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A.1. Úvodní ustanovení o řešeném území, návrhovém období, vyhod-
nocení souladu s cíli územního plánování   

 
A.1.1. Úvod, základní údaje, podklady 
Návrh územního plánu obce Česká Ves (dále v textu územní plán) je vypracován na základě 

smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Česká Ves ,městem  Jeseník  a zpracovatelem dne  26.5.2003. 
Výchozími a nejdůležitějšími podklady pro zpracování návrhu byly tyto podklady: 
Ø zadání pro vypracování konceptu řešení Územního plánu obce Česká Ves schválené na 

jednání zastupitelstva 23.10.2003 
Ø koncept územního plánu (12/2003) 
Ø souborné stanovisko schválené Zastupitelstvem obce 28.4.2005 pod usnesením č.3/2005 

 
A.1.2.Vymezení řešeného území   
Řešeným územím územního plánu (dále v textu územní plán, popř. ÚP) je administrativně 

správní území obce Česká Ves, které je totožné s katastrálním územím Česká Ves. 
 

A.1.3.Návrhové  období  
Návrhové období územního plánu se stanovuje na  rok 2020.  

Návrhové období není údajem závazným a stanovuje se zejména pro potřeby  provedení ener-
getických a vodohospodářských bilancí a tyto jsou vztaženy k demografické projekci  - odhadu počtu 
obyvatel, který je k stanovenému návrhovému horizontu reálný.  
 

A.1.4.Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování  
Územní plánování má vytvářet předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, 

civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu 
jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. 
 
Územní plánování zahrnuje tyto úkoly a činnosti: 

a) stanoví limity využití území, 
b) reguluje funkční a prostorové uspořádání území, 
c) určuje nutné asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území a stanoví způsob 

jeho dalšího využití, 
d) vymezuje chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a ochranná pásma, pokud ne-

vznikají podle zvláštních předpisů jinak, a zabezpečuje ochranu všech chráněných území, 
chráněných objektů, oblastí klidu a ochranných pásem, 

e) určuje zásady a podmínky pro věcnou a časovou koordinaci místně soustředěné výstavby 
jednoho nebo více stavebníků, 

f) posuzuje a hodnotí územně technické důsledky připravovaných staveb a jiných opatření v 
území a navrhuje nezbytný rozsah staveb a opatření, které podmiňují jejich plné využití, 

g) řeší umístění staveb, stanoví územně technické, urbanistické a architektonické zásady pro 
jejich projektové řešení a realizaci, 

h) navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho společensky nejefektivnější urbanistický 
rozvoj, 

i) vytváří podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení území, 
j) navrhuje pořadí výstavby a využití území, 
k) navrhuje územně technická a organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního uspo-

řádání a využití území, 
l) vymezuje území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva. 
m) akceptuje cíle a úkoly vymezené schváleným ÚPNVÚC Jeseníky ve znění změny č.1 

(kurzívou označené body se vztahují zejména k regulačnímu plánu) 
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Úkoly a cíle územního plánování vymezené právními předpisy  a konkretizované  v zadání  
pro zpracování konceptu řešení  jsou v konceptu řešení  splněny a územní plán s nimi není v rozporu. 
Toto vyhodnocení souladu s cíli územního plánování se vztahuje na cíle vymezované v podrobnosti 
územního  plánu obce. 
 

A.1.5. Výchozí zásady pro práci s územním plánem obce 
Názvy vybavenosti a podnikatelských aktivit v území 
Pokud jsou v územním plánu uváděný názvy podnikatelských aktivit (objektů, areálů) a ka-

pacit zařízení, tak je nutné tento údaj chápat jako údaj informativního charakteru, který slouží pouze 
k orientaci na území obce. Název podnikatelské aktivity se vztahuje k roku prováděných průzkumů a 
nelze vyloučit jeho následné změny. Pro práci s územním plánem obce má vyšší prioritu funkční vyu-
žití dané plochy před přesným názvem podnikající osoby, popř. společnosti. 

 
Profily a materiály liniových vedení 
Uváděné názvy vedení inženýrských sítí  a zařízení na nich , jejich majitelů a provozovatelů, 

profily a materiál z kterého jsou provedeny je údajem informativního charakteru a změna těchto údajů 
nezakládá povinnost změnit tento údaj v územním plánu.    
 
A.2.Vyhodnocení splnění souborného stanoviska pro zpracování návrhu 

územního plánu  
 
Souborné stanovisko ke konceptu územního plánu obce Česká Ves bylo ve všech bodech splně-

no s výjimkou : 
Bodu  25. v návrhu nezakreslovat stavbu silnice 1/44,  ale pouze plochu koridoru a osu komuni-

kace; 
Zdůvodnění: 

- po dohodě  s pořizovatelem a obcí vzhledem k zajištění srozumitelnosti v zobrazení (pro pro-
vedení orientačního vyhodnocení záboru ZPF, zákres napojení na ostatní silniční síť), bylo 
dohodnuto, že trasa I/44 bude zakreslena. Zákres trasy vychází ze studie poskytnuté ŘSaD 
Brno a předpokládá se, že průběh optimální trasy silnice bude v dalších fázích přípravy inves-
tice k realizaci upřesňován na základě zaměření terénu a provedení podrobného geologického 
průzkumu. Koridor je vzhledem k velikosti zakreslen pouze ve výkresu B.7. Zakreslená trasa 
vede ve vymezeném koridoru a tudíž není v rozporu s ÚP VÚC. 

 
Bodu 42.  z hlediska správce řeky Bělé a správce povodí požadujeme zapracovat nově stanovené 

záplavové území s vymezením jeho aktivní zóny (předpoklad stanovení je první 
čtvrtletí r. 2005 dle možností Krajského úřadu Olomouckého kraje). Z předběžných 
informací nepředpokládáme, že by aktivní zóna byla vymezena až na nepatrné vý-
jimky mimo vlastní koryto toku Bělé. Dle § 67 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách do ÚPN 
požadujeme zapracovat podmínky pro regulaci výstavby v aktivní zóně, kde se nesmí 
umisťovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl a nezbytných staveb dopravní 
a technické infrastruktury. Pro využití záplavového území mimo aktivní zónu poža-
dujeme regulovat výstavbu minimálně v tom smyslu, že zde nebudou umisťovány či 
prováděny stavby zdravotních zařízení, sociálních ústavů, školních či rekreačních za-
řízení a dalších veřejných staveb obdobného charakteru a objekty, v nichž se nakládá 
se závadnými látkami. 

Zdůvodnění: 
- stanovené záplavové území bylo zakresleno na základě poskytnutých podkladů z Povodí Od-

ry s.p. včetně aktivní zóny, která vede mimo koryto řeky Bělá.  Stanovení aktivní  zóny mimo 
koryto řeky Bělá vyvolalo potřebu stanovení tvrdších opatření ve využití dotčeného území.   

 
Bodu 56.  V části hodnotící dopad na ZPF je uveden zábor pro potřeby ÚSES, kde se navrhuje 

k zalesnění 9,80 ha zemědělské půdy. Ze schváleného generelu ÚSES a plánu ÚSES 
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zpracovaného v červnu 1994 Lesprojektem Olomouc vyplývá, že realizace ÚSES 
bude spočívat v údržbě stávajících luk s ochranným režimem hnojení a omezením 
intenzity pastvy. Pouze u RBK 3 se navrhuje zatravnění pásu orné půdy 40 m široké a 
u RBK 1 návrh opatření připouští možnost výstavby odpovídajících dřevin. Návrh na 
zalesnění zemědělské půdy v rámci realizace ÚSES v navrženém rozsahu neodpovídá 
potřebám řešeného území s velkým výskytem lesních porostů i rozptýlené zeleně a 
současně je v rozporu s výše uvedenými podklady pro realizaci ÚSES. Požadujeme 
návrh přepracovat ve smyslu výše uvedených skutečností 

Zdůvodnění: 
- na základě několika jednání za účasti zástupce CHKOJ, orgánu ochrany přírody a ochrany 

půdy byla dohodnuta úprava průběhu nadregionálního biokoridoru systému ekologické stabi-
lity v zastavěném území obce (při styku s obcí Písečná). Bylo konstatováno, že ÚSES 
z r.1994 nerespektuje platný ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES z roku 1996 (generel 
ÚSES byl zpracován před tímto dokumentem) a nerespektuje schválený ÚP VÚC Jeseníky. 
Úprava po dohodě již respektuje zmíněné dokumenty a zohledňuje i nově zpracovaný generel 
ÚSES. Průběh trasy byl zúčastněnými stranami odsouhlasen. 

 
Bodu 58.  vyhodnocení dopadu na ZPF požadujeme v tabulkové části doplnit o parcelní čísla 

dotčených pozemků (v mapě nejsou vždy jasně čitelná). 
Zdůvodnění: 

- po dohodě s nadřízeným orgánem územního plánování (odbor územního plánování Krajského 
úřadu v Olomouci) bylo upuštěno od zapracování tohoto požadavku. Požadavek této podrob-
nosti lze uplatnit pouze při zpracování regulačního plánu(jde zde o nadměrnou podrobnost). 
Pro zajištění lepší čitelnosti parcelních čísel byla tato při digitálním zpracování dat zvětšena.   

 
Bod 64. na str. 10, do odst. Zásady využití ploch, první odrážka, doplnit na konec věty:, 

zpracovat pro ně urbanistické studie, na území CHKOJ respektovat Plán péče 
CHKOJ 

Zdůvodnění: 
- na základě stanoviska MMR nelze ukládat územním plánem (podmiňovat další kroky či roz-

hodnutí) zpracování podrobné dokumentace. 
  

Bod. 69. pro podnikání rušivého a nerušivého charakteru taxativně stanovit druhy rušivého a 
nerušivého podnikání (vypustit slovo „např."); 

Zdůvodnění: 
- zákon  o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon), vymezuje jednotli-

vé živnosti. Tyto jsou dále ve vyhl. a odborné literatuře věnující se rozboru legislativních 
předpisů dále precizovány. Na základě seznámení se s těmito podklady lze konstatovat, že  
není možné v rámci územního plánu podrobně a přesně (taxativně) stanovit jednotlivé druhy 
podnikání v členění na rušivé a nerušivé, protože rozsahem by tento rozklad byl mnohem vět-
ší než samotný územní plán obce(výklad prováděcích předpisů k živnostenskému zákonu ob-
sahuje na 250str. rozbor živností a jejich třídění do různých skupin) . Proto autoři územního 
plánu ponechali členění dle konceptu územního plánu a pouze upřesnili dosavadní základní 
principy rozdělení podnikatelských aktivit na rušivé a nerušivé včetně uvedení příkladů. Au-
toři jsou toho názoru,že  rozdělení podnikatelských aktivit na rušivé a nerušivé je nezbytně 
nutné,protože jinak dochází k rozhodnutím na základě schválené ÚPD kdy vedle zóny bydle-
ní se umísťuje podnikání ,které se neslučuje s garancí vhodných podmínek pro bydlení (vý-
robna betonových směsí , stolárna, pila, zpracování kovového odpadu a nebezpečných odpa-
dů je podnikatelská aktivita stejně jako kadeřnictví, montáž PC, krejčovství, výrobna lahůdek, 
či výroba odznaků a svíci).   

 
A.3. Zhodnocení souladu územního plánu obce s dříve zpracovanou územně 

plánovací dokumentací a s územním plánem velkého územního celku  
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A.3.1. Zhodnocení souladu územního plánu obce s dříve zpracovanou územně 

plánovací dokumentací   
Obec Česká Ves nemá v současnosti schválený územní plán. Původní územní plán (v té době 

PÚP- podrobný územní plán) z roku 1983 měl návrhové období do r.2000 a  jeho řešeným územím byl 
katastr města Jeseník včetně obcí Bukovice, Česká Ves (v té době součást Jeseníku), Dětřichov a ka-
tastr obce Bělá pod Pradědem zahrnující Adolfovice, Domašov a Filipovice .Ve svých návrhových 
prvcích je již překonaný a je nutné ho zcela přehodnotit dle současných právních předpisů , demogra-
fických projekcí a samosprávního uspořádání. 

Od roku 1995 je rozpracován nový územní plán obce, jehož dopracování bylo pozastaveno 
z důvodu připravované změny průběhu přeložky trasy silnice I/44. Změna trasy silnice I/44 význam-
ným způsobem ovlivňovala další řešení urbanistické koncepce obce.  

Schválením změny č.1 Územního plánu velkého územního celku (dále jen ÚP VÚC) Jeseníky 
usnesením vlády ČR č. 1042 ze dne 30. 10. 2002 ( změna je vyhlášena Sdělením Ministerstva pro 
místní rozvoj pod. č. 490/2002 Sb.),  dochází ke stabilizaci názoru na vedení trasy přeložky silnice 
I/44 a upřesnění zásad uspořádání území a průběhu dalších významných limitů v území.  

Jiná územně plánovací dokumentace pro obec nebyla zpracována. 
 

A.3.2. Zhodnocení souladu územního plánu obce s územním plánem velkého 
územního celku  

Řešené území je součástí územního plánu velkého územního celku (dále jen ÚP VÚC) Jesení-
ky schváleného usnesením vlády ČR č. 613 ze dne 2.11.1994, jehož závazná část byla vyhlášena naří-
zením vlády č.233/1994 Sb., ve znění usnesení vlády ČR č. 1042 ze dne 30. 10. 2002, kterým byla 
schválena 1. změna ÚP VÚC Jeseníky, vyhlášena Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 
490/2002 Sb., kterou jsou doplněny a upřesněny zásady uspořádání území nebo limity jeho využití ve 
vybraných oblastech. Z ÚP VÚC pro obec vyplývají tyto požadavky : 

a) respektovat v území koridor pro přeložku silnice I/44 Mohelnice - Šumperk - Petrov nad 
Desnou - Jeseník - Mikulovice - státní hranice včetně tunelového úseku vyúsťujícím 
v jižní části katastrálního území obce. Silnice, která je součástí základní silniční kostry 
území řešené VÚC Jeseníky bude řešena v úseku mezi městem Jeseník a státní hranici ja-
ko dvoupruhová. 

b) pro komunikace územně chránit koridory, za které se považují u silnic I. a II. třídy území 
o šířce 200m od osy na obě strany 

c) za součást základní železniční páteře v území dále považovat železniční trať ČD č. 292 
Šumperk - Hanušovice - Jeseník - Mikulovice/Glucholazy – Krnov 

d) v rámci protipovodňových opatření považovat za preventivní tyto zásady: 
⇒ dokončení obnovy a úprav poškozených úseků koryt a jejich zkapacitnění, která 

souvisejí s ochranou sídel 
⇒ při posuzování investičních záměrů v údolních nivách vodních toků respektovat 

vyhlášená zátopová (inundační) území. V oblastech, kde taková území vyhlášená 
nejsou, považovat teoreticky stanovené hranice rozlivu (Ql00 nebo známá inundační 
území) jako zóny podmíněně vhodné pro realizaci investičních záměrů 

⇒ postupně vyhlásit zátopová území všech významných vodních toků (vyhláška 
470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob pro-
vádění činností souvisejících se správou toků) s rozlišením aktivní a pasivní zóny 
inundace 

⇒ v rámci protipovodňových opatření, i mimo ně, nutno pamatovat na opatření proti 
riziku svahových pohybů a v rizikových obl. s nimi uvažovat při plánované vý-
stavbě 

e) územně hájit trasy plánovaných elektrických vedení distribuční a nadřazené soustavy 110 
kV RZ Česká Ves - Polsko.- od tohoto požadavku na zapracování do územního plánu by-
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lo na základě projednání konceptu se SME upuštěno. Záměr se již nesleduje v koncepci 
rozvoje energetické sítě. 

f) v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je nutné respek-
tovat vnitřní zónaci Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 

g) respektovat na území obce skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES (dle 
ÚTP,1996), upravené a doplněné v rozsahu řešení, změny ÚP VÚC Jeseníky  : 

⇒ návrh RBC - 482 - Čertovy kameny, Chebzí 
⇒ stav a návrh  NRBK 86 - Hranice ČR-NRBC, Smolný - NRBK 87 
⇒ stávající NRBK 827 - Kamenný vrch 86 

h) akceptovat vymezení veřejně prospěšných staveb : 
· I/44 Bělá pod Pradědem- HP Mikulovice s napojením Jeseníku a České Vsi 
· venkovní elektrické vedení 110 kV Česká Ves – Velké Kunětice (61 ) 
· dvojité vedení 400/110 kV Branná-Česká Ves 
· Rozvodna 110 kV v České Vsi- rozšíření o 2 přívodní pole 

  
 Územní plán není v rozporu se schváleným ÚP VÚC Jeseníky ve znění zm.č.1. . 
 
 
A.4. Širší vztahy, zájmové území  

 
Obec Česká Ves se nachází v Olomouckém kraji v jeho severní části. Na severní a východní 

straně má obec společné hranice s obcemi Supíkovice a Písečná , na jihovýchodní straně s obcí Miku-
lovice , na jižní straně  s městem Jeseník, na západní straně s obcí Vápenná a na severozápadní  straně 
s obcí Stará Červená Voda.  
 

Na území obce budou respektovány tyto silnice,technická infrastruktura a plochy nadmístního 
významu: 

silnice:  
a) silnice I/44 v současné i návrhové trase  
železnice 
a) železniční trať č. 292 
pěší a cyklistické trasy 
a) významné tranzitní trasy vázané na Čertovy Kameny a Zlatý Chlum, na Priesnitzovy lázně 

a okolní prameny  a napojení tohoto systému tras na Rejvíz, Křížový vrh, respektive Žulo-
vou, Pomezí a Lipovou . 

stávající nadřazené inženýrské sítě 
a) VVN 110 kV Krnov-Česká Ves a Česká Ves - Hanušovice 
b) VTL plynovod  DN 200, PN 25 Zlaté Hory - Jeseník 
c) uzlový spojový kabel Jeseník-Zlaté Hory 
d) přívodní řad vodovodu DN 200 do obcí Písečná, Hradec,  Nová Ves, s výhledem do Miku-

lovic. 
e) kmenová stoka kanalizace z Jeseníku do ČOV v České Vsi 
zájmy ochrany přírody : 
a) území pro regionální a nadregionální SES i plochy pro místní SES dle návrhu  územního 

systému ekologické stability pro obec Česká Ves  (dále jen ÚSES ). 
b) návrh přírodního parku Sokolský hřbet ,který zasahuje do západní části katastru obce 
c) návrh přechodně chráněných ploch dle plánu péče CHKOJ 
d) zvláště chráněná území : 

o Chráněná krajinná oblast Jeseníky včetně zón odstupňované ochrany přírody 
e) ochrana území, které jsou součástí Evropské soustavy NATURA 2000 zasahují do řešené-

ho území: 
o Ptačí oblast Jeseníky 
o Evropsky významná lokalita Rychlebské hory - Sokolský hřbet 

ostatní : 
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a) ochranná pásma vodních zdrojů lázeňské prameny  a údolí Lubiny, které buď zásobují, ne-
bo slouží jako  záložní zdroj pitné vody pro Lázně Jeseník: 
- OP vodního zdroje 1.stupně - prameniště „Město“ 
- ochranné pásmo vodního zdroje Lubina  

b) akceptovat existenci lázeňského místa Jeseník: 
- vnitřní lázeňské území, jehož severní hranice jsou společné s hranicemi obce Česká 

Ves a v malém rozsahu zasahuje i do řešeného území. Zázemí lázní zasahuje do řeše-
ného území zejména trasováním pěších cest (lázeňské okruhy). 

- vnější lázeňské území, do kterého spadá celé řešené území 
Širší vztahy dokumentuje výkres B.7.Zájmové území 1 : 25 000.  
 
 
A.5. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot 

v území  
 
 

A.5.1. Význam a funkce sídla  
Ve struktuře osídlení bude obec plnit hlavně tyto funkce : 

a) obytnou 
b) výrobní  
c) obslužnou (vybaveností občanskou a technickou) 
d) dopravní 
e) rekreační a částečně i funkci balneologickou 

K významu jednotlivých funkcí : 
a) funkci obytnou - bude plnit převážně pro své obyvatele, v omezené míře i pro sousední 

město Jeseník. Funkce je jednoznačně vázána na stávající bytový  fond. 
b) funkci výrobní - bude plnit jak pro své obyvatele tak i pro obyvatelé přilehlých obcí. Do-

minující roli sehrává strojírenská a zemědělská výroba, sklady a výrobní služby. 
c) funkci obslužnou - bude plnit obec zejména pro své obyvatele.  

- v oblasti školství, sociálních služeb a ubytovacích funkcí bude plnit nadmístní funkci i 
pro širší spádové území  

- v oblasti státní správy je pro obec : 
• sídlem stavebního úřadu město Jeseník 
• sídlem pověřeného úřadu a úřadu s rozšířenou působností město Jeseník 
• sídlem krajského úřadu Olomouckého kraje město Olomouc 

- v oblasti občanského vybavení se soustřeďuje převážně do oblasti školství, zdravotnic-
tví, sociálních služeb, prodeje  potravinářského i nepotravinářského zboží, služeb vý-
robních i nevýrobních a stravování 

- v oblasti technického vybavení je obec na nadprůměrné úrovni a kromě uspokojování 
potřeb místních obyvatel uspokojuje potřeby širšího zájmového území v oblasti záso-
bování el. energii (transformační stanice 110kV/22kV, transit vedení 110kV a 22kV), 
plynem (tranzit vedení VTL plynovodu),  v oblasti čištění odpadních vod (v obci je 
centrální ČOV pro obec a město Jeseník včetně přívodních sběračů) .  

d) funkci dopravní - vedle uspokojování místních dopravních nároků obyvatel  a podnikatel-
ských aktivit na území obce bude zabezpečovat tranzitní dopravu přes obec po   silnici I/44 
(zabezpečení tranzitu mezi okresem Šumperk, Jeseník a územím Polské republiky) a že-
lezniční trati č.292 (Olomouc-Krnov). 

e) funkce rekreační - je nadmístního a místního významu. Nadmístního významu je zejména 
v oblasti sportovního vyžití obyvatel (krytý bazén) a ve využití turisticky atraktivních míst 
jako jsou Čertovy kameny, rozhledna na vrchu Zlatý Chlum a prameny blízkých lázní 
v Jeseníku obec plní částečně i balneologický význam pro lázeňské hosty Lázní Jeseník . 
Soustředění rekreačních objektů, ve kterých se uplatňuje zejména víkendová rekreace a re-
kreace o dovolené, bude převážně místního významu.  
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A.5.2. Rozvojové předpoklady funkce obytné  
 
a) Obyvatelstvo, zaměstnanost 
Cílem kapitoly je rozbor a poznání demografických podmínek řešeného území. To slouží pře-

devším pro stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel během návrhového období (do r. 2020). Na 
prognózu navazuje odvození rozsahu nové bytové výstavby včetně její redukce s ohledem na očeká-

vanou koupěschopnou poptávku po bydlení v obci, regionu. Z prognózy je tedy vycházeno při  bilanci 
návrhu nových ploch pro zástavbu, návrhu technického vybavení a sociální vybavenosti obce. Součástí 
je informace o širších demografických souvislostech a faktorech – např. vývoji věkové struktury oby-
vatel, druhého bydlení a pod. 

     Obyvatelstvo, jeho zaměstnanost a bydlení tvoří silně propojený systém. V území existují jed-
notlivé rozvojové a omezující faktory, které mají různý význam pro vývoj sídel. Zaměstnanosti (pře-
devším v regionálním měřítku) je v demografických prognózách přikládán obvykle prvořadý význam 
pro rozvoj sídel. Následují další předpoklady území - dopravní poloha, kvalita obytného a rekreačního 
prostředí a další faktory, jejichž význam – váha – se může různit podle konkrétních podmínek území. 
 
U řešeného území - obce České Vsi se  projevují na jeho demografickém vývoji především: 
 
• poloha  v podhorské krajině v návaznosti na bývalé okresní město Jeseník, zástavba obou obcí je 

téměř srostlá .  
• dopravní poloha obce podél významné silnice a železnice směrem na Polsko (Mikulovice). 
• omezujícím faktorem je vysoká úroveň nezaměstnanosti v širší oblasti (regionu Jesenicka). 

     Pro vývoj počtu obyvatel České Vsi v minulosti (od r. 1869 – prvního moderního sčítání) je 
charakteristický dlouhodobý růst až do období druhé světové války, což u mnoha sídel v tzv. Sudetech 
nebylo zdaleka obvyklé. Růst výrazně omezily důsledky druhé světové války a dále usměrnila alokace 
nové bytové výstavby po r.1945. Příznivý vývoj v obci vyvolala až výstavba bytových domů po 
r.1970. 
 
 
Tab. Vývoj počtu obyvatel v řešeném území  

s    k    u    t    e    č    n    o    s     t prognóza  
1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2003* 2020 

Česká 
Ves 

2170 2446 2693 1511 1562 1427 1972 2277 2485 2516 2650 

* podle ČSÚ – průběžné evidence obyvatel k 1. 1. 2003 
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Počet trvale bydlících obyvatel byl v České Vsi na začátku roku  2003 (podle ČSÚ) 2516. Cel-
kově je vývoj počtu obyvatel po r. 1991 stále velmi příznivý. V úvahu je nutno vzít obecný pokles 
počtu obyvatel v ČR (úbytky obyvatel přirozenou měnou – především pokles porodnosti, které nena-
hradí kladné saldo migrace se zahraničím a ani růst průměrné délky života) . Příměstská a rekreační 
sídla představují v současnosti nejrychleji rostoucí skupinu obcí v ČR, naopak města vykazují poklesy 
počtu obyvatel (včetně nejatraktivnějších – Prahy , Brna i blízkého Jeseníku). Významným faktorem 
je růst nákladů na bydlení v bytových domech, které omezují migraci mladých rodin z venkovských 
obcí a vyvolávající i opačný proces – přistěhování mladých rodin z měst do jejich atraktivního okolí. 
Česká Ves patří mezi  příměstské obce s omezenou rekreační funkcí, v poměrně výhodné dopravní 
poloze.  
 
Tab. Věková struktura obyvatel  
územní jednotka obyvatel celkem 0-14 let podíl 0-14 let 60+ let podíl 60+ 
Česká republika 10230060 1654862 16,2% 1887266 18,4% 
okres Jeseník 42413 7496 17,7% 6764 15,9% 
Česká Ves 2485 451 18,1% 306 12,3% 
(zdroj : SLDB 2001) 
      

Věková struktura obyvatel řešeného území je velmi příznivá. Podíl předproduktivní věkové 
skupiny (0–14 let) je 18,1 % (r. 2001) a je nad průměrem okresu Jeseník a ČR. Podíl obyvatel v po-
produktivním věku byl ve stejném období pouze 12,3%. V dlouhodobém vývoji podíl obyvatel nad 60 
let dále poroste, podíl dětí bude stagnovat či klesat, tj. i při mírném růstu počtu obyvatel bude absolut-
ní počet dětí klesat. To se promítne především do snížení, v lepším případě stagnace nároků na kapaci-
ty školství. Naopak porostou nároky na sociálně zdravotní péči vyvolané „stárnutím“ populace. 
 
     Během návrhového období územně plánovací dokumentace obce je předpokládán další mírný 
růst počtu obyvatel,  z výchozího stavu asi 2520 trvale bydlících obyvatel v současnosti na asi 2650 
obyvatel v r. 2020. V úvahu bereme jak vlastní příznivé předpoklady řešeného území (polohu a atrak-
tivitu bydlení), zájem o novou bytovou výstavbu v řešeném území, tak i širší podmínky zaměstnanosti 
v regionu a obecně nepříznivou demografickou situaci v ČR . Předpokládaný vývoj počtu obyvatel 
během návrhového období je podmíněn jak zvýšením nabídky pracovních míst v obci a regionu, tak i 
zvyšováním atraktivity vlastního bydlení v obci (kvality obytného prostředí).  

Bydlení 

V řešeném území je v roce 2003 asi 810 trvale obydlených bytů, v r. 2001 (podle výsledků sčí-
tání) zde bylo 805 trvale obydlených bytů, z toho 444 v rodinných domech. Počet trvale neobydlených 
bytů byl relativně nízký - 37 v r. 2001 (  v r. 1991 - 48), pouze 6 slouží k rekreaci . Individuální rekre-
ační objekty nebyly v r. 2001 sčítány.V  r. 1991 bylo v obci vykazováno 20 objektů individuální re-
kreace (z toho 19 chat). Ke druhému bydlení (široce definovanému), které zahrnuje všechny jeho for-
my, je využívána (podobně jako v jiných obcích) značná část trvale neobydlených bytů, nejenom ty, 
které slouží k rekreaci  (byty přitom většinou nejsou vyjmuty z bytového fondu). Rozsah druhého byd-
lení se odhaduje na  40 jednotek druhého bydlení (většinou splňujících požadavky jako u trvale obyva-
telných bytů).  
 
Tab. Bytový fond  

z toho neobydlené 
byty 

 celkem 
byty 

byty obyd-
lené 

celkem v rodin. 
domech 

v bytových 
domech 

celkem v % slouží 
k rekreaci 

okres Jeseník 16164 14530 7338 6906 1634 10% 500 
Česká Ves 842 805 444 352 37 4% 6 
(zdroj SLDB 2001) 
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     Počet trvale obydlených bytů v řešeném území poměrně rychle rostl už po r.1970, po r.1991 
došlo k čistému přírůstku 120 bytů, při realizaci cca 154 nových bytů, z toho 70 v rodinných domech. 
Značný přírůstek bytů v rodinných domech odráží nadprůměrnou atraktivitu bydlení v obci. 
 
Tab. Vývoj počtu trvale obydlených domů a bytů: 

s    k    u    t    e    č    n    o    s t prognóza  
1961 1970 1980 1991 2001 2020 

bytů trvale obydlených / 
z toho v rodinných domech 

406 391 602 685/398 805/444 900 

 

Tab. Období výstavby bytů v domech 
trvale obydlené byty postavené v domech v období  

do r. 1945 1946-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 
celkem 

1991-2000 
v RD 

nezjištěno celkem 
byty v 

domech 
okres Jeseník 4891 2015 4124 1920 1417 716 163 14530 
Česká Ves 176 51 289 126 154 70 9 805 

 

V další tabulce jsou uvedeny charakteristiky plošné úrovně bydlení, mírně zvýšená zalidněnost 
bytů je způsobena vyšším zastoupením mladých rodin. Celková průměrná obytná plochy na osobu 
odpovídá průměru okresu Jeseník, z tabulky je patrná i výrazně vyšší plocha bytů v rodinných domech 

 

Tab. Bydlení – plošná úroveň bydlení  
průměr 

územní jednotka 
osob na byt celková plocha 

bytu v 
m2 

celkové obytné 
plochy 

na osobu 

celková plocha  
bytu  

v rodinném 
domě 

celková plocha 
bytu  

v bytovém do-
mě 

okres Jeseník 2,86 83 29 103 62 
Česká Ves 3,08 85 28 105 60 

 

Tab. Vybavenost bytů a byty v domech z panelů 
byty napojené na 

plyn 
byty napojené na 

vodovod 
 

byty vybavené 
ústředním nebo et. 

topením 

byty v domech 
z panelů 

 

 

abs. podíl v % abs. podíl v % abs. podíl v % abs. podíl v % 
okres Jeseník 8581 59% 14234 98% 11542 79% 3807 26% 
Česká Ves 539 67% 800 99% 703 87% 108 13% 

 
Bytový fond v řešeném území vykazuje příznivé charakteristiky z hlediska způsobu vytápění a 

napojení na plyn. Příznivá je i věková struktura bytového fondu a tomu odpovídající údržba. To se 
projeví i v menším odpadu bytů. 
 
Pro řešené území je během návrhového období uvažováno : 
 
1) s odpadem asi 2 bytů ročně (ve všech formách, především přeměnou části rodinných domů na druhé 

bydlení či jiné využití). Demolice budou tvořit pouze malou část odpadu bytů, tj. je možno uvažo-
vat s nízkou celkovou intenzitou odpadu – pod 0,4 % ročně z celkového výchozího počtu bytů (je 
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uvažováno s životností bytů – hrubých staveb – překračující 200 let, přičemž tato hrubá stavba tvo-
ří méně než 50% celé hodnoty stavby a na druhé straně značná část instalací a vybavení bytů se 
mění v mnohem častější periodě, asi po 20–40 letech). 

2) s potřebou asi 4-5 bytů ročně pro zlepšení úrovně bydlení do roku 2015. Především pokrytí nároků 
vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti cenzových domácností, což bude představovat 
největší část z celkové „potřeby“ nových bytů. Tato především demograficky odvozená potřeba do 
r. 2020 nebude plně uspokojována, limitujícím prvkem je především koupěschopná poptávka oby-
vatel. Dá se očekávat i mírný růst soužití cenzových domácností. Soužití cenzových domácností 
nelze především ve vesnickém území považovat za negativní jev. Určení jeho přirozené míry je 
problematické. Soužití cenzových domácností snižuje nároky na sociálně zdravotní zařízení a je do 
jisté míry i přirozenou reakcí na snižování průměrné velikosti cenzových domácností (rychlý růst 
podílu jednočlenných domácností důchodců a samostatně žijících osob). Konečný počet potřeb-
ných nových bytů je nakonec nutno redukovat s ohledem na odhad koupěschopné poptávky v obci 
a regionu. 

3) potřebou bytů pro přírůstek počtu trvale bydlících obyvatel – tj. pro obyvatele, kteří se především 
nově přistěhují do obce (asi 40 bytů) do roku 2020. 

 
     Celkově je v řešeném území považováno za reálné získání celkem asi 7-9 nových bytů ročně 
(tj. celkem asi 140 bytů) v období 2003–2020. Asi u 15-20% je možné jejich získání bez nároku na 
nové plochy vymezené územním plánem jako návrhové (formou nástaveb, přístaveb, změnou využití 
budov, výstavbou v zahradách, prolukách v zástavbě a pod.).  
 Oživení bytové výstavby v řešeném území je z dlouhodobého hlediska velmi pravděpodobné, 
obzvláště vezmeme-li v úvahu tradici a zájem o novou bytovou výstavbu v obci a blízkost města Jese-
ník. 
 

Pro přiměřené fungování trhu s pozemky se doporučuje výrazná převaha nabídky pozemků 
nad očekávanou poptávkou. Převaha nabídky pozemků je potřebná z důvodu přiměřeného fungování 
trhu s pozemky . Část pozemků z nabídky odpadne z majetkoprávních (nedořešené dědictví, převody 
v rodině apod.),či jiných neodhadnutelných důvodů – nebudou nabídnuty k prodeji (tj. k zástavbě), 
nebo v potřebném časovém předstihu nebudou infrastrukturně připraveny (např. s ohledem na náklad-
nost technického vybavení apod.), majitelé pozemků budou vyčkávat na vyšší ocenění, projeví se i 
jiné záměry majitele s pozemky než jsou presentovány v ÚP apod.. Současně je nutno vnímat, že při 
projednání konceptu může být část navrhovaných ploch z reálné nabídky vyjmuta i z důvodu řešení 
střetů stanovisek dotčených orgánů státní správy.   

Dalším důvodem k vytvoření vyšší rezervy v návrhových plochách je snížení rozsahu spekula-
cí s pozemky.  

 
Rozsah rezerv v návrhových plochách se uvažuje ve výši cca 70-100% potřebného počtu by-

tů.  
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STANOVENÍ POTŘEBY BYTŮ NA ZÁKLADĚ DEMOGRAFICKÉ PROJEKCE 
 

obyvatelé byty - rozvaha 
rok 2003 rok 2020 rok 2003 rok 2020 odpad bytů nové byty zalidněnost 

bytů OBEC 
celkem z toho v 

BD 
celkem z toho v 

BD 
celkem z toho v 

BD 
celkem z toho v 

BD 
celkem z toho v 

BD 
celkem z toho v 

BD 
2003 2020 

Česká Ves 2516 1120 2650 1135 810 360 900 386 50 10 140 36 3,11 2,94 
 
 

V řešeném území je cca  40 jednotek druhého bydlení (většinou neobydlených bytů), jejich počet vzroste do roku 2020 na ca 60, většinou formou od-
padu trvale obydlených bytů. 
                

 
Plochy pro bydlení (stávající a návrhové) jsou vymezeny  ve výkresech B.1. a B.2..   
 
Celkem návrh územního plánu obsahuje cca 18 ha návrhových ploch pro bydlení, což představuje plochy pro cca 180 RD.  
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A.5.3. Rozvojové předpoklady funkce ekonomické  

 
a) Ekonomická aktivita obyvatel 
Funkce ekonomická (výrobní) je na velikost obce velmi dobře rozvinutá, přesto podíl vyjíždějících 

za prací je větší než 50%  z EA.  
 

Tab. Ekonomická aktivita obyvatel 
 ekonomicky 

aktivní –
(EA) 

podíl 
EA 

nezaměst-
naní 

míra ne-
zaměst-
nanosti 

EA 
v zeměděl

ství 

podíl EA 
v zem. 

vyjíždějící 
za prací  

podíl 
 vyjíždějí-

cích 
Česká republika 5253400 51% 486937 9,3% 230475 4,4% 2248404 22% 
okres Jeseník 21765 51% 3125 14,4% 1500 6,9% 8145 37% 
Česká Ves 1340 54% 150 11,2% 43 3,2% 788 59% 
 
     Pro rozvoj obcí má rozhodující význam nabídka pracovních míst a úroveň nezaměstnanosti v celém 
dojížďkovém regionu. Aktuální podrobné údaje za jednotlivé obce o pohybu za prací budou k dispozici až na 
základě definitivních výsledků sčítání z r. 2001, dosud nebyly publikovány. Dostupné údaje z roku 2001 
uvádějí v České Vsi 1340 ekonomicky aktivních obyvatel, přičemž za prací vyjíždělo mimo obec 788 osob 
(59% ekonomicky aktivních obyvatel). Odhaduje se, že počet pracovních míst v řešeném území od r.1991 
klesl. V současnosti se jedná asi o 800 míst a to především v průmyslu, zemědělství, obchodu a službách. 
Obyvatelé obce vyjížděli v r. 1991 za prací (celkem 689 osob) především do Jeseníku.  

Okres Jeseník patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům v 
rámci celé České republiky. Příznivým faktorem je návaznost obce na  město Jeseník s různorodou struktu-
rou pracovních příležitostí a podprůměrnou úrovní nezaměstnanosti v rámci okresu Jeseník. Z celkového 
pohledu je však nutno vnímat velmi omezené možnosti zaměstnanosti obyvatel jako jeden z rozhodujících 
faktorů pro rozvoj řešeného území (omezující růst počtu trvale bydlících obyvatel), který se negativně proje-
ví především v případě dostupnějšího bydlení v regionech s nižší nezaměstnaností. Řešení problému neza-
městnanosti je převážně makroekonomický a regionální problém, všechny možnosti zlepšení situace v rámci 
řešeného území je však potřeba využít.  

Pro stabilitu obyvatelstva v řešeném území je potřebné zabezpečit mimo již zmiňované přípravy 
ploch pro bydlení i  územní podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti výrobních i nevýrobních 
služeb . Územní plán vymezuje plochy pro tyto aktivity včetně jejich napojení na komunikační a silniční síť  
a technickou infrastrukturu.  
Připravené plochy = 
  = vytvoření předpokladu pro růst podnikatelských aktivit  
     = vytvoření předpokladu postupného vymístění  ploch s rušivou výrobní činností ze zón bydlení  
        = růst pracovních míst 
           = předpoklad stability počtu obyvatel  
              = předpoklad udržení podnikatelských aktivit v oblasti maloobchodu a služeb  
                = spokojenost obyvatel (souběžně musí být řešena otázka bydlení). 

 
Samotnou podporu zaměstnanosti je nutno hledat především v ekonomickém programu rozvoje obce 

(podpoře podnikání), a to jak v krátkodobém horizontu jednotlivých volebních období tak v dlouhodobé 
strategii rozvoje obce, které musí z jeho územních předpokladů vycházet. 

b)Výrobní potenciál-podnikatelské aktivity 

Výroba a sklady. 
V obci se v současné době nachází jeden významný průmyslový výrobní podnik Řetězárna Česká 

Ves a.s. (chápe se podnik s větším počtem zaměstnanců jak 50 ).  
 
Pro umístění plochy pro výrobu a skladování pro tzv.velkého investora (podnik > 250 zaměstnanců ) 

nejsou v obci vhodné územní podmínky a územní plán vstup takového investora do obce nepředpokládá. 
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Územní plán navrhuje rozvojové plochy zejména pro funkci podnikatelských aktivit nerušivého i ru-
šivého charakteru spíše menšího územního rozsahu pro tzv.menší investory (pro cca 5-50 zaměstnanců). 

 
Využití ploch upravují zásady a regulativy uvedené v kapitole A.7. 

 
 Podnikatelské aktivity rušivého charakteru(vysvětlení pojmu viz kap.A.20) 
 V návrhových plochách se předpokládá rozvoj podnikatelských aktivit spíše drobného charakteru 
s menším počtem zaměstnanců. 

Územní plán navrhuje nové plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti drobné výroby a vý-
robních služeb s cílem umožnit v obci rozvoj podnikání a snížit tak závislost občanů na vyjížďce za zaměst-
náním. Dalším cílem návrhu těchto ploch je zamezit rozvoji podnikatelských aktivit zejména rušivého cha-
rakteru v plochách bydlení a umožnit realizaci těchto aktivit v nově navržených plochách ,které nebudou 
negativně ovlivňovat bydlení. Rozsah ploch pro podnikání je obdobně jako u ploch pro RD navržen větší, 
než bude pravděpodobně jejich skutečná potřeba (návrhové plochy jsou vymezeny ve výkrese B.1. ). Opět i 
zde lze předpokládat nesouhlasná stanoviska majitelů pozemků,případně budou kladeny nereálné finanční 
požadavky za výkup pozemků). Vznikne tak potřeba mít v záloze připraveny další vhodné přístupné pozem-
ky.  

Využití ploch se musí podřídit regulačním opatřením ,jejímž cílem bude zamezení pronikání škodli-
vých vlivů do obytných zón a okolní přírody. 
 Plochy významnějších podnikatelských aktivit rušivého charakteru jsou lokalizovány  

− v jižní části kolem areálu sběrny surovin a Jesstavu 
− ve střední části obce – kolem areálu mlékárny Olešnice(pod hřbitovem) a u čerpací stanice pohon-

ných hmot 
Další menší výrobní aktivity jsou volně rozptýleny v plochách bydlení (převažuje dřevovýroba a 

drobné služby výrobního charakteru). Jejich další rozvoj v zóně bydlení bude nutné regulovat k zajištění 
kvalitního prostředí pro bydlení .  
 Vznik menšího rozsahu podnikatelských aktivit se předpokládá i v plochách smíšených.Zde již bu-
dou ovšem platit přísnější regulativy vzhledem toleranci bydlení v této ploše. 
 

Podnikatelské aktivity nerušivého charakteru 
Jejich rozvoj je specifikován v kapitole  A.10.2. Možnosti rozvoje občanského vybavení 

c)Výrobní potenciál-zemědělská výroba 

Všeobecné údaje 
 
Struktura zemědělského půdního fondu: 
 výměra   ha podíl na výměře v kat. 

území   % 
podíl na výměře zeměděl-

ských pozemků   % 
výměra kat.území 2451,22 100 - 
zemědělské pozemky 635,59 26 100 
orná půda 236,08 10 37 
TTP  358,10 15 56 

 
       Výměry jsou převzaty z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Jeseníku. Výměra zemědělských 
pozemků je uvedena včetně zahrad. 
 
       Řešené území je zařazeno zemědělské přírodní oblasti vrchovinné. Terénní poměry jsou méně příz-
nivé. Terén je silně členitý, místy značně svažitý, se zhoršenou mechanizační přístupností. Je to  oblast prů-
měrně vhodná pro běžnou zemědělskou výrobu, s podstatným omezením náročnějších druhů plodin.  
       Z pedologického hlediska je řešené území zařazeno do oblasti hnědozemní. Převládají hnědé půdy 
kyselé a oglejené půdy, místy i hnědé půdy podzolové. Jsou to půdy písčitohlinité až hlinitopísčité, středně 
hluboké, často skeletovité, ojediněle mělké.  
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       Z hlediska zemědělské výroby je katastrální území Česká Ves zařazeno do zemědělské výrobní ob-
lasti B3 bramborářsko – ovesné, převažuje výrobní podtyp bramborářsko- ovesný. 

Organizace zemědělské výroby 
V současné době   není k dispozici žádný platný předpis pro výpočet ochranných pásem pro živočiš-

nou výrobu. Podle vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 55, odst 1 a) se 
u staveb pro chov hospodářských zvířat stanoví ochranná pásma. Jako nejvhodnější vodítko pro návrh 
ochranných pásem byl použit „Metodický návod pro posuzování chovů hospodářských zvířat z hlediska 
zdravých životních podmínek“ - zpracoval ing.Miloš Klepal - Brno. Výpočty jsou orientační a slouží jen pro 
potřeby územního plánu. Ochranná pásma pro živočišnou výrobu jsou zakreslena ve výkrese č.B.1 a B.2. 
 
       Převládající směr větrů je jihozápadní. Korekce dle četnosti větru se omezuje 30% v kladném i zá-
porném smyslu. Větrná růžice z  níž vychází korekce pro směr větrů je zpracována Českým hydrometeorolo-
gickým ústavem v Ostravě – Porubě pro lokalitu Česká Ves.    
 
Relativní četnost směru větrů v %   

S SV V JV J JZ Z SZ klid součet 
5,9 17,9 5,1 3,8 11,4 20,1 11 8,6 16,2 100 

 
1/8 calmu  =  2,025 

směr podíl podíl + 1/8 x 8 + korekce aktuální 
větru  calmu    směr 

S 5,9 7,925 63,4 - 36,6 - 30 J 
SV 17,9 19,925 159,4 + 59,4 + 30 JZ 
V 5,1 7,125 57,0 - 43 - 30 Z 
JV 3,8 5,825 46,6 - 53,4 - 30 SZ 
J 11,4 13,425 107,4 + 7,4 + 7 S 

JZ 20,1 22,125 177,0 + 77,0 + 30 SV 
Z 11 13,025 104,2 + 4,2 + 4 V 

SZ 8,6 10,625 85,0 - 15,0 - 15 JV 
 
Vysvětlivky : 
En = emisní číslo 
k = korekce v % 
Ekn = emisní číslo korigované 
OP = ochranné pásmo 
rOP = poloměr ochranného pásma 

 

Soukromě hospodařící zemědělci v obci 
 
ing. Antonín Straškraba 

       Celkem obhospodařuje 1044 ha zemědělských pozemků.  Z toho je v České Vsi 470 ha a z nich je 96 
ha orné půdy. Zaměření v rostlinné výrobě je na obiloviny ( pšenice oves, ječmen), řepku a krmné plodiny. 
V živočišné výrobě je to pastevní chov skotu.  V obci má jednu farmu a jeden samostatný objekt , který slou-
ží jako sklad. 
 
Farma  - celková kapacita živočišné výroby je 450 ks mladého dobytka a 100 ks krav bez tržní produkce 
mléka. Skot je umístěn ve stájích jen v zimním období. Z dalších objektů jsou zde posklizňová linka, dílna, 
víceúčelový sklad, sklad sena, silážní žlab – krytý, hnojiště kryté s jímkou. Správní budova – kanceláře, so-
ciální zařízení, restaurace a ubytování.    
       
kategorie zvířat skutečný 

počet ks 
průměrná 
váha  kg 

počet standar- 
dizovaných ks 

emisní 
konstanta 

emisní 
číslo 
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OMD 450 350 315 0,005 1,575 
krávy bez TPM 100 500 100 0,005 0,5 

En celkem  = 2,075 
k  = 0 %  
 
korekce na směr větru je uvedena v aktuálním směru: 
 S SV V JV J JZ Z SZ 
K + 7 + 30 + 4 - 15 - 30 + 30 - 30 - 30 
Ekn 2,220025 2,6975 2,158 1,76375 1,4525 2,6975 1,4525 1,4525 
rOP 1960,92 220,03 193,75 172,70 154,61 220,03 154,61 154,61 

rOP  = 155 až 220 m -   v ochranném pásmu se nachází několik objektů hygienické ochrany – rodinných 
domů. 
Územní plán navrhuje omezení v množství chovaných zvířat,nebo přemístění objektů s chovem do vzdále-
nějších pozic od ploch bydlení. Úpravy v provozu by měl majitel (provozovatel) prokázat výpočtem hygie-
nického pásma. Návrh omezení pásma je obsažena ve výkresu B.1. a B.2.Doba realizace opatření – návrhové 
období. 
   

ing. Václav Novotný  
     Celkem obhospodařuje 35 ha zemědělských pozemků, z toho je 5 ha orné půdy. Ve stáji při rodinném 
domě má umístěn chov skotu – 15,4  VDJ. Ochranné pásmo jsme převzali z výpočtu, který zpracoval 
FARMTEC a.s. Hradec nad Moravicí – leden 2000.  Rozsah ochranného pásma je 24 až 34 m. Pásmo zasa-
huje jen vlastní rodinný dům. 
 

Petr Blahušek 
       Celkem obhospodařuje 21 ha zemědělských pozemků. Dva hospodářské objekty při rodinném domě 
jsou využívány jako sklad sena a víceúčelový sklad. K jednomu z objektů je směrem k pastvinám přistavěn 
otevřený přístřešek pro skot. Celkový chov je 12  ks  ( 6 ks krav bez tržní produkce mléka  a  6 skotu od telat 
po mladý dobytek). Skot je na pastvinách umístěn celoročně, takže ochranné pásmo se nenavrhuje. 
 

Ranč Česká Ves – ing. Orel 
       Celkem obhospodařuje 35 ha zemědělských pozemků, z toho je 4 ha orné půdy. Ve stáji je v zimním 
období umístěno 15 ks jezdeckých koní a 3 ks skotu.  Mimo stáj je zde sklad. Součástí ranče jsou oplocené 
pastviny, ohrady pro rodeo a ubytovací a stravovací  zařízení. 
 
kategorie zvířat skutečný 

počet ks 
průměrná 
váha  kg 

počet standar- 
dizovaných ks 

emisní 
konstanta 

emisní 
číslo 

koně 15 450 13,5 0,003 0,0405 
skot 3 500 3 0,005 0,015 

En celkem  = 0,0555 
k  = 0 %  
korekce na směr větru je uvedena v aktuálním směru: 
 S SV V JV J JZ Z SZ 
K + 7 + 30 + 4 - 15 - 30 + 30 - 30 - 30 
Ekn 0,059385 0,07215 0,05772 0,047175 0,03885 0,07215 0,03885 0,0388

5 
rOP 24,99 27,93 24,59 21,92 19,62 27,93 19,62 19,62 

rOP  =  20 až 28 m  -  v ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany. 
 
