahu je z titulu prokázání nesnížení hodnoty 
krajinného rázu požadována územní studie se stanovením lhůty 4 roky pro její pořízení 
s následným schválením pořizovatelem a vložením dat do evidence územně plánovací činnosti.  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení, zejména ve vztahu k rozboru 
udržitelného rozvoje území 

Rozbor udržitelného rozvoje území nebyl požadován, ani zpracován, v odůvodnění jsou 
hodnoceny jednotlivé složky životního prostředí. Návrh územního plánu směřuje ke 
komplexnímu zlepšení podmínek využívání území a nepředpokládá negativní důsledky 
navrhovaného řešení na udržitelný rozvoj území. V řešení bylo snahou nalézt optimální míru 
rozsahu rozvojových ploch, přitom je kladen důraz na ochránění stávajících hodnot v území a 
na zamezení negativních vlivů jednotlivých činností v území. 

1) Čistota podzemních a povrchových vod 
Negativními zásahy v minulosti do rázu krajiny došlo ke snížení spodní vody, ke snížení 

retenční schopnosti krajiny. Provedené meliorační zásahy jsou  často  již  nefunkční, pastviny 
jsou zamokřené. 

Za účelem udržení kvality podzemních vod je nutno dodržovat příslušná ochranná  
opatření, týkající se lesního hospodářství, odvodňování pozemků, těžby nerostů, hospodaření 
na ZPF, apod. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat OP zdrojů vody. 
Kvalita povrchových vod souvisí s kvalitou životního prostředí, je třeba zodpovědně 

používat ochranné postřiky a hnojiva v zemědělské činnosti. Zlepšení životního prostředí by 
přineslo vybudování kanalizace a napojení obce na ČOV. 

2) Čistota ovzduší 
Pro řešenou oblast neexistuje dlouhodobější měření znečištění ovzduší. Dle podkladu 

zatížení lesních prostorů imisemi spadá řešené území do oblasti mírného zatížení. 
Co se týče místních zdrojů znečištění, největšími znečišťovateli je spalování málo  

kvalitního uhlí v domácnostech. 
V nejbližší době zřejmě nebude možný přechod na palivo ekologičtější, snad s výjimkou 

používání dřeva v kotlích  s pyrotechnickým spalováním. 
Výhledově je uvažováno s plynofikací, je ponechána i možnost  spalování biohmoty.  
Veškeré nástroje a opatření ke zlepšení kvality ovzduší jsou obsaženy v integrovaném 

programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší 
Olomouckého kraje.  

 



 

 

3) Hluk a vibrace 
Zatížení v obci představuje především těžká doprava. Obcí Černá voda projíždějí těžká 

vozidla, která objíždějí nevyhovující železniční podjezd v Lipové - lázních. Řešení by  měla 
přinést celková rekonstrukce trasy I/60 z Lipové Lázní na hraniční přechod do Polska. 

 4) Radon  
Dle odvozené mapy radonového rizika se řešené území nachází v oblastech vysokého 

radonového rizika. Ovšem skutečné hodnoty se mohou odlišovat od uvedené  hodnoty. 
Příslušná měření se stanovením případných opatření budou prováděna v dalších stupních 
dokumentací. 

5) Nakládání  s odpady 
Obec má zpracován "Program odpadového hospodářství“. Domovní odpad je odvážen 

na řízenou skládku v Supíkovicích. V obci jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad. Separace 
odpadů je prováděna do velkoobjemových kontejnerů o objemu 10m3. Je zde tříděno sklo, 
papír, plasty. Odvoz zajišťují Technické služby Jeseník.  

Hodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené 
k plnění funkce lesa je zpracováno v samostatné kapitole odůvodnění (E). 
 

88))  IINNFFOORRMMAACCEE  OO  VVÝÝSSLLEEDDCCÍÍCCHH  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVLLIIVVŮŮ  NNAA  
UUDDRRŽŽIITTEELLNNÝÝ  RROOZZVVOOJJ  ÚÚZZEEMMÍÍ  SSPPOOLLUU  SS  IINNFFOORRMMAACCÍÍ,,  ZZDDAA  AA  JJAAKK  

BBYYLLOO  RREESSPPEEKKTTOOVVÁÁNNOO  SSTTAANNOOVVIISSKKOO  KK  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVLLIIVVŮŮ  NNAA  
ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ,,  PPOOPPŘŘÍÍPPAADDĚĚ  ZZDDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ,,  PPRROOČČ  TTOOTTOO  
SSTTAANNOOVVIISSKKOO  NNEEBBOO  JJEEHHOO  ČČÁÁSSTT  NNEEBBYYLLOO  RREESSPPEEKKTTOOVVÁÁNNOO  

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není požadováno.  