 
 Územní plán není schopen v současné době přesně definovat lokality vhodné pro vznik nových např. 
rodinných farem a jejich potřebnou velikost. Jejich lokalizace je v obci velmi pravděpodobná a bude úzce 
spjata s pozemkovými úpravami, restitucemi a zejména s chutí v této oblasti podnikat.Místo bude mít velmi 
úzkou vazbu s pozemky, které majitel obdrží, nebo které si pronajme. Územní plán v této fázi může pouze 
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říci, kde zatím s určitostí nelze umísťovat tyto farmy.Negativní vymezení stanovují vymezené regulativy a 
limity v územním plánu obce – viz výkres B.1. a B.2. a kap.A.8 textové části .  
 Každý provozovatel či vlastník chovu zvířat je povinen nechat si vypracovat PHO na novostavbu, 
rekonstrukci, změnu využití nebo změnu stavu či změnu druhu chované zvěře, které musí respektovat schvá-
lený územní plán obce a musí být schváleno v územním řízení jako podmínka pro povolení provozu či změ-
ny využití objektů(viz. stavební zákon ). V řešeném území nelze povolit výstavbu nových staveb vyžadující 
hygienickou ochranu v PHO a nelze povolit provozy chovu zvířat, jehož PHO zasahuje objekty hygienické 
ochrany  
 Provozovatel ,který má záměr na výstavbu rozsáhlejších areálů živočišné výroby, je povinen provést 
posouzení vlivů stavby na životní prostředí v souladu s platnou legislativou a prokázat tak orgánům ochrany 
životního prostředí a obci nezávadnost připravovaného provozu.  
 
Lesní hospodářství 
 
Lesnatost: 
katastrální území výměra katastrálního 

území    ha 
výměra lesních 
 pozemků    ha 

podíl na výměře  
kat. území   % 

Česká Ves 2451,22 1662,80 68 
 
       Lesy jsou v řešeném území zastoupeny jak velkými lesními celky, tak menšími lesíky v polích. Jedná 
se o výrazně lesnatou krajinu, kde výměra lesních pozemků výrazně převyšuje zemědělské pozemky. Lesy 
v řešeném území jsou zařazeny z části do lesní oblasti č. 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku 
 
Kategorizace – většina lesních porostů v řešeném území je zařazena do kategorie č.10 – lesy hospodářské.  
 
Lesy ochranné - § 7, odst 1 a) – lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích  - do této kategorie je zařaze-
na malá část lesního celku v jihovýchodní části řešeného území. 
 
Věková a druhová skladba -  jedná se o různověké porosty od 1 do 140 let. Převažujícím porostním typem 
je smrk - 80 až 90 %. Vyšší příměs od 1 do 10 % představují buk, modřín, olše, bříza, javor klen, borovice a 
jedle. Příměs do 1 % jsou dub, habr, jasan, topol a vrba.  
 
       Lesní pozemky v řešeném území náleží částečně do vlastnictví Obce Česká Ves -  celkem 157 ha.  
Na větší části lesních pozemků v řešeném území mají právo hospodařit Lesy České republiky Hradec Králo-
vé s.p. – LS Jeseník – 1441 ha.  Malá část lesních pozemků je v soukromém vlastnictví – jen drobné výměry. 
       Pro Lesní hospodářský celek Jeseník je zpracován lesní hospodářský plán -  LHP - s platností od 
1.1.1997 do 31.12.2006. Tento LHP platí i pro lesy ve vlastnictví obce. 
       Pěstební a těžební činnost pro lesy ve správě Lesů ČR zajišťuje Solitera s.r.o. Hořovice. Pro lesy ve 
vlastnictví obce tuto činnost zajišťuje Obec Lipová - Lázně – správa lesů.  Žádná z těchto organizací nemá 
v řešeném území  výrobní ani správní zařízení.  
 

A.5.4. Možnosti rozvoje rekreace  
 
Jeseníky patří mezi šest nejvýznamnějších oblastí ČR v České republice. V rámci Moravy a Slezska 

spolu s Beskydy představují území s jedinečnou přírodní a rekreační hodnotou s vysokým potenciálem ces-
tovního ruchu ,který vytváří vhodné podmínky pro rozvoj zejména dlouhodobé rekreace. 

Charakter územních prvků, specifičnost přírodního prostředí a jejích vysoká krajinářská hodnota spo-
lu se zvyšujícím se podílem rekreace ve volné přírodě na struktuře volného času obyvatelstva vyvolávají 
vzrůstající tlak na rekreační využívání území. K jeho regulaci se stanovuje v závazné části ÚP VÚC Jeseníky 
mimo jiné: 
Ø Rekreační centra zimních aktivit jsou soustředěna v hornaté části CHKOJ a jejich rozvoj sportovně 

technické vybavenosti je limitován přírodními hodnotami vyjádřenými přípustnou kapacitou návštěv-
nosti (kvantifikace doporučených objemů návštěvností), a to diferencovaně podle kvalitativní skladby 
přírodních podmínek, charakteru územních prvků, žádoucího způsobu časové a funkční využitelnosti.  
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Ø V území CHKOJ se stanovuje požadavek na rovnoměrnější rozložení lůžkového fondu, respektive jeho 
potencionálního přírůstku, a to s cílem preferovat rozvoj hromadných forem cestovního ruchu (penzio-
ny, menší hotely apod.), rozvoj individuální rekreace nebude připouštěn a bude směrován  mimo CHKO 
Jeseníky.  

Ø preferuje se zejména pobytová forma rekreace, s důrazem na rekreační aktivity v zimním období; 
 

V CHKO Jeseníky je prostor pro podporu zejména těch forem rekreace a cestovního ruchu, které re-
spektují diferenciované přírodní podmínky a využívají vhodnou formou atraktivit oblasti (přírodních, kultur-
ních, historických apod.). V oblasti je možný rozvoj přírodě přátelských forem cestovního ruchu, a to zejmé-
na pěší turistiky, zimní lyžařské turistiky, cykloturistiky, agroturistiky, hipoturistiky, myslivost, rybolov, 
horolezectví apod., tedy aktivit, které směřují k poznávání území a jeho přírodních a kulturních hodnot a při 
vhodném usměrnění nezpůsobují poškozování přírodního prostředí. Tyto aktivity je možné rozvíjet při re-
spektování zónace CHKO a konkrétních podmínek území.  

 
Rekreace denní 
Podmínky pro rekreační vyžití obyvatel obce jsou příznivé z hlediska přírodního prostředí a omezené 

z hlediska rozmanitosti vybavení stávajících sportovních ploch. Pro každodenní rekreaci mohou obyvatelé 
obce využít : 

Ø pro sportovní hry  
Ø stávající sportovní areál s  fotbalovým hřištěm u základní školy 
Ø krytý bazén 
Ø nově navržené plochy v souladu s kap. A.10.2.. 

Ø rekreace v přírodě – volná 
Ø procházky,projížďky na kole –trasy podél pravého břehu řeky Bělá,turistické trasy na Zlatý 

Chlum,lázně Jeseník, značené turistické stezky, vedené přes zastavěnou část obce. Jedna z 
nich tvoří okružní trasu z Lázní Jeseník na vrch Čertovy kameny, vyhlídku Zlatý chlum, Je-
seník a zpět do Lázní (modrá). Druhá je vedena od jeskyň Na Pomezi přes Lázně a Českou 
Ves na vrch Čertovy kameny (zelená). Katastrem obce mimo její zastavěnou část prochází 
ještě další tři turistické trasy a to žlutá, červená a další modrá.  Cyklistické dopravě  bude 
sloužit navrhovaná síť tras využívající málo frekventované  místní komunikace a  účelové cesty. 
V návrhu lze definovat následující motivy cyklistických tras a to republikovou trasu č.53, jejíž tra-
su je v severní části doporučeno přeložit do stávající trasy podél řeky a dále pak trasu směrující 
z centra obce směrem na západ k chatové osadě s pokračováním k areálu lázní Jeseník. Další trasy 
jsou vedeny po katastru obce východně zastavěné části obce a nabízí vazby od Jeseníku směrem 
na Chebzí a Rejvíz.  

Ø aktivní trávení volných chvil 
Ø zahrádky u rodinných domů,zahrádky se zahradními domky(chatami),rekreační chalupy a 

rekreační chaty 
 

Pro denní rekreaci slouží i kulturní zařízení , plochy veřejné zeleně a zařízení pro sport (volnočasové 
aktivity) včetně jejich doplnění o nové návrhy uvedené  v kap.A.10.2. Rozvojové předpoklady funkce ob-
služné 

 
Rekreace víkendová 
Bývá spojená s krátkodobým pobytem v přírodě, zpravidla přes víkend. Formy jsou od koupání v 

přírodě, přes zahrádkaření a chataření, myslivost, turistika, cykloturistika, aj. spojená i s krátkodobým přeno-
cováním.  

Rekreace víkendová je již vázána na vybavení infrastrukturou sloužící rekreaci. Jde zejména o uby-
tovací a stravovací kapacity a zařízení sloužící sportovnímu vyžití rekreantů. 

Ze zařízení soužícího rekreaci lze vyjmenovat mimo již výše uvedené turistické stezky a cyklostezky: 
Ranč Česká Ves , Chata Čertovy kameny,Chata Lesní domov , Penzion a rest. Šafrán, Penzion Mo-

dus, rekreační domky a zahradní chaty v lokalitě Nad spínačkou(rozvodnou) a ubytování  v soukromí . 
Z atraktivní cílů cest lze vyjmenovat mimo jiné  – Zlatý Chlum-rozhledna, Muzeum Auto-

motoveteránů, krytý bazén , nedaleké Lázeňské místo Jeseník(indikace: nespecifické nemocí dýchacích cest, 
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nemoci duševní a nemoci z povolání) s pramenními vývěry podchycené pomníčky na jižních a jihozápadních 
svazích  Studničního vrchu, zbytky středověkého dolu na zlato v lokalitě Zlatý Chlum a skalní útvar Čertovy 
kameny. 

Obec může sloužit i jako výchozí bod k atraktivním cílům v blízkém okolí mimo hranice obce 
(Rejvíz, Zlaté Hory, Branná, Ramzová, Ostružná, Petříkov, Žulová, hřebeny Jeseníků, Rychlebských hor, 
Kralického Sněžníku, chata Paprsek, jeskyně v Pomezí, Venušiny misky, zříceniny několika hradů a mnoho 
dalších zajímavosti v CHKOJ i mimo něj). 
  Návrh územního plánu respektuje stávající síť turistických stezek a cyklostezek a navrhuje doplnění a 
zkvalitnění ubytovacích a stravovacích kapacit ( lze doporučit využití zejména ploch určených pro podnikání 
nerušivého charakteru).Nevylučuje se další růst ubytovacích kapacit v soukromí.Určité kapacity lze spatřovat 
v rozvoji venkovské turistiky resp. agroturistiky,která je založena na užším kontaktu turistů a obyvatel a na 
poznávání života na vesnici.  

Pod pojmem venkovské turistiky se předpokládá volnější pobyt ve venkovském prostředí, který není 
spjatý s aktivní prací v zemědělství. Ubytování v soukromí, menších hotelích a penzionech má decentralizo-
vaný charakter, čímž se rozmělní možná koncentrace turistů v malém prostoru. Je založená na individuální 
aktivitě s orientací na sportovní a rekreační činnosti podle místní nabídky a sezóny ( jezdectví, zdravotní 
programy apod.) a na poznávací turistiku ve vazbě na místní přírodní pozoruhodnosti, pamětihodnosti, 
resp.tradiční řemesla apod. Jedním z příkladů takovéto aktivity je Ranč Česká Ves ( jezdectví, ubytování-
pension,chatky, stravování).   

Výstavba nových objektů pro individuální rekreaci se na katastru obce neuvažuje.  
 

 
A.5.5. Ochrana hodnot civilizačních a kulturních   

 
V řešeném území se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky. 

V území obce se doporučuje respektovat tyto hodnotné objekty a památná místa: 
a) Kostel sv. Josefa ,byl postaven ze sbírek darů katolíků, vysvěcen v r. 1928. Architekt Anton Schneider 

ze severních Čech 
b) Pomník obětem 1.světové války, Původně monumentální dílo, postavené v r. 1934 na paměť 113 mužů, 

padlých a ztracených ve válečných letech. Autorem je sochař Franz Franke. Pomník byl v r. 1946 roze-
brán a jeho mramorové sousoší v r. 1998 znovu vystaveno. Vedle stojí mramorový pylon připomíná obě-
ti II. světové války (1939 – 1945). 

c) Budova Šoltézství Nejstarší budova v obci, č.p. 84, je zmiňována již před rokem 1550. Byla sídlem ve-
dení obce až do roku 1919.  

d)  Rodný dům Johana Schrotha -zakladatel lázní v Lipové. Narozen v roce 1798 v České Vsi, č.p. 114. 
Dům je nyní v areálu bývalé firmy JESSTAV a je značně pozměněn.  

e) rozhledna na vrchu Zlatý Chlum 
f) sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (připravuje se k prohlášení za kulturní památku). Stojí upro-

střed obce u silnice v soukromé zahradě. Autorem byl uznávaný kamenosochař Rafael Kutzera a pochází 
z r. 1876 

g) Boží muka - pod Řetězárnou u obchodu .Pochází z konce 19. století, nechal ji postavit majitel usedlosti 
č.p. 30, sedlák Willy Kneifel.  
 

V řešeném území bude chráněna  i ostatní rozptýlená drobná sakrální architektura jako Boží muka, 
kříže, kapličky apod. 
 

K ochraně se navrhuje staré důlní dílo-zbytky středověkého dolu na zlato v lokalitě Zlatý Chlum(viz 
zákres ve výkresu B.2.). Ložisko bylo těženo minimálně od 13. století. Těžba byla obnovena začátkem 16. 
století a probíhala v krátkých časových periodách. Naposledy se zde těžilo v letech 1885 až 1891.  
Je to geologická lokalita registrovaná v ČGS .Předmětem ochrany je : historie báňská, mineralogie, geologie 
ložisková. 
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A.5.6. Ochrana hodnot přírodních   
 
Na území obce budou respektovány tyto přírodní hodnoty: 
1. Zvláště chráněné území přírody –  

a) Chráněná krajinná oblast Jeseníky(dále v textu CHKOJ)  včetně pravidel upravujících odstupňova-
nou ochranu ve čtyřech zónách byla  zřízena na základě  výnosu MK ČSR ze dne 19.6.1969, č.j. 
9886/69 - II/2 . Hranice CHKOJ probíhá od soutoku Bělé a Staříče po toku Bělé přes obce Česká 
Ves a Písečná do Širokého Brodu. V souladu s platnou legislativou se v obcích, jimiž prochází hra-
nice oblasti, hledí se ve věcech územního plánování na celý jejich intravilán, jako by ležel v oblasti 
CHKOJ.Využití území CHKOJ upravuje plán péče o CHKOJ který byl schválen MŽP ČR v září 
roku 2003 pro období 2003-2013. 

2. Částí soustavy území NATURA 2000, které zasahují do řešeného území : 
a) Evropsky významná lokalita Rychlebské hory - Sokolský hřbet (leží uvnitř navrženého přírodního 

parku Sokolský hřbet) 
b) Ptačí oblast Jeseníky (leží uvnitř území CHKOJ) 

3. Návrh přírodního parku Sokolský hřbet (výrazný hřbet s charakterem ploché hornatiny severně od lázeň-
ského území Lázní Jeseník, na severu hlavního masívu komplex lesů (více než 350 ha) na nepříznivých 
stanovištích, nadprůměrné až optimální přírodní předpoklady pro rekreaci).Hranice navrhovaného pří-
rodního parku probíhá přes obec podél železniční trati Olomouc-Krnov. 

4. Přechodně chráněné plochy: 
Název  Předmět ochrany Kategorie Výměra ha Poznámka 

Mlynářská louka  botanická lokalita PCHP 0,94 celoročně vlhká louka 
,luční společenstva 

Holendry botanická lokalita PCHP 2,81 luční společenstva 
U kapličky botanická lokalita PCHP 1,3 stále vlhká louka v lesním 

porostu, luční společenstva 
Bačův les přirozený lesní 

porost 
nPCHP 12,0 přírodě blízký jedlobukový 

porost 
 
5. Chráněná oblast přirozené akumulace vod Jeseníky (CHOPAV) 
6. Významný krajinný prvek - lokalita Žlebník (lokalita přesličky obrovské) 
7. Pramenní vývěry podchycené pomníčky na jižních a jihozápadních svazích  Studničního vrchu-jde o 

velmi cenné území z hydrogeologického hlediska. 
8. Lázeňské místo Jeseník ,jehož vnitřní lázeňské území částečně zasahuje do obce Česká Ves. Balneolo-

gický a hydrologicky zasahuje svým významem do k.ú.Česká Ves. Celé řešené území se nachází ve 
vnějším území lázeňského místa Jeseník. 

9. Památné stromy : 
o U dvou dubů (2 duby letní) u hranice s obcí Písečná 
o Javor u Zbranků u č.p. 62 (Jánského ul.) 
o Klen nad Českou Vsi p.č.938,939 

 
Geologická lokalita - Čertovy kameny je registrovaná v ČGS a  navrhuje se k ochraně.  Lokalita je tvořena 
několika skalními hradbami . Je to největší skalní útvar tvořený pegmatitem na severní Moravě a ve Slezsku. 
Hlavní skála je 40 m vysoká, 30 m široká a 100 m dlouhá. Jedna z nejmohutnějších skalních hradeb v Jese-
níkách. Předmětem ochrany je zejména  geomorfologie a petrologie. 

 
Ve výkresu Zájmové území jsou po dohodě s pořizovatelem a orgánem ochrany přírody zakresleny 

jak návrhy přechodně chráněných ploch navržených k ochraně plánem péče CHKOJ tak i návrh maloploš-
ných zvláště chráněných částí přírody dle ÚP VÚC Jeseníky. Bohužel tyto dokumenty nejsou ve vzájemném 
souladu a není již předmětem územního plánu obce měnit tyto schválené návrhy.Do hlavního výkresu v mě-
řítku 1 : 5000 byly pak již převzaty na území CHKOJ konkrétnější a lépe vymezené prvky k ochraně z plánu 
péče CHKOJ- již uvedené návrhy přechodně chráněných ploch a mimo území CHKOJ pak byl převzat z VÚC 
Jeseníky pak návrh maloplošné zvláště chráněné částí přírody v lokalitě Žlebník.Tyto převzaté návrhy jsou 
současně zahrnuté mezi interakční prvky ÚSES.  
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A.6. Návrh urbanistické koncepce  

Možnosti územního rozvoje obce 

Prvky v území ovlivňující územní rozvoj obce : 
• Geomorfologie a rozsah zalesnění povrchu katastru 
• vodní toky a jejich provozní pásma umožňující jejich údržbu 
• administrativní hranice obce 
• významné dopravní tepny (silnice a železnice)  
• ochrana území CHKO Jeseníky včetně akceptace regulace vyplývající ze zónace území 
• návrh přírodního parku Sokolský hřbet 
• významný krajinný prvek - lokalita Žlebník  
• vnitřní lázeňské území lázeňského místa Jeseník 
• navržené prvky zajišťující  ekologickou stabilitu území (ÚSES) nadregionálního významu 
• hranice stanoveného záplavového území a aktivní zóny  
• ochrana území se zvláštními podmínkami geologické stavby a se  zvlášť nepříznivými inženýrsko-

geologickými poměry(území poddolovaná a nestabilní-svahové deformace) 
• ochranná pásma : 

⇒ VN,VVN 
⇒ silnice I. třídy  
⇒ železnice 
⇒ vodních zdrojů 

• vymezené koridory pro : 
⇒ přeložku silnice I/44 a napojení na ostatní silniční síť  

• pásma hygienické ochrany areálu zemědělské živočišné výroby 
• pásmo ochrany prostředí areálu ČOV 
• bezpečnostní pásma kolem VTL plynovodu 
• pásma vymezující ochranu pozemků určených k plnění funkce lesa 

Jaké jsou klady a co může být motivující pro rozvoj obce : 

• krásné přírodní prostředí 
• blízkost města Jeseník 
• blízkost státních hranic s Polskou republikou 
• blízkost lázeňského místa Jeseník 
• napojení obce na síť státních silnic I.třídy 
• napojení obce na železnici 
• existence technické infrastruktury v relativně dobrém stavebně technickém stavu (rozvody el.energie, 

rozvody plynu,rozvody pitné vody,kanalizace,ČOV) 

Co může být záporným ukazatelem ovlivňujícím  rozvoj obce (mimo již uvedených limitů): 

Pro rozvoj bydlení : 
• záměr na lokalizaci silnice I/44 (obavy ze zvýšené hladiny hluku,emisí) 
• malá připravenost území pro rozvoj bydlení(ucelené lokality pro výstavbu rodinných domů)  
• blízkost vedení inženýrských sítí nadmístního významu v bezprostřední blízkosti zastavěného 

území obce, bezpečnostní a ochranná pásma těchto sítí vyvolává potřebu jejich přeložek (omezu-
jící prvek pro racionální rozvinutí zástavby)  

• zvýšená hladina hluku poblíže stávající silnice I/44  
• neuspořádaná urbanistická struktura – prolínání rušivých prvků (výrobní činnosti,chov hospodář-

ských zvířat,,apod) a bydlení  
• existence CHKOJ a ochrany částí NATURA 2000 jsou limitujícím prvkem v části obce pro roz-

voj bydlení 
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Pro rozvoj podnikání: 
• střety se stávajícím bydlením - zabezpečení kvalitního životního prostředí v blízkém okolí 
• majetkoprávní vztahy a malá připravenost území pro rozvoj větších podnikatelských aktivit 
• schází kapacitní silniční spojení napojující region na dálniční síť 
• blízkost vedení inženýrských sítí nadmístního významu v bezprostřední blízkosti zastavěného 

území obce, bezpečnostní a ochranná pásma těchto sítí vyvolává potřebu jejich přeložek 
• existence CHKOJ a ochrany částí NATURA 2000 je limitujícím prvkem v části obce pro rozvoj 

podnikání 
Pro rozvoj rekreace : 

• záměr na lokalizaci silnice I/44 (obavy ze zvýšené hladiny hluku,emisí, rozsáhlé terénní úpravy 
související s přeložkou sil.I/44,snížení prostupnosti krajiny) 

• absence vhodných vodních ploch pro rekreaci(koupání) 
• malé zastoupení infrastruktury sloužící rekreaci( omezené možnosti v ubytování a stravování, 

chybějící zařízení pro zimní i letní sporty 
• existence CHKOJ a ochrany částí NATURA 2000 je limitujícím prvkem v části obce pro rozvoj 

individuální a doprovodné infrastruktury sloužící rekreaci 

Výchozí stav pro další úvahy o přeměně urbanistické struktury 

Obec Česká Ves leží v údolní poloze podél silnice I/44 ,dráhy ČD a řeky Bělá. Území vlastního ka-
tastru je velmi členité .Okolní svahy se vyznačují velkým sklonem a jsou převážně zalesněné. Sídlo lze 
vzhledem ke struktuře zástavby zařadit mezi vesnická sídla. Založením je obec  silnicovou vsi(lze říci že i 
přípotoční) se všemi kladnými i negativními doprovodnými jevy. Je to zejména obtížné příčné propoje-
ní,které vyvolává potřebu častého přemostění řeky Bělá a dále je to horší urbanistická ekonomie ,kterou způ-
sobují stísněné terénní podmínky vyvolávající mnohdy pouze jednostranné obestavění místní komunikace. 
Mezi klady patří příjemné přírodní prostředí s dostatkem zeleně.  

Struktura zástavby je v jižní části obce více koncentrovaná a svým charakterem  se blíží již měst-
skému typu zástavby, v severní části přechází v zástavbu více rozvolněnou venkovského typu.  

Z hlediska funkčního využití se v zástavbě prolíná funkce bydlení s podnikatelskými aktivitami a vý-
robou.  

V zastavěném území obce se prolíná bydlení a zemědělská výroba. Z hlediska měřítka a začlenění 
areálů do struktury obce lze hodnotit obec jako obec s narušenou urbanistickou strukturou. Struktura je naru-
šena zejména : 

• silnicí I/44 jejíž šířkové parametry a rostoucí zatížení vyvolávají potřebu zahájit přípravu její pře-
ložky mimo zastavěné území obce.  

• velkými výrobními areály vklíněnými do obytné zástavby (Řetězárna a.s., zemědělský areál 
v dolní části obce  

• areálem ČOV v obytné zástavbě 
• nekoordinovaným rozvojem energetických koridorů VN 22kV 
Prolínání funkce bydlení s výrobní činnosti nemusí být na závadu, pokud se nedostává do přímého 

konfliktu s nároky na kvalitu bydlení, hodnotou proinvestovaných nákladů v domech a pozemcích a nároky 
na kvalitu životního prostředí.  

 
Sídlo nemá jasně vymezené centrum s dominující polohou a kompozicí. Zárodek centra lze spatřovat 

ve skupině veřejných objektů kolem Obecního úřadu (dům s pečovatelskou službou, Závodní hostinec, Mu-
zeum Auto-motoveteránů,kostel sv.Františka, apod.). 

 
Za základní urbanistickou osu lze považovat stávající silnici I/44 a výrazným kompozičním prvkem 

je i řeka Bělá,bohužel po úpravách souvisejících s povodněmi v roce 1997 její přírodní charakter již doznal 
výrazných změn zpevněním koryta v celém jejím průběhu přes obec. 

Čtyři významné liniové prvky – řeka Bělá,silnice I/44, koridor pro přeložku silnice I/44 a železniční 
trať a jeden plošný – území CHKOJ významným způsobem předurčují budoucí  uspořádání a územní rozvoj 
obce. 
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V krajině je dominující stavbou věž rozhledny na Zlatém Chlumu.V zastavěném území obce je do-
minantní stavba kostel sv.Josefa . 
 

A.6.1. Základní koncepční zásady rozvoje sídla  
  
 V úvodu si je nutné uvědomit,že obec má vzhledem  k existujícím limitům a geomorfologii 
z dlouhodobého hlediska dosti omezené rozvojové možnosti. Obec by si měla začít vytvářet podmínky pro 
to, aby se mohla i v budoucnu bezkonfliktně rozvíjet. Je potřeba si chránit volné plochy ,získávat je pro roz-
vojové možnosti obce od vlastníku  a nenechat je znehodnotit nevhodným vedením nadřazených inženýr-
ských sítí, nebo nevhodným povolováním rozvolněné neekonomické zástavby rodinnými domy s velkými 
parcelami a chatami nebo zahrádkářskými osadami. 
 Obec by měla usilovat o každou volnou plochu . 
 Pro další vývoj obce byla zásadní otázkou stabilizace názoru na vedení trasy přeložky sil.I/44. Nyní 
je trasa schválená ve VÚC Jeseníky ve znění změny č.1. Je ovšem také zřejmé, že tato varianta není kladně 
hodnocena správou CHKOJ a orgány ochrany přírody.  
 Další případné úvahy o změně trasy silnice I/44 jsou pro obec zásadní a významně mohou ovlivnit 
územní rozvoj obce. Jakékoliv následné změny již budou velmi bolestné za cenu demolic nově postavených 
domů, realizovaných již ale v souladu se schválenou územně plánovací dokumentaci. Náprava nesprávných 
,nebo změněných rozhodnutí v neprospěch stavebníka,kupce pozemků bude vyžadovat již nemalé finanční  
odškodnění. 
 Stabilizace názorů je vázána i na akceptaci případných změn navazujícími obcemi a to městem Jese-
ník a obcí Písečná.  
 
 Územní plán vychází v základní struktuře rozvržení ploch původního konceptu řešení a doplňuje ho o 
nové požadavky které vyplývají ze schváleného zadání,dílčích projednání a souborného stanoviska. 
 Za základní směr v koncepčních úvahách mimo stabilizaci názorů na přeložku sil.I/44 nutno považo-
vat rozhodnutí o budoucím funkčním využití plochy pl.č.40 (v lokalitě U hřbitova). 
 Původní koncept územního plánu stanovil přeměnu tohoto původního areálu zemědělské výroby na 
areál s podnikáním nerušivým (definice viz. A.7.1). S tímto cílem se již začalo počítat a v podrobné a prová-
děcí dokumentaci se zde vyprojektovala a následně i zrealizovala první část zástavby bytových domů.  Pře-
měna areálu na areál s rušivou výrobou (viz schválené zadání) mění podstatně situaci. Tyto neuvážené kon-
cepční změny staví nyní vedle sebe dva protichůdné zájmy : 

⇒ využít areál pro zámečnickou výrobu (dle definice rušivé výroby zde nemusí majitel zůstat u to-
hoto druhu výroby a může ji převést na výrobu stavební (např. betonárnu), dřevařský závod na 
zpracování dřevní hmoty, nebo jiný výrobní sortiment s tím,že rušivé vlivy bude možná snaha i 
eliminovat ale nebude je možné vyloučit. 

⇒ zájem zde v blízkosti bydlet (jsou zde již postaveny nové bytové domy) a využívat nejbližší okolí 
pro běžnou denní rekreaci a hry dětí. 

 Akceptaci stávajícího areálu s rušivou činností potvrdily i výsledky projednání konceptu a byly takto 
i rozhodnuty v souborném stanovisku.   
 Výstavba nových RD a doplnění BD s vedle se rozvíjející se rušivou výrobou vytváří předpoklady 
k znehodnocení funkce bydlení. Nelze vyloučit v budoucnu změny majitelů a tím výrobního sortimentu a tím 
i vyloučit negativní vlivy na okolí. Územní plán může ovlivnit pouze prostřednictvím regulace funkcí (bu-
doucího využití ploch) budoucí stavební činnost. Nemůže již ovlivnit vlastní chování majitelů a investorů 
v konkrétním časovém úseku. Tyto následné problémy se již řeší prostřednictvím soudů.  

 
Územní plán navrhuje největší rozvojové plochy pro : 

⇒ rozvoj bydlení v horní části obce v lokalitě Zahradnictví (plocha č. 1) v centrální části obce v lokalitě U 
hřbitova (plocha 5, 6 a 7) a v lokalitě U sušičky (plocha č.11 a 12) 

⇒ podnikání a výrobu v dolní části obce u rozvodny (plocha č.32 a 33)  
 
Jak plochy vymezené pro rozvoj bydlení ,tak i pro rozvoj podnikatelských aktivit lze považovat 

z hlediska rozmístění a celkové výměry spíše za maximalistické poskytující dostatek rezerv pro operativní 
rozhodování v území. 
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A.6.2. Návrh prostorového uspořádání  
Návrh prostorového uspořádání je patrný z výkresu B.1. a B.2.. Řešené území je v územním plánu  

rozčleněno do zón. Každá zóna má svůj řád ,význam v území a pravidla pro chování uživatelů a investorů. 
Význam zón a vlastní pravidla symbiózy zón a chování v zóně jsou blíže rozvedeny v kapitolách A.7.a A.9. 
a graficky zobrazeny ve výkrese B.1. B.2. a B.2.1. Zónace území 1:5 000. 

Plochy mimo zastavěnou část obce 

Mimo souvisle zastavěnou část obce (=kompaktní jednolitý územní celek) a k zastavění navrženou 
se již nacházejí pouze menší seskupení objektů obytného a rekreačního charakteru. Jsou to : 

• objekty zahradních chat nad rozvodnou a nad ul.Haškovou(za tratí ČD) 
• chata Čertové kameny 
• chata Lesní Domov  
• rozhledna na Zlatém Chlumu 
• zemědělská farma a plochy pro rekreaci – Ranč Česká Ves 
 
Územní plán navrhuje regulativy k zamezení dalšího rozšiřování rozptýlené zástavby v krajině 

zejména na území CHKOJ. 
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A.7. Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A.7.1. Funkční členění řešeného území, charakteristika zón 
 
Schéma funkčního členění území  
Řešené území se pro účely této  územní plán člení na: 
• urbanizované území  
• neurbanizované území 

 
Urbanizované a neurbanizované území se dále člení na zóny a ty se člení na dílčí plochy.  
Organizační rozčlenění území  je patrné v přiloženém schématu: 
 

Schéma regulace funkční,vazba mezi textovou částí,grafickou částí a 
tabulkovou částí vloženou v kap.A.7.4. 

 

tabulky přehled 
regulativů v kap. 

A.7.3. 

zásady využití území 
urbanizovaného a neurbani-

zovaného (kap.A.7.2.) 

Hlavní výkresy B.1. a 
B.2.  

funkční využití plochy 

Obecná charakteristika 
zón a ploch v kap. A.7.1 

grafická část B.2.1. 
Zónace území  

INFORMACE O PODMÍNKÁCH VYUŽITÍ 
ZÓNY (PLOCHY) 

INFORMACE O FUNKČNÍM VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Informace  èrozhodnutí 

Legenda  

Přípustné a  nepřípustné prolíná-
ní funkcí v rámci vymezených 
zón a ploch (tab.v kap. A.7.1.) 
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ZÁKLADNÍ SCHÉMA REGULACE ÚZEMÍ 
ZÁKLADNÍ SCHÉMA REGULACE ÚZEMÍ 
 

Základní rozčlenění území na :                
                                                            členění území na zóny  

→ plochy (s vymezením funkce)       
 
 

 urbanizované   bydlení (B) 
→ individuální  

       venkovská zástavba-IV 
       venkovská zástavba čistá-IVČ 

→ hromadné(HB) 
     smíšené (SM) 

→ venkovská zástavba (SV) 
     veřejné vybavenosti (VV) 
     → veřejné vybavenosti (VV) 
     sportu a rekreace (SR) 
     → sport a rekreace (SR) 
     podnikatelských aktivit (PO) 

→ podnikatelských aktivit nerušivých 
(PN) 

→ podnikatelských aktivit rušivých  (PR) 
     výroby a skladů (V) 
     → průmyslová výroba a sklady(PS) 

→ zemědělská a lesní výroba(ZV) 
→       technické vybavenosti (TV) 

     → technická vybavenost (TV) 
     dopravních zařízení (DZ) 
     → dopravní zařízení (DZ) 
     sídelní zeleně urbanizované (SZU) 
     → veřejné pohřebiště(H) 

     → zahrady (ZA) 

     → zemědělsky obhospodařovaná půda 
v urbanizovaném území (ZPU) 

     → veřejná zeleň (VZ) 

     → ostatní rozptýlená zeleň v urbanizo-
vaném území ZOS)  

        neurbanizované   sídelní zeleně neurbanizované(SZN) 
     → zahrady (ZA) 
     → orná půda 
     → louky,pastviny  
     krajinné zeleně (ZK) 
     → lesy,doprovodná a rozptýlená zeleň 
     zemědělsky obhospodařované půdy 

(ZP) 
     → orná půda 
     → louky,pastviny 
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regulace        funkčního  
     využití území 

  základní definice pojmu zóny a ploch (cha-
rakteristika zón a ploch-kap.A.7.1. a A.20.), 
zásady funkčního využití - kap.A.7.2.) 

    přehled regulativů stanovených pro jednot-
livé zóny (tabulky v kap. A.7.3.).Každá ta-
bulka obsahuje regulativy upravující pod-
mínky využití zóny ve struktuře: 
• REGULAČNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ  
• STAVEBNÍ REGULACE  
• PODMÍNKY PROVOZNÍ  
• V ZÓNĚ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT 

    přípustné a nepřípustné prolínání funkčního  
využití zón a ploch (v tab. vložené do kap. 
A.7.1.) 

     
     
         Území dle rozsahu :   katastr 
    zóna (ucelená část území obce) 
    plocha(pozemek) 

 
 

Předmětem řešení územního plánu je i stanovení rozhraní mezi územím urbanizovaným a neur-
banizovaným. Hlavním smyslem tohoto rozčlenění území na dva celky je ochrana krajiny. Je žádoucí vy-
mezit, kde bude krajina se všemi doprovodnými atributy (rozmanitost ekosystému, plochy vzrostlé zeleně, 
vodní plochy, zajištění prostupnosti apod.) a kde bude rozšířeno zastavěné území s přípustnou intenzívní 
stavební činností se všemi důsledky (oplocení pozemků, budování inženýrských sítí a doprovodných zaříze-
ní, výstavba obytných a výrobních objektů, realizace zpevněných  ploch, apod.). Toto rozhraní tvoří  vnější 
okraj zón urbanizovaného území, které sestává z ploch současně zastavěných a k zastavění navržených. Sta-
vební režim je v území neurbanizovaném přísnější. Pomocí zónace území lze u tohoto rozhraní diferencovat 
tvrdost podmínek pro umísťování nových staveb dle místních podmínek (vytváří se tzv.přechodové zóny - 
sídelní zeleň neurbanizovaná a sídelní zeleň urbanizovaná). Záleží již zcela na obci nakolik bude ctít tuto 
hranici v následném užívání územního plánu a nebude ji ve změnách územního plánu nahodile dle potřeb 
různých individuálních zájmů a potřeb měnit. 
 
 
 Definice zón a ploch z hlediska jejich funkčního využití a přípustné prolínání funkcí v  zónách stano-
ví následující tabulky : 
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NÁVRH FUNKČNÍHO ZÓNOVÁNÍ - OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZÓN 
A PLOCH 
(tuto obecnou charakteristiku (definici) zón upřesňují regulativy stanovené pro jednotlivé zóny v tab. 
části kapitoly  A.7.2. a A.7.3.) 
Obecná definice slouží k vzájemnému porozumění jak dále v textu zpracovatel chápe jednotlivé zóny a 
funkce ploch a jaký význam jim dále přisuzuje . 
 
ZÓNY URBANIZOVANÉ  Jsou vymezeny současně zastavěným územím obce a územím územním 

plánem k zastavění navrženým (zastavitelné území dle SZ). Je to území, 
které se vyznačuje vyšší koncentrací výsledků tvůrčí činnosti  člověka, a 
jeho základním znakem je koncentrace staveb sloužících bydlení, výrobě, 
dopravě, rekreaci a k provozování služeb  (vybavenost veřejná a technic-
ká). Zónu urbanizovanou vymezuje hranice urbanizovaného území 
(zobrazena ve výkresu B.2.1.) 

ZÓNY NEURBANIZOVANÉ  je území mimo urbanizované území . 
 
OZN. 
ZÓNY 

ZÓNY URBANIZOVANÉ 

B ZÓNA BYDLENÍ 
 Charakteristika : 

zóna obsahuje funkční plochy vyhrazené pro bydlení, které má v zóně majoritu (je dominující a pro 
ostatní zastoupené funkce je určující). Funkční využití zóny se člení dle intenzity využití pozemku 
(hustoty zástavby) , charakteru objektu – jeho velikosti, počtu bytů,výšce (bytové domy,rodinné 
domy), architektonickému charakteru zástavby (venkovský typ zástavby ,nebo městský vilový typ 
zástavby) a přípustnému vlastním využití nezastavěné části pozemku(drobné stavby a činnosti). 

 Funkční využití ploch – individuální venkovská zástavba (IV) 
 Plocha určená pro bydlení v rodinných domech s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad. 

Ostatní menšinové funkce v zóně zastoupené mají doplňkový charakter a nesmí snižovat kvalitu 
životního prostředí, ani zhoršovat kvalitu bydlení. Plochy jsou určeny pro individuální bydlení, 
s převahou izolovaných rodinných domů (popř. zemědělských usedlostí), dvojdomků, výjimečně i 
řadových domů, obvykle na větších parcelách ve venkovském osídlení. 
Velikost parcel je větší než u ploch městského typu zástavby (zpravidla >  800m2). Zástavba je 
rozvolněná, velikost pozemku dovoluje další využití nezastavěné části pozemku, aniž by docházelo 
k omezovaní práv sousedů. Nezastavěná část pozemků se využívá ve větším měřítku pro pěstování 
ovoce a zeleniny, v omezené míře se realizují drobné a jednoduché stavby pro hospodářskou čin-
nost (sklady pro úrodu,objekty pro chov hospodářského zvířectva) a podnikání, jehož rušivé vlivy 
nebudou zasahovat do sousedních ploch bydlení, pokud v regulativech není stanoveno ji-
nak.V plochách IV je drobná výroba i chov hospodářských zvířat chápána pouze jako doplňková 
funkce!  

 Funkční využití zóny – individuální bydlení - venkovská zástavba čistá (IVČ) 
 plochy na nichž převažují izolované domy,dvojdomy a alt.i řadové domy zpravidla realizované po 

r. 1945.Plochy parcel se v prům.pohybují od 300m2 do 800m2 . Výstavba drobných staveb (dí-
len,kůlen, objektů pro chov domácích zvířat apod.) se v rozsáhlejší míře nevyskytuje a jejich vý-
stavba je v této zóně omezena. Nezastavěná část parcel se převážně využívá pro rekreační účely ( 
okrasná zeleň,bazény, venkovní krby ,posezení, solária, terasy apod.).Akceptuje se využití části 
nezastavěné plochy parcel pro účely pěstování zeleniny a ovoce. Zástavba je více koncentrovaná 
(zahuštěná) jak v zóně IV. 

 Funkční využití ploch - hromadné bydlení(HB) 
 Plocha, ve které převažuje bydlení ve vícebytových a vícepodlažních domech, s větší koncentraci 

obyvatel. V ploše má jednoznačnou majoritu bydlení! Nezastavěná část ploch se využívá pro denní 
rekreaci obyvatel (parková zeleň,drobná architektura , plochy pro rekreační sport). 
V ploše jsou dosahovány vyšší hustoty obyv/ha než v plochách IV. Plochy hromadného bydlení 



Územní plán obce Česká Ves - návrh                                                                                                                                                       říjen  2005 
Ing.arch.Jaroslav Haluza a kol.spolupracovníků 

32 

jsou zpravidla vymezovány při větším soustředění bytových domů. Jednotlivé rozptýlené bytové 
domy mohou být součástí ploch IV, SV.  

SM ZÓNA SMÍŠENÁ 
 Zóna je charakteristická různorodostí funkcí - polyfunkční území. Kombinací dominantního způso-

bu využití s doplňkovými, souvisejícími a výjimečně přípustnými funkcemi vznikají příslušné typy 
polyfunkčních území. 
Prolínání funkcí v zóně může být : 
− tolerováno (funkce se vzájemně nevylučují ,nebo negativně neovlivňují - jde o chtěný záměr). 

Půjde zejména  o tolerovanou symbiózu funkcí obvyklých v zónách B, SR, VV, PO (nerušivé).  
− rušivé ,kdy se funkční využití  vzájemně negativně ovlivňuje. Zde je nutná náprava, protože  

jde pouze o dočasný stav. Je to podnět pro dílčí územní  a stavební regulaci v území .  
V zóně se zpravidla prolínají  zejména funkce individuálního bydlení ve venkovské zástavbě s 
funkcemi obvyklými v zónách VV,  PO (nerušivé), výjimečně  DZ a PO(rušivé- zemědělská výro-
ba, výrobní služby). Zejména rušivé funkční využití,  pokud je v bezprostřední blízkosti funkčních 
ploch IV a HB a pokud  je v územní menšině, musí být postupně omezováno  a nahrazováno neru-
šivým využitím (omezením stavební  činnosti, pokud zhodnocuje rušivý provoz).  
 Funkční využití zóny se člení dle charakteru sídla (na smíšené venkovské nebo smíšené  městské 
území) . 

 Funkční využití ploch – smíšená venkovská zástavba (SV) 
 V plochách se prolínají zejména funkce obvyklé v plochách IV,PN,výjimečně i PR,a v zónách VV 

a SR. Prolínání s funkcemi obsaženými v plochách PO(rušivého) a v zónách DZ a TV není žádou-
cí. Jejich tolerování v území, popř. odmítnutí bude závislé na posouzení místních podmínek a tole-
ranci účastníků dotčených stavbou. 
Regulativy blíže specifikují pravidla symbiózy různých  činností v zóně.  

VV ZÓNA VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 
 zóna základní,vyšší a specifické veřejné vybavenosti, která  bude zpravidla ve vlastnictví obce, 

nebo státu a na které  bude zainteresovaná samospráva obce. Tato vybavenost slouží  obyvatelům 
obce a spádové oblasti. Jako samostatná zóna se vymezuje pouze při větším územním soustředění a 
pokud půjde o vybavenost nacházející se ve větších areálových plochách (areály nemocnic, lázeň-
ské  léčebny, rehabilitační  ústavy, ubytovací areály VŠ,  ozdravovny apod.). Zpravidla bude veřej-
ná vybavenost rozptýlená jako minoritní v zóně B(ZŠ, MŠ, SŠ, VŠ, areály  soc. a zdravotní péče, 
hasičské zbrojnice apod.).  
Do této zóny se zařazují i církevní stavby a areály, pokud svým charakterem nevyžadují vyčlenění 
samostatné funkční plochy.  

SR ZÓNA SPORTU A REKREACE 
 Zóna určená k odpočinku nebo pro činnosti ve volném čase, který přináší člověku fyziologické 

zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osob-
nosti (rekreace každodenní, krátkodobá a dlouhodobá). V zóně jsou obsaženy jak plochy pro aktiv-
ní sportování organizované i neorganizovaného sportování, tak i plochy pro umísťování staveb 
individuální rekreace-pro rekreační chaty a zahrádkářské osady.  
Zóna slouží pro sportovní a rekreační vyžití  jak místních obyvatel i zaměstnanců a podnikatelů 
pracujících na území obce, tak může sloužit i projíždějícím turistům v urbanizované  části sídla 
(parky, areály zdraví, sport. areály, rekr. střediska, koupaliště, bazény kluziště apod.).   

PO ZÓNA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 
 Charakteristika : 

zóna obsahuje plochy vyhrazené pro rozvoj podnikatelských aktivit. Funkční využití zóny se člení 
dle druhu podnikatelské činnosti a zda vlivů na životní prostředí jsou,popř.mohou být negativní 
(přičemž negativní vlivy na životní prostředí se chápou vlivy překračující míru povolenou platnými 
právními předpisy o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší a o odpadech [vlivy hluku; zne-
čištění ovzduší (spadem prachu a popílku, kouřem, plyny, parami, pachy); znečištění půdy pevnými 
a tekutými odpady; ovlivňování okolí nadměrným světlem a záblesky; zastíněním pozemků a za-
mezení proslunění obytných místností; působení vibrací; možnost vzniku infekčního onemocnění; 
vlivy neionizující záření, aj.] 
Podnikatelské aktivity, u nichž lze předpokládat , že v průběhu své činnosti mohou negativně 
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ovlivňovat okolí (popř.nelze vyloučit působení negativních vlivů na okolí) se zařazují do podnikání 
rušivého (PR), a podnikatelské aktivity u nichž negativní vlivy na okolí lze vyloučit popř. opatře-
ními eliminovat na minimum se zařazují do podnikání nerušivého (PN). Tato zóna se bude chovat 
jako zóna samostatně  pouze ve větším územním soustředění. 

 Funkční využití ploch – podnikatelské aktivity nerušivé (PN) 
 V plochách je zastoupena převážně občanská vybavenost, která je ve vlastnictví  fyzických a práv-

nických osob a je založena na komerční  bázi. Tyto plochy mohou být rozptýleně zastoupeny jako 
minoritní v zónách B, SM, VV a SR.  Podrobněji viz kap.A.20  

 Funkční využití ploch – podnikatelské aktivity rušivé (PR) 
 V plochách je zastoupeny převážně vybavenost a služby (výrobního i nevýrobního charakteru), 

které jsou ve vlastnictví  fyzických a právnických osob a jsou založeny na komerční  bázi. Tyto 
plochy, pokud jsou rozptýleně zastoupeny jako minoritní v zónách B,SM se režimem svého chová-
ní a provozu musí přizpůsobit majoritním zónám. Vhodnější je lokalizovat tyto aktivity v takových 
polohách ,ve kterých lze vyloučit negativní vlivy na zóny B,VV,SR,PN.  
Od funkce podnikání nerušivého se budou tyto aktivity lišit zejména vyššími nároky na dopravní 
obsluhu, většími nároky na velikost pozemku, většími odběry  energie a  s větší pravděpodobnosti 
negativního (rušivého)  působení na životní prostředí.  
Od zóny výroby a skladů se liší zejména předpokládanou velikostí(rozlohou), počtem zaměstnanců 
(< 250 zaměstnanců, zpravidla v rozmezí 5 - 50 zaměstnanců ), rozsahem výrobní činnosti, výrob-
ním sortimentem, nároky na dopravní obsluhu, spotřebou surovin k vlastní výrobě,velikosti a 
množstvím vyráběných výrobků nebo polotovarů, zpracováním suroviny pro další výrobce apod. 
Do této skupiny se zařazují i podnikatelské aktivity provozující nebezpečnou živnost(manipulace, 
prodej, zpracování , skladování nebezpečných látek) Podrobněji viz kap.A.20 

V ZÓNA VÝROBY A SKLADŮ 
 Zóna výlučně určená pro výrobu a skladové hospodářství, která svou velikostí a vlivy provozu vy-

žaduje vymezení samostatné zóny s počtem zaměstnanců > 250 (zařazují se zpravidla i areály 
s počtem zaměstnanců >50) a charakterem a rozsahem výrobní činnosti nespadá do zón podnikatel-
ských aktivit. Budou zde lokalizovány výrobní a skladové provozy se specifických charakterem 
výroby, manipulace se surovinami, výrobky, měřítkem objektů, s významnějšími negativními vlivy 
výroby na okolí, které není možno umístit v jiných funkčních plochách. Do zóny se lokalizuje 
zpravidla i technická vybavenost, pokud pro ní není vymezená samostatná zóna.  

 Funkční využití ploch – průmyslová výroba a sklady (PS) 
 zóna s převahou ploch pro výrobu a skladování . Do zóny se zařazuje činnost náročnější na plochy, 

dopravní obsluhu (vyžaduje se kapacitní napojení na silniční síť, zpravidla i zavlečkování, vhodné 
je i napojení na přístaviště apod.). Od zóny PO se bude lišit zejména velikostí areálů, počtem za-
městnanců(>250 zaměstnanců) , druhem výroby a nároky na dopravu a technickou infrastrukturu.  

 Funkční využití ploch – zemědělská a lesní výroba (ZV) 
 plochy s převahou zemědělské malo i velkovýroby alt. i lesní  výroby.Vzdálenost od  obytných zón 

závisí na velikosti pásma hygienické ochrany vycházejícího z počtu ks chovaných hospodářských 
zvířat. V plochách se připouští i podnikání v jiné oblasti než zemědělská výroba (připouští se vyu-
žívání uvolněných objektů i pro nezemědělskou výrobní popř.i skladovou činnost).  
V plochách se zpravidla omezuje,popř. zakazuje lokalizovat bydlení s výjimkou majitele výrobního 
areálu. 