99))  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLÁÁDDAANNÝÝCCHH  DDŮŮSSLLEEDDKKŮŮ  
NNAAVVRRHHOOVVAANNÉÉHHOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  NNAA  ZZEEMMĚĚDDĚĚLLSSKKÝÝ  PPŮŮDDNNÍÍ  FFOONNDD  AA  

PPOOZZEEMMKKYY  UURRČČEENNÉÉ  KK  PPLLNNĚĚNNÍÍ  FFUUNNKKCCEE  LLEESSAA..  

ZPF – zemědělský půdní fond 

Následné vyhodnocení je zpracováno dle přílohy č. 3 vyhl. 13/1994 Sb. 

• ÚVOD 

Snahou při řešení územního plánu bylo vytvoření ucelené struktury obce s optimálním 
rozmístěním všech jednotlivých funkcí. Jedním z limitujících faktorů při řešení je i hledisko 
ochrany zemědělského půdního fondu, kdy ochrana ZPF je platnou součástí péče o hodnoty 
území. 

V řešení jsou návrhové lokality řešeny tak, aby navazovaly bezprostředně na  stávající 
zástavbu, aby neroztřišťovaly ucelené plochy ZPF, aby nebyl narušen krajinný ráz území, aby 
nebylo zamezeno přístupu na obhospodařované pozemky. 

Při realizaci výstavby v obci by měly být přednostně využity plochy v  zastavěném území 
obce, případně stavební proluky a plochy po případných demolicích původního a přestárlého 
bytového fondu a zařízení. Využití v zastavěném území je však omezeno existencí záplavového 
území s vymezením aktivní zóny. Pokud bude zabírána pro výstavbu zemědělská půda mimo 
zastavěné území obce, je nutno odnímat jen nejnutnější plochu, respektovat síť zemědělských 



 

 

komunikací, v co největší míře pak respektovat organizaci zemědělské výroby a provedené 
investice v území (meliorace ). 

Převážnou část záborů zemědělské půdy představují záměry rozvoje obytné zástavby. 
Zábor půdy pro rodinné domky však ve skutečnosti představuje jen max. 20% výměry pozemku, 
neboť značná část pozemku je většinou zemědělsky využívána jako zahrady či louky. To platí i 
pro plochy individuelní rekreace. Zábor zemědělské půdy pro výrobu lze uvažovat spíše jako 
rozvojovou šanci pro případ zájmu solventního investora při optimistické představě 
ekonomického rozvoje obce, neboť menší aktivity budou přednostně vznikat v rámci stávajícího 
areálu ZD a v případě splnění příslušných podmínek mohou být umístěny i při RD, v rámci 
stávajících hospodářských objektů a v areálu zámku. 

• ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ZÁBORŮ ZPF 

Vyhodnocení záborů ZPF se skládá z textové, tabulkové a grafické části. Grafická část 
je zpracována v samostatném výkrese předpokládaných záborů půdního fondu. 

• TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF 

V následujících hodnoceních je uveden celkový rozsah požadované plochy pro 
jednotlivé navrhované lokality, dále podíl zabíraných ploch náležejících do ZPF. Vyčíslení 
záboru je dále rozděleno na rozlohy jednotlivých zabíraných kultur příslušných lokalit ( tj. orná, 
zahrada, louka, pastvina). Je zde rovněž uvedeno, nachází-li se příslušná zabíraná kultura 
v zastavěném území obce či mimo toto území. 

Je uvedeno zařazení zabíraných ploch do příslušných půdně ekologických jednotek a 
rozloha zabíraného ZPF přináležející příslušné BPEJ, dále pak zařazení do stupňů přednosti 
v ochraně. 

U každé lokality je rovněž uvedeno, zda v dané lokalitě a v jakém rozsahu dochází 
k narušení investic do půdy ( meliorací ). 

V tabulce jsou rovněž uvedena parcelní čísla zabíraných lokalit. 
Pro navrhované lokality je uvažováno s celkovým záborem ZPF 26,43 ha, z toho : 

• orná půda   20,194 ha 

• zahrady    2,72 ha  

• trvalý travní porost  3,41 ha . 
 
Pro bydlení je uvažováno se záborem zemědělské půdy 11,16 ha, z toho mimo 

zastavěné území obce 9,68 ha. Navrhované plochy jsou poměrně rozsáhlé, jak je však uvedeno 
výše, zábor půdy pro rodinné domky ve skutečnosti představuje jen max. 20% výměry 
pozemku, neboť značná část pozemku je většinou zemědělsky využívána jako zahrady či 
louky.To platí i pro plochy individuelní rekreace, kde navrhovaný zábor zemědělské půdy 
představuje 5,59 ha, z toho mimo zastavěné území činí 1,33 ha. 

Plocha pro výrobu představuje zábor ZPF 2,54 ha. 
Pro komunikace jsou zábory poměrně malé a jsou vesměs v současně zastavěném 

území obce, případně se jedná o směrové a šířkové úpravy, rekonstrukce a rozšiřování 
stávajících cest a je ve valné míře využíváno nezemědělských pozemků. 

Rozsáhlejší zábory představují navrhované vodní plochy. Představují zábor ZPF 2,97 
ha, z toho orná tvoří 2,59 ha. 

Podrobný přehled všech údajů je patrný z  tabulek Záboru ZPF 1 – 5 (+ tabulka ÚSES), 
přiložených a zařazených na závěr textu Odůvodnění. 

• INVESTICE DO PŮDY 

Investice do půdy jsou znázorněny v grafické části. 
Na řešeném území jsou i plochy s provedenými melioracemi. Intenzivní hospodaření na 

ZPF a rozsáhlé meliorace se bohužel negativně podepsaly na kvalitě krajiny, především byly 



 

 

narušeny odtokové poměry v území. Za účelem revitalizace krajiny byl proto navržen nový 
Podhradský rybník /V1/, který téměř celou rozlohou zasahuje do zmeliorovaných ploch. Jeho 
navrhované umístění však vychází z přirozených hydrologických poměrů v krajině. Některé 
další okrajové navrhované lokality pak rovněž zasahují zmeliorované pozemky. Meliorace 
zasahují dokonce i do zastavěného území. To svědčí o tom, že v minulosti byla intenzivní 
zemědělská výroba zatahována do bezprostřední blízkosti obytné zástavby, což není optimální 
a při přirozeném rozvoji obce v návaznosti na zastavěné území dochází k zásahu do těchto 
investic. 

Celkový rozsah záborů s uskutečněnými investicemi pak představuje 12,30 ha, z toho 
rybník V1 představuje 2,57 ha. 

 

• ZEMĚDĚLSTVÍ 

V Černé Vodě se nachází bývalý areál ZD, dnes patří soukromé společnosti, která jej 
využívá rovněž pro zemědělskou výrobu. V areálu již není umístěna živočišná výroba.  

Stávající zemědělský areál územní plán považuje z hlediska výroby za stabilizovaný. 
Menší objekty zemědělské výroby na JZ obce jsou uvažovány /a v současné době i 
rekonstruovány/ pro podnikatelské aktivity – plochy výroby bez užší specifikace.  

V rámci navrhovaných ploch pro agroturistiku je rovněž uvažováno s možným 
omezeným chovem koní, popř. dobytka. 

PHO případné živočišné výroby je nutno zachovat jako maximálně přípustné tak, aby 
nezasahovalo sousední pozemky s jiným využitím než pro výrobu nebo zemědělské plochy, 
počet ks dobytka je potom nezbytné přizpůsobit tomuto rozsahu. 

• PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ ZPF, OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 
(ÚSES, INTERAKČNÍ PRVKY) 

 Přehled uspořádání ZPF je vyznačen v grafické části, rovněž tak opatření k zajištění 
ekologické stability (ÚSES, interakční prvky). 

Řešená katastrální území leží v zemědělské výrobní oblasti bramborářské, podtyp 
ovesný. 

Území se nachází ve zvlněné kopcovité krajině až pahorkatině, patří do oblasti 
hnědých půd. Půdy jsou lehké. 

Na svažitém území, převážně v západní části obce, se místy vyskytují eroze, které by 
měly být eliminovány navrženým řešením – návrhem ploch smíšených nezastavěného území, 
umožňující potřebné a vhodné rozložení střídajících se kultur zemědělských a lesních pozemků 
v drobnějším měřítku. V ostatních částech obce jsou pro zmírnění případného erozního 
ohrožení navrhovány interakční prvky systému ÚSES (zejména podél vodních toků). 

Na zemědělských pozemcích v řešeném území hospodaří soukromé společnosti a firmy, 
které se zabývají především pěstováním obilí, brambor, krmných plodin apod. 