TV ZÓNA TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 
 Zóna k zajištění existence a provozu technické infrastruktury, které jsou součástí urbanizovaného i 

neurbanizovaného území. Slouží pro umístění staveb a zařízení sloužících pro provozování zásobo-
vacích sítí a zneškodňování tekutých i tuhých odpadů, které svým charakterem, významem a nebo 
velikostí vyžadují vyčlenění samostatné funkční plochy.Patří zde čistírny odpadních vod, úpravny 
vody, čerpací stanice , vodojemy, regulační stanice plynu, rozvodny, plochy sloužící údržbě a čisto-
tě obce (technický dvorek, stavební dvorek, separační dvůr, apod.) . Plochy pro menší zařízení 
technického vybavení mohou být jako minoritní i součástí zón s jinou funkcí (B, PO, SM, VV, V, 
SR, DZ, SZU, ZK a ZP) 

DZ ZÓNA DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 
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 zóna dopravních ploch, doprovodných zařízení a objektů  ( doprava silniční, kolejová, letecká, 
kombinovaná - např. plochy mimoúrovňových křižovatek, rozsáhlé mostní objekty, estakády 
,autobusová a vlaková nádraží, terminály kombinované dopravy, přístaviště, letiště,velká parkoviš-
tě, garáže aj. ) pokud nejsou funkčně přiřazeny k jiné zóně  . 

SZU ZÓNA SÍDELNÍ ZELENĚ URBANIZOVANÉ 
 Sestává z ploch zeleně, které se nacházejí v urbanizovaném území. Zóna je zpravidla využívaná 

pro rekreační účely.  
Sestává z ploch : 
parků, samostatných zahrádek a zahrádkářských osad, ochranné zeleně, veřejných pohřebišť, veřej-
né zeleně, vyhrazené zeleně, apod. V zóně mohou být obsaženy i návrhové prvky ÚSES. Součásti 
zóny jsou i související místní a účelové komunikace, pěšiny, popř. i  louky, pastviny, orná půda a 
vodní plochy. V plochách se nacházejí i stavby související se zónou jako  zahrádkářské chaty a 
domky, altánky, na veřejných pohřebištích  smuteční síně, kaple, apod. a výjimečně i stavby tech-
nické vybavenosti (čerpací stanice, trafostanice,vodojemy aj.), pokud není účelné pro ně vymezo-
vat samostatnou funkční zónu. Regulační pravidla jsou benevolentnější k výstavbě nových s funkcí 
zóny souvisejících objektů než v zóně krajinné zeleně,nebo sídelní neurbanizované zeleně.  
Zóna provozně souvisí se současně zastavěným území obce.  

 Funkční využití ploch – veřejná pohřebiště (H) 
 plochy určené k pohřbení lidských ostatků.Součásti ploch jsou i stavby provozně související 

s veřejným pohřebištěm (kaple,církevní stavby, smuteční síně, apod.) 
 Funkční využití ploch – zahrady, zahrádkářské osady v urbanizovaném území (ZA) 
 Plochy na nichž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla 

pro vlastní potřebu, nebo jsou plochy souvisle osázené ovocnými stromy (sadů ) ,nebo ovocnými 
keři. Mohou se vyskytovat samostatně nebo tvořit souvislý celek s obytnými a hospodářskými bu-
dovami. Ve větším seskupení drobných zahrádek vytváří zahrádkářské osady na kterých se realizují 
i stavby zahradních chatek, sklady nářadí apod..     

 Funkční využití ploch – zemědělsky obhospodařovaná půda v urbanizovaném území(ZPU ) 
 Plochy orné půdy, trvalých travních porostů , včetně nezbytných staveb a objektů sloužících země-

dělské malovýrobě (samozásobitelské výrobě),které jsou součástí urbanizovaného území. 
Zahrnuje v sobě  plochy : 
orné půdy, luk a pastvin a ovocné aleje nacházejících se převážně v návaznosti na hospodářské a 
obytné části usedlostí - navazují zpravidla na plochy bydlení v záhumení části nezastavěných po-
zemků.  

 Funkční využití ploch – veřejná zeleň (VZ) 
 plochy porostlé vegetací sloužící k rekreaci a odpočinku na území sídla o rozloze nad 0,5 ha a mi-

nimální šířce 25 m (park historický, městský, lázeňský).Součástí ploch jsou i drobné stavby pro-
vozně související s veřejnou zelení a parky(altány, drobná architektura-mobiliář, fontány, pěšiny, 
dětská hřiště,apod.)  

 Funkční využití ploch –  ostatní rozptýlená zeleň v urbanizovaném území (ZOS)   
 plochy zeleně - vyhrazené soukromé zeleně, veřejnosti nepřístupné(zahrady,navazující plochy resi-

dencí,apod.), plochy porostlé vegetací, která má ochrannou popř.estetickou funkci - zeleň podél 
vodotečí, liniových tras technické a dopravní infrastruktury apod. 
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OZN. 
ZÓNY 

ZÓNY NEURBANIZOVANÉ  

SZN ZÓNA  SÍDELNÍ ZELENĚ NEURBANIZOVANÉ 
sestává z ploch zeleně, které bezprostředně souvisí svou polohou se zastavitelným územím  
(nachází se na obvodu zastavitelného území) .Jsou to plochy využívané zejména pro rekreační 
účely . 
Zahrnují v sobě plochy : 
samostatných zahrádek, zahrad a zahrádkářských osad, ochranné zeleně, lesoparků, apod. V zóně 
jsou zastoupeny i související místní a účelové komunikace, pěšiny, louky, pastviny a vodní plochy. 
Výjimečně se zde zařazují stavby bydlení v rozptylu, menší plochy pro sport a rekreaci (rekreační 
střediska, letní tábory, campy,apod.), stavby technické vybavenosti (čerpací stanice,ČOV aj.) po-
kud není účelné pro ně vymezovat samostatnou funkční zónu. V zóně se připouští přeměna orné 
půdy na zahradu a oplocení soukromých ploch(zahrad). V zóně mohou být obsaženy i návrhové 
prvky ÚSES. Zóna je přechodovým článkem z hlediska tvrdosti regulativů pro umisťování nových 
staveb mezi zónou sídelní zeleně urbanizované a krajinou zelení. 
Funkční využití ploch – zahrady, zahrádkářské osady v neurbanizovaném území (ZA) 
Plochy na nichž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla 
pro vlastní potřebu, nebo jsou plochy souvisle osázené ovocnými stromy nebo ovocnými keři. Mo-
hou se vyskytovat samostatně nebo tvořit souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. 
Ve větším seskupení drobných zahrádek vytváří zahrádkářské osady na kterých se realizují i stavby 
zahradních chatek, skladu nářadí apod..     
Funkční využití ploch  - orná půda 
Plocha na níž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné zeměděl-
ské plodiny, která může být dočasně i zatravněna (víceleté pícniny na orné půdě). V zóně SZN se 
předpokládá zejména maloplošné obhospodařování ( menší plochy v návaznosti na záhumenky) 
převážně pro osobní spotřebu. 
Funkční využití ploch  - louky, pastviny  

 

Plochy porostlé travinami, u nichž je hlavním produktem seno (tráva), nebo je určená k trvalému 
spásání, i když je za účelem zúrodnění občas rozorávána. V zóně SZN se předpokládá zejména 
maloplošné obhospodařování ( menší plochy v návaznosti na záhumenky) převážně pro osobní 
spotřebu. 

ZK ZÓNA KRAJINNÉ ZELENĚ 
 
 

Je určena pro zachování a obnovu krajinných hodnot území. Plochy krajinné zeleně jsou veřejně 
přístupné. Sestávají z ploch kompaktní i rozptýlené zeleně, které se nacházejí mimo urbanizované 
území. Zóna zahrnuje v sobě plochy :  
pozemků určených k plnění funkce lesa, doprovodné zeleně kolem vodotečí, komunikací, ochranné 
zeleně v krajině kolem výrobních areálů a silně zatížených komunikací, apod.  
V zóně mohou být i obsaženy : 
o související silnice a účelové komunikace, pěšiny 
o drobné výměry souvisejících luk, pastvin,  
o vodní plochy  
o plochy skládek, u kterých se počítá s postupným zalesněním po ukončení skládkování 
o výjimečně stavby pro bydlení a rekreaci v rozptylu (hájenky),  
o výjimečně rekreační střediska hromadné rekreace(pokud netvoří samostatnou zónu) 
o výjimečně rodinné domky (samoty) 
o liniová vedení technické infrastruktury 
o stavby technické vybavenosti (čerpací stanice, ČOV aj.),  
o stavby zemědělské výroby (stáje, seníky,apod) a zařízení pro těžbu nerostů. 
pokud není účelné pro ně vymezovat samostatnou funkční zónu. 
Součástí zóny jsou i návrhové prvky ÚSES. Oproti pravidlům využívání zóny SZN má zóna ZK 
přísnější režim pro umísťování nových staveb (více se upřednostňuje ochrana přírody, regulativy 
zpravidla již neumožňují výstavbu nových objektů souvisejících s bydlením a rekreaci. 
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 Funkční využití ploch  - lesy, doprovodná a rozptýlená krajinná zeleň  

 
Plochy s lesními porosty a pozemky určené k plnění funkce lesa. Jsou členěny dle převažující funk-
ce. Forma může být kompaktní (sevřená(ucelené plochy), rozptýlená (malé skupinky vzrostlé zele-
ně), liniová (stromořadí,aleje, pásy zeleně). Ostatní definice dtto obecná definice zóny ZK.   

ZP ZÓNA ZEMĚDĚLSKY OBHOSPODAŘOVANÉ PŮDY 
Plochy orné půdy, trvalých travních porostů a speciálních kultur (sady, chmelnice a jiné pěstební 
plochy), včetně nezbytných staveb a objektů sloužících zemědělské výrobě. 
Zahrnuje v sobě  plochy : 
orné půdy, luk a pastvin, zahrad a sadů (nacházejících se mimo zastavěné a zastavitelné území), 
drobné doprovodné zeleně ,liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou 
stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.),  
V zóně mohou být i obsaženy : 
o související silnice a účelové komunikace, pěšiny 
o vodní plochy  
o plochy skládek, u kterých se počítá s rekultivací na trvale travní porost po ukončení sklád-
kování 
o zemědělské usedlosti  
o výjimečně rodinné a rekreační domky (samoty) 
o liniová vedení technické infrastruktury 
o stavby technické vybavenosti (čerpací stanice, ČOV aj.),  
o stavby zemědělské výroby (stáje, seníky, hnojiště a silážní jámy apod). 
pokud není účelné pro ně vymezovat samostatnou funkční zónu. 
Součástí zóny jsou i návrhové prvky ÚSES. 
Kultury pozemků (louky a orná půda, pokud nejsou vymezeny jako návrhové plochy) vyznačené 
v územním plánu (ve výkresech B.1., B.2. a B.2.1.) jsou pouze informativní  (zákres je pouze ori-
entační) a budou upřesněny až po zpracování pozemkových úprav. 
Funkční využití ploch  - orná půda 
Plocha na níž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné zeměděl-
ské plodiny, která může být dočasně i zatravněna (víceleté pícniny na orné půdě).  
Funkční využití ploch  - louky, pastviny (TTP) 

 

Plochy porostlé travinami, u nichž je hlavním produktem seno (tráva), nebo je určená k trvalému 
spásání, i když je za účelem zúrodnění občas rozorávána. 

 
 Zpřesnění možností prolínání funkcí a možností umísťování různých druhů staveb do jednotlivých 
zón stanovují následující tab. 
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PŘÍPUSTNÉ A NEPŘÍPUSTNÉ PROLÍNÁNÍ FUNKCÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH ZÓN A PLOCH
POŘ. UMÍSTĚNÍ STAVBY     PLOCHA / ZÓNA1

POZNÁMKA FUNKCE PLOCHY/ZÓNY
ČÍS. (POPŘ.REKONSTRUKCE NA:) IV IVČ HB SV VV SR PN PR PS ZV TV DZ SZU SZN ZK ZP IV individuálního bydlení- venkovská

1 rodinný dům-nezast. část pozemku se využívá převážně pro rekreaci ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ větší hustoty obyv./ha,omezena výstavba  hosp.objektů zástavba
2 rodinný dům+větší hosp.stavení(>16m2) pro drobné podnikání ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ pro povolení je rozhodující druh podnikání,druh strojů IVČ individuálního bydlení- venkovská
3 rodinný dům +větší hosp.stav. pro podnikání spojené s chovem zvířat ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ pro povolení je rozhodující počet zvířat druh strojů zástavba-čistá
4 rodinný dům ,jehož součástí je prodejna zboží ♥ ≅ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ pro povolení je rozhodující druh zboží a obrat HB hromadného bydlení
5 rodinný dům,jehož součástí je prodejna spojená s výrobou ≅ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ pro povolení je rozhodující druh podnikání,druh strojů SV smíšené venkovské území
6 rodinný dům,jehož součástí je objekt pro stravování hostů ≅ ≅ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ pivnice,malá restaurace,kavárna,vinárna,bufet, apod. VV veřejné vybavenosti
7 rodinný dům (byt) majitele podniku (PR,PS,PN) ♥ ♥ ⊗ ≅ ≅ ≅ ♥ ≅ ≅ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ bydlení majitele / hotovostní byt-vyjímečné SR sportu a rekreace
8 nízkopodl.zástavba bytových objektů o max.výšce do 4 NP. ≅ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ akceptuje se garážování v 1.NP,alt.1.PP PN pro podnikání - bez rušivých vlivů 
9 činžovní domy vícepodlažní >4NP ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ > 4NP<6NP PR pro podnikání - s rušivými vlivy 

10 polyfunkční domy-bydlení+obchod(služby)>=2NP<4NP ≅ ⊗ ≅ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ min.2.NP, max.4NP PS průmyslové výroby a skladů
11 polyfunkční domy-bydlení+obchod(služby)+výroba >=2NP<4NP ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ min.2.NP,max.4NP,výroba bez škodlivých vlivů na okolí ZV zemědělské a lesní výroby
12 polyfunkční domy-bydlení+obchod+komerční kanceláře >=2NP<4NP ≅ ⊗ ≅ ≅ ≅ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ min.2.NP, max.4NP TV technická vybavenost
13 polyfunkční domy-komerční kanceláře+obchod(služby)>=2NP<4PN ≅ ⊗ ⊗ ≅ ≅ ⊗ ♥ ≅ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ min.2.NP, max.4NP DZ dopravní zařízení
14 polyfunkční domy-komerční kanceláře+výroba >=2NP<4NP ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ♥ ≅ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ min.2.NP,max.4NP,výroba bez škodlivých vlivů na okolí SZU sídelní zeleň urbanizovaná
15 polyfunkční domy-komerční kanceláře+obchod(služby)+výroba >=2NP<4NP ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ♥ ≅ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ min.2.NP,max.4NP,výroba bez škodlivých vlivů na okolí SZN sídelní zeleň neurbanizovaná
16 předškolní zařízení (MŠ,J) ♥ ⊗ ≅ ⊗ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ZK krajinné zeleně
17 základní školy ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ZP zemědělsky obhospodařované půdy
18 učňovské,střední,vysoké a integrované školy ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
19 kulturní zařízení(místního významu) ♥ ≅ ≅ ≅ ♥ ≅ ♥ ⊗ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ klubovny,kina,knihovny,víceúčelové sály pro veřejnost VÝZNAM ZNAČEK
20 kulturní zařízení nadmístního významu ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ♥ ⊗ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ divadla,koncertní síně,výstavní síně,galerie ♥ zástavba je přípustná
21 zdravotní střediska,ordinace lékaře,lékárny ♥ ♥ ♥ ⊗ ♥ ⊗ ♥ ⊗ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ zástavba je nepřípustná
22 nemocnice,polikliniky(nadm.významu),kojenecké ústavy,LDN ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ zástavba je podmíněně přípustná 
23 sociální zařízení-domy s pečovatelskou službou,domovy důchodců ♥ ⊗ ≅ ⊗ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ urbanizované území
24 obchod a nevýrobní služby místního významu ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ♥ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ maloobchod,sběrny,holičství,kadeřnictví,prádelny,čist. neurbanizované území
25 obchod a nevýrobní služby nadmístního významu ≅ ⊗ ⊗ ≅ ≅ ⊗ ♥ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ obchodní domy,spec.služby-kosmet.salóny,apod.
26 tržnice ≅ ⊗ ⊗ ♥ ≅ ⊗ ♥ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
27 stravování nižšího standartu ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ♥ ♥ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ hostince,pivnice,rest.nižších cennových skupin,bufety
28 stravování vyššího standartu ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ snack-bary,vinárny,kavárny,rest.vyšších cen.skupin
29 sportovní zařízení základní -místního významu ♥ ♥ ⊗ ⊗ ♥ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ hřiště,tělocvičny
30 sportovní zařízení  -nadmístního významu ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ kryté bazény,krytá kluziště,atletické stadiony,střelnice
31 ubytování-kapacita do 20 lůžek ≅ ≅ ⊗ ≅ ≅ ≅ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ malé rodinné pensiony,
32 ubytování-kapacita do 50 lůžek ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
33 ubytování-kapacita do 100 lůžek ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
34 ubytování-kapacita -nad 100 lůžek ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
35 vysokoškolské koleje,ubytovny, internáty ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
36 ubytování specifického charakteru ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ autokempy,veř.tábořiště,apod.
37 rekreace každodenní ♥ ♥ ♥ ⊗ ♥ ♥ ♥ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ≅ ⊗ ⊗ dětská hřiště,menší sportovní plochy,parky,apod.
38 rekreace krátkodobá - víkendová-hromadná chatoviště ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ větší seskupení objektů sloužící k rekreaci
39 rekreace krátkodobá - víkendová-samostatně stojící chata,rekr.domek ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ záměr na výstavbu nového objektu,alt.rekonstrukce RD
40 rekreace krátkodobá - výstavba hospodářské budovy v oplocené zahradě ♥ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ chápe se pozemek zahrady ,který není součástí RD
41 nájemné zahrádky-bez jednotlivých zahradních chatek ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ objekt pro nářadí je společný
42 nájemné zahrádky -se zahradními chatkami ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ zahradní chatka do 25m2 zast. plochy
43 policie ,hasiči ♥ ⊗ ⊗ ≅ ≅ ⊗ ≅ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ podmínkou je dobré dopravní napojení na kom.systém
44 zařízení církevní ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ umístění je náročné na kompozici okolní zástavby
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PŘÍPUSTNÉ A NEPŘÍPUSTNÉ PROLÍNÁNÍ FUNKCÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH ZÓN A PLOCH
POŘ. UMÍSTĚNÍ STAVBY     PLOCHA / ZÓNA1

POZNÁMKA FUNKCE PLOCHY/ZÓNY
ČÍS. (POPŘ.REKONSTRUKCE NA:) IV IVČHB SV VV SR PN PR PS ZV TV DZ SZUSZN ZK ZP IV individuálního bydlení- venkovská

45 komerční administrativa,správa,řízení,peněžnictví,pošta ≅ ≅ ≅ ♥ ♥ ⊗ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ úřady,pojišťovny,banky,spořitelny,realitní kanceláře.... zástavba
46 výzkumné ústavy,inovační parky,apod. ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ≅ ≅ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ IVČ individuálního bydlení- venkovská
47 nádraží(autobusové,vlakové) ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ zástavba-čistá
48 kontejnerové překladiště,kombinovaná přeprava nákladů ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ HB hromadného bydlení
49 odstavná stání na terénu, krytá stání (garáže) * ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ♥ ♥ ♥ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ slouží k dlouhodobému odstavování vozidel SV smíšené venkovské území
50 parkovací stání na terénu, krytá stání (parkovací garáže)** ≅ ≅ ♥ ♥ ≅ ≅ ♥ ♥ ♥ ♥ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ slouží ke krátkodobému odstavování vozidel VV veřejné vybavenosti
51 odstavné plochy na terénu, garáže pro nákladní automobily,přívěsy,autobusy, ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ♥ ♥ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ SR sportu a rekreace
52 čerpací stanice pohonných hmot, myčky aut ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ♥ ♥ ♥ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ PN pro podnikání - bez rušivých vlivů 
53 pneuservis ≅ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ≅ ♥ ♥ ♥ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ PR pro podnikání - s rušivými vlivy 
54 autobazar ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ≅ ♥ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ prodej pouze osobních aut a přívěsů za os.auta PS průmyslové výroby a skladů
55 služby nevýrobní-bez negatívních vlivů na blízké okolí ♥ ≅ ≅ ♥ ⊗ ⊗ ♥ ♥ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ zak.krejčovství,opr.obuvi,elektrospotřebičů,apod. ZV zemědělské a lesní výroby
56 služby výrobní a opravárenské-s negatívními vlivy na blízké okolí ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ autoopravny,zámečnictví,lakýrnictví,truhlářství,apod. TV technická vybavenost
57 střediska stavební údržby ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ soustř.stavebních řemesel,prodej stavebnin,doprava DZ dopravní zařízení
58 rodinné farmy-s převahou rostlinné výroby *** ≅ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ≅ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ SZU sídelní zeleň urbanizovaná
59 rodinné farmy-s převahou živočišné výroby *** ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ umístění je vázáno výpočtem ochranného pásma SZN sídelní zeleň neurbanizovaná
60 střediska zemědělské výroby,skladování a služeb*** ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ větší koncentrace hosp.zvířat,rozsáhlejší mechanizace ZK krajinné zeleně
61 střediska lesní výroby ,skladování a služeb ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ZP zemědělsky obhospodařované půdy
62 podniky pro zpracování dřevní hmoty ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ≅ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ pily,dřevovýroba,
63 průmyslová výroba obtěžující okolí ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ těžká stroj.výroba,energet.průmysl,chem.prům.,stav. VÝZNAM ZNAČEK
64 jatka,sladovny ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ≅ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ zástavba je přípustná
65 kafilérie ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ zástavba je nepřípustná
66 průmyslová výroba neobtěžující okolí ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ spotř.průmysl,stroj.lehká výroba,potrav.prům.,údržba ≅ zástavba je podmíněně přípustná 
67 velkoobchodní sklady,sklady ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ♥ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ rozhodující je velikost a nároky na dopr.obsluhu urbanizované území
68 technická vybavenost ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ♥ ♥ ♥ ♥ ≅ ≅ ≅ ≅ ≅ kotelny,vodojemy,ČOV,reg.stanice,čerpací stanice,aj. neurbanizované území
69 spalovny TKO ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
70 sběrny separovaného odpadu-bez velkoobjemového odpadu ≅ ⊗ ⊗ ⊗ ≅ ⊗ ≅ ♥ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ bez kovo a nebezpečných odpadů
71 sběrny neseparovaného a kusového odpadu ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ♥ ♥ ♥ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

Poznámky a vysvětlivky :
*  - Odstavná stání pro odstavování vozidel na dobu delší jak dvě hodiny (dlouhodobá stání).Slouží bydlícím obyvatelům
**- Parkovací stání pro krátkodobé odstavování vozidel na dobu zpravidla kratší jak 2 hod.Slouží hlavně návštěvníkům
***- Podmínkou pro lokalizaci v zóně ZK,SZN a ZP je schválení změny územního plánu s předmětnou lokalitou 
1 - využití ploch v CHKOJ upravuje tab."Přípustnost jednotlivých aktivit v zónách CHKO Jeseníky"  (str. 40 )
Základní jednotkou pro stanovení pravidel akceptace prolínání jednotlivých funkcí je plocha, jejíž funkce je specifikována barvou ve výkrese B.1.Komplexní urbanistický návrh.
Velikost plochy může být totožná s vymezením zóny.

Tabulku lze využít jako pomůcku při rozhodování o svolení ke stavbě popř.rekonstrukce stávajícího objektu v předem známé lokalitě ,jejíž majoritní funkci stanovuje územní plán.

Při rozhodování má dominující postavení stanovená funkce zóny jejíž součástí je plocha, a vlastní funkce plochy. Charakteristiky zón a funkčních ploch specifikuje kapitola A.7.1.textové části ÚP.

Při rozhodování je nutné se informovat ,zda není na předmětnou lokalitu zpracován regulační plán s podrobnějšími regulativy.

Pokud se vyskytne potřeba vložit funkci zde neuvedenou, využije se v přiměřeném rozsahu nejbliže vhodná funkce obsažená v této tabulce a na tento záměr bude nahlíženo ve všech zónách 
vždy jako na podmíněně přípustnou funkci 
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Vysvětlivky k tabulkám:  
Zdůvodnění vložení této tabulky: 
Není možné stanovit univerzální pravidla pro jakoukoliv lokalitu v řešeném území. Žádná vymezená 

zóna není a ani nebude čistě monofunkční (sterilní) po celou dobu své životnosti. Užívání jednotlivých ob-
jektů přináší sebou změny v názorech na využití domu, nárocích na plochy, vybavení  objektu (pozemku), 
změnách ve finanční situaci investora, touhách po seberealizaci , touhách si uchovat kvalitní bydlení i tou-
hách  zajistit si zdroj příjmu pomocí vlastní šikovnosti a podnikatelské aktivity. Málokomu se chce investo-
vat do jiného pozemku, který by byl sice z hlediska územního plánování vhodnější, ale je více vzdálen a 
zejména je dražší. Nejvhodnější se ukazuje vždy maximální využití svého pozemku ,nejlépe u svého obydlí. 
Dochází tak k situacím, který žádný územní plán není schopen podchytit a vyřešit. Tyto situace přináší až 
vlastní užívání ploch v časové řadě. Žádný zpracovatel územního plánu není schopen předvídat kdo, kdy a 
zejména kde bude chtít něco v území změnit, vložit, odstranit.  

Smyslem územního plánu je stanovit základní pravidla „hry“ v území (vymezit mantinely). To před-
stavuje vymezení jednotlivých funkčních ploch ,které mají svá stanovená pravidla využití (viz. výkres B.1. a 
B.2. a příslušné legendy a kapitola A.9.a 10. textové části). 

Vzhledem k tomu, že na každou plochu např.  bydlení v rodinných domech nelze stanovit stejné re-
gulativy omezující její využití (jiné podmínky pro využití a změny jsou v centru obce kde je zástavba „hust-
ší“ a na okraji, kde je bydlení řidší a zde se také snese přijatelněji vložení jiné doplňkové funkce). Proto jsou 
v územním plánu vymezeny tzv. zóny, které pomáhají diferencovat tyto drobné odlišnosti v území z hlediska 
polohy a významu lokality v rámci obce (odlišnosti ploch v rámci vymezených zón budou spočívat např. ve 
velmi rozdílnému zatížení ploch limity, ochranou kulturních a přírodních hodnot apod.). 

Tabulky „Přípustné a nepřípustné prolínání funkcí v rámci vymezených zón a ploch“  nutno chápat 
jako pomůcku při rozhodování o tom, zda-li lze či nelze povolit následné (po schválení územního plánu. ) 
vložení nové menšinové funkce do vymezené plochy, popř. zda-li lze změnit funkční využití stávajícího ob-
jektu, aniž by došlo k narušení využití a hlavního poslání plochy (zóny) . Majoritní funkce plochy vymezené 
v územním plánu stále zůstává zachována  a platná!!!    

U zón se předpokládá, že stanovená funkce převažuje (je majoritní, většinová, řídící). Funkce ostatní 
v ní obsažené jsou pouze doplňkové a jsou zastoupeny v malém rozsahu. Proto jsou stanoveny regulativy, 
jejichž smyslem je zabezpečení podmínek pro to, aby funkce, která je v menšině neovlivňovala negativně 
funkci většinovou jejíž je součástí. Shoda o tom, jak budou vymezeny majoritní funkční plochy a zóny je 
tedy zásadním počinem v území. 

  
(Příklady využití tabulky : např. v zóně bydlení v ploše individuální rodinné zástavby je záměr na re-

konstrukci stávajícího rodinného domu s velkým hospodářským stavením  na podnikání nerušivého charakte-
ru - např. půjčovna domácích elektrospotřebičů  a nářadí. Dle tabulky - řádku 55 a sloupce IV lze o změně 
uvažovat. Realizace záměru je reálná, lze ji povolit, přesto záměr bude nutné přímo v terénu místním šetře-
ním posoudit, zda-li vyhoví podmínkám parcely (velikosti plochy k zabezpečení požadovaných odstupů objek-
tů od sousedních staveb) a zda vyhoví ostatním požadavkům stanoveným platnými právními předpisy upravu-
jícími obecné technické požadavky na výstavbu (to je ostatně nutno provést vždy u každého záměru na změnu 
funkce v ploše).  

Jiná situace nastane, pokud bude chtít v ploše individuální venkovské zástavby na ploše stávajícího 
rodinného domu a zahrady vybudovat majitel opravnu aut. Zde již dle tabulky řádku 56  a sloupce IV toto 
není možné automaticky povolit. Záměr se bude muset individuálně posoudit (vložení nové funkce je zde 
podmíněně přípustné). Je rozdíl při posuzování změny funkce  zdali někdo opraví za týden jedno auto ve své 
garáží a bere to jako koníčka, nebo si z toho někdo udělá živnost a provozuje opravy vozidel ve „velkém“. 
Tato živnost může být v lokalitě, kde jsou velmi blízkosti rodinné domy problémem.   

Třetím příkladem může být záměr na výstavbu větších zpevněných odstavných ploch pro nákladní au-
ta a zemní stroje na ploše navazující na RD majitele nacházející se v zástavbě s rodinnými domy (plocha je 
začleněna mezi plochy individuální výstavby RD). Zde již záměr dle řádku 51 a sloupce IV nelze povolit.)    

Výše uvedené příklady platí, pokud v podrobné tabulce k jednotlivým zónám není stanoveno jinak 
(tab. vložené v kap. A.7.3.). Tyto tabulky regulativů jednotlivých zón mají za úkol uvést místní odchylky 
mezi lokalitami a zónami.  

Jiná situace nastává , pokud  se ve stávající zóně při schvalování územního plánu již vyskytuje men-
šinová funkce jiného funkčního využití ,která je v rozporu s převládající funkcí zóny a negativně ji ovlivňuje. 
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Tato rušivá funkce bude ve svém rozvoji a další existenci již záměrně omezována (chápe se, že nebude povo-
leno její zhodnocení  a zejména další rozvoj). Bude vyvíjen tlak na postupnou změnu funkce, nebo její pře-
místění do vhodnějších poloh v území (příklad: je vymezena zóna bydlení a v ní se nachází rodinný dům, 
který je využíván na podnikání rušivého charakteru, které obtěžuje okolní plochy bydlení. Zóna bydlení ob-
sahuje i tuto plochu. Z toho vyplývá, že  pokud se bude chtít investor v rámci své plochy stavebně rozvíjet 
nebude mu to povoleno. Pokud investor vykoupí sousední pozemek za účelem rozvoje podnikání rušivého 
charakteru, nebude mu to taktéž povoleno, protože to je v rozporu s uvedenými regulativy. Vlastní kontrola 
chování podnikatele, zda-li překračuje předpisy týkající se ochrany zdraví a prostředí a znehodnocuje okolní 
plochy bydlení  je již předmětem jiných opatření v území.  

Obdobný ,ale obrácený případ pak nastane, pokud již jde o územně velkou plochu ve které jsou sou-
středěny podnikatelské aktivity a uvnitř plochy se nachází na velké parcele rodinný dům. Je zde vymezena 
zóna podnikání (rušivého popř. nerušivého charakteru). Zde již nebude povoleno zvýšení počtu bytů pomocí 
nástavby a přístavby stávajícího domu, nebo výstavbou nového rodinného domu a toto bydlení zde bude 
zvolna doznívat (do doby než objekt vykoupí pro rozšíření podnikání jiný podnikatel a takto získané pro-
středky umožní bydlícímu přesunout své bydlení do vhodnější lokality ( s bytovými domy,nebo rodinnými 
domy). Fungování obou funkcí vedle sebe územní plán časově neomezuje. Předpokládá se ,že tržní mecha-
nismy mohou vyřešení této problémové části území výrazně urychlit.  

Je nutné respektovat pravidlo, že pokud by nárokovaná změna menšinové funkce, která je součástí 
vymezené plochy (zóny), byla již takového rozsahu, že zásadním způsobem ovlivní schválené funkční využi-
tí plochy (zóny) může být změna funkce povolena až na základě schválené změny územního plánu. 

 
Vysvětlení pojmů přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné povolení vložení nové funkce, 

popř. změna stávající menšinové funkce: 
o Přípustné vložení nové funkce ( stavby)  - v tab. označeno „♥“  znamená realizovatelné (po-

volitelné) bez jmenovitého omezení (akceptace platných právních předpisů nutno považovat za 
samozřejmost) 

o Podmíněně přípustné vložení funkce (stavby) - v tab. označeno  „≅" znamená, že funkci 
(stavbu) lze podmíněně umístit.   Rozhodnutí ovšem musí předcházet pečlivé individuální po-
souzení povolujícím orgánem (orgánem územního řízení) a shledání,  že v konkrétní situaci 
jsou splněny pro takové případy deklarované podmínky (v tabulkách k příslušné zóně vložené 
v kap. A.7.3.). Individuálním posouzením se chápe prověření (bez nároku na nutnost provede-
ní,ale jako doporučení) : 

⇒  návazností na bezprostřední okolí obhlídkou konkrétní lokality a upřesnění územních 
podmínek na základě podrobné dokumentace , nebo URBANISTICKÉ  studie (nejlépe ve 
variantách), kterou předkládá investor záměru. Prověřují se zejména : 
⇒ nové nároky záměru na veřejnou dopravní infrastrukturu (splnění požadavků na napo-

jení lokality na kapacitní komunikaci při zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního 
provoz, zajištění parkování vozidel , velikosti manipulačních ploch,apod.) 

⇒ zda lze zabezpečit dostatečné odstupy záměru od ploch a objektů bydlení 
⇒ zda lze lokalitu napojit na technickou infrastrukturu,  
⇒ zda jsou splnitelná ostatní ustanovení platných právních předpisů o obecných technic-

kých požadavcích na výstavbu 
⇒ zda nedojde ke snížení architektonických a urbanistických hodnot v území; 
⇒ zda nedojde ke zhoršení stávajících poměrů a nebude životní prostředí obtěžováno 

provozem nad přípustnou míru . Bude akceptována ochrana veřejných zájmů, zejména 
ochrany zdraví a životního prostředí, požární ochrana, soulad přírodních, civilizačních 
a kulturních hodnot v území a ochrana práv a oprávněných zájmů fyzických a právnic-
kých osob; 

⇒ zda-li je racionálně využíváno zastavěné území zóny 
o Nepřípustné vložení funkce (stavby) - v tab. označeno „U“, znamená nerealizovatelné (ne-

povolitelné) za žádných podmínek (po dobu platnosti takto pojaté závazné části schválené 
územně plánovací dokumentace). Změnit tento regulativ lze pouze změnou územního plánu. 

Umisťování staveb a způsob využití území uvedené jako výjimečně přípustné jsou řízeny regulační-
mi podmínkami a musí být posuzovány orgánem územního plánování v jednotlivých případech zda vkládána 
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funkce (= druh výroby, prováděné služby ) je přiměřená lokalitě do které je nová funkce vkládána. Zde se 
chápe velikost lokality ve vztahu k rozsahu výroby, prováděné služby, množství výrobků ,které se v lokalitě 
budou vyrábět, množství suroviny, která se spotřebuje, množství vozidel ,které do lokality budou dojíždět a 
dovážet zboží, nebo zde budou pouze parkovat apod. Při rozhodnutí bude nutné zohlednit možné vlivy na 
životní prostředí, ochrana urbanisticko architektonických hodnot území a také zda-li se v dostupném okolním 
území nenabízí vhodnější alternativní řešení. 

Při rozhodování je nutné se informovat , zda není na předmětnou lokalitu zpracován regulační 
plán s podrobnějšími regulativy. 

 
Možnosti nových stavebních aktivit v jednotlivých zónách CHKO Jeseníky(pramen - PLÁN  PÉČE 
O CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLAST JESENÍKY,NÁVRHOVÁ ČÁST na období 2003 – 2013) 
 

Přípustnost jednotlivých 
aktivit v zónách CHKOJ Stavební aktivity,změny funkčního využití 
I II III IV 

Rodinné domy   M A 
Tří a vícepodlažní bytové domy    AM 
Stavební úpravy stávajících objektů M M A A 
Přístavby a nástavby   M AM 
Převody RD na rekreační, převody rekreačních domků na RD   M A 
Garáže samostatně stojící    M 
Garáže – doplněk k bydlení   M A 
Hospodářské objekty – doplňkové stavby k bydlení   M A 
Samostatně stojící hospodářské objekty    M M 
Nákupní střediska, velkoobchody, obchodní domy    M 
Drobný prodej + kiosky   M A 
Ubytovací zařízení s kapacitou do 10-ti lůžek   M A 
Ubytovací zařízení s kapacitou nad 10 lůžek   M M 
Kempy, tábořiště, veřejné stanové tábory a letní dětská rekreace   M M 
Zemědělské stavby + sklady   M M 
Rozsáhlé tovární objekty a komplexy (stavby pro velkovýrobu)     
Stavby pro výrobu (střední a drobné provozy, pily)   M AM 
Zahrádkářské chaty, zahrádkářské kolonie     
Rekreační objekty k individuální rekreaci   M AM 
Přestavby mobilních buněk a vagónů na rekreační objekty     
Drobná myslivecká a rybářská zařízení  M M M M 
Lovecké chaty     
Sportovní zařízení (hřiště, kurty, bazény, minigolf), jízdárny a stáje   M AM 
Golfové hřiště    M 
Lyžařské vleky  M M M 
Lanovky   M M 
Bobové dráhy (letní + zimní)   M M 
Zimní běžecké tratě  M M M 
Sjezdové tratě  M M M 
Stezky pro kola, stezky pro pěší  M M M 
Silnice   AM M 
Přístupové komunikace   AM M 
Lesní cesty  M M M 
Sítě technického vybavení (liniové stavby, rozvody inženýrských sítí)  M M A 
Vodárny, vodojemy  M M A 
ČOV M M M A 
Čerpací stanice pohonných hmot    AM 
Větrné elektrárny, přečerpávací vodní elektrárny     
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Malé vodní elektrárny    M 
Základnové stanice RDTF sítě   M AM 
Bažantnice a obory     

 
Legenda:   A (ano)    přípustná stavební aktivita 

AM  přípustná stavební aktivita, vyžadující posouzení  
 správou  CHKOJ 

  M (možná případně)   o přípustnosti stavební aktivity rozhoduje   
      posouzení správou CHKOJ  

 bez označení    s uvedenou aktivitou se v dané zóně neuvažuje 
 

A.7.2. Zásady funkčního využití jednotlivých zón řešeného území 
 

URBANIZOVANÉ  ÚZEMÍ 
 (zde jsou specifikovány zásady-regulativy jejichž platnost je stanovena pro celé urbanizované úze-
mí. Odlišnosti v dílčích částech - zónách jsou stanoveny v kap. A.7.3.  

 
1. vymezení urbanizovaného území a jednotlivých zón urbanizovaného území je patrné z  výkresu 

B.2.1.Zónace území. 
2. vymezení území dle jejich funkcí je stanoveno ve  výkrese B.1. Hlavní výkres, návrh dopravy,   1 : 2 

000 a B.2.Hlavní výkres,návrh dopravy   1 : 5 000  
3. přípustné využití vymezených zón, možnost prolínání jednotlivých funkcí v zónách stanovuje tabulka 

PŘÍPUSTNÉ A NEPŘÍPUSTNÉ PROLÍNÁNÍ FUNKCÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH ZÓN A PLOCH 
(je součástí kap. A.7.1.), pokud v tab. PŘEHLED REGULATIVŮ STANOVENÝCH PRO 
JEDNOTLIVÉ ZÓNY (jsou součástí kap. A.7.3.) stanovujících podrobnější regulativy není stanoveno 
jinak 

4. v zónách urbanizovaného území nutno respektovat : 
a) hranice obce 
b) hranice vymezující jednotlivé funkční plochy vymezené ve výkrese B.1. a B.2. a jejich přípustné 

funkční využití, pokud v tab.v kap. A.7.1 a A.7.3. není stanoveno jinak 
c) trasy nadřazené technické infrastruktury a dopravní sítě  
d) návrhy na doplnění,popř.úpravy silniční a komunikační sítě a sítě účelových cest tak, jak jsou vy-

mezeny ve výkresech B.1. a B.2. 
e) rozhledové trojúhelníky, v nichž nesmí být umisťovány  překážky bránící rozhledu pro řidiče vozi-

del (týká se objektů i vegetace) 
f) základní principy obsluhy funkčních ploch technickou infrastrukturou tak, jak jsou vymezeny  v 

hlavních výkresech B.3.1., B.3.2. a B.4.. 
g) limity využití území, prvky vymezené schválenou závaznou části ÚP VÚC Jeseníky ve znění změ-

ny č.1 a ostatní ochranná pásma specifikované v kap. A. 8. 
h) návrh ochranných pásem pohřebišť, jejichž velikost nutno považovat za minimální. Tato pásma 

vymezují území, která budou dotčena ochranou veřejného pohřebiště vyplývající z právních předpi-
sů. V takto vymezených územích se do doby zřízení ochranného pásma a stanovení podrobných 
podmínek  příslušným stavebním úřadem nesmí povolovat nové stavby. Připouští se provádění 
údržby stávajících objektů a výstavba doplňkových staveb k stavbě hlavní 

5. v urbanizovaném území se připouští : 
a) ve vymezených funkčních plochách realizovat přístupové a příjezdové komunikace, odstavné a pro-

vozní plochy pro přímou obsluhu funkční plochy (zejména chodníky, místní a účelové komunikace, 
parkoviště, obratiště, manipulační plochy - v kapacitě potřebné pro provoz zařízení, určené dle pří-
slušných norem, pokud jejich negativní vlivy nepřesahují míru přípustnou pro základní funkci plo-
chy) , které svým významem a velikostí není účelné vymezit samostatnou dopravní  plochou 

b) ve vymezených funkčních plochách realizovat liniové stavby technické infrastruktury (inženýrské 
sítě jako vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody, telekomunikační kabely) v rozsahu ne-
zbytném pro zajištění funkce plochy. 
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c) ve vymezených funkčních plochách realizovat stavby technické infrastruktury pro přímou obsluhu 
plochy (zejména trafostanice, regulační stanice, výměníkové stanice, malé čistírny odpadních vod, 
přečerpávací stanice, vodojemy, lokální prostory pro sběr komunálního odpadu) pro které svým vý-
znamem a velikostí není účelné vymezit samostatnou  funkční plochou technické infrastruktury a 
které svou funkcí a polohou nenaruší základní koncepci obsluhy technickou a dopravní infrastruktu-
rou stanovenou ve výkresech B.3.1.,B.3.2. a B.4. 

d) realizace přípustných činností uvedených pod body 5a)-c) nesmí svými vlivy zhoršit užívání a pro-
středí funkčních ploch pro něž jsou povoleny a ploch sousedních 

e) provedení přeložek liniových vedení inženýrských sítí v rámci vymezených návrhových ploch do 
vhodnější polohy, za podmínek stanovených správcem inženýrské sítě a za podmínky, že nebude 
narušena celková koncepce obsluhy území technickou infrastrukturou znázorněna ve výkresech 
B.3.1.,B.3.2. a B.4. 

f) zatrubnění vodotečí pouze v nezbytně nutném rozsahu (mostky pro pěšiny, komunikace, silnice, 
vjezdy na pozemky apod.) 

6. v urbanizovaném území se nepřipouští : 
a) nová výstavba, pokud její funkce a využití nebude v souladu s funkční regulací stanovenou 

v kap.A.6 a A.7. Přípustnost umísťování objektů s jinou funkcí stanovuje tab.prolínání funkcí v 
kap.A.7. 

b) zasahování negativních vlivů z podnikatelské činnosti do ploch bydlení 
c) povolovat nové stavby do ploch vymezených pro realizaci ÚSES. Výjimku lze učinit pro stavby 

oplocení, liniová vedení inženýrských sítí, komunikace a stavby související s údržbou vodních toků 
a protipovodňovými opatřeními, pokud jsou v souladu s územním plánem.  

d) v zónách CHKOJ (obecně): 
• povolování staveb , pokud stavba zasahuje do prvku nadregionálního a regionálního ÚSES 
• umístění přečerpávacích vodních elektráren, rozsáhlých továrních komplexů a objektů, nových 

zahrádkářských osad a zahrádkářských chat, samostatně stojících garáží 
• výstavba nových MVE. Výjimečně se připouští realizace MVE pouze ve IV. zóně(na stávají-

cích jezových objektech), po projednání se Správou CHKO Jeseníky 
• výstavba nových větrných elektráren 
• umístění více stožárů různých operátorů na jedné lokalitě (vyjma střech domů v zástavbě vět-

ších měst)  
v jednotlivých zónách CHKOJ : 
Ø 3. zóna  

I. umísťování nových staveb mimo současně zastavěné území obce s výjimkou : 
− staveb  hospodářských objektů (usedlostí, farem, seníků), a to pouze v souvislosti 

s vlastnictvím a obhospodařováním zemědělských pozemků velké rozlohy.  
− účelových staveb a zařízení pro lesní výrobu, 
− veřejně prospěšných staveb (telekomunikačních, vodohospodářských, energetických 

apod.)  
po předchozím posouzení správou CHKOJ  

7. ve 3.zóně CHKOJ : 
I. připouští se povolení, po předchozím odsouhlasení záměru správou CHKOJ, umístění no-

vých staveb rodinných domů, rodinných domů s ubytováním, objektů pro individuální re-
kreaci nebo i objektů s provozem zaniklých tradičních řemesel pouze v prolukách zastavě-
ného území, nebo na zborech (avšak bez zvětšování obrysů současně zastavěného území). 

II. lze základnové stanice povolit na základě předchozího souhlasu Správy CHKOJ. Elektrické 
přípojky a přístupové komunikace musí využívat stávající rozvody a komunikace v krajině. 

III. připouští se rozvoj aktivit cestovního ruchu, které jsou příznivé ve vztahu k přírodnímu 
prostředí např. pěší turistika, cykloturistika, hippoturistika, agroturistika, zimní lyžařská tu-
ristika apod.,  

8. Při úpravách koryt v zastavěném území obce nacházející se v CHKOJ musí být akceptovány tyto poža-
davky : 
- pokud budou obnovovány a rekonstruovány stupně a prahy toku,musí být zajištěna možnost migrace 

živočichů (příčné objekty v korytě musí být migračně prostupné)  
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- obnovit morfologickou diverzitu dna  a částečně i břehů koryta odpovídající horskému toku 
- doplnit nezbytné dřeviny podél toků  

9. Při úpravách úseků toků procházejících rozptýleně zastavěným územím (v CHKOJ) se připouští pouze 
alternativní přírodě blízké úpravy včetně provádění kompenzačních opatření - náhradní výsadby odpo-
vídající druhové skladby, a to stromy i keře.  

10. Zatrubňovat vodoteče se připouští pouze v nezbytně nutném rozsahu (mostky pro pěšiny,komunikace, 
silnice, tratě ČD, vjezdy na pozemky apod.) 

11. Stavby umísťované ve stanoveném záplavovém území : 
a) lze povolit po splnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem 
b) po projednání se správcem povodí, tj. Povodí Odry, s.p. Stavba musí být posouzena z hlediska 

ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné 
ohrožení stavby povodní. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit 
odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě 
znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit od-
tokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q100 

12. V aktivní zóně záplavového území  
a) se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 

tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak 
souvisejí s vodním tokem, nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění 
odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infra-
struktury 

b) je zakázáno: 
• těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy 

zhoršující odtok povrchových vod 
• skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 
• zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 
• zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení 

13. ve vnějším území lázeňského místa nelze bez souhlasu ministerstva zdravotnictví: 
a) vydat územní rozhodnutí o umístění stavby, územní rozhodnutí o využití území, stavební povolení, 

rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a rozhodnutí o odstranění stavby pro: 
• stavby, které nemají charakter rodinných domů, staveb pro shromažďování většího počtu osob, 

staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb škol, předškolních, školských a tělový-
chovných zařízení, staveb a zařízení pro informace, reklamu a propagaci, jednoduchých a 
drobných staveb a které nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu, a liniových 
staveb, které nezasahují do hloubky více než 1,5 metru pod úroveň terénu; souhlas se též nepo-
žaduje ke stavebním úpravám, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 
stavby, 

• stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti, 
b) vydat rozhodnutí o povolení terénních úprav, 
c) povolit hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, pokud je spojena se zá-

sahem do pozemku, 
14. funkční využití ploch ve kterých lze předpokládat pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orienta-

ce musí splňovat požadavky vyplývající z platných právních předpisů které upravují užívání staveb a ve-
řejných prostranství osobami s omezenou schopností pohybu a orientace(včetně vyhrazení odpovídající-
ho počtu odstavných stání na parkovištích) 

15. v plochách vyhrazených veřejné vybavenosti , podnikání a průmyslové výroby a skladů zabezpečit od-
stavná stání pro osobní automobily v počtu odpovídajícímu kapacitě zařízení.  

16. rušivé podnikatelské aktivity, které jsou součástí zóny bydlení, se musí podřídit celkovému režimu zóny 
a nesmí svou činností ovlivňovat prostředí zóny nad míru povolenou platnými právními předpi-
sy(hluk,prašnost, pachy,emise škodlivých látek, otřesy apod.) 

17. stavby pro  chov hospodářského zvířectva situované v plochách bydlení u RD nesmí zhoršovat životní 
prostředí sousedních parcel s funkcí vyhrazenou bydlení.  V případě pochybností o negativních vlivech 
chovu hospodářských zvířat na okolí bude předložen majitelem stavby výpočet pásma vymezující 
max.dosah negativních vlivů na okolí dle platných právních předpisů. 
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18. před každou novou výstavbou objektů s pobytem osob se doporučuje provést podrobný radonový prů-
zkum. 

19. realizace navržených ploch se podmiňuje zajištěním  příjezdových komunikací a obsluhou technickou 
infrastrukturou (pitná voda, el.energie, spoje - v rozsahu potřeb provozované funkce). 

20. zabezpečit odstavná stání na vlastním pozemku určeném k podnikání pro osobní automobily v počtu 
odpovídajícímu kapacitě zařízení 

21. v plochách určených k podnikání musí provedení přístupových cest  včetně nástupních ploch odpovídat 
požadavkům platných právních předpisů pro požární bezpečnost staveb. Alespoň jeden vjezd(výjezd) na 
odstavné a parkovací plochy musí splňovat požadavky požární bezpečnosti svou velikostí průjezdného 
otvoru 

22. zajistit trvalý příjezd ke stavbám technického vybavení (jako např.  distribuční trafostanici, čerpací sta-
nici , regulační stanice, vodojemu, regulační stanici, apod.) příjezdovou komunikaci o min.š.3 m  a 
únosnosti odpovídající obsluhujícím vozidlům 

23. ve výjimečných případech, kdy nebude možné novou výstavbu lokalizovat v jiné lokalitě, lze snížit po 
splnění podmínek stanovených orgánem státní správy lesů, velikost ochranného pásma z 50m (viz 
kap.A.8.) na min. 30m  od okraje lesních pozemků (tento požadavek se nevztahuje liniové stavby 
s výjimkou vzdušného vedení NN,VN ). Tuto výjimku lze uplatnit až po provedení průkazu, že jiné 
vhodnější řešení neexistuje, nebo je pro obec neekonomické. 

24. pro návrhové plochy ozn.č. 1,4-9,11,12,14,-16 se doporučuje vypracovat zastavovací studie.   
 
 NEURBANIZOVANÉ ÚZEMÍ 
(zde jsou specifikovány zásady-regulativy jejichž platnost je stanovena pro celé neurbanizované území. Od-
lišnosti v dílčích částech - zónách jsou stanoveny v kap. A.7.3.  
1. vymezení neurbanizovaného území a jednotlivých zón neurbanizovaného území je zobrazeno ve výkre-

su B.2.1.Zónace území. 
2. vymezení území dle jejich funkcí je stanoveno ve  výkrese B.1. Hlavní výkres, návrh dopravy, 1 : 2 000 

a B.2. Hlavní výkres, návrh dopravy 1 : 5 000  
3. přípustné využití vymezených zón, možnost prolínání jednotlivých funkcí v zónách stanovuje tabulka 

PŘÍPUSTNÉ A NEPŘÍPUSTNÉ PROLÍNÁNÍ FUNKCÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH ZÓN A PLOCH 
(je součástí kap. A.7.1.), pokud v tab. PŘEHLED REGULATIVŮ STANOVENÝCH PRO 
JEDNOTLIVÉ ZÓNY (jsou součástí kap. A.7.3.) stanovujících podrobnější regulativy není stanoveno 
jinak 

4. v neurbanizovaném území nutno respektovat : 
a) hranice obce 
b) hranice vymezující jednotlivé funkční plochy vymezené ve výkrese B.1. a B.2. a jejich přípustné 

funkční využití, pokud v tab.v kap. A.7.3 není stanoveno jinak 
c) trasy nadřazené technické infrastruktury a dopravní sítě  
d) návrhy na doplnění, popř. úpravy silniční a komunikační sítě a sítě účelových cest tak, jak jsou vy-

mezeny ve výkresech B.1. a B.2. 
e) limity využití území, prvky vymezené schválenou závaznou části ÚP VÚC Jeseníky ve znění změ-

ny č.1 a ostatní ochranná pásma specifikované v kap. A. 8. 
f) stávající rozptýlenou krajinnou zeleň jako jeden z předpokladů ekologické stability území. Zeleň se 

snažit v maximálně možné míře zachovat, chránit a dle stanoveného funkčního využití ploch i rozši-
řovat. 

g) stávající a navrhované skladebné části  nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES a zajistit 
ochranu jejich ekostabilizační funkce. 

h) přechodně chráněné plochy - Mlynářská louka , Holendry, U kapličky 
i) návrh přechodně chráněné plochy Bačův les 
j) významný krajinný prvek - lokalita Žlebník (lokalita přesličky obrovské) 
k) pramenní vývěry podchycené pomníčky na jižních a jihozápadních svazích  Studničního vrchu 
l) geologickou lokalitu - Čertovy kameny  
m) staré důlní dílo- středověký důl na zlato v lokalitě Zlatý Chlum 
n) ostatní ložiska a prognózní zdroje: 

• prognózní plochu ostatní -Zlatý Chlum- Česká Ves(Zlatonosná ruda) 
• evidované ložisko nebilancované Česká Ves - Špičák(grafit) 
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5. v neurbanizovaném území se připouští : 
a) realizovat dopravní stavby (silnice, místní komunikace, účelové komunikace, cyklistické stezky, 

chodníky včetně souvisejících staveb nezbytných k zajištění jejich provozu jako např. mosty, most-
ky, propustky, opěrné zdi, manipulační plochy, obratiště, apod.) , které budou v souladu se základní 
koncepci dopravní obsluhy území  stanovenou ve výkresech B.1. a B.2. 

b) realizovat stavby technické infrastruktury (liniová vedení a stavby ostatních zařízení nezbytných 
k zajištění provozu liniových vedení jako trafostanice, regulační stanice,  čistírny odpadních vod, 
přečerpávací stanice, vodojemy,apod.) pro které svým významem a velikostí není účelné vymezit 
samostatnou  funkční plochou technické infrastruktury a které budou v souladu se základní koncep-
ci obsluhy technickou infrastrukturou stanovenou ve výkresech B.3.1.,B.3.2. a B.4. 

c) zatrubnění vodotečí pouze v nezbytně nutném rozsahu (mostky pro pěšiny, komunikace, vjezdy na 
pozemky apod.) 

d) realizovat výstavbu nových vodních ploch, pokud bude v souladu s výkresy B.1. a B.2. 
e) umísťovat  nové  stavby hospodářských objektů (usedlostí, farem) a účelových staveb a zařízení pro 

lesní výrobu pouze na základě změny územního plánu a za podmínky, že záměr na umístění stavby 
bude souviset s vlastnictvím a obhospodařováním zemědělských pozemků velké rozlohy a budou 
akceptovány všechny limity vyplývající z právních předpisů a zájmy ochrany přírody 

6. využití území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky je diferencováno podle zón odstupňované ochrany 
přírody. Zónace CHKO Jeseníky byla schválena MŽP ČR dne 27.6.1994 pod čj.: OOP/2818/94. Bližší 
podmínky ochrany a vymezení CHKO Jeseníky určuje dosud platný Výnos MK ČSR čj.: 9.886/69-II/2 z 
19.6.1969. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou vymeze-
ny čtyři zóny odstupňované ochrany přírody. Podrobnosti v oblasti využití území CHKOJ upravuje plat-
ný plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jeseníky 

7. v zónách CHKOJ (obecně) se nepřipouští : 
• povolování staveb , pokud stavba zasahuje do prvku nadregionálního a regionálního ÚSES 
• umístění přečerpávacích vodních elektráren, rozsáhlých továrních komplexů a objektů, nových 

zahrádkářských osad a zahrádkářských chat, samostatně stojících garáží 
• výstavba nových MVE. Výjimečně se připouští realizace MVE pouze ve IV. zóně(na stávají-

cích jezových objektech), po projednání se Správou CHKO Jeseníky 
• výstavba nových větrných elektráren 
• umístění více stožárů různých operátorů na jedné lokalitě (vyjma střech domů v zástavbě vět-

ších měst)  
8. na území CHKOJ  : 

Ø ve 2.zóně se nepřipouští : 
− budování nových staveb a zařízení s výjimkou staveb a zařízení uvedených v plánu péče 

(vodojemy, sítě technického vybavení, drobná myslivecká a rybářská zařízení, lesní ces-
ty) 

− povolování staveb trvalých zemědělských objektů. 
− výstavba telekomunikačních (základnových stanic) a obdobných výškových staveb. 

Ø ve 2.zóně se stanovují následující opatření : 
− změna kultur z trvalých travních porostů na kulturu les, stanovuje se povinnost chránit 

rozptýlenou mimolesní zeleň, remízky a agroterasy, prameniště a mokřady. 
− příp. doplnění nových úseků turistických tras, cykloturistických stezek a hippotras, lze 

provést na základě kladného posouzení správou CHKOJ .   
− na lokalitách, kde je možná řízená pastva dobytka, se připouští umístění dočasných zaří-

zení sloužící k pastvě (ohrady, příkrmiště, napajedla apod.).  
Ø ve 3.zóně se nepřipouští: 

− umísťování nových staveb mimo současně zastavěné území obce s výjimkou : 
o staveb  hospodářských objektů (usedlostí, farem, seníků), a to pouze 

v souvislosti s vlastnictvím a obhospodařováním zemědělských pozemků 
velké rozlohy.  

o účelových staveb a zařízení pro lesní výrobu, 
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o veřejně prospěšných staveb (telekomunikačních, vodohospodářských, 
energetických apod.)  

po předchozím posouzení správou CHKOJ  
Ø ve 3.zóně se stanovují následující opatření : 

− základnové stanice lze povolit na základě předchozího souhlasu Správy CHKOJ, elektric-
ké přípojky a přístupové komunikace musí využívat stávající rozvody a komunikace 
v krajině 

− připouští se rozvoj aktivit cestovního ruchu, které jsou příznivé ve vztahu k přírodnímu 
prostředí např. pěší turistika, cykloturistika, hippoturistika, agroturistika, zimní lyžařská 
turistika apod.,  

9. Při úpravách koryt vodních toků v CHKOJ se stanovují tato opatření : 
a) při úpravách úseků toků procházejících rozptýleně zastavěným územím se připouští pouze alterna-

tivní přírodě blízké úpravy včetně provádění kompenzačních opatření - náhradní výsadby odpovída-
jící druhové skladby, a to stromy i keře.  

b) souvislé úpravy toků mimo zastavěné území obcí se připouští pouze tehdy, pokud si to vyžádá pro-
tipovodňová ochrana níže položených obcí, zároveň je ekologicko-stabilizační funkce toků narušena  

10. Stavby umísťované ve stanoveném záplavovém území : 
a) lze povolit po splnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem 
b) po projednání se správcem povodí, tj. Povodí Odry, s.p. Stavba musí být posouzena z hlediska 

ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné 
ohrožení stavby povodní. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit 
odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě 
znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit od-
tokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q100 

11. V aktivní zóně záplavového území  
a) se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 

tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak 
souvisejí s vodním tokem, nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění 
odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infra-
struktury 

b) je zakázáno: 
• těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy 

zhoršující odtok povrchových vod 
• skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 
• zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 
• zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení 

12. využití neurbanizovaného území,jeho obsluha účelovými komunikacemi, protierozní ochrana bude 
upřesněno pozemkovými  úpravami [po jejich zpracování] ve formě změn územního plánu. Návrh nové 
polní cestní sítě bude již respektovat nové uspořádání vlastnických vztahů, potřeby protierozní ochrany 
půdy, zpřístupnění lesních pozemků při respektování požadavků na tvorbu a ochranu krajiny a životního 
prostředí. 

13. vymezení jednotlivých stávajících ploch pastvin, luk a orné půdy v neurbanizovaném území (chápe se 
vnitřní struktura těchto ploch) ve výkresech B.1. a B.2.1. a B.2. považovat za informativní údaj. Vyme-
zení zón považovat za závazné.  

14. plochy pro zabezpečení průchodu biokoridorů systému  ekologické stability považovat za nezastavitelné. 
Výjimku je možné povolit jen u biokoridorů, které jsou kříženy liniovými  částmi staveb dopravních a 
inženýrských sítí, melioračními zásahy, úpravy vodních toků apod, při dodržení podmínek stanovených 
orgánem ochrany přírody a za předpokladu že záměr je v souladu s územním plánem obce. Veškeré jiné 
zásahy, které by mohly negativně ovlivnit  funkci biokoridorů a biocenter  jsou nepřípustné. 

15. na pozemcích plnících funkci ÚSES (funkčních i nefunkčních) nelze provádět změny kultur směrem k 
nižšímu stupni ekologické stability, nepovolené pozemkové úpravy, odvodňování, úpravy vodních toků 
a nádrží, těžit nerosty a jinak narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch. V opodstatněných 
případech postupovat dle platných právních předpisů o ochraně přírody. 

16. vymezené biocentra a biokoridory nelze oddělovat od volné krajiny oplocením. 
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17. zajistit trvalý příjezd ke stavbám technického vybavení (jako např.  distribuční trafostanici, čerpací sta-
nici , regulační stanice, vodojemu, regulační stanici, apod.) příjezdovou komunikaci o min.š.3m  a únos-
nosti odpovídající obsluhujícím vozidlům 

18. ve vnějším území lázeňského místa nelze bez souhlasu ministerstva zdravotnictví: 
a) vydat územní rozhodnutí o umístění stavby, územní rozhodnutí o využití území, stavební povolení, 

rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a rozhodnutí o odstranění stavby pro: 
• stavby, které nemají charakter rodinných domů, staveb pro shromažďování většího počtu osob, 

staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb škol, předškolních, školských a tělový-
chovných zařízení, staveb a zařízení pro informace, reklamu a propagaci, jednoduchých a 
drobných staveb a které nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu, a liniových 
staveb, které nezasahují do hloubky více než 1,5 metru pod úroveň terénu; souhlas se též nepo-
žaduje ke stavebním úpravám, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 
stavby, 

• stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti, 
b) vydat rozhodnutí o povolení terénních úprav, 
c) povolit hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, pokud je spojena se zá-

sahem do pozemku, 
 

A.7.3. Přehled regulativů stanovených pro jednotlivé zóny 
  

POZNÁMKY K TABULKÁM  A VÝKRESU B.2.1. ZÓNACE ÚZEMÍ : 
⇒ regulativy obsažené v tabulkách sdělují podrobnější informace o podmínkách využití zóny, pomáhají 

diferencovat využití jednotlivých ploch dle místních podmínek a je nutné je chápat i jako založení systé-
mu pro podrobnější regulaci stavební činnosti v území. Tento systém lze v území prostřednictvím změn 
územního plánu aktualizovat a doplňovat na základě poznatků získaných při místním šetření v terénu a 
poznatků získaných z územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací, které budou ná-
sledně pro dílčí lokality zpracovány. Zde budou informace a spolupráce stavebního úřadu velmi vítané. 

⇒ tabulky jsou vhodným podkladem pro geografický informační  systém o území. Je to podklad pro územní 
rozhodování, který je ve svých podrobnostech úměrný použitému měřítku hlavních výkresů a stupni 
ÚPD.  

⇒ vysvětlivky ke grafické části : 
⇒ každá zóna je ve výkresu B.2.1. vymezena hranicí a popiskou s uvedením označení zóny a příslušné 

tabulky (karty) 
    OZNAČENÍ 

ZÓNY 

TAB.ČÍS. 

ZK-1 1 
    
                  označení čísla příslušné tabulky  
                     označení zóny neurbanizované popř. urbanizované (červený podklad) ,pokud je uvedeno /IV, 

/III, /II, znamená označení zóny CHKOJ 
 
Vysvětlivky k tabulkám : 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

1. IV-1 Česká Ves  
1 2 3 4 

  
Údaje uvedené v hlavičce tabulky specifikují hodnoty převládající v zóně. Případné odchylky 
v plochách uvnitř zóny jsou uvedeny ve vlastní tabulce. 
1. tab.číslo - umožňuje rychlé hledání a orientaci ve vazbě na výkres B.2.1. Zónace území 
2. zóna - označuje zkratkou typ zóny(viz vysvětlení v kap. A.7.1.) a identifikační číslo zóny. V případě , že 

zóna se nachází v CHKOJ, je označena příslušnost k zónaci území CHKOJ  za /. 
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3. místní identifikace - upřesňuje identifikaci dle místních názvů částí obce, lokalit a názvů 
ulic(podkladem byla zpravidla mapa EN 1 : 2000) 

4. poznámka - upřesňující odkazy 
  
Principy regulace zóny : 
pro území platí zásady stanoveno v kap.,které jsou doplněné dle odlišnosti v území o tyto regulativy  
• REGULAČNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ -stanovuje základní urbanistická pravidla vyplývající ze způsobu 

užívání zóny, umístění zóny, způsobu využití okolních pozemků, stanovuje základní pravidla pro užívání 
zóny včetně omezení(zákazů činnosti a chování jež jsou v příkrém rozporu s pravidly dobrého občanské-
ho soužití a pravidly upravujícími ochranu životního prostředí,ochranu přírodních zdrojů) apod. - regu-
lační podmínky jsou pro rozhodování v území závazné 

• STAVEBNÍ REGULACE  - stanovují základní mantinely pro umístění stavby. 
• PODMÍNKY PROVOZNÍ - stanovují základní pravidla pro obsluhu zóny,přístupy a užívání zóny, podmínky 

pro zajištění požární bezpečnosti ,apod. 
• V ZÓNĚ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT  - upozorňuje na základní limity ovlivňující využití zóny.Zpravidla 

půjde o ochranu nadmístních investic, ekologických zájmů, ochranu životního prostředí a bezpečnost 
užívání pozemků , omezení v užívání, protipovodňová ochrana, apod. 
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MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 

ČÍSLO ZÓNA  
  

POZNÁMKA 

1.  B-1 Česká Ves-kpt.Jaroše, Haškova  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny stabilizované. Stávající struktura nebude narušena žádnou novou nadmístní investicí, nepředpokládá 

se vyvolávání tlaku na změnu funkčního využití. 
⇒ do zóny zasahuje  stanovené záplavové území 
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít výstavba rodinných domů venkovského typu (plochy IV a IVČ definice viz 

text.část A.7.). V zóně budou zastoupeny v menšině i bytové domy do 4.NP. 
⇒ podnikatelské aktivity v zóně se musí podřídit celkovému režimu zóny a nesmí svou činností negativně ovlivňovat pro-

středí zóny 
⇒ připouští se využití stávajících rodinných domů pro účely podnikání nerušivého charakteru v plochách bydlení přimknu-

tých k ul.Jesenické 
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ stavby pro podnikání s rušivým provozem (chápou se drobné a jednoduché stavby) u kterých nelze vyloučit obtěžo-
vání sousedních ploch bydlení nad míru povolenou právními předpisy o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší 
a o odpadech [chápe se vlivy hluku; znečištění ovzduší (spadem prachu a popílku, kouřem, plyny, parami, pachy); 
znečištění půdy pevnými a tekutými odpady; ovlivňování okolí nadměrným světlem a záblesky; zastíněním pozemků; 
působení vibrací; možnost vzniku infekčního onemocnění; vlivy neionizující záření] 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ do zóny zasahuje stanovené záplavové území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ulic Jesenické,Jánského a navazujících místních komunikací  
⇒ zabezpečit realizaci navržených chodníků (u silnic a místních komunikací min.jednostranných) 
⇒ zónu v oblasti ul.Haškovy dopravně zklidnit (stavebními úpravami snížit rychlost projíždějících vozidel)    
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN(podle platných právních předpisů), včetně navržených kabelových přeložek 
⇒ bezpečnostní pásmo a vedení VTL (podle platných právních předpisů) 
⇒ průchod dálkového sděl.  kabelu 
⇒ návrh rozvodu pitné vody dle výkresu B.3.1. 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá min. 8m  a od ostatních vodních toků min. 6m od břehu (platí pro osazování staveb jednodu-

chých i drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zaří-
zení a zároveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒  stanovené záplavové území 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ stávající a navržené plochy pro vzrostlou zeleň 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ rozhledové trojúhelníky ,v nichž nemohou  být umísťovány překážky bránící rozhledu řidiče 
⇒ ochranné pásmo železniční (podle platných právních předpisů) 
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MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 

ČÍSLO ZÓNA Česká Ves-Haškova, U norkárny POZNÁMKA 

2.  B-2 Kavkova  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ využití plochy 5(IV) je podmíněno přeložením vedením VN 22kV 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové - obsahuje plochy pro novou výstavbu rodinných domů . Stávající struktura nebude naru-

šena žádnou novou nadmístní investicí,nepředpokládá se vyvolávání tlaku na změnu funkčního využití. 
⇒ do zóny zasahuje  stanovené záplavové území 
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít výstavba rodinných domů venkovského typu (plochy IV definice viz text.část 

A.7.).  
⇒ podnikatelské aktivity v zóně se musí podřídit celkovému režimu zóny a nesmí svou činností negativně ovlivňovat pro-

středí zóny 
⇒ v plochách IV lze realizovat drobné stavby  pro  hospodářskou činnost a pro  podnikání, jehož rušivé vlivy nesmí přesaho-

vat hranice  pozemku. Tyto stavby nesmí zhoršovat životní prostředí sousedních parcel vyhrazených bydlení (stávajících i 
navržených ) .   

⇒ připouští se využití stávajících rodinných domů pro účely podnikání nerušivého charakteru v plochách bydlení přimknu-
tých k ul.Jesenické 

⇒ nepřipouští se povolovat : 
⇒ stavby pro podnikání s rušivým provozem (chápou se drobné a jednoduché stavby) u kterých nelze vyloučit obtěžo-

vání sousedních ploch bydlení nad míru povolenou právními předpisy o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší 
a o odpadech [chápe se vlivy hluku; znečištění ovzduší (spadem prachu a popílku, kouřem, plyny, parami, pachy); 
znečištění půdy pevnými a tekutými odpady; ovlivňování okolí nadměrným světlem a záblesky; zastíněním pozemků; 
působení vibrací; možnost vzniku infekčního onemocnění; vlivy neionizující záření] 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ umísťování staveb o půdorysném rozměru > 16m 2  vyhrazených  pro chov hospodářských zvířat  .Umísťování men-
ších staveb se nedoporučuje. 

⇒ připouští se přeměna stávajících rodinných domků na rekreační chalupy 
⇒ v návrhových   plochách určených pro výstavbu rodinných domů  č. 5 se nepřipouští povolování trvalých zahrádek a výstavba 

rekreačních a zahradních chat 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ulic Jesenické a navazujících místních komunikací  
⇒ zabezpečit realizaci navržených chodníků (min.jednostranných) 
⇒ zabezpečit pěší propojení mezi železniční zastávkou a ul.Severní a mezi žel.zastávkou a ul. K nádraží 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN(podle platných právních předpisů) včetně přeložky vedení 
⇒ průchod dálkového sděl.  kabelu 
⇒ návrh rozvodu pitné vody dle výkresu B.3.1. 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i 

drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zá-
roveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ stávající vodní  toky 
⇒ stávající a navržené plochy pro vzrostlou zeleň 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ rozhledové trojúhelníky ,v nichž nemohou  být umísťovány překážky bránící rozhledu řidiče 
⇒ ochranné pásmo železniční (podle platných právních předpisů) 
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⇒ stávající železniční trať 
⇒ návrh pásu ochranné zeleně dle územního plánu obce v pl.č.2 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

3.  B-3 Česká Ves-U hřbitova, U sušičky  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové - obsahuje plochy pro novou výstavbu rodinných . Stávající struktura nebude narušena 

žádnou novou nadmístní investicí,nepředpokládá se vyvolávání tlaku na změnu funkčního využití.  
⇒ v zóně budou zastoupeny v menšině i bytové domy do 4.NP.Tento typ domů se připouští povolovat  pouze v ploše č.6 ,popř. 7 
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít výstavba rodinných domů venkovského typu (plochy IV definice viz text.část 

A.7.).  
⇒ podnikatelské aktivity v zóně se musí podřídit celkovému režimu zóny a nesmí svou činností negativně ovlivňovat pro-

středí zóny 
⇒ připouští se využití stávajících rodinných domů pro účely podnikání nerušivého charakteru v plochách bydlení přimknu-

tých k ul.Polské  
⇒ připouští se přeměna stávajících rodinných domků na rekreační chalupy 
⇒ v plochách IV lze realizovat drobné stavby  pro  hospodářskou činnost  a pro  podnikání, jehož rušivé vlivy nesmí přesa-

hovat hranice  pozemku. Tyto stavby nesmí zhoršovat životní prostředí sousedních parcel vyhrazených bydlení (stávají-
cích i navržených ) .   

⇒ nepřipouští se povolovat : 
⇒ stavby pro podnikání s rušivým provozem (chápou se drobné a jednoduché stavby) u kterých nelze vyloučit obtěžo-

vání sousedních ploch bydlení nad míru povolenou právními předpisy o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší 
a o odpadech [chápe se vlivy hluku; znečištění ovzduší (spadem prachu a popílku, kouřem, plyny, parami, pachy); 
znečištění půdy pevnými a tekutými odpady; ovlivňování okolí nadměrným světlem a záblesky; zastíněním pozemků; 
působení vibrací; možnost vzniku infekčního onemocnění; vlivy neionizující záření] 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ do zóny zasahuje  stanovené záplavové území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ulic Jánského a Polské a navazujících místních komunikací  
⇒ zabezpečit realizaci navržených chodníků (min.jednostranných) 
⇒ zabezpečit pěší propojení  přes plochu č.6  a pl.č.9  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ průchod dálkového sděl.  kabelu 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN,VVN (podle platných právních předpisů) včetně přeložek vedení 22kV(kabelizace) a umís-

tění trafostanic 
⇒ stávající vodní toky 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i 

drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zá-
roveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ návrh rozvodu pitné vody dle výkresu B.3.1. 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒ v plochách IV – č.10,12 respektovat průchod kanalizačního sběrače 
⇒ stávající a navržené plochy pro vzrostlou zeleň 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ rozhledové trojúhelníky ,v nichž nemohou  být umísťovány překážky bránící rozhledu řidiče 
⇒ ochranné pásmo železniční (podle platných právních předpisů) 
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⇒ stávající železniční trať 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA Česká Ves-U zahradnictví, Úzká, POZNÁMKA 

4.  B/IV-1 Za řekou, Skalní  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ využití plochy 1(IV)  je podmíněno provedením přeložky VN 22kV a kapacitní místní komunikace  
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové - obsahuje plochy pro novou výstavbu rodinných  domů. Stávající struktura nebude naru-

šena žádnou novou nadmístní investicí,nepředpokládá se vyvolávání tlaku na změnu funkčního využití.  
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít výstavba rodinných domů venkovského typu (plochy IV definice viz text.část 

A.7.).  
⇒ připouští se přeměna stávajících rodinných domků na rekreační chalupy 
⇒ podnikatelské aktivity v zóně se musí podřídit celkovému režimu zóny a nesmí svou činností negativně ovlivňovat pro-

středí zóny 
⇒ v plochách IV lze realizovat drobné stavby  pro  hospodářskou činnost a pro  podnikání, jehož rušivé vlivy nesmí přesaho-

vat hranice  pozemku. Tyto stavby nesmí zhoršovat životní prostředí sousedních parcel vyhrazených bydlení (stávajících i 
navržených ) .   

⇒ nepřipouští se povolovat : 
⇒ stavby pro podnikání s rušivým provozem (chápou se drobné a jednoduché stavby) u kterých nelze vyloučit obtěžo-

vání sousedních ploch bydlení nad míru povolenou právními předpisy o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší 
a o odpadech [chápe se vlivy hluku; znečištění ovzduší (spadem prachu a popílku, kouřem, plyny, parami, pachy); 
znečištění půdy pevnými a tekutými odpady; ovlivňování okolí nadměrným světlem a záblesky; zastíněním pozemků; 
působení vibrací; možnost vzniku infekčního onemocnění; vlivy neionizující záření] 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ výstavbu zahrádkářských osad, nebo samostatně stojících zahrádkářských chat a samostatně stojících garáží 
⇒ v části zóny U zahradnictví se umísťování staveb o půdorysném rozměru > 16m 2  vyhrazených  pro chov hospodářských 

zvířat a podnikání nepřipouští .Umísťování menších staveb se nedoporučuje. 
⇒ do zóny zasahuje  stanovené záplavové území a aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními 

předpisy žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad 
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO 

Jeseníky 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ulice U zahradnictví,Úzká,Za řekou  a Skalní 
⇒ zabezpečit realizaci navržených chodníků (min.jednostranných) 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN(podle platných právních předpisů) včetně trafostanic a nových přípojek VN22kV 
⇒  stanovené záplavové území a aktivní zónu 
⇒ návrh rozvodu pitné vody dle výkresu B.3.1. 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i 

drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zá-
roveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ průchod kanalizačních sběračů  
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ plochy aktivních a potenciálních svahových deformací. 
⇒ stávající a navržené plochy pro vzrostlou zeleň 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá a náhonu 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
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MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA Česká Ves- U zahradnictví POZNÁMKA 

5.  B/IV-2 Makarenkova  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové - obsahuje plochy pro novou výstavbu rodinných domů. Stávající struktura nebude naruše-

na žádnou novou nadmístní investicí,nepředpokládá se vyvolávání tlaku na změnu funkčního využití.  
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít výstavba rodinných domů venkovského typu (plochy IV definice viz text.část 

A.7.). Vzhledem k vyšším hustotám zástavby nutno přísněji posuzovat umístění nových staveb do zóny. 
⇒ podnikatelské aktivity v zóně se musí podřídit celkovému režimu zóny a nesmí svou činností negativně ovlivňovat pro-

středí zóny.  
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ stavby pro podnikání s rušivým provozem (chápou se drobné a jednoduché stavby) u kterých nelze vyloučit obtěžo-
vání sousedních ploch bydlení nad míru povolenou právními předpisy o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší 
a o odpadech [chápe se vlivy hluku; znečištění ovzduší (spadem prachu a popílku, kouřem, plyny, parami, pachy); 
znečištění půdy pevnými a tekutými odpady; ovlivňování okolí nadměrným světlem a záblesky; zastíněním pozemků; 
působení vibrací; možnost vzniku infekčního onemocnění; vlivy neionizující záření] 

⇒ umísťování staveb o půdorysném rozměru > 16m 2  vyhrazených  pro chov hospodářských zvířat a podnikání nepři-
pouští .Umísťování menších staveb se nedoporučuje  

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ výstavbu zahrádkářských osad, nebo samostatně stojících zahrádkářských chat a samostatně stojících garáží 
⇒ do zóny zasahuje  stanovené záplavové území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v souladu 

s platnými právními předpisy žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO 

Jeseníky 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ulice U zahradnictví a Makarenkovy  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN (podle platných právních předpisů) 
⇒ volný pruh podél řeky Běla min.8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých 

i drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a 
zároveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ návrh rozvodu pitné vody dle výkresu B.3.1. 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒ průchod kanalizačního sběrače  
⇒  stanovené záplavové území 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ stávající plochy vzrostlé zeleně 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá a náhonu 
⇒ stávající komunikační systém 
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MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 

ČÍSLO ZÓNA  
  

POZNÁMKA 

6.  B/IV-3 Česká Ves-Polní , Větrná  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny stabilizované s malým rozsahem rozvojových ploch . Stávající struktura nebude narušena žádnou 

novou nadmístní investicí,nepředpokládá se vyvolávání tlaku na změnu funkčního využití.  
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít výstavba rodinných domů venkovského typu (plochy IV definice viz text.část 

A.7.).  
⇒ připouští se přeměna stávajících rodinných domků na rekreační chalupy 
⇒ podnikatelské aktivity v zóně se musí podřídit celkovému režimu zóny a nesmí svou činností negativně ovlivňovat pro-

středí zóny 
⇒ v plochách IV lze realizovat drobné stavby  pro  hospodářskou činnost  a pro  podnikání, jehož rušivé vlivy nesmí přesa-

hovat hranice  pozemku. Tyto stavby nesmí zhoršovat životní prostředí sousedních parcel vyhrazených bydlení (stávají-
cích i navržených ) .  

⇒ nepřipouští se povolovat : 
⇒ stavby pro podnikání s rušivým provozem (chápou se drobné a jednoduché stavby) u kterých nelze vyloučit obtěžo-

vání sousedních ploch bydlení nad míru povolenou právními předpisy o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší 
a o odpadech [chápe se vlivy hluku; znečištění ovzduší (spadem prachu a popílku, kouřem, plyny, parami, pachy); 
znečištění půdy pevnými a tekutými odpady; ovlivňování okolí nadměrným světlem a záblesky; zastíněním pozemků; 
působení vibrací; možnost vzniku infekčního onemocnění; vlivy neionizující záření] 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ výstavbu zahrádkářských osad, nebo samostatně stojících zahrádkářských chat a samostatně stojících garáží 
⇒ v pásmu hygienické ochrany zemědělské živočišné výroby  provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou 

ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným 
a rekreačním účelům) 

⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními 

předpisy žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad 
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO 

Jeseníky 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ulice Větrné a Skalní 
⇒ zabezpečit realizaci navržených chodníků (min.jednostranných) 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN,VVN (podle platných právních předpisů) 
⇒ stanovené záplavové území a aktivní zónu 
⇒ návrh rozvodu pitné vody dle výkresu B.3.1. 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒ ochrannou hráz 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá min. 8m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou staveb 

vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro výsadbu 
břehové a doprovodné zeleně 

⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ stávající a navržené plochy pro vzrostlou zeleň 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá  
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ pásmo hygienické ochrany areálu zemědělské živočišné výroby 
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MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 

ČÍSLO ZÓNA  
  

POZNÁMKA 

7.  B/III-1 Česká Ves-U dolního kravína  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové stabilizované bez dalšího územního rozvoje. Stávající struktura nebude narušena žádnou 

novou nadmístní investicí,nepředpokládá se vyvolávání tlaku na změnu funkčního využití.  
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít výstavba rodinných domů venkovského typu (plochy IV definice viz text.část 

A.7.).  
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ stavby pro podnikání s rušivým provozem (chápou se drobné a jednoduché stavby) u kterých nelze vyloučit obtěžo-
vání sousedních ploch bydlení nad míru povolenou právními předpisy o ochraně veřejného zdraví, o ochraně ovzduší 
a o odpadech [chápe se vlivy hluku; znečištění ovzduší (spadem prachu a popílku, kouřem, plyny, parami, pachy); 
znečištění půdy pevnými a tekutými odpady; ovlivňování okolí nadměrným světlem a záblesky; zastíněním pozemků; 
působení vibrací; možnost vzniku infekčního onemocnění; vlivy neionizující záření] 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ umísťovat nové objekty (popř.rekonstruovat stávající  objekty) pro podnikání v oblasti drobné výroby, opravárenských 
služeb a zemědělské  výroby, které mohou negativně ovlivňovat životní prostředí  okolní obytné zástavby (hluk,pachy 
,otřesy, plynné emise, aerosoly, prašnost, škodlivé záření apod.). Vlivy ze stávající drobné  výroby nesmí přesáhnout 
hranice pozemku vlastníka  ( uživatele popř. nájemce výrobních zařízení). 

⇒ připouští se povolení umístění nových staveb rodinných domů, rodinných domů s ubytováním, objektů pro individuální 
rekreaci nebo i objektů s provozem zaniklých tradičních řemesel pouze v prolukách zastavěného území, nebo na zborech 
(avšak bez zvětšování obrysů současně zastavěného území) 

STAVEBNÍ : 
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO 

Jeseníky 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ulice Úzká 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ stávající komunikační systém 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

8.  PO/IV-4 Česká Ves-U zahradnictví  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ v plochách vymezených pro podnikání nerušivé PN se akceptuje bydlení majitelů podnikatelských zařízení  
⇒ v plochách podnikání nerušivého charakteru se nepřipouští povolování staveb spojených s průmyslovou výrobou a skladováním 

velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemických produktů ,skladování vraků a šrotu 
⇒ zóna se nachází v záplavovém území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO Jesení-

ky  
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. U zahradnictví  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
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⇒  stanovené záplavové území 
⇒ průchod kanalizačního sběrače  
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i 

drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zá-
roveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

9.  PO/IV-2 Česká Ves- U vodárny  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ v plochách vymezených pro podnikání rušivé PR se akceptuje bydlení majitelů podnikatelských zařízení  
⇒ provoz podnikatelských aktivit v zóně nesmí svou činností negativně ovlivňovat prostředí zóny vyhrazené pro bydlení(B-

/IV-1) 
⇒ v plochách podnikání rušivého charakteru se nepřipouští povolování staveb spojených s průmyslovou výrobou a sklado-

váním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemických produktů ,skladování vraků a šrotu 
STAVEBNÍ : 
⇒   
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. Jánského  prostřednictvím místní komunikace 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN(podle platných právních předpisů) 
 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  POZNÁMKA 

10.  PO-1 Česká Ves-Kpt.Jaroše, Jesenická  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ v plochách vymezených pro podnikání nerušivé PN i nerušivého charakteru se akceptuje bydlení majitelů podnikatelských 

zařízení  
⇒ v zóně podnikání rušivého  umísťovat nové objekty administrativní a pomocné sklady s nižšími vlivy na okolní bytovou 

zástavbu blíže k obytné zóně a nové objekty výrobní s rušivými vlivy na okolí do ploch vzdálenějších od obytných zón 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny nestabilizované (předpokládá se, že v návrhovém období bude vyvoláván tlak na změnu 

funkčního využití, popř. ukončení rušivé výrobní činnosti v souladu s návrhem územního plánu) 
⇒ min. vzdálenost nově umísťovaných objektů sloužících výrobě od zóny B se doporučuje 50 m. 
⇒ na pozemcích  pro podnikání rušivého charakteru nepovolovat  stavby pro bydlení s výjimkou bydlení majitele, popř. 

nájemce areálu 
⇒ stávající rušivé podnikatelské aktivity v zóně nesmí svou činností negativně ovlivňovat prostředí zóny vyhrazené pro 

bydlení 
⇒ v plochách č.22, 23, 25 se předpokládá postupná změna funkčního využití území na podnikání nerušivého charakteru.Rušivé 

provozy stavebně nesmí být zhodnocovány(přistavovány,nadstavovány).Výjimku lze učinit pouze pokud by stavební úpravy vedly 
ke snížení negativních vlivů na plochy bydlení.V těchto plochách lze povolovat pouze objekty, jejichž náplní bude provozování 
podnikání nerušivého charakteru. 

⇒ připouští se přeměna stávajících obytných domů na nebytové prostory s funkcí podnikání nerušivého charakteru  
⇒ v plochách podnikání nerušivého charakteru se nepřipouští povolování staveb spojených s průmyslovou výrobou a skla-

dováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemických produktů ,skladování vraků a šrotu 
⇒ do zóny zasahuje stanovené záplavové území 
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STAVEBNÍ : 
⇒  ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními 

předpisy žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. Jesenické 
 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ stávající vzrostlou zeleň 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i 

drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zá-
roveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ stanovené záplavové území 
⇒ stávající vodní toky 
⇒ průchod vodovodního řadu  
⇒ stávající komunikační systém 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá 
⇒ rozhledové trojúhelníky ,v nichž nemohou  být umísťovány překážky bránící rozhledu řidiče 
 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

11.  PO-2 Česká Ves-Jánského  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové –obsahuje plochy návrhové pro výstavbu nových objektů pro podnikání nerušivého 

a charakteru.Zároveň obsahuje i návrh ploch pro změnu funkčního využití z podnikání rušivého charakteru na podnikání 
nerušivého charakteru 

⇒ v plochách vymezených pro podnikání se akceptuje bydlení majitelů podnikatelských zařízení  
⇒ v plochách podnikání rušivého  umísťovat objekty administrativní a pomocné sklady s nižšími vlivy na okolní bytovou 

zástavbu blíže k obytné zóně a objekty výrobní s rušivými vlivy na okolí do ploch vzdálenějších od obytných zón 
⇒ min. vzdálenost nově umísťovaných objektů sloužících výrobě od zóny B se doporučuje 50 m. 
⇒ na pozemcích  pro podnikání rušivého charakteru nepovolovat  stavby pro bydlení s výjimkou bydlení majitele, popř. 

nájemce areálu 
⇒ stávající rušivé podnikatelské aktivity v zóně nesmí svou činností negativně ovlivňovat prostředí zóny vyhrazené pro 

bydlení 
⇒ v plochách podnikání nerušivého charakteru se nepřipouští povolování staveb spojených s průmyslovou výrobou a skladováním 

velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemických produktů ,skladování vraků a šrotu 
⇒ v ploše č.27 se předpokládá změna funkčního využití území na podnikání nerušivého charakteru.Rušivé provozy stavebně nesmí 

být zhodnocovány(přistavovány,nadstavovány). Výjimku lze učinit pouze pokud by stavební úpravy vedly ke snížení negativních 
vlivů na plochy bydlení.V těchto plochách lze povolovat pouze objekty, jejichž náplní bude provozování podnikání nerušivého cha-
rakteru. 

⇒ připouští se přeměna stávajících obytných domů na nebytové prostory s funkcí podnikání nerušivého charakteru 
⇒ do zóny zasahuje stanovené záplavové území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. Jánského 
⇒ zabezpečit realizaci navržených chodníků (min.jednostranných) 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN (podle platných právních předpisů), včetně navržených přeložek, v ploše č. 40 nutno do 

provedení přeložky vedení respektovat 
⇒ průchod dálkového sděl.  kabelu 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i 
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drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zá-
roveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ průchod kanalizačního sběrače  
⇒ návrh rozvodu pitné vody dle výkresu B.3.1. 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ stávající vzrostlou zeleň 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá 
⇒ rozhledové trojúhelníky ,v nichž nemohou  být umísťovány překážky bránící rozhledu řidiče 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

12.  B/II-1 Česká Ves – U dolního kravína  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny stabilizované  
⇒  
STAVEBNÍ : 
⇒ umístění nové stavby se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO Jeseníky 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z místních komunikací  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ průchod VN22kV 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

13.  PO-4 Česká Ves-Jánského  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ v plochách vymezených pro podnikání nerušivé PN se akceptuje bydlení majitelů podnikatelských zařízení  
⇒ v plochách podnikání nerušivého charakteru se nepřipouští povolování staveb spojených s průmyslovou výrobou a skladováním 

velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemických produktů ,skladování vraků a šrotu 
⇒ vymezení zóny považovat za stabilizované (stávající struktura nebude narušena žádnou novou nadmístní investicí, neočekává se 

tlak na změnu  funkčního využití). 
⇒ zóna se nachází ve stanoveném záplavovém území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul.Jánského  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ průchod kanalizačního sběrače  
⇒  stanovené záplavové území 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá min. 8m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou staveb 

vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro výsadbu 
břehové a doprovodné zeleně 

⇒ stávající a navržené plochy zeleně 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá 
⇒ stávající komunikační systém 
⇒ zatrubněný vodní tok 
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MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 

ČÍSLO ZÓNA  
  

POZNÁMKA 

14.  PO-5 Česká Ves-U sušičky  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové - obsahuje návrhové plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit .  
⇒ v plochách vymezených pro podnikání nerušivé PN se akceptuje bydlení majitelů podnikatelských zařízení  
⇒ v plochách podnikání rušivého  umísťovat objekty administrativní a pomocné sklady s nižšími vlivy na okolní bytovou 

zástavbu blíže k obytné zóně a objekty výrobní s rušivými vlivy na okolí do ploch vzdálenějších od obytných zón 
⇒ min. vzdálenost nově umísťovaných objektů sloužících výrobě od zóny B se doporučuje 50 m. 
⇒ na pozemcích  pro podnikání rušivého charakteru nepovolovat  stavby pro bydlení s výjimkou bydlení majitele, popř. 

nájemce areálu 
⇒ stávající rušivé podnikatelské aktivity v zóně nesmí svou činností negativně ovlivňovat prostředí zóny vyhrazené pro 

bydlení a SM 
⇒ v plochách podnikání nerušivého charakteru se nepřipouští povolování staveb spojených s průmyslovou výrobou a skladováním 

velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemických produktů ,skladování vraků a šrotu 
⇒ v návrhových plochách určených pro podnikání rušivého charakteru č. 32,33 se nepřipouští povolování trvalých zahrádek a vý-

stavba rekreačních a zahradních chat 
STAVEBNÍ : 
⇒   
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. Polské pomocí nových místních komunikací 
⇒ zabezpečit realizaci navržených chodníků (min.jednostranných) 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN,VVN (podle platných právních předpisů),včetně navržených přeložek a návrhu nových 

trafostanic 
⇒ ochranné pásmo rozvodny 
⇒ bezpečnostní pásmo a vedení VTL (podle platných právních předpisů) 
⇒ stávající regulační stanice plynu 
⇒ průchod vodovodního řadu DN150  
⇒  návrh rozvodu pitné vody dle výkresu B.3.1. 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒ stávající a navržené plochy zeleně  
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ rozhledové trojúhelníky ,v nichž nemohou  být umísťovány překážky bránící rozhledu řidiče 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

15.  PO-6 Česká Ves-Nad spínačkou  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny stabilizované bez dalšího územního rozvoje 
⇒ na pozemcích  pro podnikání rušivého charakteru nepovolovat  stavby pro bydlení s výjimkou bydlení majitele, popř. 

nájemce areálu 
STAVEBNÍ : 
⇒  
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul.Polské (pomocí místní komunikace) 
⇒   
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
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⇒ ochranné pásmo a vedení VN,VVN (podle platných právních předpisů) 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ stávající železniční trať  
⇒ ochranné pásmo železniční (podle platných právních předpisů) 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

16.  PO-7 Česká Ves-Polská ,ČOV  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny útlumové t.j. s omezením přírůstku nových b.j.  s možností rozvoje pouze podnikatelských 

aktivit nerušivého charakteru a skladových aktivit. 
⇒ v plochách vymezených pro podnikání nerušivé PN se nepřipouští bydlení majitelů podnikatelských zařízení  
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny nestabilizované (do doby ujasnění dopadu plného provozu ČOV na prostředí navazujících 

ploch 
⇒ připouští se přeměna stávajících obytných domů na nebytové prostory s funkcí podnikání nerušivého charakteru  
⇒ v plochách podnikání nerušivého charakteru se nepřipouští povolování staveb spojených s průmyslovou výrobou a skla-

dováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemických produktů ,skladování vraků a šrotu 
⇒ na pozemku zóny se doporučuje realizovat pás ochranné zeleně v části navazující na plochu SM o šířce min.10m 
⇒ zóně se nepřipouští povolovat umístění garáží pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní sou-

pravy, traktory a samojízdné pracovní stroje 
STAVEBNÍ : 
⇒  
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. Polské     .  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN (podle platných právních předpisů) 
⇒ návrh rozvodu pitné vody dle výkresu B.3.1. 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m (platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou staveb vodohospodář-

ských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro výsadbu břehové a do-
provodné zeleně 

⇒ pásmo ochrany prostředí ČOV 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá 
⇒ stávající komunikační systém 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

17.  V/III-1 Česká Ves-Dolní kravín  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny útlumové, t.j. bez možnosti dalšího územního rozvoje 
⇒ stávající rušivé podnikatelské aktivity v zóně nesmí svou činností negativně ovlivňovat prostředí zóny vyhrazené pro bydlení 
⇒ v zóně se připouští využití objektů i pro nezemědělskou výrobu 
⇒ v pásmu hygienické ochrany zemědělské živočišné výroby  nepovolovat provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou 

ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreač-
ním účelům) 

STAVEBNÍ : 
⇒  ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO Jeseníky  
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PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. Větrné a z nově navržené místní komunikace napojující areál na přivaděč k přeložce sil.I/44. Příjezd a 

výjezd zemědělské techniky se předpokládá po nově navržené místní komunikaci 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ stávající vodní toky 
⇒ stávající a navržený komunikační systém 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN (podle platných právních předpisů) 
⇒ stávající vzrostlou zeleň 
⇒ navržené omezení rozsahu živočišné výroby(ve vztahu k zóně V/IV-1) 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

18.  SR-1 Česká Ves-U hřbitova  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ využití plochy je podmíněno přeložkou vodovodního řadu 
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít realizace staveb vyhrazených pro sport (hřiště a související zařízení(sociální, 

klubovna apod.) 
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ drobné stavby pro chov hospodářského zvířectva a podnikání 
⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 

stroje 
⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-

kých produktů ,skladování vraků a šrotu 
⇒ stavby pro bydlení s výjimkou bydlení správce areálu 

STAVEBNÍ : 
⇒  
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z nově navržených místních komunikací(Severní a MK napojenou z ul. Jesenické  
⇒ zabezpečit pěší propojení přes zónu (chodník mezi hřbitovem a zástavbou na ul.Kafkové a K nádraží) 
⇒   
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ návrh ochranné zeleně v rozsahu zobrazení ve výkresu B.1. 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

19.  SR-2 Česká Ves-Jánského bazén 
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít realizace staveb vyhrazených pro sport a doplňující vybavenost související 

s provozem krytého bazénu 
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ v zóně je nepřípustné povolovat umísťování staveb o půdorysném rozměru > 16m 2  vyhrazených  pro chov hospodář-
ských zvířat  .Umísťování menších staveb se nedoporučuje. 

⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními 
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předpisy žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ul.Jánského  
⇒ zabezpečit odstavná stání na vlastním pozemku zóny pro osobní automobily v počtu odpovídajícímu kapacitě zařízení.  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN (podle platných právních předpisů) 
⇒ průchod kanalizačního sběrače  
⇒  stanovené záplavové území 
⇒ stávající vodní toky 
⇒ stávající vzrostlou zeleň 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá  
⇒ stávající komunikační systém 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - 

s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit 
pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

 
MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 

ČÍSLO ZÓNA  
  

POZNÁMKA 

20.  SR/IV-1 Česká Ves-Sportovní  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít realizace staveb vyhrazených pro sport (hřiště a související zařízení(sociální, 

klubovna apod.) 
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ drobné stavby pro chov hospodářského zvířectva a podnikání 
⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 

stroje 
⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-

kých produktů ,skladování vraků a šrotu 
⇒ stavby pro bydlení s výjimkou bydlení správce areálu 

⇒ zóna je ve stanoveném záplavovém území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
⇒ zóna je stabilizovaná bez dalšího územního rozvoje 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními 

předpisy žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ul.Makarenkové a Sportovní  
⇒   
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒  stanovené záplavové území a aktivní zónu 
⇒ stávající vodní toky 
⇒ stávající vzrostlou zeleň 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá  
⇒ stávající komunikační systém 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá min. 8m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou staveb vodohos-

podářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro výsadbu břehové a do-
provodné zeleně 

⇒ stávající pěší trasy 
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MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 

ČÍSLO ZÓNA  
  

POZNÁMKA 

21.  VV/IV-1 Česká Ves-ZŠ  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny stabilizované . Stávající struktura nebude narušena žádnou novou nadmístní investicí,nepředpokládá 

se vyvolávání tlaku na změnu funkčního využití. 
⇒ v zóně se předpokládá ,že majoritu bude mít výstavba objektů zhodnocující veřejnou vybavenost (plochy VV definice viz 

text.část A.7.). 
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ umísťovat nové objekty (popř.rekonstruovat stávající  objekty) pro podnikání v oblasti drobné výroby, opravárenských služeb 
a zemědělské  výroby  

⇒ povolovat výstavbu zahrádkářských osad, nebo samostatně stojících zahrádkářských chat a samostatně stojících ga-
ráží 

⇒ zóna je ve stanoveném záplavovém území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v souladu s platnými 

právními předpisy žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO 

Jeseníky 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ulice Makarenkové  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒  stanovené záplavové území a aktivní zónu 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ stávající vzrostlou zeleň 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá  
⇒ stávající komunikační systém 
⇒ volný pruh podél řeky min. Bělá 8m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou staveb 

vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro výsadbu 
břehové a doprovodné zeleně 

 
MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 

ČÍSLO ZÓNA  
  

POZNÁMKA 

22.  VV-1 Česká Ves-Jánského Obecní úřad 
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny stabilizované . Stávající struktura nebude narušena žádnou novou nadmístní investicí,nepředpokládá 

se vyvolávání tlaku na změnu funkčního využití. 
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ umísťovat nové objekty (popř.rekonstruovat stávající  objekty) pro podnikání v oblasti rušivé výroby, opravárenských služeb a 
zemědělské  výroby  
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⇒ do zóny zasahuje stanovené záplavové území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám,  nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude dopravně napojena z ulice Jánského  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒  stanovené záplavové území 
⇒ průchod pěších tras 
⇒ průchod vodovodních řadu 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá min. 8 m od břehu (platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou staveb 

vodohospodářských), který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro výsadbu 
břehové a doprovodné zeleně 

⇒ průchod kanalizačního sběrače 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ stávající vzrostlou zeleň 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá  
⇒ stávající komunikační systém 
 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

23.  SM-1 Česká Ves-Polská u Řetězárny 
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny útlumové t.j. s omezením přírůstku nových b.j.  . Další intenzifikace zóny je již nežádoucí 

(zvyšování počtu bytů) 
⇒ připouští se přeměna stávajících obytných domů na nebytové prostory s funkcí podnikání nerušivého charakteru  
⇒ uvnitř zóny se tolerují zvýšené negativní vlivy z drobné  výroby (hluk z dopravy, strojů apod.) na bydlení. Tato přijatá  

zásada neopravňuje k tomu,aby byly překračovány platné  hygienické normy a předpisy upravující max.limity koncentrací  
škodlivých látek v prostředí.Zde je  vztah výroby (podnikatelské činnosti) a bydlení  nutno chápat jako tolerované souži-
tí,kdy obě strany jak bydlící tak i podnikající tento stav respektují. 