Hlavní účelové komunikace jsou znázorněny v koordinačním výkresu.  
Hranice zastavěného území obce byla vymezena podle stavebního zákona a ve 

spolupráci s obcí k 15. prosinci 2007. 
Řešené území spadá do oblasti MT7 – mírně teplé, vyšší polohy pak spadají do 

oblasti CH 6 – chladné 
Kvalita půd je patrna z výkresové části dle BPEJ a tříd ochrany ZPF. Jednotlivé BPEJ 

představují určitou kvalitu půdy, kde na základě BPEJ jsou pak půdy zařazeny do tříd ochrany I 
– V.  

První číslo pětimístného kodu označuje klimatický region pro určení bonitace. 
Další dvojčíslí kodu BPEJ označuje hlavní půdní jednotku – HPJ. 
V řešeném území se nacházejí následující typy půd: 



 

 

HPJ 32 – hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných 
horninách a výlevných kyselých horninách, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším 
obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních 
srážkách 

HPJ 40 – svažité půdy / nad 12° / na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, 
s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na 
srážkách 

HPJ 50 – hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách / hlavně žulách, 
rulách / s výjimkou hornin v HPJ 48, 49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až 
kamenité, dočasně zamokřené 

HPJ 58 – nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry 
méně příznivé, po odvodnění příznivé  

 
ÚSES 
 Optimální spolupůsobení zeleně a celkově krajiny, zajišťující biologickou rovnováhu 

v přírodě, řeší ÚSES – územní systém ekologické stability. 
Plochy potřebné pro zřízení nebo doplnění biokoridorů a biocenter jsou vyhodnoceny 

samostatně v tabulce uvedené v textu územního plánu, str. 12 - 15. Celkem plochy ÚSES 
zabírají pozemky o výměře 10,727 ha, z toho je 0,637 ha na zemědělské půdě. Pro vytvoření 
interakčních prvků je uvažováno se záborem cca 2,7 ha ZPF. Tabulka s uvedenými hodnotami 
záboru ÚSES je zařazena k Tabulkám vyhodnocení záboru ZPF na závěr textu Odůvodnění. 
Přesněji budou rozlohy vyhodnoceny v rámci konkrétních projektů na řešení ÚSES. Příslušné 
projekty je nezbytné projednat s orgánem ochrany ZPF. 

Při realizaci navrhovaných ÚSES je nutno postupovat tak, aby nedocházelo ke ztížení 
obhospodařování zemědělské půdy a to hlavně u drobných vlastníků. 

Pozemkové úpravy 
Komplexní pozemkové úpravy v řešeném území nebyly zpracovány. V nezastavěném 

území jsou pozemkové úpravy umožněny stanovenými podmínkami využití území. 

• PŘEHLED K.Ú. 

Řešené území představuje k.ú. Černá Voda a k.ú. Rokliny. Je vyznačeno v grafické 
části. V grafické části je rovněž vyznačeno zastavěné území obce. 

• ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH LOKALIT 

Cílem řešení územního plánu bylo vytvoření ucelené struktury obce s optimálním 
rozmístěním jednotlivých funkcí v území.  

Zástavba v Černé Vodě je charakteristická svou rozvolněností, vlastní obec pak 
protáhlostí podél komunikace a rozvolněností do krajiny. V rámci stávající zástavby je možno 
najít menší proluky pro individuální výstavbu RD, což neumožňuje vhodný prostor pro 
dostatečný rozvoj obce.  

Územní plán proto vyčleňuje na základě celkového vyhodnocení plochy pro rozvoj 
jednotlivých funkcí v obci a možné směry rozvoje. Vychází přitom z původního návrhu územně 
plánovací dokumentace obce, které přehodnotil z hlediska zařazení do ploch s rozdílným 
způsobem využití podle platného stavebního zákona. Informace o lokalitách navrhovaných 
původním územním plánem obce a 1. změnou územního plánu obce jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Aby byla zachována kompaktnost obce, návrh se snaží soustředit plochy bydlení co 
nejblíže centru, plochy výroby pak k výrobní zóně (bývalý areál zemědělského družstva), 
rekreační plochy do okrajových poloh s možností zázemí volné krajiny a s využitím vodní 
nádrže pro koupaliště. 



 

 

Individuální rekreace je navržena v krajině tak, aby nebyl narušen krajinný ráz území a 
umístění odpovídalo původní urbanistické struktuře zástavby. Navíc je nezbytná určitá 
dostupnost inženýrských sítí.  

Lokality bydlení bezprostředně navazují na stávající zástavbu. Dostavují většinou 
rozsáhlé proluky podél komunikací. Jsou navrženy co nejblíže kompaktnější zástavbě, neboť již 
stávající rozvolněnost zástavby přináší velké nároky na řešení inženýrských sítí. 

Nové výrobní plochy jsou navrhovány v sousedství bývalého ZD, což soustředí výrobu 
do jednoho místa v okrajové poloze obce, bez výraznějšího zatěžování obytného území. 
Navrhované plochy neztíží obhospodařování zemědělské půdy. Realizací lokality dochází sice 
k záboru ZPF, a to orné půdy na třídě ochrany II, nicméně daná lokalita právě pro 
soustředěnost výroby je z urbanistického hlediska nejvhodnější. Je to v podstatě jedna z mála 
lokalit, kterou územní plán navrhuje  na kvalitnějších půdách. 

Navrhovaná řešení vycházejí z logického funkčního členění obce. Nerozbíjejí souvisle 
obhospodařované zemědělské pozemky, navazují na zastavěné části obce, respektují přístup 
k jednotlivým pozemkům. 

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH LOKALIT  
BYDLENÍ 

Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Výčet pozemků KN Výměra cca m2 

Bi 1 Černá Voda 2644/1; 3486 1950 

Bi 2 Černá Voda část 2621/1 5780 
Bi 3 Černá Voda část 2689; 2677/1 4060 

Bi 4 Černá Voda 2597 2580 

Bi 5 Černá Voda 2576/1 6110 
Bi 6 Černá Voda 2537/2; část 2555/1; 2542/1, 2; 2535/2  7900 

Bi 7 Černá Voda 2467/5; část 2467/1 9680 
Bi 8 Černá Voda část 2467/1 5470 

Bi 9 Černá Voda část 2331; 2332 2820 
Bi 10 Černá Voda část 829/3 5210 

Bi 11 Černá Voda část 2405/1 12780 

Bi 12 Černá Voda část 2411/1 4600 
Bi 13 Černá Voda 161; 156/2; část 156/1 13250 

Bi 14 Černá Voda část 261/1 14180 
Bi 15 Černá Voda 23; 269; 273; 274 3660 

Bi 16 Černá Voda 38; 425/1 920 

Bi 17 Rokliny 18; 19; 36; 40; 125; 311/4; 321 2700 
Bi 18 Rokliny 11/2; 26; 117/1 860 

Bi 19 Rokliny 24; 52 750 
Bi 20 Rokliny 8; 133; 135/1, 2; 1240/4, 2570 1930 

Bi 21 Rokliny 14; 16; 109; 110;  1040 
Bi 22 Rokliny část 97/1 3610 

Bh 1 Černá Voda část 692/1, 7; 698/4 2200 

 
REKREACE 

Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Výčet pozemků KN Výměra cca m2 

Ri 1 Černá Voda 1493/1 620 

Ri 2 Černá Voda 144; část 1449/1 950 



 

 

Ri 3 Černá Voda část 1320/1  890 

Ri 4 Černá Voda 1042/2 2060 
Ri 5 Černá Voda část 1057/1 2000 

Ri 6 Černá Voda 106; 1067; 1088; 1076/1, 2; 1083  7010 
Ri 7 Rokliny 29; 30; 62; 64; 72; 316 3190 

Rh 1 Černá Voda 3048/1, 6; 3084/1 37640 

Rh 2 Černá Voda 31; 351/1, 2; 354 4460 

 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Označení lokality Katastrální území Výčet pozemků KN Výměra cca m2 

Oo 1 Černá Voda 2491/1, 5, 6; 2494/6 5240 

Oo 2 Černá Voda 665/1 1716 

Os 1 Černá Voda část 400 2230 
 
SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

Označení lokality Katastrální území Výčet pozemků KN Výměra cca m2 

Sb 1 Černá Voda 82; 796 850 

Sb 2 Černá Voda 427; 797/1, 2; 2416/1 - 3; 2417/1 5080 
Sb 3 Černá Voda 426; 453; 693/2 - 6 13130 

Sb 4 Černá Voda 72; 452; 716; 723/8; část 3166 11890 

 
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ  

Označení lokality Katastrální území Výčet pozemků KN Výměra cca m2 

Vs 1 Černá Voda část 723/1 25390 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