⇒ nepřipouští se povolovat : 
⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 

stroje 
⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-

kých produktů ,skladování vraků a šrotu 
STAVEBNÍ : 
⇒  
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. Polské  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo rozvodny 
⇒ stávající komunikační systém 
⇒ stávající železniční trať 
⇒ ochranné pásmo železniční (podle platných právních předpisů) 
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MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 

ČÍSLO ZÓNA  
  

POZNÁMKA 

24.  SM/IV-1 Česká Ves-Větrná  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny útlumové t.j. s omezením přírůstku nových b.j.  . Další intenzifikace zóny je do omezení pás-

ma hygienické ochrany živočišné výroby již nežádoucí (zvyšování počtu bytů) 
⇒ připouští se přeměna stávajících obytných domů na nebytové prostory s funkcí podnikání nerušivého charakteru  
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ uvnitř zóny se tolerují zvýšené negativní vlivy z drobné  výroby (hluk z dopravy, strojů apod.) na bydlení. Tato přijatá  
zásada neopravňuje k tomu,aby byly překračovány platné  hygienické normy a předpisy upravující max.limity koncent-
rací  škodlivých látek v prostředí.Zde je  vztah výroby (podnikatelské činnosti) a bydlení  nutno chápat jako tolerované 
soužití,kdy obě strany jak bydlící tak i podnikající tento stav respektují. 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ v pásmu hygienické ochrany zemědělské živočišné výroby  provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou 
ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným 
a rekreačním účelům) 

⇒ v plochách SM lze realizovat drobné stavby  pro  hospodářskou činnost (sklady pro úrodu, objekty pro chov hosp.zvířectva) a pro  
podnikání, jehož rušivé vlivy nesmí přesahovat hranice  pozemku. Tyto stavby nesmí zhoršovat životní prostředí sousedních par-
cel vyhrazených bydlení .  

⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními 

předpisy žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad 
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. Větrné 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ pásmo hygienické ochrany areálu zemědělské živočišné výroby 
⇒ stávající komunikační systém 
⇒  stanovené záplavové území a aktivní zónu 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

25.  DZ/IV-1 Česká Ves-U zahradnictví  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové - obsahuje plochy pro novou výstavbu řadových garáží a silnici napojující dopravní systém 

obce a města Jeseník na přeložku sil./44 
⇒ nepřipouští se povolovat jakékoliv nové trvalé stavby,které by mohly znemožnit realizaci budoucí příjezdovou komunikaci 

k přeložce sil.I/44. Do doby realizace příjezdové komunikace povolovat pouze údržbu stávajících staveb.  
⇒ po realizaci příjezdové komunikace se připouští využití zóny pro výstavbu garáží osobních automobilů. Umístění staveb 

garáží pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní stroje 
se nedoporučuje 

⇒ průběh trasy příjezdové silnice k MÚK nutno koordinovat s městem Jeseník!! 
⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 



Územní plán obce Česká Ves - návrh                                                                                                                                                       říjen  2005 
Ing.arch.Jaroslav Haluza a kol.spolupracovníků 

65 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒  stanovené záplavové území 
⇒ navržený  a stávající komunikační systém 
⇒ návrh na doplnění ochrannou zelení 
⇒ silniční ochranné pásmo 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA Česká Ves-Nad jatkami, U Dolního 

  

POZNÁMKA 

26.  DZ/III-1 kravína  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové - obsahuje plochy pro lokalizaci přeložky silnice I/44 včetně souvisejících zařízení (příjez-

dových komunikací, mostů,propustků,opěrných stěn,přeložky inženýrských sítí,protihlukové stěny, apod.) 
⇒ nepřipouští se povolovat jakékoliv stavby, které nesouvisí se stavbou silnice I/44 ,nebo by tuto stavbu mohly znemožnit 
⇒ připouští se posun zóny v rámci vymezených ochranných pásem(do zóny ZP/III-1) 
STAVEBNÍ : 
⇒ součásti zóny jsou i protihluková opatření zamezující pronikání hluku do zón bydlení 
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN(podle platných právních předpisů)- (akceptují se přeložky v nezbytně nutném rozsahu 

vyvolaném stavbou přeložky sil.I/44) 
⇒ průchod vodovodního přivaděče DN 200(akceptují se přeložky v nezbytně nutném rozsahu vyvolaném stavbou přeložky 

sil.I/44) 
⇒ navržený  komunikační systém 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA Česká Ves-Nad zastávkou POZNÁMKA 

27.  SZU-1 Nad spínačkou,Pod řetězárnou hřbitov 
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zeleň v zóně má převážně funkci: 

⇒ hospodářskou 
⇒ ochrannou 
⇒ estetickou 
⇒ pietní 

⇒ stanovuje se povinnost chránit veškerou vzrostlou zeleň 
⇒ povoluje se oplocování pozemků 
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ drobné stavby pro chov hospodářského zvířectva a podnikání,jejichž vlivy mohou negativně ovlivnit sousední plochy 
bydlení 

⇒ garáže pro nákladní automobily a autobusy ,tahače,přípojná vozidla, jízdní soupravy, traktory a samojízdné pracovní 
stroje 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

⇒ umísťovat nové objekty (popř.rekonstruovat stávající  objekty) pro podnikání v oblasti drobné výroby, opravárenských služeb 
a zemědělské  výroby, které mohou negativně ovlivňovat životní prostředí  okolní obytné zástavby (hluk,pachy ,otřesy, plynné 
emise, aerosoly, prašnost, škodlivé záření apod.). Vlivy ze stávající drobné  výroby nesmí přesáhnout hranice pozemku vlast-
níka  ( uživatele popř. nájemce výrobních zařízení). 
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⇒ výstavbu nových zahradních a rekreačních chat s výjimkou realizace stavby chaty na místě odstraněné stavby stejné-
ho účelu 

⇒ na pozemcích zahrádkářských osad samostatně stojící garáže 
⇒ zatrubňovat vodoteče lze pouze v nezbytně nutném rozsahu (mostky pro pěšiny,komunikace, vjezdy na pozemky apod.) 
⇒ v nově navržené lokalitě pro zahrádky mezi žel.trati a ul.U norkárny se připouští výstavba zahradních chatek pouze jako 

náhradní výstavba za případně rušené zahrádky a zahr.chaty v zastavěném území obce 
⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
STAVEBNÍ : 
⇒                    
PROVOZNÍ : 
⇒       
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ stávající a výhledovou plochu hřbitova 
⇒ bezpečnostní pásmo a vedení VTL (podle platných právních předpisů),  
⇒ průchod dálkového sděl.  kabelu 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN(podle platných právních předpisů), včetně navržené kabelové  přeložky  VN22kV 
⇒ průchod kabelu katodové ochrany VTL potrubí 
⇒ volný pruh podél vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou sta-

veb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro vý-
sadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒  stanovené záplavové území (v lokalitě u podniku Řetězárna a.s.) 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém včetně návrh na umístění odstavných stání 
⇒ stávající železniční trať  
⇒ ochranné pásmo železniční (podle platných právních předpisů) 
⇒ ochranné pásmo rozvodny 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES   
⇒ navrhovaná pěší propojení dle výkresu B.1. 
⇒ plochy navržené pro ochranou zeleň 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA Česká Ves-Nad zastávkou, POZNÁMKA 

28.  SZU-2 Nad spínačkou ZMĚNA SR 
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zeleň v zóně má převážně funkci: 

⇒ rekreační  
⇒ stanovuje se povinnost chránit veškerou vzrostlou zeleň 
⇒ povoluje se oplocování pozemků 
⇒ zatrubňovat vodoteče lze pouze v nezbytně nutném rozsahu (mostky pro pěšiny,komunikace, vjezdy na pozemky apod.) 
STAVEBNÍ : 
⇒                    
PROVOZNÍ : 
⇒       
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ území bývalé skládky(stará ekologická zátěž) 
⇒ bezpečnostní pásmo a vedení VTL (podle platných právních předpisů) 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN,VVN (podle platných právních předpisů) 
⇒ volný pruh podél řeky vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou 

staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro 
výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ návrh přírodního parku Sokolský hřbet 
⇒ stávající a navržený komunikační systém 
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⇒ stávající železniční trať  
⇒ ochranné pásmo železniční (podle platných právních předpisů) 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES   
⇒ navrhovaná pěší a cyklistická propojení dle výkresu B.1. 
⇒ plochy navržené pro ochranou zeleň 
 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

29.  SZU-3 Česká Ves-U sušičky  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zeleň v zóně má převážně funkci: 

⇒ ochranou  
⇒ nepřipouští se povolovat nové stavby s výjimkou:  

⇒ zařízení technické infrastruktury jako trafostanice a související liniová vedení,výstavby chodníku  apod. 
STAVEBNÍ : 
⇒  
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo rozvodny 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN,VVN (podle platných právních předpisů) 
⇒ ochranné pásmo železniční (podle platných právních předpisů) 
⇒ stávající komunikační systém 
⇒ návrh na vedení pěší trasy  
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

30.  SZU-4 Česká Ves-U ČOV  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zeleň v zóně má převážně funkci: 

⇒ ochranou 
⇒ hospodářskou  

⇒ nepřipouští se povolovat nové stavby s výjimkou:  
⇒ vodohospodářských staveb souvisejících s úpravou vodních toků a zařízení technické infrastruktury jako čerpací sta-

nice ,regulační stanice, trafostanice a související liniová (podzemní) vedení  apod.) 
⇒ komunikací 

⇒ akceptuje se stávající oplocení areálu sloužícího k pěstební činnosti a jeho údržba 
⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒       
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i 

drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zá-
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roveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒  stanovené záplavové území a aktivní zónu 
⇒ ochranné pásmo a vedení VVN (podle platných právních předpisů) 
⇒ stávající a navržený komunikační systém 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES  v korytu řeky Bělá 
⇒ stávající pěší a cyklistická propojení dle výkresu B.1. 
⇒ pásmo ochrany prostředí ČOV 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

31.  TV-1 Česká Ves-rozvodna  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové - obsahuje plochy pro rozšíření rozvodny 
⇒ na pozemcích  nepovolovat  stavby pro bydlení s výjimkou bydlení majitele, popř. nájemce areálu 
⇒ v zóně se připouští povolování staveb souvisejících s provozem a údržbou el.rozvodny 
STAVEBNÍ : 
⇒  
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul.  Polské a místní komunikace 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ průchod vodovodního řadu DN150  
⇒ stávající železniční trať  
⇒ stávající komunikační systém 
⇒ ochranné pásmo železniční (podle platných právních předpisů) 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN,VVN (podle platných právních předpisů) 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

32.  TV-2 Česká Ves-ČOV  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ v zóně umísťovat objekty administrativní a pomocné sklady s nižšími vlivy na okolní bytovou zástavbu blíže k obytné zóně 

a objekty výrobní-technologické s rušivými vlivy na okolí do ploch vzdálenějších od obytných zón 
⇒ na pozemcích zóny nepovolovat  stavby pro bydlení  
⇒ rušivé podnikatelské aktivity v zóně nesmí svou činností negativně ovlivňovat prostředí zóny vyhrazené pro bydlení 
⇒ v zóně nelze povolovat stavby vedoucí ke zhoršování negativních vlivů na plochy bydlení.Investor musí prokázat ve svém zámě-

ru,že negativní vlivy nezasahují do ploch bydlení. 
⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul.  Polské a místní komunikace 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou staveb vodo-

hospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro výsadbu bře-
hové a doprovodné zeleně 

⇒ stávající vodní toky 
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⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ pásmo ochrany prostředí ČOV 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

33.  V-1 Česká Ves-Řetězárna  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ vymezení zóny považovat za stabilizované (stávající struktura nebude narušena žádnou novou nadmístní investicí, neočekává se 

tlak na změnu  funkčního využití). 
⇒ v zóně podnikání rušivého  umísťovat objekty administrativní a pomocné sklady s nižšími vlivy na okolní bytovou zástavbu 

blíže k obytné zóně a objekty výrobní s rušivými vlivy na okolí do ploch vzdálenějších od obytných zón 
⇒ min. vzdálenost nově umísťovaných objektů sloužících výrobě od zóny B se doporučuje 50 m. 
⇒ stávající rušivé podnikatelské aktivity v zóně nesmí svou činností negativně ovlivňovat prostředí zóny vyhrazené pro 

bydlení 
⇒ na pozemcích pro průmysl nepovolovat  stavby pro bydlení s výjimkou bydlení majitele,popř.nájemce areálu 
⇒ je nepřípustné , aby provoz zóny negativně ovlivňoval navazující zóny bydlení 
⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
STAVEBNÍ : 
⇒  ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. Polské 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒  stanovené záplavové území 
⇒ průchod kanalizačního sběrače přes zónu  
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i 

drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zá-
roveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ stávající vodní toky 
⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem řeky Bělá 
⇒ stávající komunikační systém 
⇒ ochranné pásmo rozvodny 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

34.  V/IV-1 Česká Ves-U Dolního kravína  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ v zóně výroby umísťovat objekty administrativní a pomocné sklady s nižšími vlivy na okolní bytovou zástavbu blíže 

k obytné zóně a objekty výrobní s rušivými vlivy na okolí do ploch vzdálenějších od obytných zón 
⇒ min. vzdálenost nově umísťovaných objektů sloužících výrobě od zóny B a SM se doporučuje 50 m. 
⇒ stávající rušivé podnikatelské aktivity v zóně nesmí svou činností negativně ovlivňovat prostředí zóny vyhrazené pro 

bydlení 
⇒ v zóně se připouští využití objektů i pro nezemědělskou výrobu 
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO Jeseníky  
⇒ realizovat pás ochranné zeleně o šířce dle ÚP 
⇒ nepovolovat umístění staveb pro bydlení s výjimkou bydlení majitele,popř.nájemce areálu 
⇒ v pásmu hygienické ochrany zemědělské živočišné výroby  nepovolovat provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienic-

kou ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným 
a rekreačním účelům) 
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⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒  ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena z ul. Větrné a z nově navržené místní komunikace napojující areál na přivaděč k přeložce sil.I/44. Příjezd a 

výjezd zemědělské techniky se předpokládá po nově navržené místní komunikaci 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒  stanovené záplavové území 
⇒ volný pruh podél ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s vý-

jimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude vyu-
žit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ stávající vodní toky 
⇒ stávající a navržený komunikační systém 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN (podle platných právních předpisů) 
⇒ návrh na zmenšení rozsahu ochranného pásma areálu živočišné výroby 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA Česká Ves-Nad jatkami, U dolního  POZNÁMKA 

35.  ZP/IV-1 kravína  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny stabilizované  
⇒ nepřipouští se povolování : 

⇒ oplocování pozemků 
⇒ provádění terénních úprav 
⇒ výstavba všech objektů,které nesouvisí s posláním zóny(výjimku tvoří objekty potřebné pro zajištění chodu  lesní výroby a vo-

dohospodářských zařízení,liniových vedení technické infrastruktury a dopravy) 
⇒ změny ve výměrách jednotlivých kultur budou  prováděny pouze ve prospěch luk a pastvin, popř.zalesnění 
⇒ připouští se umístění zemědělských farem,pokud budou akceptována ochranná pásma,zájmy ekologické a ochrany příro-

dy.Umístění farmy musí být zapracováno do územního plánu jako změna závazné části ÚP 
⇒ základnové stanice lze povolit pouze ve formě změny územního plánu (za podmínky, že elektrické přípojky a přístupové komuni-

kace musí využívat stávající rozvody a komunikace v krajině 
⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒ umístění nových staveb a rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO 

Jeseníky  
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v souladu s platnými 

právními předpisy žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒  stanovené záplavové území a aktivní zónu 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ pásmo hygienické ochrany areálu zemědělské živočišné výroby 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN,VVN (podle platných právních předpisů) 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m a ostatních vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i 

drobných - s výjimkou staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zá-
roveň bude využit pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně 
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MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA Česká Ves-Nad jatkami, U vodárny POZNÁMKA 

36.  ZP/III-1 U dolního kravína  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny rozvojové - obsahuje plochy pro lokalizaci přeložky silnice I/44 včetně souvisejících zařízení (příjez-

dových komunikací, mostů,propustků,opěrných stěn,přeložky inženýrských sítí,protihlukové stěny, apod.) a návrh na doplnění 
krajinné zeleně podél silnice I/44 s funkci ochrannou a estetickou 

⇒ připouští se posun trasy silnice v rámci vymezených ochranných pásem 
⇒ při zpracování podrobné dokumentace trasy silnice I/44 dbát na minimalizaci zásahů do pozemků určených k plnění funkce lesa a 

prověření stability podloží zejména v úsecích s prokázanými sesuvy svahů 
⇒ nepřipouští se povolování : 

⇒ oplocování pozemků (s výjimkou ploch pro zajištění lesní výroby - lesní školky ,oplocení zemědělských pastevních 
areálů , ploch ochranných vodohospodářských pásem 1.stupně a zařízení technické infrastruktury jako čerpací stani-
ce ,regulační stanice apod.) 

⇒ výstavba všech objektů,které nesouvisí s posláním zóny(výjimku tvoří objekty vodohospodářských zařízení,liniová vedení 
technické infrastruktury a dopravy, stavby  hospodářských objektů (usedlostí, farem, seníků), účelových staveb a zařízení pro 
lesní výrobu,za podmínky ,že stavby budou v souladu s územním plánem obce 

⇒ základnové stanice lze povolit pouze ve formě změny územního plánu (za podmínky, že elektrické přípojky a přístupové komuni-
kace musí využívat stávající rozvody a komunikace v krajině 

⇒ plochy navržené k realizaci územního systému ekologické stability lze využívat pouze tak,aby nebyla narušena jejich obnova a 
nedošlo k ohrožení nebo oslabení  jejich ekostabilizační funkce SES.Jsou to zejména činnosti související s umístěním staveb, 
pozemkovými úpravami, změnou kultur pozemků, odvodňováním pozemků, úpravou vodních toků a nádrží, těžbou nerostů.  K 
těmto činnostem je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. 

⇒ změny ve výměrách jednotlivých kultur budou  prováděny pouze ve prospěch trvale travních porostů, popř.zalesnění 
⇒ v zóně se umožní vedení pěších a cyklistických stezek v souladu s návrhem územního plánu 
STAVEBNÍ : 
⇒ umístění nových staveb a rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů lze provést po projednání se správou CHKO Jeseníky  
PROVOZNÍ : 
⇒ akceptovat navržené příčné prostupy v území přes přeložku sil.I/44 pro přesun zemědělské techniky,průchod pěších a cyklistic-

kých tras a volný průchod zvěře. 
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ plochy navržené pro realizací místního systému ekologické stability  
⇒ vodojem Česká Ves 
⇒ plochy aktivních a potenciálních svahových deformací. 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN(podle platných právních předpisů)- (akceptují se přeložky v nezbytně nutném rozsahu vyvolaném 

stavbou přeložky sil.I/44) 
⇒ průchod vodovodního přivaděče DN 200(akceptují se přeložky v nezbytně nutném rozsahu vyvolaném stavbou přeložky sil.I/44) 
⇒ navržený a stávající  komunikační systém 
⇒ pásmo hygienické ochrany areálu zemědělské živočišné výroby 
⇒ ochranné pásmo silniční (podle platných právních předpisů) 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA Česká Ves-Nad zastávkou,  POZNÁMKA 

37.  ZP-1 Nad spínačkou,Michálkův žleb  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny stabilizované  
⇒ nepřipouští se povolování : 

⇒ oplocování pozemků (s výjimkou ploch pro zajištění lesní výroby - lesní školky ,oplocení zemědělských pastevních 
areálů , ploch ochranných vodohospodářských pásem 1.stupně a zařízení technické infrastruktury jako čerpací stani-
ce ,regulační stanice apod.) 
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⇒ výstavby všech objektů,které nesouvisí s posláním zóny s výjimkou : 
⇒ objektů vodohospodářských zařízení 
⇒ liniových vedení technické infrastruktury a dopravy(včetně stavby úzkorozchodné železniční tratě vedoucí k zóně SR-3), 

za podmínky, že budou v souladu s územním plánem 
⇒ lehkých staveb souvisejících se zemědělskou výrobou v krajině  (přístřešky v pastevních areálech, oplocení pastevních 

areálů, seníků),    
⇒ nové stavby usedlostí a farem  pro zemědělskou výrobu lze povolit na základě změny územního plánu  
⇒ plochy navržené k realizaci územního systému ekologické stability lze využívat pouze tak,aby nebyla narušena jejich obnova a 

nedošlo k ohrožení nebo oslabení  jejich ekostabilizační funkce SES.Jsou to zejména činnosti související s umístěním staveb, 
pozemkovými úpravami, změnou kultur pozemků, odvodňováním pozemků, úpravou vodních toků a nádrží, těžbou nerostů.  K 
těmto činnostem je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. 

⇒ změny ve výměrách jednotlivých kultur budou  prováděny pouze ve prospěch trvale travních porostů, popř.zalesnění 
⇒ základnové stanice lze povolit pouze ve formě změny územního plánu (za podmínky, že elektrické přípojky a přístupové komuni-

kace musí využívat stávající rozvody a komunikace v krajině 
⇒ v zóně se umožní vedení pěších a cyklistických stezek v souladu s návrhem územního plánu 
STAVEBNÍ : 
⇒  
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN, VVN (podle platných právních předpisů) 
⇒ bezpečnostní pásmo a vedení VTL (podle platných právních předpisů) 
⇒ průchod dálkového sděl.  kabelu 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ návrh přírodního parku Sokolský hřbet 
⇒ významný krajinný prvek - lokalita Žlebník  
⇒ ochranné pásmo železničních zařízení (podle platných právních předpisů) 
⇒ stávající a navržené komunikace,silnice,pěší trasy a cyklistické stezky 
⇒ stávající železniční tratě  
⇒ volný pruh podél vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou sta-

veb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro vý-
sadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ navržené plochy ochranné zeleně 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  POZNÁMKA 

38.  ZK/II-1 Česká Ves-U dolního kravína  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zeleň v zóně má převážně funkci: 

⇒ ekologickou, je součástí nadregionálního biokoridoru SES 
⇒ zóna se zařazuje mezi zóny stabilizované  
⇒ nepřipouští se povolování staveb s výjimkou staveb vodohospodářských zařízení  
⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒ umístění jakékoliv nové stavby  se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO Jeseníky 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ návrh na zalesnění 
⇒ stávající vzrostlou zeleň 
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⇒ stávající vodní toky 
⇒ stanovené záplavové území a aktivní zónu 
⇒ návrh systému ekologické stability území 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

39.  SZN-1 Česká Ves-Nad zastávkou  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zeleň v zóně má převážně funkci: 

⇒ izolační (ochrana před hlukem )  
⇒ rekreační 

⇒ připouští se rekreační využití (rozvoj pěšin, drobné architektury - lavičky, sportovní nářadí z přírodního materiálu pro zvyšování 
fyzické kondice, , apod.) 

⇒ nepřipouští se povolování staveb s výjimkou liniových vedení technické infrastruktury  
STAVEBNÍ : 
⇒  
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ stávající vzrostlou zeleň 
⇒ ochranné pásmo železniční (podle platných právních předpisů) 
⇒ průchod dálkového sděl.  kabelu 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN(podle platných právních předpisů) 
 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  POZNÁMKA 

40.  SZN/IV-1 Česká Ves-U zahradnictví,   
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ zeleň v zóně má převážně funkci: 

⇒ izolační (ochrana před hlukem )  
⇒ rekreační  
⇒ ekologickou  

⇒ nepřipouští se povolovat : 
⇒ oplocování pozemků (s výjimkou stávajících ploch zahrad ), 
⇒ výstavba všech objektů s výjimkou objektů vodohospodářských zařízení,liniová vedení technické infrastruktury,skladu nářadí 

ve stávajících  zahradách   
STAVEBNÍ : 
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO 

Jeseníky 
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ stávající vzrostlou zeleň 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN (podle platných právních předpisů) 
⇒ volný pruh podél vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou 
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staveb vodohospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro 
výsadbu břehové a doprovodné zeleně 

⇒ průchod biokoridoru ÚSES korytem náhonu 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

41.  ZK-1 Česká Ves-nad tratí  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ stávající rozptýlená obytná a rekreační funkce nebude rozvíjena. Její rozsah funkčních ploch je stabilizován. Povoluje se 

provádění pouze nezbytně nutných oprav a udržovacích prací. 
⇒ změny ve výměrách jednotlivých kultur budou  prováděny pouze ve prospěch luk a pastvin, popř.zalesnění 
⇒ v zóně se umožní vedení pěších a cyklistických stezek 
⇒ zatrubňovat vodoteče lze pouze v nezbytně nutném rozsahu (mostky pro pěšiny,komunikace, vjezdy na pozemky apod.) 
⇒ plochy navržené k realizaci územního systému ekologické stability lze využívat pouze tak,aby nebyla narušena jejich obnova a 

nedošlo k ohrožení nebo oslabení  jejich ekostabilizační funkce SES.Jsou to zejména činnosti související s: 
umístěním staveb, pozemkovými úpravami, změnou kultur pozemků, odvodňováním pozemků, úpravou vodních toků a ná-
drží, těžbou nerostů 

K těmto činnostem je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. 
⇒ nepřipouští se : 

⇒ výstavba všech objektů,které nesouvisí s posláním zóny(výjimku tvoří objekty potřebné pro zajištění chodu  lesní výroby 
a vodohospodářských zařízení,liniových vedení technické infrastruktury, dopravy a výstavby rybníku ) 

⇒ oplocování pozemků (s výjimkou ploch pro zajištění lesní výroby - lesní školky a ploch ochranných vodohospodářských 
pásem 1.stupně a zařízení technické infrastruktury jako čerpací stanice ,regulační stanice apod.) 

⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ bezpečnostní pásmo a vedení VTL (podle platných právních předpisů) 
⇒ ochranné pásmo a vedení VN,VVN (podle platných právních předpisů) 
⇒ hranici vnitřního lázeňského území lázeňského místa Jeseník  
⇒ stávající a navržené vodní plochy a toky 
⇒ volný pruh podél vodních toků  min.6 m od břehu.(platí pro osazování staveb jednoduchých i drobných - s výjimkou staveb vodo-

hospodářských),který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro výsadbu břehové a 
doprovodné zeleně 

⇒ významný krajinný prvek - lokalita Žlebník  
⇒ ochranná pásma vodních zdrojů 
⇒ území s předpokládaným výskytem důlních děl (poddolovaná území), 
⇒ plochy vymezené pro realizaci ÚSES 
⇒ návrh přírodního parku Sokolský hřbet 
⇒ ochranné pásmo železničních zařízení (podle platných právních předpisů) 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém včetně pěšího propojení, cyklistických stezek a tratě  
⇒ stávající železniční tratě  
 



Územní plán obce Česká Ves - návrh                                                                                                                                                       říjen  2005 
Ing.arch.Jaroslav Haluza a kol.spolupracovníků 

75 

 
MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 

ČÍSLO ZÓNA  
  

POZNÁMKA 

42.  ZK/IV-1 Česká Ves-U dolního kravína  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ změny ve výměrách jednotlivých kultur budou  prováděny pouze ve prospěch luk a zalesnění 
⇒ plochy navržené k realizaci územního systému ekologické stability lze využívat pouze tak,aby nebyla narušena jejich obnova a 

nedošlo k ohrožení nebo oslabení  jejich ekostabilizační funkce SES.Jsou to zejména činnosti související s: 
umístěním staveb, pozemkovými úpravami, změnou kultur pozemků, odvodňováním pozemků, úpravou vodních toků a ná-
drží, těžbou nerostů 

K těmto činnostem je nutný souhlas orgánu ochrany přírody a správy CHKOJ. 
⇒ nepřipouští se povolování nových staveb s výjimkou : 

⇒ vodohospodářských staveb souvisejících s údržbou vodního toku a budováním protipovodňových opatření 
⇒ staveb souvisejících s údržbou stávajících liniových vedení technické infrastruktury a dopravy(včetně budování výhy-

ben).  
⇒ údržby oplocení stávajících zahrad 

⇒ do zóny zasahuje záplavové území 
⇒ do zóny zasahuje aktivní zóna záplavového území 
STAVEBNÍ : 
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO 

Jeseníky 
⇒ ve stanoveném  záplavovém území nutno ke všem stavbám, nebo k terénním úpravám v souladu s platnými právními předpisy 

žádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad   
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ návrh kanalizační sítě dle výkresu B.3.1. 
⇒ stávající vodní toky 
⇒ stávající  zeleň 
⇒ plochy vymezené pro realizaci ÚSES 
⇒ volný pruh podél řeky Bělá 8m,který bude vyhrazen provozu a udržování vodních děl a zařízení a zároveň bude využit pro vý-

sadbu břehové a doprovodné zeleně 
⇒  stanovené záplavové území a aktivní zónu 
⇒ stávající a navržený komunikační systém  
⇒ návrh za zalesnění dle výkresu B.1. a B.2 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

43.  ZK/III-1 Česká Ves-pod Zlatým Chlumem  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ stávající rozptýlená rekreační funkce nebude rozvíjena. Její rozsah funkčních ploch je stabilizován. Povoluje se provádění 

pouze nezbytně nutných oprav a udržovacích prací. 
⇒ v zóně se umožní vedení pěších a cyklistických stezek pokud budou v souladu s územním plánem 
⇒ zatrubňovat vodoteče lze pouze v nezbytně nutném rozsahu (mostky pro pěšiny,komunikace, vjezdy na pozemky apod.) 
⇒ plochy navržené k realizaci územního systému ekologické stability lze využívat pouze tak,aby nebyla narušena jejich obnova a 

nedošlo k ohrožení nebo oslabení  jejich ekostabilizační funkce SES.Jsou to zejména činnosti související s: 
umístěním staveb, pozemkovými úpravami, změnou kultur pozemků, odvodňováním pozemků, úpravou vodních toků a ná-
drží, těžbou nerostů 

K těmto činnostem je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. 
⇒ nepřipouští se povolování : 
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⇒ oplocování pozemků (s výjimkou ploch pro zajištění lesní výroby - lesní školky ,oplocení zemědělských pastevních 
areálů , ploch ochranných vodohospodářských pásem 1.stupně a zařízení technické infrastruktury jako čerpací stani-
ce ,regulační stanice apod.) 

⇒ výstavba všech objektů,které nesouvisí s posláním zóny(výjimku tvoří objekty vodohospodářských zařízení,liniová vedení 
technické infrastruktury a dopravy, stavby  hospodářských objektů (usedlostí, farem, seníků), účelových staveb a zařízení pro 
lesní výrobu,za podmínky ,že stavby budou v souladu s územním plánem obce 

⇒ nepřipouští se zmenšování výměr zóny  a změna na jiné funkce.Zmenšit výměru zóny lze pouze pro veřejně prospěšné 
stavby( přeložka silnice I/44 včetně souvisejících zařízení -příjezdových komunikací, mostů,propustků,opěrných 
stěn,přeložky inženýrských sítí,protihlukové stěny, apod.)  

⇒ připouští se posun trasy silnice v rámci vymezených ochranných pásem 
⇒ při zpracování podrobné dokumentace trasy silnice I/44 dbát na minimalizaci zásahů do pozemků určených k plnění funkce lesa  
⇒ základnové stanice lze povolit pouze ve formě změny územního plánu (za podmínky, že elektrické přípojky a přístupové komuni-

kace musí využívat stávající rozvody a komunikace v krajině 
STAVEBNÍ : 
⇒ umístění nových staveb a rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů lze provést po projednání se správou CHKO Jeseníky  
PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ ochranné pásmo TVP  
⇒ ochranné pásmo a vedení VN,VVN (podle platných právních předpisů) 
⇒ geologickou lokalitu - Čertovy kameny  
⇒ staré důlní dílo- středověký důl na zlato v lokalitě Zlatý Chlum 
⇒ území s předpokládaným výskytem důlních děl (poddolovaná území), 
⇒ stávající turistické trasy a cyklotrasy 
⇒ plochy navržené pro realizací systému ekologické stability  
⇒ ochranné pásmo a vedení VN(podle platných právních předpisů)- (akceptují se přeložky v nezbytně nutném rozsahu vyvolaném 

stavbou přeložky sil.I/44) 
⇒ průchod vodovodního přivaděče DN 200(akceptují se přeložky v nezbytně nutném rozsahu vyvolaném stavbou přeložky sil.I/44) 
⇒ navržený a stávající  komunikační systém 
⇒ ochranné pásmo silniční (podle platných právních předpisů) 
⇒ stávající vzrostlou zeleň (stromy a keře) 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

44.  ZK/II-1 Česká Ves-pod Zlatým Chlumem  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ plochy navržené k realizaci územního systému ekologické stability lze využívat pouze tak,aby nebyla narušena jejich obnova a 

nedošlo k ohrožení nebo oslabení  jejich ekostabilizační funkce SES.Jsou to zejména činnosti související s: 
umístěním staveb, pozemkovými úpravami, změnou kultur pozemků, odvodňováním pozemků, úpravou vodních toků a ná-
drží, těžbou nerostů 

K těmto činnostem je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. 
⇒ nepřipouští se povolování : 

⇒ nových staveb a zařízení s výjimkou staveb a zařízení uvedených v plánu péče (vodojemy, sítě technického vybavení, 
drobná myslivecká zařízení, lesní cesty) 

⇒ výstavby telekomunikačních (základnových stanic) a obdobných výškových staveb. 
⇒ změny kultur z trvalých travních porostů na kulturu les 

⇒ zatrubňovat vodoteče lze pouze v nezbytně nutném rozsahu (mostky pro pěšiny,komunikace, vjezdy na pozemky apod.) 
⇒ na lokalitách, kde je možná řízená pastva dobytka, se připouští umístění dočasných zařízení sloužící k pastvě (ohrady, 

příkrmiště, napajedla apod.).  
STAVEBNÍ : 
⇒ umístění nové stavby,rozsáhlejší rekonstrukce stávajících objektů se podmiňuje souhlasným stanoviskem správy CHKO 

Jeseníky 
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PROVOZNÍ : 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒ stávající vodní plochy a toky 
⇒ přechodně chráněné plochy - Mlynářská louka , Holendry, U kapličky 
⇒ návrh přechodně chráněné plochy Bačův les 
⇒ plochy vyhrazené pro územní systém ekologické stability 
⇒ stávající  síť lesních cest ,turistických stezek a cyklistických tras 
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

45.  SR-3 Česká Ves-Žlebník  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ v zóně bude mít majoritu realizace staveb vyhrazených pro sport a rekreaci  
⇒ připouští se umístění ubytovacích zařízení a staveb pro bydlení majitele,popř.nájemce areálu. 
⇒ nepřipouští se povolovat : 

⇒ stavby spojené s průmyslovou výrobou a skladováním velkých kovových výrobků, hořlavin, nebezpečných chemic-
kých produktů ,skladování vraků a šrotu 

STAVEBNÍ : 
⇒  
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena účelovou komunikací z ul. Polské  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒  stávající vodní  toky 
⇒ stávající komunikační systém 
⇒ průchod nadregionálního biokoridoru při SV okraji zóny  
 

MÍSTNÍ IDENTIFIKACE TAB. 
ČÍSLO ZÓNA  

  
POZNÁMKA 

46.  VV-2 Česká Ves-veřejné pohřebiště  
 

PODMÍNKY VYUŽITÍ ZÓNY  
URBANISTICKÉ: 
⇒ v zóně bude mít majoritu realizace staveb souvisejících s pohřebnictvím (výstavba smuteční síně a parkoviště) 
⇒ součástí zóny jsou plochy veřejné zeleně  
⇒ nepřipouští se povolování staveb neslučujících se s posláním zóny 
STAVEBNÍ : 
⇒  
PROVOZNÍ : 
⇒ zóna bude napojena navrženou místní komunikaci na pojenou na ul. Jánského 
⇒  
V ZÓNĚ NUTNO RESPEKTOVAT : 
⇒  stávající vodní  toky 
⇒ stávající a navržený  komunikační systém 
⇒ ochranná pásma vedení VN 22kV do doby jejich přeložení 
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A.7.4. Zásady pro čtení v grafické části územního plánu  
 
Při zpracovávání grafické části návrhu územního plánu obce byly uplatněny tyto zásady, které jsou 

pro čtení územního plánu významné: 
1. struktura členění grafické části do jednotlivých výkresů je v souladu s požadavky kladenými pří-

lohou č.2 vyhl. MMR ČR č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci ve znění pozdějších změn  

2. pro vyhledání funkční plochy a její polohy v rámci současně zastavěného a zastavitelného území 
obce včetně dopravní obsluhy území a  vazeb na inženýrské sítě  je vhodné použít výkresy : 
o B.1. HLAVNÍ VÝKRES, NÁVRH DOPRAVY 1 : 2000 
o B.3.1. NÁVRH TECHNICKÉHO VYBAVENÍ-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ      1 : 2000 
o B.3.2. NÁVRH TECHNICKÉHO VYBAVENÍ - ENERGETIKA, spoje        1 : 2000 
Tyto výkresy jsou zpracovány na podkladě mapy DKM v měřítku 1 : 2000 a umožňují vyčíst 
z výkresů podrobnosti až na jednotlivá čísla parcel. Ve výkresu B.1. byla sloučena problematika 
funkčního využití území a návrh dopravy. 

3. pro vyhledání funkční plochy a její polohy v rámci celého řešeného území se zaměřením zejmé-
na na území mimo současně zastavěné a zastavitelné území obce včetně dopravní obslužnosti 
území a vazeb na inženýrské sítě  je vhodné použít výkresy : 
o B.2. HLAVNÍ VÝKRES, NÁVRH DOPRAVY 1 : 5000 
o B.4. NÁVRH TECHNICKÉHO VYBAVENÍ - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ENERGETIKA, 

spoje 1 : 5 000 
Tyto výkresy jsou zpracovány na podkladě DKM 1 : 2000 a zmenšené do měřítka  1 : 5 000 a 
poskytují přehled o rozmístění a velikosti funkčních ploch v rámci celého řešeného území. Tyto 
mapy neobsahují aktuální vymezení jednotlivých pozemků a čísla parcel. Ve výkresu B.2. byla 
sloučena problematika funkčního využití území a návrh dopravy. 

4. výkres B.2.1. zónace území  1 : 5 000 je významný zejména pro vyhledávání jednotlivých zón, 
pro které jsou v tabulkách vložených v kapitole A.7.3. stanoveny podrobnější regulativy. Jevy 
v tomto výkresu je nutné číst s pomocí legendy k výkresu B.2.. Konstrukce tohoto výkresu vy-
chází z výkresu B.2. a navíc je zde zobrazeno členění území na urbanizované a neurbanizované a 
na jednotlivé zóny. 

5. výkres B.5. STANOVENÍ PRIORIT K REALIZACI 1 : 5 000 schématicky znázorňuje doporu-
čení jaké návrhové prvky provést v první etapě  

6. výkres B.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 1 : 5000 - vymezuje rozmístění veřejně pro-
spěšných staveb v rámci celého řešeného území. Doporučuje se pro přesnější odečtení hledaného 
jevu a zejména zjištění návazností na současný stav ke čtení použít současně i příslušný výkres 
B.1. a B.2. pro oblast dopravních staveb a funkčních ploch; výkresy B.4. ,B.3.1. a B.3.2. pro 
stavby technické infrastruktury. 

7. výkres B.7. VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ A POZEMKŮ 
URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 1 : 5 000 znázorňuje polohu, velikost a strukturu 
ploch navržených k odnětí ze zemědělského půdního fondu a odnímaných ploch pozemků urče-
ných k plnění funkce lesa. V tomto výkresu se i doporučuje číst hranici současně zastavěného 
území obce, která je v hlavních výkresech vzhledem k vysoké hustotě zobrazovaných jevů hůře 
dohledatelná.Výkres obsahuje i podrobné zobrazení záboru ZPF a PUPFL v měřítku mapy EN 1 
: 2000.  

8. výkres B.8.ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 1 : 25 000 znázorňuje vazby řešeného území na sousední obce, 
limity nadmístního významu, nadřazené dopravní tepny a nadřazenou síť technické infrastruktu-
ry. Jevy jsou zobrazeny nad základní mapou v měřítku 1 : 10000 zmenšenou do měřítka 1 : 
25000. Vzhledem k průběžně se měnícím jevům mimo řešené území (sousední obce změnami 
své ÚPD aktualizují zobrazení ve svých územních plánech) je nutné takto i nahlížet na tento vý-
kres.   

9. obecné zásady k zobrazení a čtení funkčních ploch vymezených v hlavních výkresech (B.1.a 
B.2.). Plochy zastavitelného území ( = návrhové plochy) jsou odlišeny od funkčních ploch sou-
časných červeným lemem. Barva uvnitř ploch znamená její druh(účel) funkčního využití. Pro 
čtení je nutné mít u sebe legendu a pro pochopení významu jednotlivých funkčních ploch je po-
třebné se seznámit s jejich charakteristikou vloženou v kap. A.7.1..  
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10. při zobrazování liniových jevů (doprava, inženýrské sítě) platí zásada, že návrhové jevy se gra-
ficky odlišují od stávajících jevů přerušovanou čarou doplněnou zpravidla o symbol na čáře, kte-
rá sděluje druh vedení, případně je navíc barevně čára odlišena dle účelu, který znázorňuje. 
V legendách lze vyčíst význam jednotlivých použitých značek. Jevy navržené ke zrušení jsou 
označené křížkem. Obecně platí zásada, že pokud je liniový jev zároveň nositelem limitu(je na 
něj vázáno ochranné pásmo vyplývající z právních předpisů),pak toto pásmo platí do fyzického 
zrušení jevu a až po realizaci návrhového jevu platí nové pásmo. Do doby realizace návrhového 
jevu, který je zároveň nositelem limitu(ochranného pásma) je nutno chránit území pro realizaci 
tohoto jevu včetně šíře ochranného pásma. 

11. regulační prvky zobrazené v měřítku 1:2000 (výkres.B.1.) mají při čtení prioritu před zobraze-
ním ve výkrese B.2. (v měřítku 1:5000). 
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A.8. Limity využití území včetně stanovených zátopových území  
 

V území obce Česká Ves respektovat zejména tyto limity vyplývající z právních předpisů a správních 
rozhodnutí :  

A.8.1. Ochrana přírody  1: 

a) Chráněné krajinné oblasti:  
Ø Chráněná krajinná oblast Jeseníky včetně vnitřní zónace území Chráněné krajinné oblasti Je-

seníky2 
b) Evropská soustava NATURA 2000: 
Ø Ptačí oblast: 

• Jeseníky3 
Ø Evropsky významné lokality: 

• Evropsky významná lokalita Rychlebské hory - Sokolský hřbet4 
c) Památné stromy : 
Ø Javor u Zbranků 5 . Ochranné pásmo tvoří kruh o poloměru 13m se středem v kmeni 
Ø U dvou dubů 6  . Ochranné pásmo tvoří kruhy o poloměru 12,7m a 13,5m se středem v kmeni 

stromu. 
Ø Klen nad Českou Vsí 7. Ochranné pásmo tvoří kruh o poloměru 11m se středem v kmeni 

A.8.2. Ochrana  podzemních a  povrchových vod 8  

a) Chráněná oblast přirozené akumulace vod Jeseníky 9 
b) Stanovená ochranná pásma vodních zdrojů  I. a  II. stupně v rozsahu dle platných rozhodnutí vodo-

právního úřadu. 
Ø Prameniště Město10 
Ø Studna V-111 

A.8.3. Ochrana území před povodněmi12 

a) Stanovené záplavové území vodního toku Bělá včetně vymezení aktivní zóny.  13 

A.8.4. Ochrana území se zvláštními podmínkami geologické stavby a se  zvlášť nepříznivými inženýrsko-

geologickými poměry14 

a) území s předpokládaným výskytem důlních děl (poddolovaná území), 
b) plochy aktivních a potenciálních svahových deformací. 

     Vyznačené ve výkrese B.2. Hlavní výkres,návrh dopravy a B.7. 

A.8.5. Ochrana  pozemků určených k plnění funkce  lesa 15 (PUPFL) 

a) Pozemky určené k  plnění funkcí lesa, včetně  pozemků do vzdálenosti  50 m  od okraje lesa, jejichž 
využití je podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů. 

                                                   
1 Zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody   a  krajiny,  v platném znění 
2 Zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody   a  krajiny,  v platném znění 
3 NAŘÍZENÍ VLÁDY 599/2004 Sb.ze dne 27. října 2004,kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky 
4 Nař.vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
5 Vyhlášen MěÚ Jeseník (stavební úřad) pod č.j. stav.1882/04-No v r.  2004 
6 Vyhlášen MěÚ Jeseník (stavební úřad) pod č.j. stav.1882 a/04-No v r.  2004 
7 Vyhlášen správou CHKOJ pod.č.j. 2077/2004 v r. 2004 
8 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a  o změně zákonů (vodní zákon), v platném znění 
9 Vyhlášeno nař.vlády 40/1978 
10 Rozhodnutí ONV Šumperk-odb.VLHZ ze dne 19.12.1979 
11 Rozhodnutí OkÚ Jeseník ze dne 16.8.2000 
12 § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a  o změně zákonů (vodní zákon), v platném znění 
13 Stanoveno opatřením Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru ŽP a zemědělství č.j. KUOK/16012/04/OŽPZ/339 z 5.4.2005 
14 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších změn 
15 zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů  (lesní zákon) 
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pozn. v hlavních výkresech bylo zakreslena 50m vzdálenost od  PUPFL pouze tam, kde je dle územního 
plánu reálné umístění případné stavby (jsou zde situovány stávající případně návrhové plochy 
,nebo zde vedou vzdušná liniová vedení el.proudu). 

A.8.6. Ochranná pásma  energetických zařízení16 

a) Ochranná pásma nadzemního vedení ( t.j. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedený-
mi po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od kraj-
ního vodiče vedení na obě jeho strany): 
Ø u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

• pro vodiče bez izolace 7 m, 
• pro vodiče s izolací základní 2 m, 
• pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

Ø u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně – 12 m 
Ø u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně – 15 m 

b) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně činí 1 m po obou stra-
nách krajního kabelu. 

c) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdále-
nosti 
Ø u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m 

od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 

na úroveň nízkého napětí 7 m, 
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 
Ø u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

d) Ochranná pásma VTL a VVTL plynovodů vymezená svislými rovinami  vedenými ve  vodorovné 
vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení ve vzdálenosti 4 m na obě strany  

e) Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení vymezená vodorovnou vzdáleností od půdorysu plyno-
vého zařízení měřeno kolmo na jeho obrys  
Ø 15 m u VTL plynovodů o průměru do DN 100 včetně  
Ø 20 m u VTL plynovodů o průměru do DN 250 včetně 
Ø 40 m u VTL plynovodů o průměru nad DN 250 včetně 
Ø 10m regulační stanice vysokotlaké 

f) Ochranná pásma  
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 

zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

A.8.7. Ochrana telekomunikací 17 

a) ochranná pásma podzemních telekomunikačních  vedení, která  činí 1,5 m po stranách krajního ve-
dení 

b) ochranné pásmo televizní převaděče TVP Česká Ves – Zlatý Chlum Českých Radiokomunikací, 
a.s., které je tvořeno kruhem o poloměru 30 m 

A.8.8. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 18 

a) 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  
b) 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm  

A.8.9. Ochrana  zemědělského půdního fondu  

                                                   
16 zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) 
17 zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
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a) Pozemky zařazené do I. a II. třídy zemědělské půdy. 19  

A.8.10. Silniční ochranná pásma 20 

Silničním ochranným  pásmem se  rozumí  prostor  ohraničený  svislými  plochami  vedenými do 
výšky 50 m a ve vzdálenosti : 

a) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého  jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních 
komunikací I. třídy,  

A.8.11. Ochranné pásmo dráhy 21 

Ochranné  pásmo dráhy tvoří prostor  po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou 
plochou vedenou: 

a) u dráhy  celostátní a  u dráhy  regionální 60  m od  osy krajní koleje,  nejméně  však  ve  vzdálenosti  
30  m od hranic obvodu  dráhy,  

b) u vlečky 30 m od osy krajní koleje,  

A.8.12. Ochrana veřejného zdraví 

a) Pásmo ochrany prostředí kolem ČOV 22 

A.8.13. Ochrana lázeňského místa23 

a) vnitřní území lázeňského  místa Jeseník24 

b) vnější území lázeňského  místa Jeseník 25 
Tyto limity, které jsou dány obecně závaznými právními předpisy  a  rozhodnutími správních orgánů, se 
mohou měnit v návaznosti na novely těchto obecně závazných právních předpisů a změny správních rozhod-
nutí a popř. na nová správní rozhodnutí. 

A.8.14. Územní ochrana ostatní : 

a) Územní ochrana prvků vymezených schválenou závaznou části ÚPN VÚC Jeseníky, která byla 
schválena Usnesením vlády č.613 ze dne 2.11.1994 ve znění změny č.1. 
Ze závazné části pro řešené území vyplývá ochrana : 
Ø koridoru o šířce 200 m od osy na obě strany pro přeložku silnice I/44 Mohelnice - Šumperk - 

Petrou nad Desnou - Jeseník - Mikulovice - státní hranice včetně tunelového úseku vyúsťují-
cím v jižní části katastrálního území obce. Silnice, která je součástí základní silniční kostry 
území řešené VÚC Jeseníky bude řešena v úseku mezi městem Jeseník a státní hranici jako 
dvoupruhová. 

Ø tras plánovaných elektrických vedení distribuční a nadřazené soustavy 110 kV RZ Česká 
Ves - Polsko. 