Označení lokality Katastrální území Výčet pozemků KN Výměra cca m2 

D 1 Černá Voda 2152; 2127 2 x 50 
D 2 Černá Voda 2861/1; 2811/3,5 2 x 50 

D 3 Černá Voda 1981/2; 2922/1; 2924/1; 2921/2; 
2921/1;2923 

2 x 50 

D 4 Černá Voda 657; 658 2 x 50 

D 5 Černá Voda 561/1; 428/2 2 x 50 

D 6 Rokliny 153; 143/4 2 x 50 
D 7 Černá Voda 289; 3039/1,2 1250 

D 8 Černá Voda 687;176;3236/10 1240 
D 9 Černá Voda  2940 

D 10 Černá Voda  230 
D 11 Černá Voda  2630 

D 12 Černá Voda  4420 

D 13 Černá Voda  6264 
D 14 Černá Voda  1910 

 
 



 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Označení lokality Katastrální území Výčet pozemků  Výměra cca m2 

Tv 1 Černá Voda 1759/1 415 

Tk 1 Rokliny 11/2, 9/1, 12, st.2, 11/4 10 902 

Tk 2 Černá Voda 2444/1 1640 
Tk 3 Rokliny 35/3; 35/2 2980 

Te 1 Černá Voda 723/1 10 

Te 2 Černá Voda  10 

Te 3 Černá Voda  10 
Te 4 Černá Voda  10 

Te 5 Černá Voda  10 
Te 6 Černá Voda 156/1 10 

Te 7 Černá Voda  10 
Te 8 Rokliny  10 

 
VODNÍ PLOCHY A TOKY 

Označení lokality Katastrální území Výčet pozemků Výměra cca ha 

Vo 1 Černá Voda 787/1; 814/2; 829/1, 2, 3; 846/2; 846/1 2,87 
Vo 2 Černá Voda 198; 2186/3; 2603; 2607/1 0,31 

Vo 3 Černá Voda 2089/2; 2189/3; 2192/1 0,15 

Vo 5 Černá Voda 1988/3 0,04 

• VZTAH K ZASTAVĚNÉMU ÚZEMÍ 

Zastavěné území je charakteristické značnou rozvolněností do krajiny a kromě 
kompaktního zastavěného území v centrální části obce jsou menší zastavěná území 
roztroušena v krajině podél rozbíhajících se komunikací. Návrhové plochy se nachází uvnitř i 
vně zastavěného území. Proluky v zastavěném území zůstávají v určitých částech bez návrhu 
zástavby, zejména z důvodu zásahu do záplavového území, ale také z důvodu zachování 
tradičního rázu řídké, roztroušené zástavby obce, což je charakteristické pro krajinný ráz. Návrh 
územního plánu tímto způsobem respektuje a zachovává charakteristickou urbanistickou 
strukturu obce. Ve výkrese záborů ZPF je patrné vymezení návrhových ploch ve vztahu k 
hranicí zastavěného území.  

V grafické části je rovněž vyznačen systém hlavních místních komunikací, návrhy ploch 
jsou řešeny tak, aby nedocházelo k porušení účelových komunikací a tím zhoršení dostupnosti 
a obhospodařovatelnosti zemědělské půdy. 

• NEROSTNÉ SUROVINY 

Dle údajů z registru ložisek nerostných surovin Geofondu ČR se v řešeném území 
nachází: 

výhradní ložisko (49) s chráněným ložiskovým územím (499) kamene pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou výrobu. Rozloha  1,29  ha  (CHLÚ =1,70  ha).  Patří  podniku  "Slezský 
kámen a.s. Jeseník. Dnes se netěží, šlo o dřívější povrchovou těžbu. 

Rozloha CHLÚ = 1,7ha, z toho ZPF tvoří 1,142ha .  0,677 ha tvoří pastviny, 0,495 ha 
tvoří orná půda. 

výhradní ložisko (170, 171) a dobývací prostor (420) kamene pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou výrobu.  

Rozloha 1,27 (dobýv. prostor = 9,04 ha). Patří podniku Slezský kámen a.s. Jeseník.  
Současná povrchová těžba. Nadále se uvažuje s těžbou  ve stávajícím rozsahu. 



 

 

Stanovený dobývací prostor činí 9,04 ha, z toho 0,6 ha tvoří ZPF, pastviny. 
prognózní zdroj (301) stavebního kamene. Rozloha 13,56 ha. Spravuje ji MŽP. Dříve 

zde probíhala povrchová těžba. 
prognózní zdroj (303) stavebního kamene. Rozloha 33,54 ha.  Spravuje ji MŽP. Ložisko 

dosud nebylo těženo. 
Dobývací prostor - těžba žuly – je na pozemku p.č. 1131/2 (ostatní plocha). Nenachází 

se na ZPF. 

PUPFL – Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

• VŠEOBECNÉ ÚDAJE O LESÍCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Celková rozloha k.ú. Černá Voda a k.ú. Rokliny činí 996,4 ha, z toho lesní pozemky činí 
cca 300 ha. Z toho vyplývá celková lesnatost krajiny, která činí asi 30 %. 

Na řešeném území se nacházejí především lesy hospodářské. Lesy ochranné tvoří lesy 
nacházející se na území přírodní památky „Píšťala“ a mají celkovou rozlohu cca 16 ha. 

Původní lesní prostory tvořily dubové a habrové lesy a borové doubravy. V nivách 
potoků se uplatňovaly jasanové olšiny. 

Z těchto původních lesních porostů se zachovaly pouze zbytky, většina současných 
lesních porostů jsou smrkové monokultury, případně smíšené jehličnaté kultury smrku, modřínu 
a původních lístnáčů. Co se týče stáří, jsou v řešeném území zahrnuty všechny věkové skupiny 
porostů. 

Veškeré lesy v k.ú. Černá Voda a k.ú. Rokliny se z hlediska imisního ohrožení nachází 
v pásmu D imisního ohrožení, to je v pásmu nízkého imisního ohrožení.  

• DOPAD NAVRHOVANÝCH ZMĚN FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA LESY 

Řešené území je rozsáhle zalesněné hlavně v okrajových částech. Řešení územního 
plánu neuvažuje s převodem pozemků do PUPFL, umožňuje však v určitých případech 
(zbytkové plochy zemědělských pozemků či nevhodná přístupnost pozemků pro zemědělskou 
techniku, řešení protierozních opatření v krajině apod.) zalesnění. V rámci řešení ÚSES se 
uvažuje s částečnou výsadbou dřevin, ta ovšem bude náležet do stávajícího označení pozemků 
dle katastru nemovitosti. Výsadba nových lesních porostů probíhá v zásadě pouze na PUPFL, 
hospodaření na těchto plochách se řídí zpracovaným a schváleným lesním hospodářským 
plánem – LHP. 

Lesy na k.ú. spravují Lesy ČR, lesní správa Javorník.  
Lesnická rekultivace devastovaných ploch připadá v úvahu na plochách vytěžených 

bývalých lomů. Většinou jsou tyto plochy zanáletované. Rovněž na místech původních 
stavebních objektů jsou zanáletované plochy, územním plánem většinou vymezených do ploch 
nezastavitelných a je na zvážení uvedení údajů v evidencí katastru nemovitostí do souladu se 
stávajícím stavem takových pozemků. U těchto ploch je třeba zkvalitnit druhovou skladbu 
dřevin, při případné rekultivaci je třeba používat typy dřevin původních přirozených druhů (dle 
příslušného STG). 

Navrhované řešení územního plánu nebude mít vliv na lesní porosty, není uvažováno se 
změnou kategorizace lesů. Co se týče druhové skladby, upřednostňovat listnáče (buky) na úkor 
místy značně převažujícího smrku. 

U navrhovaného řešení ÚSES na plochách PUPFL se jedná pouze o částečné omezení 
PUPFL, jehož cílem je postupná přeměna druhové skladby porostů, volit tedy dřeviny dle 
příslušného STG v souladu s LHP. 

• VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ  



 

 

U navrhovaného řešení se nepředpokládá zábor PUPFL s výjimkou rybníčku V 5 
v biocentru BC2 , zábor PUPFL činí cca 0,036 ha.  

V minimálním rozsahu (plocha bydlení Bi 20, plocha rekreace Ri 5 a 6 a Rh 2, rybník V 
5) se návrh dotýká ochranného pásma lesa (50 m), plochu Rh 1 zasahuje ochranné pásmo 
drobné enklávy PUPFL, nacházející se uvnitř lokality Rh 1. Do ochranného pásma zasahují i 
zařízení technické infrastruktury – vodojem Tv 1,  ČOV – Tk 1 a další technologické zařízení 
splaškové kanalizace – Tk 3.  

Další stupně dokumentace je nezbytné projednat s orgánem státní správy lesů. 
Nová rekreační výstavba na PUPFL není plánovaná. Případné stávající stavby v lese 

představují objekty sloužící potřebám správy lesů.  
U rekreačního využití lesů dominuje využití pro cyklostezky a pěší turistiku, rekreační 

zařízení na plochách PUPFL nejsou uvažována. 

Tabulky 1 – 6 Vyhodnocení záborů ZPF 

V grafické příloze. 