Ø ochrana území pro skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES: 
• návrh RBC - 482 -Čertovy kameny, Chebzí 
• stav a návrh  NRBK 86 - Hranice R-NRBC, Smolný - NRBK 87 
• stávající NRBK 827 - Kamenný vrch 86 

A.8.15. Územní ochrana vyplývající z řešení územního plánu obce a dalších předpisů: 

a) ochrana území pro realizaci lokálního ÚSES včetně vymezených interakčních prvků26 

                                                                                                                                                                         
18 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou  potřebu a o změně  některých zákonů  (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 
19  metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ze dne 12.6. 996; č.j.: OOLP/1067/96  

20 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
21 zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 

22 Rozhodnutí MěNV v Jeseníku v únoru r.1989 

23 zák.164/2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 

24 usnesení SMKNV ze dne 14.4.1987 
25 usnesení SMKNV ze dne 14.4.1987 
26 §4 odst. 1 zák.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn   
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b) ochranné hygienické pásmo kolem areálů živočišné výroby (v rozsahu dle výkresu B.1.). Výpočtová 
velikost jednotlivých pásem odpovídá deklarovanému množství chovaných zvířat k roku 2003 

c) podél břehových hran řeky Bělá akceptovat 8 m široký pruh na obě strany a podél ostatních vodních 
toků 6m pro břehové porosty, který bude zároveň sloužit jako manipulační pruh pro údržbu koryta. 
Tímto pruhem mezi horními břehovými hranami  a navrhovanými objekty je nutno rozumět volný 
prostor, v němž nebudou umísťovány stavby, inženýrské sítě ani oplocení.27 

 
A.9. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území 

 
A.9.1. Plochy zastavitelného  území navržené pro bydlení (B): 
 

Charakteristika ploch 
funkční využití plochy 

oz
n.

 
pl

o-
ch

y současné návrhové 
výměra 
plochy 

v ha 
stanovisko,doporučení 

1 zahradnictví bydlení – v RD 2,01 plocha je pro bydlení vhodná,lze doporučit zástavbu 
z izolovaných rodinných domů,případně dvojdomů i řadových 
domů. Plocha je v záplavovém území.Podmínkou je zajištění 
kapacitního příjezdu  

2 zemědělská 
půda  

bydlení – v RD 1,03 plocha je vhodná pro bydlení v izolovaných RD, lze doporučit 
orientaci hospodářských částí parcel k dráze  

3 zemědělská 
půda 

bydlení – v RD-
čisté 

0,207 plocha je součástí rozsáhlejší výstavby RD na ul.Haškové.Lze 
doporučit dva izol.RD,popř.jeden dvojdům 

4 zemědělská 
půda 

bydlení – v RD 0,7 plocha je v ochranném pásmu dráhy, nutno počítat s částečnými 
vlivy provozu dráhy,podmínkou je zajištění přístupu do plochy 

5 zemědělská 
půda 

bydlení – v RD 2,57 plocha je vhodná pro přípravu větší ucelené skupiny RD. Nutno 
plochu řešit komplexně (příprava pozemků – obec alt.pověřená 
realitní kancelář),k prodeji budˇpouze zainvestovaná parce-
la,nebo dodávka na klíč(parcela s rodinným domem).Není 
vhodné k individuálnímu skupování různě velkých pozemků a 
stavění domů jednotlivými investory.Plocha poskytuje rozsáhlé 
rezervy pro budoucí rozvoj obce. Umožní racionálně využít 
vložené investice do inženýrských sítí.V ploše nutno pamatovat 
na průjezd komunikace a zajištění přístupu pro pěší k zastávce 
ČD.Při orientaci domů,jejich rušných a klidových částí nutno 
pamatovat na blízkost hřbitova a jeho ochranného pásma.Nutné 
přeložky vedení VN. 

6 zemědělská 
půda 

bydlení – v RD  3,35 plocha je vhodná pro přípravu větší ucelené skupiny RD. Pod-
mínky dtto pl.č.5. Při orientaci domů,jejich rušných a klidových 
částí nutno pamatovat na blízkost hřbitova  a jeho ochranného 
pásma a zabezpečení prostupnosti pro pěší 

7 zemědělská 
půda 

bydlení – v RD 1,76 plocha je vhodná pro přípravu větší ucelené skupiny RD. Pod-
mínky dtto pl.č.5.,podmínkou je i zajištění přístupu do plochy. 
Do plochy zasahuje ochranné pásmo dráhy, nutno počítat 
s částečnými vlivy provozu dráhy. 

8 zemědělská 
půda 

bydlení – v RD-
čisté 

0,29 plocha je vhodná pro dostavbu řadovými domky,popř. umístění 
izolovaných RD. Plocha je ohrožena záplavami.  

9 zemědělská 
půda 

bydlení – v RD 2,26 plocha je vhodná pro přípravu větší ucelené skupiny RD , nutno 
počítat s částečnými vlivy provozu dráhy,podmínkou je zajištění 
přístupu do plochy 

10 zemědělská 
půda,zahrady 

bydlení – v RD 0,91 plocha je vhodná pro bydlení v izolovaných RD,  

11 zemědělská 
půda 

bydlení – v RD 0,96 plocha je navržena pro přípravu větší ucelené skupiny RD , 
podmínkou je zajištění přístupu do plochy a dořešení problému 

                                                   
27 §49 zákona č.254/2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
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s ochranou přírody (nedořešeno biologické hodnocení lokality). 
lokalita je tedy podmíněně vhodná pro novou výstavbu. 

12 zemědělská 
půda 

bydlení – v RD 1,48 plocha je vhodná pro přípravu větší ucelené skupiny RD ,  pod-
mínkou je zajištění přístupu do plochy 

13 zemědělská 
půda 

bydlení – v RD 0,63 plocha je vhodná pro dostavbu izolovanými RD 

 Celkem-nové plochy 18,157  
 
Mimo vyznačené návrhové plochy pro rozvoj bydlení se předpokládá intenzifikace využití  současně 

zastavěného území obce v plochách do kterých nezasahuje aktivní zóna stanoveného záplavového území 
(zejména dostavba proluk ). 

 
A.9.2. Plochy zastavitelného  území navržené pro smíšenou zástavbu (SM): 

 
Charakteristika ploch 

funkční využití plochy 

oz
n.

 
pl

o-
ch

y současné návrhové 
výměra 
plochy 

v ha 
stanovisko,doporučení 

14 bydlení v 
rodinných 
domech 

bydlení v RD 
spojené 
s podnikáním 

 umožnit změnu současné funkce na bydlení spojené 
s podnikáním, případně s vyloučením bydlení(přeměna byto-
vých prostor na nebytové prostory  ) 

15 bydlení v 
rodinných 
domech 

bydlení v RD 
spojené 
s podnikáním 

 umožnit změnu současné funkce na bydlení spojené 
s podnikáním, případně s vyloučením bydlení(přeměna byto-
vých prostor na nebytové prostory  ), plochy jsou v záplavovém 
území 

16 bydlení v 
rodinných 
domech 

bydlení v RD 
spojené 
s podnikáním 

 umožnit změnu současné funkce na bydlení spojené 
s podnikáním, případně s vyloučením bydlení(přeměna byto-
vých prostor na nebytové prostory  ) 

 Celkem-nové plochy 0  
 
A.9.3. Plochy zastavitelného  území navržené pro rozvoj menších podnikatelských aktivit (PO): 
 

Charakteristika ploch 
funkční využití plochy 

oz
n.

 
pl

o-
ch

y současné návrhové 
výměra 
plochy 

v ha 
stanovisko,doporučení 

34 zahrada podnikatelské 
aktivity rušivé 

0,43 plocha vhodná pro menší aktivity podnikající v oblasti výrob-
ních i nevýrobních služeb, služeb pro motoristy, drobné malo-
výroby. Nevýhodou je blízkost současného bydlení, jehož 
prostředí nelze negativně ovlivňovat 

35 zemědělská 
půda 

zemědělská 
malovýroba 

0,31 plocha je navržena pro umístění zemědělské malovýroby 

31 ostatní plocha podnikatelské 
aktivity neruši-
vé 

0,35 plocha vhodná pro menší aktivity podnikající v oblasti nevý-
robních služeb,případně sklady.Není vhodné pro bydlení a 
soustředění více zaměstnanců. 

29 ostatní plocha podnikatelské 
aktivity neruši-
vé 

0,49 plocha je vhodná pro menší aktivity podnikající v oblasti stra-
vování, ubytování, komerční kanceláře, nevýrobní služby, lze 
připustit i bydlení správce,majitele 

30 zemědělská 
půda 

podnikatelské 
aktivity neruši-
vé 

0,46 plocha je vhodná pro umístění menších podnikatelských 
aktivit ,  komerční kanceláře, nevýrobní služby, nerušivou 
malovýrobu, k plochám bydlení orientovat kanceláře 

33 zemědělská 
půda 

podnikatelské 
aktivity rušivé 

1,67 plocha je vhodná pro větší podnikatelské aktivity podnikající 
v oblasti malovýroby,skladování ,výrobních služeb.  

32 zemědělská 
půda 

podnikatelské 
aktivity rušivé 

0,85 plocha je vhodná pro větší podnikatelské aktivity podnikající 
v oblasti malovýroby,skladování ,výrobních služeb.  

26 ostatní plocha podnikatelské 0,35 plocha je vhodná pro umístění menších podnikatelských 
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aktivity neruši-
vé 

aktivit ,  komerční kanceláře, nevýrobní služby, kulturní zaří-
zení apod. 

28 bydlení + 
vybavenost, 
řadové garáže 

podnikatelské 
aktivity neruši-
vé 

 navrhuje se připustit a podporovat změnu funkčního využití na 
nebytové prostory,vhodné pro komerční využití-sídla firem, 
komerční lékaři, klubovny, drobná řemeslná výroba, služ-
by,správa, soc.služby,vhodně pro dostavbu novým objektem  

27 podnikatelské 
aktivity rušivé-
ho charakteru 

podnikatelské 
aktivity neruši-
vé 

 navrhuje se změna funkčního využití plochy na plochy pro 
nerušivé podnikání - komerční kanceláře, maloobchod, stra-
vování,ubytování, výrobní a nevýrobní služby, správa, 
soc.služby 

25 podnikatelské 
aktivity rušivé-
ho charakteru 

podnikatelské 
aktivity neruši-
vé 

 navrhuje se změna funkčního využití plochy na plochy pro 
nerušivé podnikání - komerční kanceláře, maloobchod, stra-
vování,výrobní a nevýrobní služby,sklady.Vlivy z činnosti 
nesmí zasahovat do ploch bydlení 

24 bydlení v RD, 
řadové garáže 

podnikatelské 
aktivity neruši-
vé 

 navrhuje se připustit a podporovat změnu funkčního využití na 
nebytové prostory, plocha je vhodná pro menší aktivity podni-
kající v oblasti stravování, ubytování, komerční kanceláře, 
nevýrobní služby. 

23 podnikatelské 
aktivity rušivé-
ho charakteru 

podnikatelské 
aktivity neruši-
vé 

 navrhuje se změna funkčního využití plochy na plochy pro 
nerušivé podnikání – nerušivé výrobní a nevýrobní služ-
by,sklady. Vlivy z činnosti nesmí zasahovat do ploch bydlení. 
Orientace objektů musí vytvářet bariérový efekt vůči pronikání 
hluku do ploch bydlení(manipulační plochy orientovat do 
polouzavřených ,popř.uzavřených dvorů,  nevýrobní objekty-
administrativu situovat k plochám bydlení). 

22 sběrné surovi-
ny 

podnikatelské 
aktivity neruši-
vé 

 navrhuje se změna funkčního využití plochy na plochy pro 
nerušivé podnikání – nerušivé výrobní a nevýrobní služ-
by,sklady. Vlivy z činnosti nesmí zasahovat do ploch bydlení. 
Orientace objektů musí vytvářet bariérový efekt vůči pronikání 
hluku do ploch bydlení(manipulační plochy orientovat do 
polouzavřených ,popř.uzavřených dvorů,  nevýrobní objekty-
administrativu situovat k plochám bydlení). 

 Celkem-nové plochy 4,91  
 
 

A.9.4. Plochy zastavitelného  území navržené pro rozvoj sportovně rekreačních aktivit (SR): 
 
Charakteristika ploch 

funkční využití plochy 

oz
n.

 
pl

o-
ch

y současné návrhové 
výměra 
plochy 

v ha 
stanovisko,doporučení 

20 bydlení, 
rekreace 

plochy pro 
sport a re-
kreaci 

0,97 navrhuje se připustit a podporovat změnu funkčního využití na 
nebytové prostory, plocha je vhodná pro rozšíření sportovních 
aktivit spojených s krytým bazénem – rozšíření zázemí,doplnění 
menších aktivit spojených se stravováním, ubytováním a spor-
tovními aktivitami(posilovny, sauna, bowling, minigolf ,apod.) . 
Plocha je ovlivněna záplavami. 

18 zemědělská 
půda 

plochy pro 
sport a re-
kreaci 

0,45 fotbalové hřiště, min. soc.zázemí   

19 zemědělská 
půda 

plochy pro 
sport a re-
kreaci 

0,27 vhodné pro tenisové kurty,dětské hřiště,lze připustit 
min.soc.zázemí + klubovna,občerstvení  

17 ostatní plo-
cha 

plochy pro 
sport a re-
kreaci 

0,41 plocha pro dětské hřiště, děti předškolního věku i školního věku, 
doplnit zelení, ohradit od pozemku dráhy-  pevné oplocení + 
zelený plot 

 Celkem-nové plochy 2,1  
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A.10. Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a naklá-

dání s odpady  
 
 
A.10.1. Návrh koncepce dopravy 

A.10.1.1.Úvod,  podklady  
Vyhodnocení stávající dopravní situace bylo provedeno na základě rozboru vstupních podkladů a terénního 

průzkumu, při němž byly získány základní informace o rozsahu, kvalitě a vybavenosti dopravní infrastruktury řeše-
ného území.  

Návrh  řeší komplexně a ve vzájemné součinnosti jednotlivé oblasti dopravní funkce. Reaguje na očekávaný 
nárůst automobilové dopravy návrhem přeložky sil.I/44 mimo zastavěné území obce,   vytváří  podmínky pro ochra-
nu pěších a cyklistů, zajištění dopravní obsluhy stávajících a výhledových urbanizovaných ploch, zohlednění potřeb 
veřejné osobní dopravy i potřeby parkování a odstavování  vozidel.  

 
A.10.1.2.  Silniční komunikace  

a) Širší dopravní vazby 
Komunikační osou území je silnice I/44, zajišťující dopravní vztahy v koridoru Mohelnice - Zábřeh n. M. – 

Šumperk - Jeseník a přivádějící do oblasti Hrubého Jeseníku a event. k hraničnímu přechodu Mikulovice též i dálko-
vou dopravu. Značný objem intenzity dopravních proudů představuje sezónní, rekreační doprava. V trase silnice je 
řada dopravně závadných míst a úseků nevyhovujících svými parametry, které jsou v návrhu postupnou přestavbou 
odstraňovány. Jedním z nich je i  průtah Českou Vsí, kde je navrhována přeložka této komunikace v  kategorii 
S11,5/80 mimo zastavěné území. 

 
b) Koncepce sítě řešeného území obce 
Dopravní i urbanistickou osou obce je stávající silnice I/44, vedená průtahem přes zastavěnou část obce. 

Sil.I/44 má dvoupruhové uspořádání s šířkou vozovky cca 8m.  Na tento základní severo-jižní tah navazují místní a 
účelové komunikace s šířkou vozovky od 3 do 6m. Návrh sleduje přeložku sil.I/46 podél východního kraje zastavě-
ného území, obec je na tuto obchvatovou komunikaci napojena dvěma mimoúrovňovými křižovatkami, situovanými 
na jižním a severním okraji katastrálního území obce. 

 
c) Prognóza intenzit silničního provozu 
Informace o stávajícím dopravním zatížení byly převzaty z výsledků celostátního sčítání dopravy na dálniční 

a silniční síti a z  výsledků směrových průzkumů. Nejdůležitějším podkladem jsou údaje sčítání  dopravy z r. 2000. 
Pro vzájemné porovnání jsou uvedeny na vybraných sčítacích profilech výsledky sčítání v roce 1990/1995/2000. 
Intenzity uváděné v tabulce jsou roční průměry denních intenzit (RPDI) ve voz/24 hod.   

 
profil 

číslo 

situování profilu intenzita  

1990 

intenzita 

1995 

intenzita 

2000 

index 

90/2000 

7-0930 I/44, Česká Ves 2842 4153 4497 1,58 

 

Z rozboru podkladů vyplývají následující závěry: 
• intenzity dopravy na sil.I/446 na průjezdu Českou Vsí dosahují v současné době cca 4500 voz/24hod,  podíl 

těžké dopravy (nákladní automobily, traktory a autobusy na celkovém zatížení je cca 18%. Oproti r.1990 před-
stavuje stávající  intenzita nárůst o cca 60% 

• v r.2015 - 2020 lze očekávat, že s ohledem na růst automobilizace dojde oproti současnosti k nárůstu dopravní-
ho výkonu  o cca 30%. Tato hodnota je převzata z podkladů ŘSaD ČR a představuje celorepublikový průměr. 
V případě České Vsi však lze předpokládat poněkud vyšší nárůst z titulu vstupu ČR do EU. 
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• na trasu obchvatu bude převedena pouze část dopravy, odhadem cca 70 – 80%. Prognózované zatížení 
přeložky v r.2015 – 2020 by za tohoto předpokladu mohlo dosahovat intenzity cca 4000  - 5000 voz/24h. 
Toto výhledové zatížení odpovídá kapacitě navrhovaného šířkového uspořádání přeložky v kategorii 
S 11,5/80. 

• výše uvedené hodnoty jsou ročními průměry intenzit dopravy, v pracovní den lze předpokládat zatížení o cca 10 
– 15% vyšší než hodnoty RPDI 

   
d) Funkční zatřídění komunikací 
Páteřní komunikací  zastavěného území je stávající sil.I/44, kterou  lze charakterizovat, s ohledem na přímou 

obsluhu území a vedení centrem obce, jako  sběrnou komunikaci funkční třídy B2. Navazující  místní komunikace 
lze zařadit mezi obslužné komunikace funkční třídy C2 a C3. Část obslužných místních komunikací má režim do-
pravně zklidněné komunikace funkční třídy D1  (obytná ulice), jež spolu s   polními a lesními cestami patří mezi  
komunikace funkční třídy D. Přeložená sil.I/44 je extravilánovou komunikací, vedenou mimo zastavěné území.  

 
e) Navrhované úpravy komunikací 
Stávající silnice I/44 tvoří hlavní průtah obcí a zároveň slouží jako komunikace se sběrnou a obslužnou 

funkcí. Dopravní zátěž a zatížení obce z hlediska hluku a  bezpečnosti jsou jedním z důvodů pro návrh přeložky 
silnice I/44 do koridoru východně zástavby obce. V návrhu jsou obsaženy následující úpravy silnic, místních  a úče-
lových komunikací:  

 
Přeložka sil.I/44 
Trasa přeložky sil.I/44 byla převzata z dokumentace Dopravoprojektu Brno z r.1994, trasa dle studie dokla-

dovaná pouze v měřítku 1 : 10 000 byla při převzetí do ÚP a zakreslení do mapového podkladu 1 : 2000 dílčím způ-
sobem upravena, tak aby byla  v maximální možné míře respektována  stávající vzrostlá zeleň.a aby byl dosažen co 
největší odstup komunikace od nejbližších objektů bydlení. Trasa na severním konci sleduje dosažení odstupu od 
obytných objektů podél ul.Skalní až 100m (toto směrové vedení vyžaduje dílčí úpravu trasy přeložky sil.I/44 
v návazném území katastru obce Písečná, která též zvětší odstup trasy od obytného území. Trasa navrhované silnice 
I/44 je v souladu se schváleným ÚP VÚC Jeseníky. 

Komunikace přeložky je navrhována jako  dvoupruhová v kategorii S 11,5/80,  s mimoúrovňovými křižo-
vatkami či mimoúrovňovým křížením ostatní dopravy. Pro vyhledání optimálního průběhu trasy na základě podrob-
né dokumentace,zaměření a geologického průzkumu je vymezen ve schváleném ÚP VÚC ve znění změny č.1 kori-
dor o šířce cca 400m(200m od osy silnice I.třídy na každou stranu). Takto vymezený pruh umožňuje při následné 
projekční přípravě podrobné dokumentace směrový posun silnice  aniž by bylo nutné provádět změnu ÚP VÚC. 
Trasa silnice předběžně vymezená v územním plánu obce tento koridor akceptuje. 

Území obce je na přeloženou trasu sil.I/44 napojeno dvěma mimoúrovňovými křižovatkami  (dále jen 
MÚK) – dvourampovou křižovatkou typu „trubka“ na hranici s Jeseníkem a dále pak mimoúrovňovou křižovatkou 
stejného typu v severní části obce (oproti studii byl použit pro minimalizaci dopadu na území použit jiný typ MÚK). 
Vzdálenost křižovatek na sil.I/44 na katastrálním území obce je cca 2700m. Komunikace napojující stávající silnici 
I/44 na její přeložku budou zařazeny do silnic II.třídy, jejich šířkové uspořádání je navrhováno v kategorii MS 9,0/70 
resp. S 9,5/70. 

Trasa přeložky je vedena v kontaktu s  bodovým a plošným aktivním sesuvem. V rámci projektové přípravy 
bude nutno provést podrobný geologický průzkum a navrhnout opatření, které zajistí stabilitu svahu, případně na-
vrhne směrovou odchylku osy silnice v rámci stanoveného ochranného pásma 200m.  

Trasa přeložky silnice I/44 vede přes území III a IV.zóny CHKOJ . Správa CHKOJ s touto přeložkou ne-
souhlasí a navrhuje její trasování mimo území CHKOJ (vedení souběžně se železnicí ,popř.ve směrově upravené 
stávající trase silnice I/44). Ze schváleného zadání pro zpracování územního plánu obce Česká Ves vyplývá jedno-
značný požadavek na akceptaci schváleného ÚP VÚC Jeseníky (tuto povinnost stanovuje §30 zákona o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn.). 

 
Úpravy stávající  sil.I/44 
Stávající průtah silnice I/44 obcí je po vybudování přeložky navrhováno zařadit do sítě silnic 

III.třídy. Při navrhování nových křižovatek, zajišťujících napojení rozvojových ploch, je třeba sledovat dodr-
žení požadovaných rozhledových parametrů. Podle  možností je sledováno omezení vzniku nových a reduk-
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ce počtu stávajících křižovatek (např. návrh dopravního napojení průmyslového areálu u čerpací stanice 
PHM). Součástí úprav je dobudování autobusových zastávek a souběžných chodníků. V rámci rekonstrukce 
mostů  přes Bělou je u mostů situovaných v blízkosti sil.I/44 žádoucí zlepšit šířkové parametry a rozhledy 
křižovatek na silnicí I/44 (při rekonstrukci mostů po povodních v r.1997 toto hledisko nebylo zohledněno).  

  
Rekonstrukce a dostavba místních obslužných komunikací: 
Šířka stávajících místních komunikací se pohybuje od 3 do 6m a jejich povrch vykazuje širokou šká-

lu od kvalitní živičné vozovky po  štěrkový  nezpevněný povrch. Nové obslužné komunikace mohou být 
navrhovány v kategorii MO 7,0/30 (tj. s šířkou vozovky 6m mezi obrubami, s parametry pro návrhovou 
rychlost 30 km/hod) nebo MOK 4,0/30. Nově navržené jednopruhové obslužné komunikace s obousměrným 
provozem, zařazené do kategorie MOK 4,0/30, budou opatřeny návrhem výhyben po vzdálenostech cca 
100m. Podél některých obslužných komunikací je navrhována výstavba a dostavba chodníku. Alternativně 
lze některé úseky místních komunikací změnit na dopravně zklidněné komunikace s režimem obytné ulice 
(společné využívání komunikace motorovou dopravou, pěšími, cyklisty) se základní šířkou 5,5m, minimálně 
3,5m  (za předpokladu vybudování výhyben po cca 80 - 100m). Je však třeba mít na paměti, že délka výjez-
du z území obsluhovaného dopravně zklidněnou komunikací by neměla přesáhnout 250m a  komunikace by 
měla být doplněna o prvky dopravního zklidnění (rychlostní prahy na vjezdech). U koncových krátkých a 
slepých komunikací plnících pouze přístupovou funkci je navrhováno použít šířku vozovky 4m. Obslužné 
komunikace větších rozvojových ploch jsou navrhovány vždy alespoň se dvěma body napojení na sil.I/44. 
Na uslepených komunikacích je navrhováno vybudování obratišť. 

Při návrhu nových místních komunikací pro dopravní obsluhu rozvojových ploch byla sledována mi-
nimalizace vzniku nových křižovatek na silniční síti. Navrhované úpravy dopravního napojení sledují vstříc-
né napojení stávajících a navrhovaných ramen do jediné křižovatky. 

Stávající síť obslužných komunikací vykazuje řadu závad směrového a zejména šířkového uspořádá-
ní. Zásadní zlepšení stavu rozšířením komunikací však s ohledem na pozemky  v soukromém vlastnictví není 
reálné. V prostorově limitovaných uličních profilech je proto je navrhováno alespoň dobudování výhyben. 

 
Výstavba účelových komunikací: 
Návrh předpokládá dostavbu a rekonstrukci účelových cest,  vyvolanou přeložkou sil.I/44, tak aby 

nedošlo k přerušení vazeb pro pohyb zemědělské techniky a hospodářských zvířat na pastviny a pozemky 
situované východně od navrhované přeložky sil.I/44.  Součástí navrhovaných úprav je i rekonstrukce stávají-
cích účelových komunikací, m.j. i účelové cesty od manipulační plochy u restaurace Šafrán kolem zahrád-
kářské kolonie pod viadukt železniční tratě. 

 
A.10.1.3.  Pěší  a cyklist ické trasy 
  Oboustranné nebo jednostranné úseky chodníků jsou vybudovány prakticky pouze podél části 

sil.I/44 a dále pak v některých návazných směrech od sil.I/44 směrem do obytného území, zejména k lávkám 
přes řeku Bělou.  Šířky chodníků se pohybují od 1,2 do cca 3m. Větší pěší plochy se nachází u obchodní 
vybavenosti. Stávající síť pěších tras je nedostatečná. 

Ve výkresu B.1. jsou vyznačeny návrhy na dostavbu chodníků, které umožňují segregaci pěšího a au-
tomobilového provozu. Jedná se zejména o chodníky podél stávajícího průtahu sil.I/44 a podél významných 
místních komunikací. Ve výkrese jsou rovněž navrženy propojovací pěší trasy, zajišťující prostupy přes delší 
souvislé pásy obytné zástavby. Přes řeku Bělou se zachovávají stávající tři lávky. Návrh respektuje značené 
turistické stezky, vedené přes zastavěnou část obce. Jedna z nich tvoří okružní trasu z Lázní Jeseník na vrch 
Čertovy kameny, vyhlídku Zlatý chlum, Jeseník a zpět do Lázní (modrá). Druhá je vedena od jeskyň Na 
Pomezi přes Lázně a Českou Ves na vrch Čertovy kameny (zelená). Katastrem obce mimo její zastavěnou 
část prochází ještě další tři turistické trasy a to žlutá, červená a další modrá. Stávající vedení turistických tras 
bude dílčím způsobem upraveno po výstavbě přeložky sil.I/44, kterou tyto pěší trasy kříží mimoúrovňově. 

Cyklistické dopravě  bude sloužit navrhovaná síť tras využívající málo frekventované  místní komu-
nikace a  účelové cesty. V návrhu lze definovat následující motivy cyklistických tras a to republikovou trasu 
č.53, jejíž trasu je v severní části doporučeno přeložit do stávající trasy podél řeky a dále pak trasu směrující 
z centra obce směrem na západ k chatové osadě s pokračováním k areálu lázní Jeseník. Další trasy jsou ve-
deny po katastru obce východně zastavěné části obce a nabízí vazby od Jeseníku směrem na Chebzí a Rejvíz. 
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A.10.1.4.Veřejná osobní doprava 
Veřejná osobní doprava je zajišťována  autobusovými linkami a železničními spoji. Pro dopravní ob-

sluhu autobusovou dopravou slouží  na území obce slouží  v současné době celkem 5 autobusových  a dvě 
železniční zastávky Česká Ves a Česká Ves, bazén.  

Autobusové zastávky jsou využívány spoji č. 950114 Jeseník – Mikulovice,  950115 Jeseník – 
N.Ves, 950116 Jeseník – Zlaté hory, 950119 Jeseník – Vidnava, 950121 Jeseník – Žulová a dálkovými spoji 
950104 Jeseník – Luhačovice a 950110 Jeseník – Ostrava. Stávající autobusové zastávky mají následující 
parametry: 

• „Česká ves, most“ – zastávky pro oba směry jsou situovány v zálivech, u zálivu pro směr na Jeseník je 
navrhováno zvětšit jeho hloubku na 3m, přístřešek je vybudován pouze pro směr na Písečnou, návrh na 
dobudování přístřešku pro opačný směr 

• „Česká ves, Benzina“ – zastávky pro oba směry jsou situovány v zálivech, přístřešek je vybudován 
pouze pro směr na Jeseník, návrh na dobudování přístřešku pro opačný směr 

• „Česká ves, krytý bazén, obecní úřad“ – zastávky pro oba směry jsou situovány v zálivech, přístřešek 
je vybudován pro oba směry 

• „Česká ves, krytý bazén, řetězárna“ – zastávky pro oba směry jsou situovány v zálivech, přístřešek je 
vybudován pro oba směry 

• „Česká ves, konečná“ – pouze zastávka pro směr na Písečnou je situována v zálivu, přístřešek je vybu-
dován pro oba směry, zastávku pro směr na Jeseník je navrhováno situovat do regulérního zálivu 

Pro zlepšení plošné obsluhy stávajících a rozvojových ploch obce je navrhováno vybudování nové 
zastávky v prostoru severně areálu Řetězárny. Zastávku pro oba dva směry je navrhováno situovat v zálivech 
a vybavit přístřešky. 

Docházková vzdálenost 500m představující kvalitní komfort obsluhy, pokrývá téměř celé území ob-
ce. Zastávky by měly být vybaveny jednotným typem přístřešků vč. informačního vybavení, obdobně by 
měly být vybaveny i železniční zastávky. 
 

A.10.1.5.  Parkování a odstavování vozidel 
Pro parkování osobních automobilů návštěvníků občanské vybavenosti a průmyslových zařízení je 

t.č. v obci k dispozici na samostatných plochách cca 230 stání. Nově se navrhuje cca 170 stání, z toho 20 
stání v u hřbitova a 20 stání u hřiště v centrální části obce, 60  stání je navrhováno u rozvojových průmyslo-
vých ploch západně areálu řetězárny a 30 stání u stávajícího sportovního areálu. 80 stání je navrhováno vy-
budovat u stávající lokality obytných domů, kde nahrazuje stávající režim podélného stání a znamená nárůst 
cca 30 – 40 stání. Kromě toho je navrženo několik dalších parkovišť v centrální části obce pro zajištění prů-
jezdnosti komunikací podél stávajících obytných domů.Uvedené počty stání nejsou závazné a poskytuji pou-
ze informaci o přibližných budoucích potřebách odstavných stání v území.   

Územní plán navrhuje je v lokalitě „U sušičky“ ( u pl.č.  33  ) vytipována plocha pro výstavbu cca 40 
boxových garáží. Pro informaci je třeba uvést, že výstavba připojovací komunikace do mimoúrovňové křižo-
vatky na rozhraní České Vsi a Jeseníku je podmíněna demolicí části stávajícího areálu garáží, celková bilan-
ce i po dostavbě volných ploch v tomto prostoru je snížení kapacity o cca 50 garáží.  

Parkovací místa u nově navrhovaných rozvojových ploch budou  řešena v rámci těchto rozvojových 
ploch a musí být dimenzována na stupeň automobilizace 1 : 2,5. V obytných oblastech  s rodinnou zástavbou 
budou potřeby odstavování vozidel řešeny na pozemcích majitelů.  

U obytných vícepodlažních domů je třeba sledovat zajištění cca 60-70% stání formou vestavěných 
garáží, ostatní potřeby statické dopravy je třeba zajistit návrhem stání na terénu, případně nabídkou ploch pro 
výstavbu garáží, kde budou preferovány možnosti využití terénního reliéfu pro výstavbu boxových garáží ve 
dvou podlažích. Konkrétní situování ploch pro statickou dopravu (pro parkování a odstavování) v rámci roz-
vojových ploch bude předmětem následujících projekčních fází jednotlivých lokalit.  

V území jsou dále vytipovány v rámci stávajících a navržených podnikatelských ploch lokality pro 
odstavování nákladních vozidel. Cílem je poskytnout možnost odstavování nákladních vozidel,autobusů a 
vleků mimo plochy bydlení, kde by odstavování a parkování těchto vozidel mělo být dopravním značením 
omezeno , popř. zcela vyloučeno. 
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A.10.1.6.  Železniční doprava 
Obcí je vedena územně stabilizovaná jednokolejná železniční trať č. 290 (Olomouc - Hanušovice - 

Krnov) s motorovou trakci. Tato celostátní trať napojuje řešené území  na hlavní tah tratě č. 270 a na odleh-
čovací resp. objízdnou trať č. 020 Hanušovice – Lichkov - Hradec Králové - Velký Osek.  Trať je vedena po 
západním okraji obce bez přímého kontaktu s její zástavbou a má na katastru osobní zastávky Česká Ves a 
Česká Ves, bazén vzdálené od zastavěné části obce cca 400 - 500 m. Návrh předpokládá zlepšení komfortu 
vybavením jednotným typem přístřešků a zlepšením pěších přístupů. Počet nechráněných křížení trati s úče-
lovými komunikacemi se navrhuje redukovat na pět a opatřit je světelným signalizačním zařízením, nechrá-
něné křížení u hřbitova je doporučeno upravit pouze pro přechod turistické stezky. Železniční vlečka do Ře-
tězárny, odbočující z širé trati je respektována. 

Stávající nabídka osobní dopravy představuje  17 spojů jednosměrně v pracovním dni, ve výhledu je 
očekáván klesající trend vývoje osobní dopravy, pokud nedojde po vstupu do EU vazbou na Polsko 
k novému impulsu rozvoje železniční dopravy např. pro cestovní ruch.  

Podle konzultace se zástupcem ČD, a.s., stavební správa Olomouc lze na této trati předpokládat pou-
ze dílčí směrové úpravy, pro které je nezbytné zachovat volný pás široký min 10m podél tratě, který lze vyu-
žít pouze pro výsadbu vegetace. V případě využití pozemků podél tratě je výstavba jednoduchých a drob-
ných staveb v ochranném pásmu tratě možná, je však podmíněna zpracováním hlukové studie a provedením 
nezbytných protihlukových opatření. Novou zástavbu je doporučeno situovat ve vzdálenosti, vyhovujících 
parametrů hlukových emisí a vibrací, vznikajících železničním provozem.V každém případě je ale nutno 
respektovat výše uvedený 10m odstup pozemků určených k zástavbě od tratě.  

 
A.10.1.7.Ostatní dopravní plochy a zaří zení 
Mezi dopravní plochy patří některé zpevněné plochy a  manipulační plochy poblíž objektů vybave-

nosti. Mezi dopravní zařízení se řadí též ČS PHM u sil.I/44.  
 

A.10.1.8.Ochranná pás ma komunikací 
Viz kap.A.8. 
 
A.10.1.9.   Negativní v livy dopravy 
Negativní vlivy dopravy obsahují celou škálu vlivů od dopravního hluku přes emise, prašnost, vibrace, do-

pravní nehody až po  "dělicí " vliv komunikace. Lze konstatovat, že výstavbou přeložky sil.I/44 bude problém nega-
tivních vlivů dopravy - vedení průjezdné dopravy centrem obce, vyřešen. Dojde k poklesu o zbytnou dopravu a bude 
tak omezen negativní dopad dopravy na příčné vazby v území  zejména pro pěší a cyklisty. Stavba přeložky sil.I/44 
musí obsahovat i výstavbu protihlukových clon vč. výsadby ochranné zeleně, které musí chránit obytnou zástavbu 
obce Česká Ves. Rozsah protihlukových opatření bude upřesněn v rámci projektu přeložky I/44 podrobnou hluko-
vou studií. Omezení dělícího vlivu přeložky silnice I/44 je řešeno návrhem mimoúrovňových křížení pro pěší, prů-
jezd zemědělské techniky a převádění hospodářských zvířat. Obdobně je třeba postupovat při zástavbě území podél 
tratě ČD, kde je  třeba situovat zástavbu v takové poloze, kdy již nebudou překročeny limity hlukových emisí a vib-
rací. Podrobněji o negativních vlivech dopravy viz kap. A.15. 
 

A.10.2. Možnosti rozvoje občanského vybavení  
 
Dle starého názvosloví zahrnuje funkce obslužná veškerou občanskou vybavenost ve škále zařízení dle sku-

pin (školství, kultura a osvěta, tělovýchova, zdravotnictví,  sociální péče, maloobchod, ubytování, veřejné stravování, 
nevýrobní a výrobní služby, správa a řízení, poradenská činnost). Tato funkce by měla odpovídat významu obce, 
kupní síle obyvatel a blízkého okolí a poloze obce v soustavě osídlení. Pro potřeby územního plánu byla funkce 
původní občanské vybavenosti rozčleněna na : 

 
• veřejnou vybavenost 

Tuto skupinu zařízení chápou zpracovatelé jako vybavenost, na kterou má občan nárok, která je nezbytná 
k jeho spokojenosti a zabezpečuje ty služby, u nichž není vhodné a ani to není žádoucí, aby byly pone-
chány „na pospas trhu“, který se snaží převážně podnikat za účelem vytvoření zisku a nebere vždy ohle-
dy na malé děti , staré občany , postižené občany apod. V této skupině zařízení zůstávají ta zařízení u 
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nichž bude žádoucí předpokládat podporu ze strany státu (obce), protože nejsou vždy zisková a lze před-
pokládat minimální zájem o podnikání v této oblasti. Jde např. o školství, mimo školní výchovu dětí, pé-
če o staré a invalidní občany,  rehabilitační střediska,  kluby zájmových organizací, charita, muzea, lé-
čebny pro dlouhodobě nemocné, azylové domy, knihovny, apod. Lze předpokládat, že  bude snahou do-
tovaná zařízení sdružovat a provádět víceúčelově (pokud to provozní podmínky a hygienické normy  do-
volí.) Obec by se měla snažit přednostně aktivizovat,  udržovat, popř. stavět nová zařízení, která slouží 
běžné denní, nebo časté potřebě občanů (základní vybavení).  
 

• podnikatelská zařízení nerušivá  
zde se zařazují zařízení  fungující zejména na komerční bázi, jejichž provoz výrazněji neruší okolí. Patří 
zde komerční kanceláře, stravování, ubytování, maloobchod, bankovnictví, kultura (např. kina),  kosme-
tické salóny, komerční zdravotnictví, služby nevýrobní jako holičství a kadeřnictví, manikúra a pedikú-
ra,  rychloprádelny, sběrny , žehlírny, mandlování, napínání  záclon, pošty, spořitelny, pohřební služby, 
opravna obuvi a tašek, sázkové kanceláře,  fotoateliéry, rozmnožovny, opravny spotřebičů, opravny 
oděvů apod. a služby výrobní nerušivého charakteru jako zakázková výroba oděvů, výroba polotovarů , 
výroba kožených doplňků, výroba pleteného zboží,výroba drobné elektroniky  aj. .Zde již záleží na zá-
jmu podnikatele, zda bude  v některé oblasti v obci podnikat. Zboží běžné denní potřeby, o které je častý 
zájem (základní  potravinářské a nepotravinářské zboží) zpravidla rychle  zaplní podnikající soukromí 
obchodníci. Zboží ,popř. služby méně časté spotřeby se zpravidla soustředí v centrech osídlení (pólech), 
kde mají majitele zajištěnou širší klientelu (kupní sílu) a zájemce je vzhledem k výjimečnosti poskyto-
vané služby pro ní ochoten zajet do nejbližšího významnějšího města, kde je služba poskytována. Zde je 
reálný předpoklad udržení těchto zařízení bez dotací.  
Tato zařízení se mohou prolínat s bydlením. Podnikateli  budou vždy vyhledávány objekty a pozemky 
poblíže hlavních  silnic, křížení silnic, u autobusových zastávek  u významných objektů, které jinou  
atraktivní službou přitahují pozornost. 
Obec může zájem firem ke  spokojenosti občanů stimulovat poskytnutím vhodných prostor v obecních 
objektech pro např. sběrny za nižší nájemné. Dalším předpokladem růstu  služeb v obci je její velikostní 
růst = růst počtu  obyvatel. S nim roste i kupní síla a tím i zájem podnikatelů  nést určitá rizika a vykrýt 
tak chybějící službu.  
 
Územní plán poskytuje dostatečnou nabídku  ploch vhodných pro tyto funkce . Tato nabídka  bude regu-

lována trhem (poptávkou).  
 

• podnikatelská zařízení - rušivá  
      podrobněji o této kategorii se hovoří v kap.A.5.3.  
 
Podrobnější charakteristika jednotlivých skupin zařízení dle jejich náplně : 
(použité zkratky funkcí ploch a zón jsou vysvětleny v kap.A.7.1.).Označení významných objektů(areálů) je 
ve výkresu B.1. 
 

I. Školství 
 
V obci je základní škola  kterou navštěvuje 350-400 žáků.V areálu školy je tělocvična, jídelna,školní družina 
a knihovna.Školu navštěvují i děti z Jeseníku a sousedních obcí. Výhodou ZŠ je její poloha poblíže sportov-
ního areálu. 
Územní plán považuje plochu ZŠ za stabilizovanou bez nutností dalšího územního rozvoje. Vzhledem  ke 
klesajícímu počtu dětí vyvstane obci problém jak využít stávající prostory. Pozornost by měla věnována ze-
jména rozvoji mimoškolní výchovy dětí, poskytnutí volných prostor kulturnímu využití, zájmovým krouž-
kům, spolkové činnosti, sociálním službám ,apod. 
Navrhuje se ponechat plochy ZŠ v plném rozsahu v plochách veřejné vybavenosti (majoritu zde musí mít 
neziskový sektor) 
Nevýhodou je ,že areál ZŠ se nachází v záplavovém území a částečně i v aktivní zóně stanoveného záplavo-
vého území.  
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V obci se nacházejí celkem 3 mateřské školy s celkovou kapacitou  cca 100 dětí. Stávající stav vyhovuje jak 
současným potřebám tak i budoucím a není nutné navrhovat nové plochy pro rozvoj MŠ .Obdobně jako u ZŠ 
bude nutné řešit problém jak naložit s uvolňovanou kapacitou MŠ.Lze doporučit ponechání funkční využití 
jako veřejná vybavenost s možností využití uvolňovaných prostor pro sociální služby,kulturu a zájmovou 
činnost. 
 
Pro udržení ekonomického provozu MŠ a ZŠ  bude muset obec vyvíjet úsilí ,aby mladí občané setrvávali 
v obci a aby se do obce případně stěhovali noví občané.V opačném případě nebude kapacita plně využita 
,místa zůstanou volná a provoz zařízení se stane neekonomickým. Určujícím faktorem pro udržení stávající 
kapacity MŠ a ZŠ bude reálná výstavba nových bytů v obci. 
 

II. Kulturní zařízení 
 
Víceúčelové sály v obci jsou 2 :  
 - v hotelu Zlatý Chlum 
 - v Závodním hostinci   
 
 Pro zájmovou činnost nebo shromažďování slouží i sál v hasičské  zbrojnici, jídelna ve škole a jídelna ře-
tězárny. 
 Kino v obci není, knihovna je umístěna ve škole. 
  
Lze konstatovat,že stávající kapacity pro kulturní vyžití obyvatel jsou dostatečné. Problémem bude zajistit 
životaschopnou náplň,která přiláká zájem občanů a zvýši tak rentabilnost provozu. Při rekonstrukcích ob-
dobných zařízení je nutno vždy dbát na maximální víceúčelovost provozu.  
Objekty obdobného charakteru by se měly být vysoce univerzálními domy s možnostmi  variabilně (rychle 
se přizpůsobovat potřebám a požadavkům,)  vytvářet vhodné podmínky právě pro ten druh služeb (a to nejen 
v oblasti kulturního vyžití obyvatel), který v obci chybí, nebo naopak je  monopolně zneužíván.  
Vzhledem k blízkosti města Jeseník s dostatečnou kulturní vybaveností nelze předpokládat vznik potřeby 
nadstandardních  zařízení v obci. 

III. Sportovní a tělovýchovná zařízení 
 
Fotbalový areál TJ ŘČV je dostatečně velký a slouží i obci.  Má 2 fotbalové hřiště (travnaté a tréninkové), 
asfaltovými  kurty pro další míčové hry (nohejbal, basket, volejbal,  tenis, házená a hokej. Hřiště slouží i ZŠ , 
veřejnosti, v zimě  jako dětské kluziště. Areál plní i společenskou funkci. 
Sportovní plochy vyžadují zkvalitnit sociální zázemí,  celkově estetizovat a doplnit zelení. 
Pro sportovní vyžití slouží i tělocvična u ZŠ. 
V obci se nachází krytý bazén, jehož zázemí je omezeno energetickými rozvody VN, areálem řetězárny, 
silnicí I/44 a pozemky s RD.  
V územním plánu se navrhují tyto lokality pro sport: 
- navrhuje se  postupné propojení funkční plochy s bazénem s plochou podnikání nerušivého  s hotelem 

Zlatý Chlum. Vzhledem k tomu,že v návrhové ploše se nachází rodinné domy,lze předpokládat zdlou-
havější získávání těchto ploch pro změnu funkčního využití území pro sport .Plocha bude určena pro vy-
tvoření zázemí krytého bazénu a rozšíření služeb spojených s jeho provozováním. 

- nové fotbalové hřiště ( pl.č. 18),vzhledem k tomu,že stávající hřiště u ZŠ je plně využíváno tělovýchov-
nou jednotou a tak je zpřístupnění pro veřejnost velmi omezené. 

- u areálu podniku Jesstav návrh legalizuje plochu používanou dětmi zejména v zimě s možností zřízení i 
menšího hřiště (pl.č. 17). 

- nové plochy pro sport jsou dále navrženy v ploše č.19, kde se předpokládá se vznik tenisových kurtů, 
popř.kuželny s fitnes centrem apod.  

- menší univerzální hřiště pro děti předškolního a školního věku rozptýlená v zastavěném území ob-
ce.Nové plochy vyhrazené pro výstavby RD by měly obsahovat hřiště i pro nejmenší děti. Přesnou po-
lohu a výměru upřesní podrobnější dokumentace(urbanistická studie lokalit).Jde zejména o plochy č.1, 
5, 6, 7, 9, 12. 
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IV. Zdravotnická zařízení 
Zdravotnické služby jsou poskytovány v Řetězárně (ordinace praktického i zubního lékaře), na faře, kde je 
ordinace dětského lékaře. Další lékařské služby jsou poskytovány v nedalekém Jeseníku. Územní plán ne-
předpokládá vznik nových lékařských pracovišť. Přesto případnému vzniku nových pracovišť v  plochách 
bydlení,popř.veřejného vybavení a podnikání nerušivého nebrání. 
 

V. Sociální služby 
V obci se nachází dům s pečovatelskou službou. Případné další nároky na sociální služby lze uspokojit 
v uvolňovaných prostorách ZŠ a MŠ. Výstavba nových objektů se nepředpokládá. 
Doporučuje se rozšířit služby pro staré občany poskytované v místě bydliště (zejména pro méně mobilní 
staré a invalidní občany) jako kadeřnické služby, holení, manikúra, pedikúra  , celková hygiena, donáška 
nákupu, lékařská péče, pomoc při údržbě bytu a úklidu, apod.). 

VI. Maloobchod 
Poptávku po službách v oblasti prodeje potravinářského a nepotravinářského zboží zajišťují soukromí podni-
katelé ,kteří vyčlenili část svých užitkových ploch z rodinného domu prodej zboží,popř. se využívají nebyto-
vé prostory k prodeji vyhrazené.  Území není dostatečně obslouženo prodejnami s potravinářským i nepotra-
vinářským zbožím. Docházkové vzdálenosti pro pěší nejsou přijatelné.  
Další rozvoj prodejen bude závislý i na ochotě samotných podnikatelů zde podnikat. Obecní úřad vytvořením 
vhodných podmínek může tento zájem umocnit.  
Motivujícím pro vznik nových zařízení pro prodej zboží může být rozsáhlejší výstavba RD.  
Předpokládá se ,že nové aktivity v oblasti maloobchodního prodeje mohou vzniknout v plochách se smíše-
nou zástavbou (SM) a v plochách podnikatelských nerušivých (PN) a za určitých podmínek i  v zónách byd-
lení .  
Je nezbytně nutné požadovat po majitelích prodejen, dořešení odstavování vozidel u obchodů tak, aby nepře-
kážely silničnímu provozu. 
Umísťování těchto zařízení v jiných zónách upravuje tabulka prolínání funkcí v kap.A.7.1.   
Poptávka občanů po specializovaném zboží bude i nadále uspokojována v blízkém Jeseníku.  

VII. Ubytování,stravování 
 
Návrh počítá se zachováním současných kapacit, popř. s jejich  kultivací v souladu s regulativy: 
- Hotel Zlatý Chlum - 40 lůžek, součástí je i stravování. 
- Chata Čertovy kameny - 25 lůžek, stravování 
- Chata Lesní domov - 25 lůžek 
- Pension Modus 20-lůžek,stravování 
- Penzion Šafrán – 30lůžek, 60 míst u stolu 
- V soukromí (v cca 8 RD) dalších cca 40 lůžek . 

Stravovat se lze na zařízeních, u nichž je to výše uvedeno.  Dále jsou v obci 2 hospody, 2 občerstvení, sou-
kromá vinárna,  další podnik je ve stavbě. V této sféře je značný pohyb a  lze očekávat ještě vyšší zájem o 
stravovací služby. 
Vznik zařízení pro ubytování a stravování pro motoristy lze předpokládat zejména v plochách vyhrazených  
pro rozvoj podnikání nerušivého. 
Podmínkou bude zajištění odstavování vozidel mimo silnice na vyhrazených pozemcích (vlastních areálech 
se stravovacím zařízením, popř.plochách k tomuto účelu územním plánem navržených). 

IX. Nevýrobní a výrobní služby 
 
Přesto, že probíhá v obci rozvoj soukromého podnikání  v oblasti služeb, škála nabízených služeb zatím stále  
nevyhovuje a poskytuje možnosti dalším zájemcům o podnikání  vzniklé mezery vyplnit. Ani dostupnost 
není nejlepší, to je  však důsledek délky obce. Je zřejmé, že speciální služby  i nadále zůstanou soustředěny v 
Jeseníku (Šumperku, Olomouci,  Ostravě). 
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ÚP předpokládá rozvoj tohoto podnikání především při RD a to  zejména na atraktivních místech - poblíž 
centra, hlavních  komunikací, pěších a cyklotras  (nemusí být podmínkou).  Úplnost pokrytí obce službami je 
více závislá na ekonomických  faktorech. Významnou roli sehraje blízkost města Jeseník.  
Zejména u výrobních služeb bude nutné se vyvarovat  střetům s životním prostředím. Z výčtu poskytovaných 
služeb  schází v obci základní sortiment často využívaných služeb  jako: oprava obuvi , sklenářství, malířství,  
natěračství, žehlení a mandlování prádla, půjčovny  průmyslového zboží, opravna jízdních kol, služby pro 
turisty,  alt. i lázeňské hosty jako půjčovna kol, apod. 
V obci jsou k dispozici auto-moto i pneu servisy, mycí linky aut, opravna obuvi, instalatéři, stolaři, autobaza-
ry, krejčovství, čerpací stanice pohonných hmot, holičství/kadeřnictví, opravny elektromotorů, prodejna no-
vin, prodejny potravin a samozřejmě pošta. 
Pro rozvoj výrobních a nevýrobních služeb jsou vymezeny návrhové plochy PN a PR,část služeb se předpo-
kládá ,že vznikne i v zóně smíšené a omezeně i v zóně bydlení. Územní plán předpokládá , že pro služby 
budou využity i některé z volných objektů dříve sloužících zemědělské výrobě. Pro lokalizaci (povolení) 
zejména výrobní služby bude rozhodující druh služby,intenzita provozované služby, předpokládané vlivy na 
životní prostředí a to jak primární ( vliv vlastního provozu zařízení) tak i sekundární  (vlivy způsobené zá-
jmem o službu, která se presentuje častými příjezdy a odjezdy vozidel návštěvníků, obsluhou těžkými vozi-
dly zásobování, apod.). 