1100))  SSCCHHÉÉMMAA  VVOODDOOVVOODDUU,,  KKAANNAALLIIZZAACCEE,,  PPLLYYNNOOVVOODDUU    

V grafických přílohách. 

11) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ  

Ve veřejném projednání, v řízení dle § 52 stavebního zákona, byla uplatněna námitka 
k návrhu ÚP- úprava. Veřejné projednání proběhlo v době od 8.9.2011 do 11.10.2011, 
kdy byla vystavena dokumentace k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu v Černé 
Vodě a u pořizovatele MěÚ Jeseník a na jejich webových stránkách. Veřejné jednání 
proběhlo v zasedací místnosti OÚ Černá Vada dne 11.10.2011. Uplatněná námitka 
dopisem ze dne 29.9.2011 byla vyhodnocena pořizovatelem ÚP spolu s určeným 
zastupitelem a následně projednána na veřejném jednání dne 11.10.2011 za 
přítomnosti pana Hudce, který námitku podal. O námitkách, které byly uplatněny při 
veřejném projednání, dle § 172 odst. 5 správního řádu rozhoduje správní orgán, který 
opatření obecné povahy vydává, tj. zastupitelstvo obce Černá Voda. 

Námitka: 

Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb 
vznáším námitku k využití p.č. 2811/5 v k.ú. Černá Voda.  

Pro plochu označenou D2 je v rámci veřejně prospěšných staveb navržen zábor 50 m2 

z pozemku 2811/5. Jedná se téměř o jednu třetinu jeho celkové rozlohy. Zákres na 
pozemcích 273/4 a 273/5 nemá uvedený zábor v odůvodnění návrhu. Návrh zastávky 
nereflektuje umístění historického, nedávno zrestaurovaného náboženského symbolu 
ležícího na patě poz. 2811/3, technicky nemožné je umístit zastávku z důvodu 
nemožnosti přístupu. Z uvedených důvodů namítám, že řešení zastávky D2 obsahuje 
nejen koncepční, ale i technické chyby ve vztahu k příslušným technickým normám. 
Navrhuji řešit v jiném místě. 

 

 



 

 

Návrh rozhodnutí o námitce. 

Námitka pana Hudce, obsažená v podání ze dne 29.9.2011, se s použitím ustanovení §  

172 odst. 5 správního řádu zamítá a potvrzuje se řešení obsažené v úpravě návrhu ÚP 
Černá Voda.  

Odůvodnění 

Vznesenou námitkou je napadeno navržené umístění plochy autobusové zastávky 
označené v úpravě návrhu ÚP v textové a grafické části D2 a to na p.č. 2811/5 k.ú. 
Černá Voda. Námitkou je navrhováno řešit plochu pro zastávku v jiném, technickým 
normovým hodnotám vyhovujícím místě. 

Takto podané námitce nebylo možno vyhovět, neboť směřovala do závazného řešení 
ÚP, které nebylo předmětem věcného řešení úpravy územního plánu. Dle ust. § 188 
odst. 1 byl původní územní plán, schválený před 1. lednem 2007, podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů pouze upraven (dle přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů), v rozsahu provedené úpravy projednán a vydán. Závazná část byla pouze 
přetransformována dle příslušných ustanovení nového stavebního zákona a nebyla 
věcně měněna. Proto nebylo možné zasahovat do závazné části a námitce vyhovět. 
Situaci lze řešit následně změnou územního plánu, podáním žádosti na obec Černá 
Voda. 

 

12) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK  

I. V rámci veřejného jednání v řízení dle § 52 bylo uplatněno ještě 6 
stanovisek dotčených orgánů a 4 vyjádření ostatních subjektů.  
 Dotčené orgány 

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí-ochrana přírody / bez připomínek; 

ČR-Státní energetická inspekce, Olomouc / obecná doporučení, ochranná a 
bezpečnostní pásma dokumentace obsahuje; 

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Jeseník /. bez připomínek; 

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Olomouc / uvedená ložiska jsou v návrhu 
ÚP obsažena, bez připomínek; 

Obvodní báňský úřad Ostrava / uvedený dobývací prostor a chráněné ložiskové území 
je v dokumentaci obsaženo, bez připomínek; 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Jeseník / bez připomínek; 

 

Ostatní subjekty 

Pozemkový fond České republiky, Šumperk / uvedené požadavky do ÚP nepatří, 
vyplývají z platných právních předpisů; 

RWE SMP Net, s.r.o., Ostrava / bez připomínek; 

Česká geologická služba, Jeseník / bez připomínek; 

Povodí Odry, Ostrava / bez připomínek; 