X. Správa a ostatní 
Je zastoupena budovou Obecní úřadu, hasičskou zbrojnici  a pošty, kde je i pobočka poštovní banky  a smě-
nárna. Do této skupiny se zařazuje i kostel, veřejné pohřebiště (územní plán vymezuje pro jeho budoucí roz-
šíření výhledovou plochu směrem k dráze ČD )  a rozhledna na Zlatém  Chlumu. Umístění malé pobočky 
další banky, sázkové kanceláře,  pojišťovny je možné v souladu s regulativy ÚP . Pro umístění  jednoduché 
smuteční síně je navržena plocha s parkovištěm u veřejného pohřebiště (pl.č. 36 o výměře 0,127ha). 
 
V obci se zařízení pro vyšší občanskou vybavenost nenavrhují. Neznamená to ovšem, že zde nemohou 
vzniknout. I když nebudou navrženy plochy pro tento druh vybavení, nelze vyloučit možnost podnikání např. 
v oblasti počítačových služeb - vývoj software ,spec.činnosti, které nejsou vázány na přímý kontakt se zá-
kazníkem v centrálních částech měst a velkých obcí apod. U těchto činností se předpokládá jejich provozo-
vání v místě bydliště podnikatele bez větších nároků na nové plochy (popřípadě v pronajaté kanceláři). Pod-
mínkou bude vždy dobré silniční a telekomunikační spojení s městy.  
  
 Územní plán si neklade za cíl podrobně navrhovat jednotlivá zařízení vybavenosti, včetně velikosti 
pozemku a dalších účelových jednotek. V tržních podmínkách již nelze nadiktovat majiteli-podnikateli kde, 
kdy a jak má podnikat. Lze pouze vytvářet podmínky (včetně regulativů) pro rozvoj podnikání právě toho 
druhu ,který v obci schází. V mnoha případech si to vynutí samo prostředí a úroveň kupní síly. Hlavním po-
sláním územního plánu bude vymezit dostatek vhodných ploch, navrhnout jejich obsluhu dopravou a tech-
nickou infrastrukturou a obec by měla začít s jejich přípravou. Obec by měla podnikatele lákat, nabízet mu 
výhodné pozemky,popř. další úlevy, pokud bude pokrývat právě ty služby, které schází ke spokojenosti ob-
čanů.Obec by ale zároveň měla bránit vzniku podnikatelských areálů v místech ,kde by mohlo dojít 
k zhoršování kvality životního prostředí(v zóně bydlení,popř.v její těsné blízkosti ). 
 
 

A.10.3. Návrh koncepce technické infrastruktury  
 

A.10.3.1. Návrh vodního hospodářství  
 
a) Zásobování pitnou vodou  

 Zhodnocení současného stavu 
V obci je z větší části vybudován veřejný vodovod, který je v majetkové správě společnosti VaK Je-

senicka a.s.,  provozuje ho na základě provozní smlouvy Jesenická vodohospodářská společnost spol. s r.o. 
Vodovod je součástí skupinového vodovodu (SV) Jeseník, Česká Ves tvoří samostatné tlakové pásmo. Hlav-
ními zdroji vody pro SV jsou jímací objekty na potocích Šumný a Borový o vydatnosti 50 až 80 1/s, nejsou 
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na katastru obce Česká Ves. Voda je upravována v úpravně vody Adolfovice o kapacitě 50 1/s, která se v 
současnosti modernizuje při současném rozšíření akumulace. Vodovodními řady DN 250 a DN 300 je  upra-
vená voda dopravována do vodojemů Jeseník a odtud přívodním řadem DN 200 do vodojemu Česká Ves 
400m3 o výškách hladin 455,00 – 450,50 m n. m. Přívodní řad pokračuje dále na Písečnou, Hradec a Novou 
Ves. Jako doplňkový zdroj pitné vody pro město a Lázně Jeseník jsou společností VaK Jesenicka využívány 
další vodní zdroje:  
- prameniště „Křížový vrch“ nacházející se ve východní části k.ú. Jeseník, ochranné pásmo nezasahuje do 

k.ú.Česká Ves, kde je povoleno odebírat průměrně 12,7 l/s 
- prameniště „Lázně“ nacházející se v severozápadní části k.ú. Jeseník v povodí Prissnitzova potoka pod 

vrchem Jehlan, ochranné pásmo nezasahuje do k.ú. Česká Ves, je zde povoleno odebírat společně s 
 prameništěm  „Město“ 7,3 l/s 

- prameniště „Město“ zasahující do tří katastrálních území : Jeseník, Česká Ves a Dolní Lipová.  Prame-
niště se nachází na katastru České Vsi na starém p.č. 4083/1 (nyní p.č. 2061/1), dle rozhodnutí ONV 
v Šumperku zn. Voda 1817/R-294/79 z 19.12.1979 má stanoveno pro 3 samostatné lokality ochranná 
pásma 1.stupně, která jsou zakreslena v mapě č. 8-4 v měř. 1:5000. Voda z tohoto prameniště je přivádě-
na do vodojemu „Městský“ o objemu 300 m3, sloužícího pro zásobování města Jeseník.   

Na katastru obce Česká Ves bylo stanoveno Okresním úřadem v Jeseníku další ochranné pásmo 1. a 
2.stupně vodního zdroje – studny V-1 umístěné na p.č.2061/11 v povodí potoka Lubina, a to rozhodnutím 
čj.2461/2000 RŽP/R-146/Vo-231/2 z 16.8.2000. Tento vodní zdroj není vlastníkem  PRIESSNITZ WATER 
s.r.o. dosud využíván, ochranná pásma jsou zakreslena v mapových přílohách v měř. 1:5000.   

Stávající zdroje vody jsou pro zásobování obyvatel dostatečně kapacitní a proto se v návrhovém ob-
dobí neuvažuje s využitím dalších. 

Rozvodná vodovodní síť v České Vsi o celkové délce cca 6,7 km budovaná v 80-tých letech je gra-
vitační, převážně větevnatá, vesměs z PVC, v dimenzích DN 150 - DN 50, v dobrém technickém stavu.  
Zástavba obce je situována v nadmořské výšce 385-440 m, tlakové poměry ve vodovodní síti s ohledem na 
úrovně hladin ve vodojemu Česká Ves jsou vyhovující pro převážnou část obce, pouze v dolní části pod 
kótou cca 395 m n.m. je hydrostatický tlak vody v potrubí  v rozmezí 0,6-0,7 MPa, tj. příliš vysoký a je třeba 
ho upravit. 

V obci Česká Ves jsou v hojné míře využívány místní studny, zajišťující levný  zdroj vody, a to ne-
jen pro rodinné domy, ale i v podnikatelských areálech. Lokální vodní zdroj – staré prameniště v lesích pod 
Zlatým Chlumem slouží pro zásobování cca 30 obyvatel v rodinných domech u ul. U zahradnictví, nemá 
stanovena ochranná pásma a není známa jeho přesná poloha. Jedná se údajně o podzemní jímací zářezy pro-
pojené do akumulačních jímek o celkovém objemu cca 2 m3, umístěných ve svahu cca 230 m nad zástavbou.   

Studnu umístěnou na k.ú. Jeseník u Priessnitzova potoka využívá pro veškerou potřebu pitné vody 
obchodní společnost Budexport Praha s cca 15 zaměstnanci v areálu umístěném v jižní části České Vsi. Vo-
dovod napojený na tuto studnu je přiveden i k řadovým rodinným domům u ul. Kpt. Jaroše, množství odebí-
rané vody není známo. Další studna pitné vody je využívána u objektu Čistíren a prádelen u ul. Jesenická, dle 
informací zástupce provozovatele  množství pitné vody za r. 2002 bylo cca 2000 m3/rok pro cca 25 zaměst-
nanců, tj. průměrně 8 m3/den při 250 pracovních dnech v roce. Vlastní studna pitné vody je také využívána 
v areálu společnosti Řetězárna a.s. u ul. Polská zabývající se strojírenskou výrobou.  Dle informací bylo 
v r.2002 ze studny odebráno 13 650 m3/rok , což při 260 pracovních dnech v roce je cca 52,5 m3/den. 
V Řetězárně pracuje cca 350 zaměstnanců, z toho v denní směně jich je cca 150. Společnost provozuje jídel-
nu, která je napojena na veřejný vodovod a je v provozu cca 250 dnů v roce, při odběru cca 100 m3/měsíc tj. 
4,8 m3/den. Společnost uvažuje se snížením odběru z vlastní studny o cca 30% a zvýšením odběru 
z veřejného vodovodu. Vlastní zdroje pitné vody používá i zemědělec Antonín Straškraba, hospodařící 
v areálu bývalého zemědělského družstva. Provozuje pastevní chov dobytka (cca 450 ks mladého dobytka, 
100 ks krav), které je ustájeno jen v zimě a také ubytovnu s 20 lůžky a restauraci s 80 místy, nyní mimo pro-
voz.    
  

 Návrh zásobování pitnou vodou  
Výpočet potřeby pitné vody 
 Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje pro část území kraje vymezenou 

územím současného okresu Jeseník (dále PRVKOK), zpracovaného v červnu r.2003 je pro obec Česká Ves 
uvažováno se specifickou potřebou vyrobené pitné vody pro obyvatelstvo a vybavenost  v r. 2000 v množství 
108 l/os.den, v r. 2015  v množství 152 l/os.den, je tedy uvažováno s nárůstem za 15 let o cca 40%. Návrho-
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vým rokem tohoto územního plánu je r.2020, při setrvalém nárůstu potřeby vody bude tedy specifická potře-
ba vody v r. 2020 uvažována v množství 172 l/os.den, a to pro 95% obyvatel obce , tj. pro 2650 os * 0,95 = 
2518 osob.   
Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo a základní vybavenost -z veřejného vodovodu: 
 Průměrná denní potřeba  Qp = 2518 * 172 l/os.d = 433,1 m3/d  
       Maximální denní potřeba             Qm = Qp * 1,4                 = 606,3 m3/d = 7 1/s 
Potřeba pitné vody pro průmysl (průměrná = maximální denní potřeba) – z veřejného vodovodu:  
 Čistírny a prádelny  8 m3/den  z vlastní studny  
 Řetězárna   52,5 m3/den, z toho 30% z veřej.vodovodu tj. 16 m3/den   
 Jídelna Řetězárny 4,8 m3/den z veřej.vodovodu 
 Ostatní   zahrnuti do zákl. vybavenosti  
       Průměrná denní potřeba celkem =   433,1 + 16 + 4,8 = 453,9 m3/den 
       Maximální denní potřeba celkem = 606,3 + 16 + 4,8 = 627,1 m3/den 
 

Návrh vodovodní sítě 
Vodovodní síť v obci je ve velmi dobrém technickém stavu, není však vybudována ve všech lokali-

tách. Návrh územního plánu uvažuje s napojením téměř všech obyvatel obce a proto jsou v řadě lokalit navr-
ženy nové vodovodní řady v dimenzi DN 50-80. Rovněž v lokalitách určených k zástavbě jsou navrženy 
nové vodovodní řady DN 50 až 100.  

V souvislosti s navrženým obchvatem obce bude žádoucí provést přeložku hlavního zásobního řadu 
DN 200 vedoucího z vodojemu Křížový vrch do vodojemu Česká Ves a dále do vodojemu Písečná. Rovněž 
je nutné respektovat lokální vodovod ze starého prameniště pod Zlatým Chlumem a zajistit jeho funkčnost 
v místě křížení s navrženým obchvatem. Trasa obchvatu není podrobně specifikována, nebyla zpracována 
podrobná dokumentace pro ni. Přeložka vodovodního řadu DN 200 musí být tedy touto podrobnou doku-
mentací rovněž upřesněna. 

V dolní části obce s nevyhovujícími tlakovými poměry – příliš vysokým tlakem 0,6-0,7 MPa  je 
navrženo jeho snížení regulačním ventilem navrženým v šachtě společně pro celou dolní část obce, i 
s ohledem na návrh rozšíření zástavby v této části obce. Bude tak vytvořeno nové – dolní tlakové pásmo. 

Pro lokality U sušičky navržené k zastavění rodinnými domy v dolní části obce bude třeba zrušit 
část vodovodního řadu DN 150 vedoucího středem navržené plochy a nahradit ho novým DN 100 v trase 
navržené komunikace. Další přeložka řadu DN 150 je navržena mimo prostor nové plochy pro sport a rekre-
aci v centru obce.  

Všechny lokality navržené k zastavění lze napojit na veřejný vodovod. Trasy nových řadů jsou ve-
deny s ohledem na potřebu je v maximálně možné míře zokruhovat, aby byla zajištěna dostatečná obměna 
vody v potrubí dle hygienických požadavků. Trasy uvnitř ploch navržených k zastavění nejsou územním 
plánem specifikovány, nutno je upřesnit podrobnou dokumentací s ohledem na budoucí komunikace a ostatní 
sítě uvnitř ploch. Dimenze všech územním plánem navržených vodovodních řadů jsou pouze informativní a 
nejsou tedy závazné. Musí být upřesněny podrobnou dokumentací. Potrubí musí být s ohledem na zajištění 
kvality pitné vody pro obyvatelstvo dimenzováno tak, aby byla zajištěna dostatečná výměna vody v potrubí. 
Zvyšování dimenze potrubí z důvodu požárního zabezpečení územní plán nedoporučuje a z hygienických 
důvodů ani nenavrhuje.      

Byla posouzena kapacita stávajícího vodojemu 400 m3. Pro rok 2020 jeho objem odpovídá 64 % 
maximální denní potřeby vody. Tento stav je pro návrhové období vyhovující. 

V žádném případě by neměly být rušeny studny a jiné místní zdroje, které lze jako zdroje vody vy-
užívat velmi snadno. Pro zajištění hygienické nezávadnosti vody v nich je třeba zajistit minimální vzdálenos-
ti studní od zdrojů možného znečištění v souladu s ustanoveními ČSN 75 5115 "Studny místního zásobování 
pitnou vodou", kde např. je určena min. vzdálenost budov 5 m; žump 10 m a stok veřejné kanalizace 20 m. 

Případné změny zdroje pitné vody ve veřejném vodovodu musí v plném rozsahu vyhovovat poža-
davkům platných právních předpisů28. 

 
Závěr 
Na katastru obce Česká Ves je třeba respektovat 3 stanovená ochranná pásma vodního zdroje 

1.stupně prameniště „Město“ a ochranná pásma vodního zdroje 1. a 2.stupně  studny V-1 u potoka Lubina. 

                                                   
28 vyhl.MZd č.252/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů 
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Návrh územního plánu akceptuje stávající systém zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovo-
du Jeseník. V dolní části obce je navrženo nové dolní tlakové pásmo vytvořené zřízením regulační stanice, 
snižující tlak vody v potrubí. Pro další rozvoj obce je však nezbytné dobudovat v lokalitách dosud nenapoje-
ných na veřejný vodovod a v lokalitách navržených k zástavbě vodovodní řady. V souvislosti s navrženým 
obchvatem bude třeba přeložit v části trasy hlavní zásobní řad vodovodu DN 200 a zajistit funkčnost kříže-
ného lokálního vodovodu.  

Doporučuje se využívat i místní zdroje pitné vody při současném zabezpečení podmínek jejich hygi-
enické ochrany. 

Kapacita stávajícího vodojemu 400 m3 je dostatečná i pro návrhové období. 
 
b) Zásobování provozní vodou 
Velkoodběratelem provozní  vody je v České Vsi společnost Řetězárna a.s. Odběr je uskutečňován z 

řeky Lubiny v množství 400 000 m3 /rok,  voda je akumulována v otevřené boční akumulační nádrži a upra-
vována ve filtrační stanici.  Přívodní potrubí zásobuje též obecní krytý bazén v množství cca 1250 m3 za mě-
síc. Společnost neuvažuje se zvýšením odběrů, naopak uvažuje o zřízení recirkulačních okruhů.  

Dalším odběratelem technologické vody jsou Čistírny a prádelny, které využívají vlastní studny u 
řeky Bělé. Voda v r. 2002 byla odebírána v množství 15 245 m3/rok.   

Z řeky Bělé byla v minulosti napájena soustava náhonů, v současné době jsou v provozu 3 malé 
vodní elektrárny [MVE]. Územní plán nenavrhuje zřízení dalších MVE. 

Návrh územního plánu stav akceptuje a uvažuje s ním i v návrhovém období. 
 
              c) Odvádění a čistění odpadních vod 

Zhodnocení současného stavu 
V obci je od r.1975 budována veřejná jednotná kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod 

[ČOV]. Zařízení je provozováno Jesenickou vodohospodářskou společností. Kmenová stoka DN 800 až 
1600, procházející celou obcí, odvádí odpadní vody z Jeseníku, Lázní Jeseník a z České Vsi. Čistírna odpad-
ních vod byla vybudována v r. 1983 a do trvalého provozu uvedena v r. 1989. ČOV je mechanicko-
biologická s aktivací, projektovanou kapacitu má 19 000 m3 odpadních vod za den při znečistění od 90 000 
ekvivalentních obyvatel. V r.1996 proběhla 1.etapa rekonstrukce technologického zařízení ČOV. Přitéká na 
ni cca třetina projektovaného zatížení, ale hydraulicky je kapacita téměř naplněna. 

Jedním ze schválených programů z České republiky, zařazených do programu ISPA Evropské unie, 
je projekt „Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka“. Schválený pro-
jekt obsahuje rekonstrukci ČOV v České Vsi na cca 43 000 EO, rekonstrukci a doplnění stávající kanalizační 
sítě, plánuje se napojení splaškové kanalizace z Lipové - Lázní, Bělé pod Pradědem,  Adolfovic a Písečné, 
případně i Hradce-Nové Vsi. Jedním z cílů navrženého řešení je snížení přítoku balastních vod na čistírnu.  

V České Vsi jsou do veřejné kanalizace napojeny odpadní vody i z řady podnikatelských areálů. Čis-
tírny a prádelny vypouštějí do veřejné kanalizace veškeré odpadní vody (použitá voda  z  vlastní studny), 
dešťové vody odtékají do řeky Bělé. Rovněž splaškové odpadní vody z Řetězárny (použitá voda z vlastní 
studny a z veřejného vodovodu) jsou vypouštěny do veřejné kanalizace, technologické odpadní vody (použi-
tá provozní voda z nádrže u Lubiny) sloužící ke chlazení a neznečištěné vody provozem jsou vypouštěny 
společně s oddělenými dešťovými vodami do řeky Bělé. V mořírně, kde se voda využívá k ředění chemikálií, 
je provozován uzavřený okruh bez vypouštění.  Napojení podnikatelských areálů z České Vsi na veřejnou 
kanalizaci vedoucí na centrální ČOV je uvažováno i do budoucna. 
 

Návrh odvádění odpadních vod 
Jednotná stoková síť v obci není  v dobrém technickém stavu, vzhledem k tomu,že do ní vtéká velké 

množství balastních vod. Je navržena rekonstrukce řady sběračů a stok se snahou v maximálně možné míře 
omezit přítok dešťových vod. V České Vsi je proto navržen systém polooddílné kanalizace, kde z ploch 
v blízkosti vodních toků a odvodňovacích zařízení budou odpadní vody odváděny odděleně oddílnou kanali-
zací. Splaškové odpadní vody je navrženo svést splaškovými stokami a sběrači DN 250-300 do veřejné kana-
lizace, dešťové odpadní vody je navrženo svést dešťovými sběrači do nejbližšího recipientu. Tam, kde to 
není možné, je možno odpadní vody svést jednotnými stokami do veřejné  kanalizace.  Návrh územního 
plánu uvažuje s napojením téměř všech obyvatel obce. Nové sběrače jsou navrženy v lokalitách dosud neod-
kanalizovaných i v lokalitách navržených k zástavbě. Trasy uvnitř ploch navržených k zastavění nejsou 
územním plánem specifikovány, nutno je upřesnit podrobnou dokumentací s ohledem na budoucí komunika-
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ce a ostatní sítě uvnitř ploch. Dimenze všech územním plánem navržených stok a sběračů jsou pouze infor-
mativní a nejsou tedy závazné. Musí být upřesněny podrobnou dokumentací. Při orientačním návrhu dimen-
ze dešťových sběračů bylo uvažováno s intenzitou krátkodobého 15-min deště i= 130 1/s.ha  při periodicitě p 
= l . 

Jsou navrženy 2 podzemní přečerpávací stanice v dolní části obce, kde není možno napojit sběrače 
na kmenovou stoku gravitačně. Rovněž je navržena trasa výtlaku splašků z obce Písečná v souladu 
s PRVKOK.  Není navrženo odkanalizování ul. Skalní dle PRVKOK, protože řešení je nereálné technicky i 
z hlediska ochrany životního prostředí, je navržen vhodnější způsob.    

Pro zhospodárnění výstavby inženýrských sítí se doporučuje koordinovaná výstavba vodovodů, sto-
kových sítí a plynovodů v lokalitách, kde tyto dosud nejsou vybudovány, nejlépe ve společném termínu. 

Dešťovým odpadním vodám by měl být umožněn vsak do terénu, vhodná je miskovitá úprava zele-
ných ploch a zahrad, případně je možno odvádět srážkové vody mělkými povrchovými příkopy do vodotečí, 
nebo  v  navržených komunikacích navrženými dešťovými sběrači. Tak 1ze zabránit nadměrnému přítoku 
balastních vod na ČOV.  
 Množství splaškových odpadních vod se prakticky rovná potřebě pitné vody odebírané z veřejného 
vodovodu a ze studní, která je vypouštěna do veřejné kanalizace., tj. součtu potřeby  pitné vody pro obyva-
telstvo a základní vybavenost  a  potřeby vody odebírané ze studní pro Čistírny a prádelny a vody odebírané 
ze studní a veřejného vodovodu pro Řetězárnu. 
Q24 = 433,1 + 8,0 + 52,5 + 4,8 = 498,4 m3/den.  
 

Návrh čištění odpadních vod 
V obci jsou dobré předpoklady pro efektivní likvidaci odpadních vod na ČOV, která má dostatečnou 

rezervu nejen pro napojení všech obyvatel obce Česká Ves, ale i řadu sousedních obcí. Pro zajištění kvality 
vypouštěných vod z čistírny do řeky Bělá odpovídající ukazatelům přípustného znečištění dle nařízení vlády 
č.61/2003  Sb. i dle požadavků legislativy v EU je nezbytně nutné realizovat její rekonstrukci. 

Pásmo ochrany prostředí kolem ČOV je stanoveno  rozhodnutím o ochranném pásmu vydaném od-
borem výstavby MěNV v Jeseníku v únoru r.1989. Je vymezeno  částečně oplocením objektu, částečně zasa-
huje do sousední zástavby.  Je zakresleno ve výkresu B.3.1.územního plánu. Tento rozsah ochranného pásma 
neodpovídá doporučenému rozsahu dle TNV 756011, kde dle množství čištěných vod a použité technologie 
by ochranné pásmo mělo být stanoveno 150 m kolem čistírenských zařízení. Takový rozsah pásma by zasáhl 
několik objektů stávající obytné zástavby. Je proto žádoucí upravit technologii čištění tak, aby vlivy na okol-
ní zástavbu byly minimalizovány (zejména koncentrace pachových látek a působení hluku).  Provozovatel 
bude muset prokazovat objektivními metodami -měřením  ovlivnění okolní zástavby provozem čistírny a 
v případě negativního vlivu navrhnout opatření.  
 V pásmu ochrany prostředí kolem ČOV dle ÚR z r.1989 se předpokládají  tato opatření : 
- v pásmu se nacházejí dva objekty bydlení (rekreace), které je nutno vyjmout z pásma – vykoupení,změna 

funkce na nebytové prostory bez trvalého pobytu osob 
- v nově navržené ploše PR 34 nutno vyloučit trvalý pobyt osob nebo změnit technologii čištění odpadních 

vod tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy a pásmo zmenšeno tak ,aby nezasahovalo do dotče-
ných ploch  

 
Závěr 
Je navržena dostavba stokové sítě v obci oddílnou - splaškovou a dešťovou kanalizací  v lokalitách 

dosud neodkanalizovaných i v lokalitách navržených k zástavbě. Jsou navrženy 2 podzemní přečerpávací 
stanice tam, kde není možno řešit napojení na kmenovou stoku gravitačně. 

ČOV o kapacitě 43 000 EO po rekonstrukci navržené v rámci stávajícího areálu má dostatečnou re-
zervu nejen pro napojeni všech obyvatel obce Česká Ves, ale i řady sousedních obcí. Technologii čistírny je 
třeba upravit tak, aby nedošlo k vlivu především pachových látek a hluku na zástavbu v okolí čistírny. 

 
d) Vodní toky a plochy 
Zhodnocení stávajícího stavu 

 Katastrální území České Vsi patří do hydrologických pořadí č. 2-04-04-087 až 089. Hlavním recipi-
entem je řeka Bělá; která ústí na území Polska do Klodské Nysy. Bělá je významným vodním tokem ve 
smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb.,  je ve správě Povodí Odry. Dle nařízení vlády 
č.71/2003 Sb. je řeka Bělá včetně přítoků zařazena mezi lososové typy vod, z čehož plyne nutnost zvýšené 
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ochrany jejích vod před znečištěním. Při povodni v červenci r.1997 došlo ke škodám na objektech v okolí  
řeky  i na vlastním korytě. Po povodni byla provedena úprava spočívající ve vytvoření koryta, umožňujícího 
ochranu zástavby při průtoku cca 20tileté vody, přičemž čistírna odpadních vod bude chráněna na Q100-letou. 
Trasa nového koryta lišící se od zákresů v katastrálních mapách , byla v územním plánu zakreslena dle pro-
jektové dokumentace navržených úprav řeky Bělé zpracované společností Aquatis Brno, a to pro úseky říč-
ního km 11,881 až 16,80. Základním průtočným profilem je jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:2,5, 
případně 1:2, místy jsou břehy tvořeny opěrnými zdmi nebo je vytvořen dvojitý lichoběžníkový profil. Břehy 
jsou opevněny kamennými rovnaninami. Na Bělé je vybudováno několik jezů, z jejichž nadjezí je voda ode-
bírána do náhonů ke 3 malým vodním elektrárnám.  

Mezi větší levobřežní přítoky Bělé v České Vsi patří potoky  Lubina a Žlebník, oba ve správě pod-
niku Lesy ČR. Dalším levobřežním přítokem řeky Bělá je v km 15,9 Priessnitzův potok ,který je svým povo-
dím schopen ovlivnit zastavěné území obce. Ostatní vodní toky jsou většinou ve správě Zemědělské vodo-
hospodářské správy. Vodní tok Lubina je ve správě LČR s.p.. 
 Na katastrálním území České Vsi nejsou žádné větší vodní plochy. Bývalý rybník v dolní části obce 
byl obnoven a je společně s přilehlým okolím součástí 4.zóny CHKO Jeseníky. I z tohoto důvodu nebyl na-
příč touto zónou navržen výtlak splaškové kanalizace navržené v PRVKOK a v  územním plánu byla navr-
žena jiná trasa.  
 Na území obce bylo vodoprávním úřadem stanoveno záplavové území a jeho aktivní zóna dle opat-
ření Krajského úřadu Olomouckého kraje čj. KUOK/16012/04/OŽPZ/339 ze dne 5.4.2005.  
 

Návrh 
Z návrhu územního plánu nevyplývá nutnost úpravy vodních toků nebo zatrubnění. 

 V souladu s opatřením Krajského úřadu Olomouckého kraje je třeba respektovat stanovené záplavové 
území významného vodního toku Bělá v úseku ř.km 0,00 – 30,70 , ve kterém je vymezena aktivní zóna zá-
plavového území, která je tvořena rozlivem dvacetileté vody (Q20) a dále ji tvoří i další koncentrované prou-
dy vody ve stoleté inundaci. Dle výše uvedeného opatření ve stanoveném záplavovém území budou plněny 
následující podmínky: 
• Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, po-

kud jim žadatel nedoloží souhlas dle ustanovení §17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním 
úřadem. 

• Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí 
Odry, s.p. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na 
možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní. 

• Při plánování větších staveb v záplavovém území , které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno 
lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příč-
né stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i 
na průtok větších vod než je Q100. 

• V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vod-
ních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před 
povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem, nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb 
pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a 
technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území 
v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozděj-
ších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv 
na povodňové průtoky. 

• V aktivní zóně je dále zakázáno: 
- těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy 

zhoršující odtok povrchových vod 
- skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 
- zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 
- zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení 

 Dle vyjádření Povodí Odry z 30.4.2004 ke konceptu ÚPN v záplavovém území mimo aktivní zónu 
je třeba regulovat výstavbu tak, že zde nebudou umisťovány či prováděny stavby zdravotních zařízení, soci-
álních ústavů, školních či rekreačních zařízení a dalších veřejných staveb obdobného charakteru a objekty, 
v nichž se nakládá se závadnými látkami. 
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 Respektovat volný pruh podél obou břehových hran vodních toků v šířce do 8 m u významných 
vodních toků (řeka Bělá) a v šířce do 6 m u ostatních vodních toků, sloužící provozu a udržování vodních děl 
a zařízení a zároveň pro výsadbu břehové a doprovodné zeleně. Je navržena revitalizace vodotečí, která by 
spočívala zejména ve výsadbě ochranných vegetačních pásů kolem toků v původní dřevinné skladbě.  

 
 

A.10.3.2. Návrh energetiky a spojů, zásobování teplem a plynem 
 a) Zásobování elektrickou energií 

 Zhodnocení současného stavu 

 Na území obce Česká Ves se nachází důležitý energetický napájecí bod distribuční sítě 110 kV zá-
padní části území severní Moravy. Ve střední části obce je umístěna transformační stanice TR 110/22 kV 
s instalovaným výkonem 2x25 MVA. Rozvodna 110 kV je napojena z přenosové distribuční soustavy 110 
kV dvojitým venkovním vedením VVN č. 5608 Třemešná – Česká Ves a 5605 Vrbno – Česká Ves a dvoji-
tým venkovním vedením VVN č. 5601 a 5602 Šumperk – Česká Ves. Tato vedení prochází severozápadně 
od zastavěné části obce. Mechanický a elektrický stav  transformovny 110/22 kV a venkovních vedení VVN 
110 kV je dobrý.  

 Z rozvodny 22 kV Česká Ves jsou napájeny tyto napájecí venkovní a kabelové vedení distribuční 
soustavy VN 22 kV, které procházejí územím obce Česká Ves: 

VN 35 Česká Ves - Mikulovice - Krnov 
VN 72 Česká Ves - Vidnava - Javorník 
VN 73, 78 Česká Ves - Vápenná 
VN 354, 357 Česká Ves - Jeseník - Hanušovice 
VN 355, 356 Česká Ves - Jeseník - Šumperk 
VN 961 Česká Ves - Řetězárna a.s. 

 Uvedená venkovní vedení VN jsou z rozvodny 22 kV vyvedeny vždy zemním kabelovým vedením 
22 kV. Rozvodna VN 22 kV podniku Řetězárna a.s. je napojena samostatným kabelovým vedením VN č.961 
a záložní napojení je provedeno kabelovou odbočkou z venkovního vedení VN č.35. 

 Území obce Česká Ves je zásobováno elektrickou energií z rozvodné soustavy VN 22 kV Severomo-
ravské energetiky, a.s. (dále jen SME, a.s.), z napájecích vedení VN č. 35, 72, 354, 357, 355 a 356. Tato 
napájecí vedení VN 22 kV jsou provedeny vodiči AlFe na betonových, nebo příhradových  stožárech. Vede-
ní jsou v dobrém mechanickém a elektrickém stavu. Distribuční rozvodnou síť VN tvoří odbočky 
z jednotlivých vedení VN a přípojky vedení VN  pro transformační stanice v obci. Distribuční rozvodná síť 
VN je v dobrém mechanickém a elektrickém stavu. 

Zásobování obce Česká Ves elektrickou energií je zajištěno z těchto transformačních stanic (TS) 22/0,4 
kV:  
         
Číslo TS 
 

Název TS Výkon 
( kVA) 

Provedení TS Napojeno  
z vn č. 

Vlastnictví 

T 1 Pod řetězárnou 160 příhr.PTS 35 SME  
T 2 U Č0V 250 stožár.B-4 35 SME 
T 3 Skalní nad ČOV 250 ELV Žilina 35 SME 

T 197 Lesní domov 160 příhr.PTS 357 SME 
T 270 Hotel Zlatý Chlum 250 ELV Žilina 356 SME 
T 271 Požární zbrojnice 160 zděná 356 SME 
T 272 Čertovy kameny 100 stožár.B-2 356 SME 
T 273 U školy 630 stožár.B-4 356 SME 
T 274 U náhonu 250 příhr.PTS 356 SME 
T 275 Vřes Autoservis 250 zděná 356 SME 
T 276 U Jeseníku 250 ELV Žilina 356 SME 
T 288  Paneláky 400 stožár.B-2 357 SME 
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T 289 U nádraží 250 stožár.B-2 357 SME 
T 290 ZD - Dílny 250 stožár.B-2 357 SME 
T 291 Okály 400 ELV Žilina 357 SME 
T 292 Haškova 160 ELV Žilina 357 SME 

T 90000 ZD 100 stožár.B-2 35 Cizí 
T 90001 ČOV 100 zděná 35 Cizí 
T 90034  ZD Sušička 100 příhr.PTS 72 Cizí 
T 90035    72 Cizí 
T 90150 Řetězárna 8x1000 dvě TS vestav-

né 
961 Cizí 

T 90135 Vodní elektrárna 100 stožár.B-2 356 Cizí 
T 90140 Agrostav 50 příhr.PTS 357 Cizí 

 
Celkový instalovaný výkon distribučních transformoven obce Česká Ves, mimo trafostanice T 197 

Lesní domov a T 272 Čertovy kameny, které leží mimo zastavěnou část obce, je 3 910 kVA. Trafostanice T 
90135 – Vodní elektrárna slouží pro dodávku el. energie do rozvodné sítě 22 kV ze soukromé vodní elek-
trárny. Cizí trafostanice slouží pro zásobování elektrické energií vlastního podniku a nenapájí distribuční 
vedení NN SME a.s. 

Největším odběratelem elektrické energie v obci je výrobní podnik Řetězárna a.s., který má vlastní 
rozvodnu 22 kV a vlastní transformační stanice 22/0,4 kV s osmi kusy transformátorů 22/0,4 kV o výkonu 
1000 KVA. V současné době má Řetězárna sjednané technické maximum na hodnotu 2350 kW. Roční spo-
třeba podniku Řetězárna a.s. v roce 2002 byla 7 255 MWh.  

Technický stav distribučních transformoven obce Česká Ves je dobrý. Zvýšení dnešního instalované-
ho výkonu DTS je možno provést u některých transformoven výměnou stávajících transformátorů za trans-
formátory vyššího výkonu a výstavbou nových DTS.  

V obci je sekundární distribuční rozvodná síť NN provedena venkovním vedením AlFe na betono-
vých stožárech. Páteřní rozvod obce je proveden venkovním vedením s vodiči 4x70 AlFe nebo závěsnými 
kabely AES 4x95. Z páteřních distribučních rozvodů venkovního vedení NN jsou napojeny odbočky, které 
jsou provedeny vodiči o nižších dimenzích. Část distribuční sítě je provedena kabelovým vedením NN 
v zemi, zemním kabelovým vedením AYKY 3x120+70. Elektrický a mechanický stav sekundárního distri-
bučního vedení NN je po nedávné rekonstrukci dobrý. 

Pro využití hydroenergetického potenciálu toku Bělá jsou v obci soukromými osobami provozovány 
tři malé vodní elektrárny.    

Bilance příkonu a transformačního výkonu 

V současné době je v obci zásobováno elektrickou energií 810 bytů, objekty občanské vybavenosti, 
služeb, výrobní a podnikatelské sféry a zemědělské výroby. Byty v obci jsou převážně stupně elektrizace A. 

Obec Česká Ves je plně plynofikována, z tohoto důvodu se při návrhu bilance příkonu elektrické 
energie nepředpokládá s větším využitím elektrické energie pro vytápění bytů a občanské vybavenosti.   

Z hlediska stanovení vývoje elektrického příkonu obce pro byty, občanskou vybavenost, výrobní a  
podnikatelskou sféru v období do roku 2020 se uvažuje s tímto rozdělením bytového odběru elektrické ener-
gie: 

Stupeň elektrizace A  : 650 bytů  
Stupeň elektrizace B2:  180 bytů   
Stupeň elektrizace C1:    70 bytů  

Celkový počet bytů v roce 2020: 900 bytů. 
 

Podle zásad pro navrhování distribučních sítí vn je pro celkový výpočet soudobého zatížení počítáno 
s tímto  soudobým zatížením jedné bytové jednotky dané kategorie na úrovni DTS vn/nn: 
byty kategorie A -    2,0 kVA 
byty kategorie B -    3,5 kVA 
byty kategorie C -  10,0 kVA 
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Byty stupně elektrizace A jsou byty, ve kterých se využívá elektrické energie pro osvětlení a pro při-
pojení domácích spotřebičů do 16 A. Byty stupně elektrizace B2 jsou byty jako A, ale navíc se elektrické 
energie používá k vaření a ohřevu TUV. Byty stupně elektrizace C1 jsou stejné jako byty B2, ale navíc se 
elektrické energie využívá k vytápění.  

Výpočet maxima bytového odběru obce pro rok 2020 na úrovni distribuční transformační stanice 
22/0,4 kV: 

 Smax.byt = 650 x 2 + 180 x 3,5 + 70 x 10 = 2630 kVA 

Podílové maximum základní občanské vybavenosti je stanoveno z měrného ukazatele vztaženého na 
bytovou jednotku, tj. 0,35 kVA/byt. Výpočet maxima občanské vybavenosti pro rok 2020 na úrovni DTS: 

 Smax.vyb.= 900 x 0,35 = 315 kVA 

Pro výrobní a podnikatelskou sféru, technickou vybavenost a zemědělskou výrobu napájených 
z distribuční sítě se předpokládá maximální zatížení pro rok 2020 na úrovni DTS: 

 Smax.pod.= 600 kVA  

Celkové maximální zatížení obce: 

Smax.celk. = Smax.byt. + Smax.vyb. + Smax.pod. = 

 =  2630 + 315 + 600 = 3545 kVA  
 

Při optimálním zatížení DTS 22/0,4 kV na 80% instalovaného výkonu všech DTS  je potřebný insta-
lovaný výkon DTS SME, a.s. v roce 2020 pro obec Česká Ves: 
 
                   PiDTS = 3545/0,8 = 4430 kVA 

Podle vypočtené bilance příkonu elektrické energie bude nutno v obci do roku 2020 zajistit pro byty, 
objekty občanské vybavenosti, služby, technickou vybavenost, výrobu a podnikatelskou sféru zvýšení insta-
lovaného výkonu DTS o cca 520 kVA.  
 

Návrh řešení 

Použité rozvodné soustavy v obci: 

 - primární rozvodná síť 3x22000 V AC, 50 Hz 
 - sekundární rozvodná síť 3x400/230 V AC, 50 Hz 
Dle závazné části územního plánu velkého územního celku Jeseníky ve znění  změny č.1, je nutno 

územně chránit koridor plánovaného venkovní vedení VVN 110 kV v úseku Česká Ves – Velké Kunětice, 
pro propojení distribuční soustavy 110 kV provozovanou SME,a.s. s distribuční soustavou 110 kV sousedící 
polské distribuční rozvodné společnosti. Situování koridoru pro nové vedení VVN 110 kV se předpokládá  
severozápadně nad zastavěným území obce Česká Ves, z velké části v souběhu se stávajícím vedením VVN 
110 kV č.5608, 5605 (mezi tímto vedením a železniční tratí). Pro zaústění a zapojení nových vedení VVN 
110 kV je uvažováno s rezervní plochou pro rozšíření venkovní rozvodny 110 kV o dvě nová pole. Pro vy-
budování dvou nových polí rozvodny 110 kV bude rozšířen areál transformovny 110/22 kV vpravo od stáva-
jícího areálu TR 110/22 kV Česká Ves. Podle nového stanoviska SME, a.s. se na základě zpracovaných stu-
dií upouští z ekonomických důvodů od plánovaného propojení rozvodny 110 kV Česká Ves s polskou distri-
buční soustavou 110 kV. Toto stanovisko SME, a.s. se doporučuje zohlednit při řešení nejbližší změny VÚC 
Jeseníky. V návrhu územního plánu již nebylo na základě tohoto vyjádření SME a.s. zakreslování jak vedení 
,tak i koridor pro toto vedení. Navrženým funkčním využitím navazujícího území podél vedení 110 kV ne-
dochází k případnému znemožnění této investice při změně stanoviska.      

Zásobování obce Česká Ves elektrickou energií bude zajišťováno ze stávajících napájecích vedení 
VN 22 kV č.35, 72, 354, 357, 355 a 356, napojených z rozvodny 22 kV Česká Ves. Potřebný transformační 
výkon pro byty, občanskou vybavenost, zemědělskou výrobu a podnikatelskou sféru obce bude zajišťován 
stávajícími distribučními trafostanicemi  SME,a.s., u kterých je možno zvýšit instalovaný výkon (záměnou 
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transformátorů za transformátory s vyšším výkonem) a novými postupně vybudovanými trafostanicemi 
22/0,4 kV.  

Návrh výstavby přeložky silnice I/44 mimo zastavěné území obce včetně návrhu dvou mimoúrovňo-
vých křižovatek se sjezdy do obce, koliduje s trasou stávajícího vedení VN 22 kV č. 355, 356 a VN č.35. 
Navrhuje se přeložení části dotčených vedení VN mimo navrhovanou komunikaci. Před výstavbou komuni-
kace bude dále nutné výškově posoudit a případně upravit stávající stožáry a vedení VN v blízkosti jeho 
křižování a souběhu s novou komunikací. Případnou úpravu stávajících stožárů VN je nutno řešit 
v projektové dokumentaci přeložky vedení VN v souladu s definitivním návrhem nové komunikace. 

V souvislosti s návrhem nové individuální zástavby v okolí stávajícího hřbitova, se navrhuje zrušení 
přípojky VN, provedené venkovním vedením, pro stávající trafostanice T 288 - Paneláky, T 289 - U nádraží 
a T 290 - ZD Dílny. Odbočka VN z napájecího vedení VN č.357, provedená venkovním vedením, bude 
ukončena za železniční tratí. Z tohoto venkovního vedení bude napojena nová zemní kabelová přípojka VN 
pro stávající trafostanici T 290 - ZD Dílny. Trasa nové kabelové přípojky VN je vedena podél hřbitova a 
podél nové komunikace. Stávající trafostanici T 289 - U nádraží je vhodné z důvodu nové výstavby rodin-
ných domů a sportovního areálu přemístit severněji, na okraj navrhované plochy pro individuální výstavbu. 
Novou trafostanici T 289 - U nádraží se navrhuje provést jako kioskovou a její přípojka VN bude provedena 
zemním kabelovým vedením z odbočky venkovního vedení VN č. 357 za tratí. Pro napojení stávající tra-
fostanice T 288 - Paneláky je nutno vybudovat novou přípojku VN. Nová přípojka je navržena jako nová 
odbočka VN ze stávajícího vedení VN č. 357, provedená venkovním vedením přes trať a dále kabelem VN, 
uloženým v zemi podél nové komunikace mezi nově navrhovanými plochami. Pro zásobování elektrickou 
energií rodinných domů nové zástavby a pro posílení stávající distribuční sítě je v této lokalitě navržena nová 
trafostanice T-N2. Tato trafostanice bude napojena smyčkovým kabelovým vedením VN ze stávající tra-
fostanice T 288 - Paneláky. Přípojka VN pro T-N2 je vedena podél stávající zástavby a podél nové komuni-
kace. 

Z důvodu navrhované výstavby RD a hřiště na volných pozemcích v jižní části obce, podél ulice U 
Zahradnictví, je nutno pro uvolnění ploch přeložit část přípojky VN pro stávající trafostanici T 267 - U Jese-
níku. Stávající přípojka VN, provedená venkovním vedením bude ukončena za náhonem, dále je navržena 
přeložka přípojky VN zemním kabelovým vedením VN, vedeným podél stávající komunikace. Kabel VN 
bude na rozhraní stávající a nové zástavby opět napojen na stávající venkovní vedení VN, které vede přes 
řeku Bělá.    
 Zásobování elektrickou energií průmyslových ploch v severozápadní části katastrálního území obce 
je navrženo krátkými VN odbočkami k novým cizím trafostanicím ze stávajícího vedení VN č.72. Z důvodu 
uvolnění plochy pro výstavbu garáží v této lokalitě je nutno přeložit část přípojky VN pro stávající trafosta-
nici T 90034 - Sušička. Stávající přípojka VN pro tuto trafostanici provedená venkovním vedením VN bude 
prodloužena až k nové komunikaci. Odtud bude stávající trafostanice napojena novým kabelem VN, vede-
ným podél nové komunikace. Pro zásobování nově navrhované individuální výstavby v této části obce je 
navržena nová trafostanice T-N1, která bude napojena kabelem z přípojky VN pro T 90034 – Sušička.  
 Volné pozemky mezi zastavěnou částí obce a železniční tratí jsou omezeny stávajícím venkovním 
vedením VVN 110 kV a jeho ochranným pásmem. V případě zájmu velkého investora o volné plochy před 
tratí je možné toto vedení přeložit za železniční trať do souběhu se stávajícím vedením VN č. 72. Případná 
přeložka venkovního vedení VVN 110 kV za trať by byla finančně náročná. 

Způsob zásobování el. energií navržených výrobních zón závisí na přesném určení investorů, jejich 
plánovaným soudobým zatížením a energetickou náročností výroby. V současné době nejsou investoři zná-
mi. Nové trafostanice cizích vlastníků budou v průmyslových areálech umístěny dle potřeby majitele.   

Sekundární distribuční síť NN bude rozšířena o další větve pro novou zástavbu, staré nevyhovující 
vedení bude postupně rekonstruováno. Nové vedení NN bude vybudováno pro napojení nových distribučních 
trafostanic na stávající distribuční síť NN a pro napojení objektů nové zástavby RD, občanské vybavenosti a 
podnikatelských aktivit. Nové distribuční vedení NN obce v lokalitách s novou zástavbou RD bude provede-
no zemními kabely.  

Zákres elektrické rozvodné sítě byl převzat z digitálních podkladů poskytnutých Severomoravskou 
energetikou a.s.. 

b) Telekomunikační služby 

Zhodnocení současného stavu 
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Účastníci telefonní přípojné sítě obce jsou napojeni na RSÚ Česká Ves (vzdálená účastnická digitální 
ústředna). Tato technologie telekomunikační techniky je umístěna v bytovém domě na ul. Jánského č.p. 420, 
v blízkosti Obecního úřadu. Digitální ústředna RSU je připojena přípojným optickým kabelem na HOST 
Jeseník. Celkový stav přístupové účastnické sítě v obci je v zásadě dobrý, po rozsáhlé rekonstrukci. 

Územím obce prochází trasa dálkového kabelu DOK Jeseník – Zlaté hory,  který má své ochranné 
pásmo 1,5 m. Trasu dálkového sdělovacího kabelu je nutno respektovat při navrhování nových ploch pro 
zástavbu. 

V katastrálním území obce Česká Ves je provozován televizní převaděč TVP Česká Ves – Zlatý 
Chlum Českých Radiokomunikací, a.s., který pokrývá televizním signálem program ČT1, ČT2 a NOVA 
obce. Signál televizního programu Prima je pro obec Česká Ves zajištěn z převaděče TVP Jeseník lázně.  

Televizní převaděč TVP Zlatý Chlum je chráněn kruhovým ochranným pásmem o poloměru 30 m. 
Toto ochranné pásmo je nutno respektovat při případné výstavbě nadzemních objektů.  

 
Návrh řešení 
Celkový další rozvoj telekomunikační sítě bude dle vyjádření Českého Telecomu,a.s. orientován 

v souladu s trendem vývoje zákaznických požadavků. Nová účastnická přípojná síť bude vybudována 
v dimenzích pro zajištění 100% telefonizace bytů s 20% rezervou pro podnikatelskou sféru. Předpokládá se, 
že budou uspokojeny všechny požadavky na zřízení účastnických stanic a bude zajištěna 100% telefonizace 
obce. Starší části účastnické přístupové sítě budou dle potřeby obnovovány. Účastnickou přípojnou síť 
v nové zástavbě navrhujeme provést sdělovacími kabely v zemi. Se zásadní celkovou rekonstrukcí telefonní 
sítě v obci není uvažováno.  
 
 c) Zásobování teplem 

Zhodnocení současného stavu 
Podle mapy oblastí nejnižších venkovních teplot leží Česká Ves v oblasti s výpočtovou teplotou te  =           

-18º C v krajině s intenzivními větry. Počet dnů v roce s průměrnou teplotou nižší než 12°C dosahuje 255, 
průměrná teplota v topném období je 2,7°C. Zastavěná část území obce se rozkládá v nadmořské výšce 410 
až 460 m n.m. Počet denostupňů D = d . (tis - tes) = 255 . (20 – 2,7)  = 4 411 K.den. 
 Do roku 1997 jediný centrální tepelný zdroj v obci – kotelna podniku Řetězárna a.s. byl po povod-
ních v roce 1997 zrušen. V závodě byl realizován decentralizovaný systém vytápění. Ve výrobních  halách 
jsou instalovány průmyslové infrazářiče. Ostatní  objekty jsou vytápěny z  malých plynových kotelen tepel-
ného výkonu do 50 kW.   
 Se zrušením centrálního zdroje v Řetězárně, který zásoboval teplem i hotel Chlum a krytý bazén, 
byly v těchto objektech postaveny vlastní plynové kotelny. 
 
 Mezi významné zdroje tepla na území obce patří kotelna v areálu služeb-řemesel s instalovaným 
tepelným výkonem 8,7 MW. Kotelna je vybavena  třemi plynovými kotly typu VSP 2500. Po privatizaci 
areálu se provoz kotelny značně omezil. V současné době je hlavním odběratelem páry prádelna.  
 Vytápění bytových domů a objektů terciérní sféry je decentralizovaným systémem z blokových nebo 
domovních kotelen, které byly postupně převedeny z tuhých paliv na zemní plyn. Do této kategorie kotelen 
patří:  

• kotelna na ul.Holanové zásobující teplem a teplou užitkovou vodou 50 bytů  
• 6 malých domovních kotelen v domech na ul. Haškové  
• plynová kotelna pro 11 bytů na ulici Makarenkové 
• kotelna na ulici Jánské zásobující teplem 14 bytů 
• kotelna Základní školy na ulici Makarenkové 
• kotelna v krytém bazénu 
• kotelna v Hotelu Chlum 

 
 Vytápění v rodinných domech je zajišťováno individuálně podle požadavků a možností jejich vlast-
níků. V otopných zařízeních převažuje teplovodní soustava ústředního vytápění různého provedení. 
Z hlediska použitého paliva  převažuje zemní plyn, následují  tuhá paliva, elektrická energie a obnovitelné 
zdroje energie.  
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 Z celkového počtu 805 obydlených bytů je 703 bytů vybaveno ústředním nebo elektrickým vytápě-
ním, což představuje 87%. 

c.2.Návrh řešení 

 V souladu se státní energetickou koncepcí byla na úrovni kraje přijata územní energetická koncepce, 
která obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na území Olomouckého kraje. Územní 
energetická koncepce je závazným podkladem pro územní plánování.  
 Ze státní energetické koncepce vychází Národní program  hospodárného nakládání s energií a využí-
vání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů. Program se zaměřuje především na oblast : 

a) energetických úsporných opatření ke zvyšování účinnosti užití energie, 
b) rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla, 
c) modernizaci výrobních a rozvodných zařízení, 
d) moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření, 
e)   rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 
f)   osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s energií, 
g) vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, 
h) zpracování územních energetických koncepcí. 
 
V návrhu energetického managementu územní energetické koncepce jsou stanoveny zásady užití jednot-

livých druhů paliv a energie, návrh programů a stanovení priorit. 

 

Název programu Cíl 

Pasivní domy Dosažení nízkých tepelných ztrát u nových budov 

Tepelná ochrana objektů Snižování tepelné ztráty objektu v rámci jeho obnovy 

Rekuperace Snižování potřeby dodatkové energie 

Teplo sluncem Snižování potřeby dodatkové energie 

Teplo biomasou Úspora neobnovitelných zdrojů, snižování emisí 

Bioplynové stanice Zvyšování podílu využití OZE 

Kogenerace – kombinovaná výroba elektřiny a tepla Úspora neobnovitelných zdrojů  

Zahušťování a rozvoj plynárenské sítě Plynofikace objektů spalujících uhlí, snižování emisí 

Tepelná čerpadla  Zvyšování podílů využití OZE 

  
 d) Zásobování plynem 

Zhodnocení současného stavu 

 Česká Ves je zásobována plynem z distribuční soustavy svazků obcí Jeseník – Česká Ves – Písečná, 
jejíž provozovatelem je Severomoravská plynárenská a.s. 
 Po severním okraji České Vsi, za železniční tratí ČD č.292 vede trasa dálkového vysokotlakého ply-
novodu  čís.663 10 DN200/PN25 Zlaté Hory -  Jeseník. Na tento plynovod jsou na katastru  obce Česká Ves 
napojeny 4 regulační, stanice, z nichž dvě slouží pro veřejný odběr a dvě patří soukromým podnikatelským 
subjektům. Vysokotlaké přípojky k regulačním stanicím křižují zmíněnou železniční trať. V prostoru U hřbi-
tova se nachází zařízení protikorozní ochrany vysokotlakého plynovodu. 

Veřejný odběr zajišťují regulační stanice s označením RS Jeseník III, umístěna na hranici s městem 
Jeseníkem a regulační stanice s označením RS Česká Ves, která v minulosti patřila podniku Řetězárna a.s. a 
dodávala plyn pro potřebu závodu. Dále jsou do distribuční soustavy zapojeny regulační stanice v Jeseníku a 
v Písečné, které zvyšují spolehlivost a variabilitu celé soustavy. 

Regulační stanice Jeseník III výkonu 3000 m3/h je kombinovaná stanice s výstupem 21 mbar do níz-
kotlaké rozvodné sítě a 4 bar do středotlaké sítě. 
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Regulační stanice Česká Ves výkonu 3000 m3/h má výstup 4 bar a je hlavním předávacím místem 
plynu do České Vsi. .  
 Místní rozvodná síť v České Vsi je rozdělena do dvou tlakových hladin. Starší část rozvodné sítě je 
nízkotlaká s provozním tlakem 21 mbar, plynovody vybudované v 90-letech jsou středotlaké s provozním 
tlakem 4 bar.  

Nízkotlaká síť pokrývá území obce od hranice s Jeseníkem po ulici U norkárny na levém břehu Bělé 
a území kolem ulice Makarenkové na pravém břehu. Levobřežní část nízkotlaké rozvodné sítě je zásobována 
z RS Jeseník III, pravobřežní část ze středotlakého rozvodu přes uliční regulátor umístěný naproti ZŠ na ulici 
Makarenkové.   

Středotlaký plynovod vede z RS Jeseník III přes řeku Bělou a dále po ulici U zahradnictví, kde záso-
buje plynem areál zahradnictví, pneuservis a přilehlé rodinné domy.  

Ve zbývající části obce je středotlaká rozvodná síť napojena na regulační stanici Česká Ves 
s propojením na regulační stanici v Písečné. 

S výjimkou několika samostatně stojících objektů v okrajových částech obce pokrývá veřejná plyno-
vodní síť celé zastavěné území obce.  

Další z výše zmíněných regulačních stanic zásobuje plynem areál služeb a řemesel. Regulační stanice 
výkonu 1200 m3/h je umístěna na ulici Haškové, trasa středotlakého plynovodu vede napříč obce přes ulici 
Jesenickou do kotelny v areálu služeb a řemesel. Změnou vlastníků areálu se mění jeho využití a tím i poža-
davky na dodávky plynu. V současné době je největším odběratelem tepelné energie prádelna.  
Obdobná situace je i u regulační stanice v bývalém zemědělském podniku (SPZ), kde v současné době půso-
bí pouze firma VPO-plast. Sušičky, dříve hlavní odběratel plynu, jsou mimo provoz. 

Trasy plynovodu místní rozvodné sítě jsou vedeny převážně po veřejných pozemcích, v komunika-
cích nebo v jejich přidružených pásech. 

Objekty jsou na uliční plynovod napojeny přípojkami vyvedenými do přípojkových skříní ve kterých 
jsou osazeny hlavní uzávěry plynu, případně regulátory tlaku a plynoměry.  

Z hlediska demografické bilance zaznamenává obec Česká Ves od roku 1980 mírný nárůst počtu 
obyvatel až na současných 2 516, při počtu obydlených bytů 805 z toho 444 v rodinných domech a 352 
v bytových domech. Na plynovod je napojeno 539 bytů, což představuje 67%. 

Největším odběratelem plynu je podnik Řetězárna a.s. , která v roce 2002 odebrala 1 137 tis m3 ply-
nu, z toho 605 tis. pro výrobu tepla a 532  tis m3 v technologickém procesu výroby.     

Návrh řešení  
 V uplynulých letech byla v České Vsi dokončena výstavba  plynovodní sítě a cca 70% obce je plyno-
fikováno. Smíšená rozvodná síť, co do provozního tlaku (nízkotlak, středotlak) i materiálového provedení 
(ocelové, plast) pokrývá současnou  potřebu plynu ve všech kategoriích odběratelů. V cílovém roce návrho-
vého období  tj.rok 2020 se podle demografické projekce předpokládá počet obyvatel 2650, počet bytů 900, 
z toho 386 v bytových domech a 514 v rodinných domech. Oproti současnému stavu jde o nárůst o 95 bytů, 
což z hlediska odběrových bilancí je nepodstatné. Snižování energetických nároků budov v oblasti vytápění  
a zavádění energeticky úspornějších technologií v oblasti výroby se projeví ve snižování specifické spotřeby 
plynu na odběratele. Z toho lze vyvodit, že potřebu plynu nových odběratelů bude možno z části pokrýt 
z úsporných opatření a nedojde k lineárnímu nárůstu spotřeby plynu v závislosti na počtu odběratelů. Potřeba 
plynu v návrhovém období bude zajištěna ze stávající distribuční soustavy. Její rozvodná síť  bude podle 
urbanistického návrhu využití ploch rozšířena. Nová zástavba bude zásobována plynem výhradně ze středo-
tlaké rozvodné sítě, jejíž přenosová kapacita spolehlivě zajistí dodávku plynu do nových odběrových míst. 
 Ke kolizi stávajících plynárenských zařízení s navrhovanými objekty dojde v případě přeložky silnice 
I/44,  kde je navržena přeložka nízkotlakého plynovodu  DN150.    
 Rozšíření plynovodní sítě a přeložky jsou zakresleny ve výkresu B.3.2.. 
 Zákres místní i dálkové plynovodní sítě byl převzat z digitálních podkladů poskytnutých Severomo-
ravskou plynárenskou a.s. Uvedené dimenze potrubí mají orientační charakter. Při návrhu nových plynovodů 
je nutno vycházet z podrobných údajů provozovatele plynovodu. 

  
A.10.4. Nakládání s odpady  

 
Základní pojmy, kategorizace, legislativní opatření 
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Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcí předpisy upravují úlohu a pravomoci i po-
vinnosti obcí v odpadovém hospodářství. Komunální odpady se obecně stávající jedním z největších problé-
mů, neboť zatímco u podnikatelských subjektů je prosazování povinnosti třídit odpady, předcházet jejich 
vzniku a upřednostňovat jejich využívání před odstraňováním poměrně jednoduché a vymahatelné, u obyva-
telstva se jeví vymáhání povinností v této oblasti velmi obtížné. Problematickým je nejen nedostatečné třídě-
ní odpadů a následně neúměrné množství komunálních odpadů ukládané na skládkách, ale v mnoha přípa-
dech také prosté zajištění odkládání odpadů ve zpoplatňovaných popelnicích. Objevují se případy odkládání 
odpadů, a to i nebezpečných, na okrajích komunikací a v lesních porostech, a to zvláště obyvatelstvem dojíž-
dějícím do oblasti za rekreací. 
 

Způsob nakládání s odpady, separační dvůr  
V zásadě je možné konstatovat, že obec má zaveden funkční a vyhovující způsob hospodaření 

s odpady.  
Svoz TKO v zájmovém území zajišťuje v současné době firma Technické služby Jeseník, a.s. Frek-

vence odvozu je dostatečná a je přizpůsobena požadavkům občanů. Převážná část odpadů je odvážena na 
skládku v Supíkovicích. 

Obec umožňuje instalováním kontejnerů oddělený sběr plastů, papíru, kovů a skla. Množství komu-
nálního odpadu sebraného na území obce představuje ročně asi 115 kg/obyv, rok, tedy asi 290 t/rok. Vytří-
děno je přibližně 35 t papíru, 25 t plastů, 25 t skla a 3 t kovů. Obec je zapojena do systému EKO-KOM, což 
jí umožňuje čerpat prostředky pro úhrady části nákladů na hospodaření s odpady. 

Kromě vytříděných využitelných složek zajišťuje obec 2x ročně rovněž sběr velkoobjemového do-
movního odpadu, pneumatiky a nebezpečných odpadů, jejichž produkce představuje asi 2,5 t ročně. 

Na území obce je jediným větším producentem odpadů podnik Řetězárna a.s., jemuž hospodaření s 
odpady zajišťuje firma Marius Pedersen Group. V podniku se vyprodukuje asi 300 t nebezpečných odpadů 
pocházejících zejména z moření kovů a olejového hospodářství a 1220 t odpadů ostatních, převážně využi-
telných (odpadní železo).Tyto odpady jsou likvidovány mimo katastr obce. 

 
Bývalé skládky, černé skládky 
V zájmovém území není registrována žádná černá skládka nebo území ovlivněné starými zátěžemi. 
Z bývalých skládek se na území obce nachází stará skládka v lokalitě V Zahrádkách, která je zaveze-

na zeminou, ale rekultivace území není dokončena. 
Pro využití části odpadů, zejména kalů z komunální ČOV a odpadů ze zeleně, je navrhována výstav-

ba kompostárny v areálu ČOV. Toto zařízení bude sloužit i pro okolní obce. 
 
 
A.11. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů, včetně  

ploch pro technické zajištění  
 

V řešeném území se nenacházejí chráněná ložiska nerostných surovin. 

V řešeném území není evidován žádný dobývací prostor. 
  Do území obce zasahují popř. se v něm vyskytují tato ostatní ložiska a prognózní zdroje: 

název surovina stav využití k.ú. 
Zlatý Chlum- Česká Ves Zlatonosná 

ruda 
prognózní plocha ostatní Česká Ves,  

Česká Ves - Špičák grafit evidované ložisko nebilancované Česká Ves 

Přibližná poloha prognózního zdroje a ložiska viz výkres B.2. 

V obci jsou evidovaná poddolovaná území : 

čís. lokalita staří díla 
4197 Česká Ves 1 – Špičák (Klen) po r.1945 
4206 Česká Ves 2 - Černá Hora po r.1945 
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4238 Česká Ves 3 – Zlatý Chlum před i po r.1945 
Zdroj : Poddolovaná území (MŽP, Geofond ČR 2002) 

            Poloha poddolovaného území je zobrazena orientačně ve výkresu  B.2. 
 Poddolovaná území nejsou v kolizi s žádnými rozvojovými záměry obce. 

 
Na úbočí hory Zlatý Chlum se nachází starý důl na zlato v lokalitě Zlatý Chlum(viz zákres ve výkre-

su B.2.).viz kap.A.5.5. 
Seznam opuštěných důlních děl v CHKO Jeseníky 

Lokalita Důlní dílo Okres k.ú. Parc. č. Význam pro OP 
Jeseník- Zlatý chlum Dolní a Horní štola JE Česká Ves 2333 zimoviště netopýrů 

Pramen:Plán péče o CHKOJ 2003-2013 

V obci jsou evidovaná tato sesuvná území : 

čís. lokalita stupeň aktivity 
6416 Česká Ves  aktivní 
6684 Česká Ves aktivní  
6527 Česká Ves aktivní 

Zdroj : Sesuvná území (MŽP, Geofond ČR 12/2002) 
Poloha sesuvu je zobrazena orientačně ve výkresu  B.2. V rámci projekční přípravy přeložky silnice 

I/44 bude nutné provést podrobný geologický průzkum  s cílem ověřit geologickou stabilitu SZ svahu Zlaté-
ho Chlumu. 
 
 
A.12. Návrh územního systému ekologické stability  
 
 Krajina zpracovávaného území představuje široké údolí řeky Bělé, která od Jeseníku  prochází hustě 
zastavěnými plochami. Severně a severozápadně od údolí Bělé se tyčí Sokolský hřbet, který náleží horopis-
nému celku Rychlebské hory, na pravém břehu Bělé – jižním a jihovýchodním směrem - se zvedá Rejvízská 
hornatina, která je součástí horopisného celku Zlatohorská vrchovina. Samotné údolí Bělé představuje geo-
morfologický okrsek podjesenické brázdy. Údolí Bělé je odlesněné, zčásti zastavěné, zčásti na úpatí svahů 
zemědělsky využívané. Svahy na obou stranách údolí jsou zalesněné, na Sokolském hřbetu jsou na velkých 
plochách zachovalé přirozené acidofilní bučiny, v Rejvízské hornatině na pravém břehu Bělé převládají dru-
hotné smrčiny, přirozených, stanovištně odpovídajících bučin je tu v současnosti jen velmi málo. 
 Z hlediska biogeografického leží území na hranicích dvou bioregionů: horského Jesenického bioregi-
onu a teplého polonského bioregionu Vidnavského. Vzhledem ke značným antropicky podmíněným změnám 
v krajině a vzhledem ke značně hustému a dlouhodobému osídlení nivy Bělé není tato biogeografická hrani-
ce v aktuálním stavu přírody nijak zřetelná.  
 Pro vymezení prvků územního systému ekologické stability je rozhodující kostra ekologické stabili-
ty, respektive ekologicky významné segmenty krajiny, v nichž se zachovala část původního přirozeného 
genofondu. Druhým východiskem je závazný podklad celostátních ÚTP nadregionálních a regionálních prv-
ků ÚSES z roku 1996 (ÚTP NR-R ÚSES ČR), který vymezil nadregionální a regionální biocentra a biokori-
dory. Tento závazný podklad byl zapracován do okresního generelu lokálních ÚSES, který byl pro Okresní 
úřad Jeseník zpracován v roce 1999. Na návrh Správy CHKO Jeseníky byla oproti ÚTP NR-R ÚSES ČR 
provedena ve VÚC Jeseníky změna: regionální biocentrum 482 Čertovy kameny (v grafické části výkres B2 
je označeno jako BC1),, které bylo v ÚTP NR-R ÚSES ČR vymezeno na nadregionálním biokoridoru K 86, 
bylo ve VÚC posunuto mimo osu NRBK a nově bylo (podle požadavku SCHKOJ)na lesní ose NRBK K 86 
vymezeno lesoluční RBC Chebzí. 
 Pro katastrální území České Vsi je nejdůležitější průchod lesní osy NRBK K86 s vloženými lokální-
mi biocentry. Do k. ú. Česká Ves přichází NRBK na jihovýchodním okraji přes RBC Chebzí, pokračuje přes 
zastavěné území a řeku Bělou na Sokolský hřbet. Ve spodní části  údolí Bělé jsou na ose NRBK K86 vložena 
lokální biocentra BC 2 a BC 4. Původně navržené lokální biocentrum BC 3 bylo z důvodu posunu trasy 
NRBK K86 zrušeno. Funkční část tohoto BC byla ponechána jako IP 9. Aby byly dodrženy vzdálenosti LBC 
na NRBK bylo nutné na ose K86 vymezit BC 14. V  lesních porostech na jihovýchodních svazích Sokolské-
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ho hřbetu jsou na této ose NRBK vložena lokální biocentra BC5, BC 15, BC 16, BC 17, BC 7, BC 8, BC 18, 
BC 19, BC 20, BC 21 a BC 22. Vzdálenosti mezi vloženými lokálními biocentry nepřesahují 700 m, pouze 
mezi BC 2 a BC 4 je vzdálenost větší. 
 Na lesní osu NRBK K 86 navazuje lokální biokoridor BK 11, vedený po řece Bělé. Na pravém břehu 
Bělé v Rejvízské hornatině z RBC Chebzí, které je na NRBK K86, vychází k jihozápadu široký lokální leso-
luční biokoridor, který přes RBC 482  Čertovy kameny pokračuje k městu Jeseník. Tento biokoridor byl 
upřesněn v podkladech Správy CHKO Jeseníky. Na lokální biokoridor BK 11 navazuje v jihozápadní části k. 
ú. Česká Ves lokální biokoridor BK 11a vedený po levobřežním přítoku Bělé, ve střední části k. ú. Česká 
Ves na BK 11 navazuje BK 11b vedený po potoce Lubina. Oba tyto lokální biokoridory propojují BK 11 
s osou NRBK K86. 
 Většina vymezených prvků ÚSES je v současnosti funkční nebo částečně funkční, nefunkční a tudíž 
k doplnění (zalesnění)  je navržen malý úsek nadregionálního biokoridoru při průchodu zastavěnou částí 
obce mezi vymezenými vloženými lokálními biocentry BC 2 a BC 4. Cílový stav většiny prvků ÚSES v k. ú. 
Česká Ves je určován především charakterem lesní osy NRBK: je tudíž představován hlavně mezofilními 
bučinami. Lokální prvky ÚSES na toku Bělé a jejích levobřežních přítocích zahrnují i biotopy vodních toků. 
RBC Chebzí má lesoluční charakter, stejně tak i z něj vycházející BK 9 a BK 10. Podrobně je cílový stav 
jednotlivých vymezených prvků ÚSES uveden v přiložených tabulkách biocenter a biokoridorů, kde jsou 
v prvním sloupci vždy čísla jednotlivých prvků ÚSES i podle Okresního generelu ÚSES z roku 2003. Lokál-
ní biokoridor BK 14 v okresním generelu není, ale byl zakreslen v generelu ÚSES pro CHKO Jeseníky.  
 V rámci ÚSES jsou jako interakční prvky zakresleny plochy cenné z hlediska ochrany přírody, které 
byly uvedeny v generelu lokálních ÚSES a ve VÚC Jeseníky. S prvky ÚSES přímo nesouvisí tím, že by je 
doplňovaly nebo propojovaly, jedná se o dřívější návrhy chráněných území (v grafické části jsou označeny 
IP). 

TABULKA  1 - PŘEHLED VYMEZENÝCH BIOCENTER (LOKÁLNÍCH A REGIONÁLNÍCH) 
 

č. ÚP 
č. OG 

typ 
BC 

katastrální 
území cílový stav STG funkčnost současný stav 

RBC 1 RBC 

Česká Ves, 
Studený Zejf, 
Písečná u Jese-
níku 

mezofilní louky 
acidofilní bučiny 
suché jedliny 

4AB3 
5AB3 

funkční luční a lesní geobiocény s výskytem 
významných rostlinných druhů 

BC 1 
7LBC10 

RBC Česká Ves skály, bučiny 
klenové bučiny 

5AB3 
5BC3 

nefunkční skály - Čertovy kameny, smíšený les, 
pastviny 

BC 2 
7LBC2 

LBC Česká Ves jasanová olšina 4BC4 
4BC5 

nefunkční řeka Bělá, břehové porosty, niva, intravi-
lán, ponechaliny 

BC 4 
7LBC4 

LBC Česká Ves jasanové olšiny 
květnaté bučiny 

3BC4 
4B3 

větší část funkční břehové porosty Žlebníku (olše, jasan), 
víceletka 

BC 5 
7LBC5 

LBC Česká Ves bučiny 
jedlobučiny 

5AB3 
5B3 

funkční kmenovina buku a smrku 

BC 7 
7LBC7 

LBC Česká Ves bučiny 
jedlobučiny 
smrkobučiny 

5B3 
5AB3 
6AB3 

funkční bukosmrková kmenovina s přirozeným 
zmlazením buku a klenu 

BC 8 
7LBC15 

LBC Česká Ves skály, bučiny 
klenové bučiny 

5AB3 
5BC3 

funkční skály, bučina s příměsí smrku 

BC 10 
7LBC10 

LBC Česká Ves skály, bučiny 
klenové bučiny 

5AB3 
5BC3 

nefunkční skály - Čertovy kameny, smíšený les 

BC 12 
7LBC12 

LBC  Česká Ves jasanové olšiny 
květnaté bučiny 

4BC4 
4B3 

částečně funkční zamokřené stanoviště, olše, klen, lípa, 
jasan 

BC 13 
7LBC13 

LBC Česká Ves jasanové olšiny 
květnaté bučiny 

4BC4 
4B3 

funkční břehové porosty Lubiny (olše, jasan, 
bříza, klen) 

BC 15 
7LBC11 

LBC  Česká Ves bučiny 
jedlobučiny 
smrkobučiny 

5B3 
5AB3 
6AB3 

funkční smíšený bukosmrkový porost 

BC 16 
7LBC6 

LBC Česká Ves bučiny 
jedlobučiny 

5B3 
5AB3 

funkční smrčina s příměsí buku 
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smrkobučiny 6AB3 

BC 17 
7LBC14 

LBC Česká Ves bučiny 
jedlobučiny 
smrkobučiny 

5B3 
5AB3 
6AB3 

funkční smíšený bukosmrkový porost 

BC 18 
7LBC8 

LBC Česká Ves bučiny 
jedlobučiny 

5B3 
5AB3 

funkční smíšený bukosmrkový porost 

BC 19 
7LBC16 

LBC Česká Ves skály, bučiny 
klenové bučiny 

5AB3 
5BC3 

funkční skály, smíšený bukosmrkový porost 

BC 20 
7LBC17 

LBC Česká Ves bučiny 
jedlobučiny 
smrkobučiny 

5B3 
5AB3 
6AB3 

funkční smíšený bukosmrkový porost 

BC 21 
5LBC32 

LBC Česká Ves, 
Dolní Lipová 

bučiny 
jedlobučiny 
smrkobučiny 

5B3 
5AB3 
6AB3 

funkční smíšený bukosmrkový porost 

BC 22 
5LBC33 

LBC Česká Ves, 
Dolní Lipová 

bučiny 
jedlobučiny 
smrkobučiny 

5B3 
5AB3 
6AB3 

funkční smíšený bukosmrkový porost 

 

TABULKA  2 - PŘEHLED VYMEZENÝCH BIOKORIDORŮ (LOKÁLNÍCH A 
NADREGIONÁLNÍCH) 

 
č. UP 
č. OG 

typ 
BK 

katastrální 
území cílový stav STG funkčnost současný stav 

K 86 
K 87 

NRBK Česká Ves, 
Jeseník, Dolní 
Lipová 

bučiny 
jedlobučiny 
smrkobučiny 

5B3 
5AB3 
6AB3 

většinou  
funkční 

převážná část tvoří les (buk, smrk, klen, 
bříza), víceletka, intravilán  

BK 9 
7LBK9 

LBK  Česká Ves mezofilní louky 
acidofilní bučiny 
suché jedliny 

4AB3 
5AB3 

funkční smíšený les (buk, smrk, klen, bříza), smr-
čina, louky, pastviny 

BK 10 
12LBK26b 

LBK Česká Ves, 
Jeseník 

mezofilní louky 
acidofilní bučiny 
suché jedliny 

4AB3 
5AB3 

funkční smíšený les (buk, smrk, klen, bříza), smr-
čina, louky, pastviny 

BK 11 
7LBK11 

LBK Česká Ves, 
Jeseník 

řeka,  
jasanové olšiny 

4BC4 
4BC5 

nefunkční řeka Bělá, břehové porosty 

BK11a 
LBK11a 

LBK Česká Ves, 
Jeseník 

potok 
jasanové olšiny 

4BC4 
4BC5 

nefunkční intravilán, zatrubněný levobřežní přítok 
Bělé 

BK11b 
7LBK11b 

LBK Česká Ves potok 
jasanové olšiny 

4BC4 
4BC5 

nefunkční břehové porosty Lubiny, intravilán 

BK 12 
5LBK31 

LBK Česká Ves, 
Jeseník 

jasanové olšiny 
jedlobučiny 

4BC4 
5B3 

funkční smíšený les, větší část mimo katastr České 
Ves 

BK 13 
7LBK13 

LBK Česká Ves jasanové olšiny 
květnaté bučiny 

4BC4 
4-5B3 

funkční břehové porosty Lubiny, přilehlý les (olše, 
smrk, jasan, klen, bříza)  

BK 14 
OG není 

LBK Česká Ves bučiny 
 

4AB3 
4B3 

funkční listnaté meze (klen, bříza, buk, jasan, lípa) 

 
  
A.13. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 
 

Ve smyslu § 29 odst.2 zák.č.50/76 Sb.,ve znění následných novel  a § 18 odst. 2 b)  vyhl. 135/2001 
Sb.  se vymezují na území obce Česká Ves veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva 
k nim vyvlastnit popřípadě omezit ve smyslu  § 108 odst.  2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude mož-
no  řešení majetkoprávních sporů dosáhnout dohodou, nebo jiným způsobem. 

Jedině schválený územní plán s vymezenými a jasně definovanými veřejně prospěšnými stavbami 
může být podkladem pro vyvlastnění nemovitosti pro veřejně prospěšnou stavbu.Je zcela zřejmé,že vyvlast-
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nění bude vždy krajní možností po vyčerpání všech možných pokusů o dohodu (směna za jiné pozemky, 
přiměřená finanční náhrada,popř. jiné kompenzace). 
 

Orientační vymezení veřejně prospěšných staveb je patrné z výkresu B.6. Veřejně prospěšné stavby 
1:5 000. Výkres je nutné vzhledem k použitému měřítku chápat jako schéma informující kde a jaká veřejně 
prospěšná stavba se nachází (měřítko 1:5000 neumožňuje přesně zakreslit polohu sítí do komunikace). Přes-
nější a přehlednější zákres navržených dopravních staveb a staveb technické infrastruktury lze dohledat 
v jednotlivých výkresech B.1., B.3.1. a B.3.2. kde jsou patrné i návaznosti navržených staveb na stavby stá-
vající.  
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VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB   
 

 STAVBA Č.M.LISTU POZN. 
 

Doprava 
D.1. přeložka sil.I/44  v šířkové kategorii S 11,5/80  5-3,6-3,6-4 ÚP VÚC vymezuje pro ochranu veřejného zájmu koridor 

200m od osy silnice  
D.2. výstavba mimoúrovňových křižovatek na přeložce sil.I/44 ostatních mostů zajišťujících zpří-

stupnění území a navazujících silnic III.třídy 7-4, 6-4  

D.3. úpravy místních komunikací vyvolané výstavbou přeložky sil./44 a navazujících silnic III.třídy 6-3, 7-4  
D.4. obslužné komunikace pro dopravní napojení lokality  „zahradnictví“ 7-4  
D.5. obslužné komunikace pro dopravní napojení lokality  „centrum“ 6-3, 6-4  
D.6. obslužné komunikace pro dopravní napojení lokality „u řetězárny“ 6-3  
D.7. obslužné komunikace pro dopravní napojení lokality „u ČOV“ 6-3  
D.8. dostavba ostatních obslužných komunikací vyvolaných změnou organizace dopravního 

systému  6-3, 7-4, 6-4 přeložka silnice I/44 vyvolá nutnost změnit způsob 
dopravního napojení některých stávajících ploch 

D.9. účelové komunikace zajišťující napojení území za přeložkou sil.I/44 6-3, 7-4, 6-4 zajištění zpřístupnění pozemků oddělených od obce 
stavbou sil.I.tř.  

D.10. dobudování chodníků podél státních silnic a komunikací navržených k novým plochám  6-3, 7-4, 6-4  
D.11. úprava šířkového uspořádání stávajících místních komunikací vč.dobudování výhyben a 

obratišť 6-3, 7-4, 6-4  

D.12. realizace nových autobusových zastávek včetně nezbytných úprav na silnici(zálivy, chodní-
ky) 6-3  

Vodní hospodářství – plochy pro výstavbu   
V.1.  Čerpací stanice splašků vč. výtlačného řadu a splaškové kanalizace pro napojení stávající 

zástavby u ul.Polská v dolní části obce 6-3  

V.2.  Čerpací stanice splašků vč. výtlačného řadu a splaškové kanalizace pro napojení stávající 
zástavby u ul.Skalní v dolní části obce 6-3  

V.3.  Vytvoření dolního tlakového pásma vodovodu v dolní části obce zřízením šachty 
s regulačním ventilem s napojením na vodovod 6-3  

Vodní hospodářství –koridory pro výstavbu inženýrských sítí – vodovodů a kanalizací  
 Výstavba sítí pro stávající zástavbu   
V.4. Výtlak splaškových odpadních vod z Písečné na ČOV Česká Ves 6-3  
V.5. Dostavba splaškové kanalizace na pravém břehu řeky Bělé 6-3, 6-4  
V.6. Splašková kanalizace u ul. Sportovní 6-4  
V.7. Dostavba splaškové kanalizace u ul. Jesenická a Polská  6-4, 7-4  
V.8. Dostavba vodovodu v obci 6-3, 6-4  
 Výstavba sítí pro navrženou zástavbu   
V.9. Přeložka hlavního zásobního řadu DN 200 vyvolaná navrženým obchvatem 6-3, 6-4  
V.10. Přeložka vodovodu DN 150 z ploch navržených k zastavění RD v lokalitě U sušičky 6-3  
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V.11. Přeložka vodovodu DN 150 z plochy navržené pro sport a rekreaci v centru obce 6-4  
V.12. Výstavba vodovodních řadů a oddílné kanalizace (splaškové a dešťové) pro zástavbu RD 

v lokalitě U sušičky 6-3  

V.13. Výstavba vodovodních řadů a oddílné kanalizace (splaškové a dešťové) pro zástavbu RD 
v lokalitě U hřbitova  6-3, 6-4  

V.14. Výstavba vodovodního řadu a oddílné kanalizace (splaškové a dešťové) pro zástavbu RD  a 
smíšenou zástavbu v lokalitě u ul. Severní 6-4  

V.15. Výstavba vodovodních řadů a oddílné kanalizace (splaškové a dešťové) pro zástavbu 
v lokalitě Pod zastávkou 6-4, 7-4  

V.16. Výstavba vodovodních řadů a oddílné kanalizace (splaškové a dešťové) pro zástavbu RD   
v lokalitě u ul. Haškova 7-4  

V.17. Výstavba sítí pro napojení lokality pro sport a rekreaci v jižní části obce 7-4  
V.18. Výstavba vodovodního řadu pro lokalitu RD a sport a rekreaci  u ul. U zahradnictví 7-4   
Energetika – zásobování elektrickou energii a spoje (zařízení a rozvody el.energie) 
E.1. Přeložka vedení VN č.355 a 356 blíž k obci – kolize stávajícího vedení s návrhem nové 

komunikace a křižovatky  7-4, 6-4  

E.2. Přeložka části přípojky VN stávající trafostanice T276 - U Jeseníku – uvolnění plochy pro 
novou výstavbu RD 7-4  

E.3. Přeložení části vedení VN č.355 a 356 včetně přípojky VN pro trafostanici T272 - Čertovy 
kameny –  kolize stávajícího vedení s návrhem nové komunikace 6-4  

E.4. Nová přípojka VN pro stávající trafostanici T288 - Paneláky  –  uvolnění ploch pro novou 
výstavbu  6-3, 6-4  

E.5. Nová trafostanice T-N2 – pro novou zástavbu a posílení stávající sítě  6-4  
E.6. Přípojka VN pro novou trafostanici T-N2 – pro novou zástavbu a posílení stávající sítě 6-4  
E.7. Přeložka přípojky VN pro stávající trafostanici T290 ZD - Dílny  –  uvolnění ploch pro novou 

výstavbu 6-4  

E.8. Nová přípojka VN (provedená venkovním vedením) pro přeloženou nebo novou trafostanici 
T289 - U nádraží  –  uvolnění ploch pro novou výstavbu 6-4  

E.9. Nová trafostanice nebo přeložená stávající trafostanice T289 - U nádraží  –  uvolnění ploch 
pro novou výstavbu 6-4  

E.10. Přeložka části vedení VN č.35 dál od obce – kolize stávajícího vedení s návrhem nové ko-
munikace a křižovatky 6-3  

E.11. Přeložka přípojky VN pro stávající trafostanici T90034 - Sušička  –  uvolnění ploch pro no-
vou výstavbu garáží 6-3  

E.12. Nová trafostanice T-N1 včetně přípojky VN – pro novou zástavbu a posílení stávající sítě 6-3  
E.13. Nový pozemek nutný pro rozšíření R110 kV Česká Ves o 2 pole s ohledem na zaústění 

nového dvojitého vedení 6-3  

E.14. Nové vedení distribuční sítě nn, provedené venkovním vedením nebo kabelovým vedením 
nn 6-3, 6-4  

 

Energetika – zásobování plynem (zařízení  a rozvody plynu) 
E.20 Přeložka  plynovodu DN150 vyvolaná přeložkou silnice I/44 7-4  
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E.21 Stl plynovod – rozvodná síť v lokalitě „U hřbitova“ 6-4  
E.22 Stl plynovod – rozvodná síť v lokalitě „ U nádraži“ 6-4, 7-4  
E.23 Stl plynovod – rozvodná síť v lokalitě „U sušičky“ 6-3  
E.24 Stl plynovod – rozvodná síť do návrhové  obytné zóny – ul. „Školní“ 6-3  
E.25 Stl plynovod – rozvodná síť do návrhové  obytné zóny 6-3  
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A.14. Návrh řešení požadavků civilní ochrany  
  

Návrh řešení požadavků civilní ochrany je zpracován dle vyhl.380/2002 Sb. § 18 Uplatňování 
požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování a  § 20 Požadavky civilní ochrany k územnímu 
plánu obce 

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní 
ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území 
a druhu územně plánovací dokumentace. 
 
Řešení požadavků CO :  

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 
b) zón havarijního plánování, 
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 

území obce, 
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

 
Použité podklady : 
Ø Výpis z „Havarijního plánu Olomouckého kraje 2003 pro obec s rozšířenou působností – 

JESENÍK“ (30062003) 
Ø Povodňový plán obce(032000) 
Ø informace poskytnuté obcí 
 

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 
Na území obce ,ani v navazujícím území nejsou vodní díla, která by na základě zákona  č. 

471/2001 a kritérií pro zařazení určeného vodního díla byla zařazena do kategorií ohrožujících. 
Obec není ohrožena průchodem průlomové vlny. 
 

b) Zóny havarijního plánování 
V obci nejsou vymezeny zóny havarijního plánování 

 
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 

V obci se nevyskytují kryty CO. Plán ukrytí obyvatelstva obec nemá,existuje pouze 
v Havarijním  plánu kraje. 
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí není řešeno,pouze v případě povodní 
 

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
Evakuace obyvatelstva je zvažována pouze v případě povodní. 

 
Zabezpečení evakuace pro ostatní krizové situace - přehled míst ubytování: 
Předpokládá se ubytování obyvatelstva v ZŠ a MŠ : 
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Základní ško-
ly Mateřské školy 

Obec 
 /  

adresa zařízení žactvo 
( 6–15 let ) 

kapacita vyva-
řování 

/                   
možnost ubyto-

vání 

Děti 

kapacita vyva-
řování    /                        

možnost uby-
tování 

MŠ Česká Ves 
 Jesenická ul.   20 30 jídel  
MŠ Česká Ves Holanova   59 80 jídel  

ZŠ Česká Ves 304 1400 jídel  
tělocvična   

 
a hotelích a ubytovacích zařízeních :  
Penzion Modus - 20 lůžek,  Penzion Šafrán - 30 lůžek -60 míst u stolu 
 

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 
Skladování CO materiálu se v obci neuvažuje.Pro skladování humanitární pomoci obec nemá 

vyčleněn speciální objekt.V případě nouzového režimu bude pro soustředění vyčleněn jeden rodinný 
dům. 
 

f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 
území obce. 

Vyvážení nebezpečných látek z obce obec nepředpokládá. Tyto látky se v obci nevyskytují.  
 

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události. 

Krizový plán pro obec není zpracován. Parkoviště u hotelu Zlatý Chlum se vyčlení pro sou-
středění techniky při likvidaci mimořádných událostí. 
 

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
Ohrožujícím objektem v obci se širším významem   je areál podniku Řetězárna a.s.(druh ohro-

žující látky – kyselina sírová). Jiné rozlivy nebezpečných látek v obci hrozí. 
 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el.energii se předpokládá v rozsahu dnešních distri-

bučních vedení ,alt. mobilními energetickými zdroji a cisternami. 
 

Pro ochranu obyvatel před účinky povodní má obec vypracován Povodňový plán obce, 
který byl schválen 032000 . V obci se nacházejí tyto toky ohrožující majetek – řeka Bělá,potok Lubi-
na, Priessnitzův potok, Bezejmenný potok, Potok Žlebník. Záplavové území řeky Bělé je stanoveno 
RŽP OkÚ Jeseník dne 28.8.2000.Toto záplavové území je zakresleno ve výkresu B.1 a B.2. územního 
plánu obce a regulativy stanovují opatření k využití záplavového území (viz kap.A.7.4). Aktivní zóna 
bude stanovena v roce 2004 a následně upraveny regulativy. 
 
Pro umístění evakuovaných osob  jsou stanoveny tyto prostory – MŠ II Holanova (60), hasičská zbroj-
nice (20) , internát bývalé Masny 80, penzion Šafrán (20) 
 
Další objekty a zařízení významné pro řešení mimořádných událostí : 
 
V obci se nachází čerpací stanice PHM - BENZINA a.s. 
 
Přehled dodavatelů základních potravin ve správním obvodu obce s rozšířenou působností - Jeseník 
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Adresa Název 

 Obec Ulice č.p. 
Druh potravin 

 

Sklady     
Mlékárna Olešnice – 
MORAVIA, a.s. Česká Ves Jesenická 261 Potravinářské zboží, mra-

žené výrobky 
 
Není předmětem územního plánu řešit chybějící údaje vztahující se k vyhl. 380/2002.   
 
 
A.15. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

životní prostředí   
 
 a) Ovzduší    

Stručné zhodnocení  současného stavu 
Zdroje znečišťování - emise 
Zdroje znečišťování ovzduší jsou podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen 

zákon o ovzduší) členěny do skupin podle několika hledisek: 
a) mobilní a stacionární, 
b) bodové, plošné a liniové, 
c) spalovací a technologické, 
d) podle velikosti a významu. 
Stacionární spalovací zdroje jsou podle zákona členěny na zvláště velké zdroje znečišťování 

ovzduší s jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, velké zdroje znečišťování 
s jmenovitým tepelným výkonem od 5 do 50 MW, střední zdroje znečišťování do 5 MW a malé zdroje 
znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu menším než 0,2 MW.  

Zdroji technologickými jsou např. kovovýroba, zpracování dřeva, nakládání s těkavými lát-
kami apod. 

Velké a zvláště velké spalovací zdroje znečišťování se v obci nenacházejí. 
Potenciálně největším znečišťovatelem ovzduší v obci je podnik Řetězárna a.s. V areálu pod-

niku se nachází několik typů středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší, avšak celková emise 
jednotlivých znečišťujících látek za rok se pohybuje pouze v řádu jednotek tun za celý areál. Ze střed-
ních zdrojů se zde nachází kotelny na zemní plyn, mořírna, lakovna, komorová pec, obrábění kovů a 
stolárna, malými zdroji jsou vesměs spalovací procesy na zemní plyn. Přes svou velikost není tento 
podnik významný z hlediska negativního ovlivnění kvality ovzduší v obci. Je zde sledováno plnění 
všech předepsaných emisních limitů pro dané technologie a podnik všechny uložené podmínky provo-
zu zdrojů plní. 

Další skupinou středních stacionárních zdrojů jsou objekty živočišné výroby. V této skupině je 
jediným středním zdrojem znečišťování areál ing. Straškraby se 450 ks mladého dobytka a 100 ks 
krav. Areály ing. Novotného, p. Blahuška a ing. Orla jsou malými zdroji znečišťování ovzduší.  

U stávajících zemědělských zdrojů znečišťování platí podle zákona o ovzduší povinnost sle-
dovat produkci amoniaku a nově také pachových látek, jejichž emisní limit je stanoven na 50 
OUER/m3. Sledování plnění emisních limitů může být nahrazeno schválením plánu zavedení zásad 
správné zemědělské praxe. 

Z dalších středních zdrojů znečišťování ovzduší se na území obce nacházejí spalovací zdroje – 
plynové kotelny obytného činžovního domu (výkon 0,4 MW) a bazénu (výkon 0,57 MW). V objektu 
školy se nachází celkem 13 spalovacích zdrojů s celkovým výkonem 0,6 MW, které jsou evidovány 
jako soubory malých zdrojů. Palivem ve všech těchto zdrojích je zemní plyn. Posledními středními 
zdroji jsou dřevovýroba a kotelna na kapalná paliva v bývalém areálu VŘES. 

Středním zdrojem znečišťování ovzduší je rovněž ČOV. V rámci její intenzifikace se předpo-
kládá ještě výstavba kompostárny, která bude rovněž středním zdrojem znečišťování ovzduší. U obou 
těchto zdrojů budou sledovány pachové látky. 

Malými zdroji v obi jsou až na výjimky zejména zdroje provozované obyvatelstvem.  Území 
obce je z 80% plynofikováno, avšak v současné době se projevuje tendence obyvatelstva přecházet 
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zpět ze zemního plynu na pevná paliva, především dřevo. Tento trend souvisí se stoupající úrovní cen 
plynných paliv a v horizontu účinnosti územního plánu s neočekává příklon k ekologičtějším zdrojům. 

Po součtu vlivu malých komunálních spalovacích zdrojů je nejvíce ovlivňujícím zdrojem ko-
munikace I/44, která je páteřní komunikací procházející celým zájmovým územím a je svým charakte-
rem je liniovým zdrojem znečišťování ovzduší. Tento zdroj je hlavním producentem zejména oxidů 
dusíku, nicméně ani v jeho okolí nedochází k překračování dlouhodobých imisních limitů a imisní 
limity krátkodobé mohou být překračovány jen v krátkém časovém období v roce. V tomto období 
mohou být oxidy dusíku jednou z hlavních příčin zvýšení koncentrace přízemního ozónu. 

 
Imisní situace 

 V lokalitě se nenachází měřicí stanice kvality ovzduší. Nejbližší stanicí je stanice č. 1080 
v Jeseníku, jejíž výsledky je možno s ohledem na převládající jihozápadní proudění větrů (směr od 
Jeseníku k České Vsi) aplikovat také na dotčené území. Tomuto předpokladu nasvědčuje rovněž větr-
ná růžice zpracovaná ČHMÚ, která koresponduje s větrnou růžicí pro lokalitu Jeseník. 
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Relativní četnost směru větrů v %  - Česká Ves 

S SV V JV J JZ Z SZ klid součet 
5,9 17,9 5,1 3,8 11,4 20,1 11 8,6 16,2 100 

 
Měřicí stanice v Jeseníku zaznamenala v roce 2002 průměrné roční koncentrace škodlivin: 

ozón  70  µg/m3 
SO2  5,3  µg/m3 
PM10  25  µg/m3 
NOx  9,7  µg/m3 

Údaje pocházejí z automatizované měřicí stanice AMS. Informace o aktuálním stavu znečiště-
ní ovzduší v Jeseníku je možno nalézt na www.chmi.cz. 
 

Pachy a  alergeny 
Znečištění ovzduší může být způsobeno i nadměrným zápachem, např. z manipulace se stájo-

vými odpady a z chovu zvířat, případně z manipulace s těkavými látkami, např. z lakoven a čerpacích 
stanic pohonných hmot, exhalacemi z automobilové dopravy atd.  

Vzhledem k dobrým rozptylovým podmínkám v území nejsou pachové látky vážnějším pro-
blémem s výjimkou krátkého časového období v roce v bezprostřední blízkosti zdrojů pachových látek 
(zejména u zemědělských objektů). Pouze u již uvedeného středního zemědělského zdroje, v jehož 
ochranném pásmu se nachází několik obytných objektů, je riziko výskytu imisí pachových látek větší. 

Pachové látky z manipulace  s těkavými organickými látkami nejsou v území problémem. 
 
Existence vzdušných alergenů (aeroalergeny), zvláště pylových zrn a spór plísní v posledních 

letech způsobuje výskyt nových alergií (zejména u dětí). K vývoji jmenovaných škodlivin přispívají 
zejména rozsáhlé změny vegetace, související i s negativními zásahy člověka do krajiny. Obecně patří 
na jaře k nejvýznamnějším aeroalergenům čeleď Betulaceae (břízovité), v létě je významnou skupinou 
aeroalergenů pyl trav (Poaceae), zároveň výrazně stoupá koncentrace spór plísní v ovzduší (Cladospo-

http://www.chmi.cz
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rium a Alternaria), pro podzimní období je typická dominance pylů plevelů, především pelyňku (Ar-
temisia). 

Negativně aeroalergeny působí při nedostatečné údržbě zbytkových ploch, cestních příkopů 
apod. 
 Dotčené území se nachází v oblasti s tradičně velmi dobrou kvalitou vzduchu a nízkým podí-
lem alergenů, takže obvykle slouží pro léčebné pobyty při onemocnění dýchacích cest a jako rekreační 
oblast. 
 
 
Závěr  
Vlivy návrhu územního plánu na ovzduší: 
pozitivní : 
⇒ převedení dopravy mimo zastavěné území obce a tím i snížení emisní zátěže  
⇒ výstavba kompostárny umožní zpracovat kaly produkované z ČOV a odpady z údržby zeleně, což 

při výběru vhodné technologie omezí produkci pachových látek z nakládání s těmito druhy odpadů 
⇒ intenzifikace ČOV zabrání přetěžování biologické části ČOV s následnou produkcí pachových 

látek 
negativní: 
⇒ nejsou známy. Negativem může být další odpojování obyvatel od plynovodních přípojek z důvodu 

rostoucích cen plynu. Řešení těchto procesů již přesahuje rámec územně plánovací dokumentace 
 
Negativní vlivy návrhu na ovzduší nelze prokazatelně vymezit. Lze předpokládat, že pokud budou 
v prováděcí dokumentaci na zástavbu ploch dodrženy platné právní předpisy k ochraně zdraví, nebu-
dou  negativně ovlivňovány plochy bydlení. Nezanedbatelným přínosem pro kvalitu ovzduší 
v plochách bydlení může být přeložení silnice I/44 mimo plochy bydlení. 
 
 

c) Hluk 
Stručné zhodnocení a aktualizace  současného stavu 
Za hluk jsou považovány jakékoliv zvuky nepříznivě ovlivňující pracovní nebo pobytovou po-

hodu člověka. Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid, nepříjemný hluk je takový, který obtěžu-
je nebo snižuje pracovní způsobilost, za škodlivý hluk je považován ten, který ohrožuje zdraví svými 
sluchovými nebo mimosluchovými účinky. Účinky hluku mohou být až patologické (hluchota), avšak 
nejběžnějšími důsledky soustavného hluku jsou poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení 
pracovního výkonu, bolesti hlavy apod. 

 Povaha hluku (běžný, vysokofrekvenční, hluk s výraznými tónovými složkami) je dána jeho 
kmitočtem, z hlediska délky trvání se hluk dělí na ustálený, proměnný a impulzní.  

Působení hluku za současné existence dalších škodlivin je ve všech důsledcích pro člověka 
velmi nepříznivé. 

V obci se nenacházejí významné stacionární zdroje hluku, které by byly zdrojem obtěžování 
nebo narušování pobytové pohody. Zesílené účinky může mít hluk z areálu zemědělské výroby 
v severní části obce zejména v období sklizňových kampaní. Hluk je vyvolán jak vlastním svozem 
úrody k další úpravě a zpracování tak i provozem úpraven plodin(strojové sušení, chlazení, třídění 
apod.). Škodlivé vlivy se projevují zejména  v plochách bydlení bezprostředně navazujících na areál 
zemědělské výroby. 

Z liniových zdrojů je významným zdrojem doprava vedená přes jádrové území obce, často 
v těsné blízkosti obytných budov. Hluk pocházející z dopravy je považován za nespojitý, proměnný. 

Současné vedení dopravy po silnici I/44 středem zastavěného území neumožňuje pro stísněné 
územní podmínky provedení účinného odhlučnění. Převedením dopravní zátěže mimo současně zasta-
věné území obce se umožní jak oddálení zdroje hluku od ploch bydlení,tak umožnění realizace pro-
tihlukových opatření (zeleň,pevná překážka mezi zdroj hluku a zástavbu).Rozsah protihlukových opat-
ření bude upřesněn v rámci projektu přeložky (hlukovou studii). 
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Závěr  
Vlivy návrhu územního plánu na hluk: 
pozitivní : 
⇒ územní plán  navrhuje opatření ke snížení vlivu hluku z výrobní činnosti na plochy bydlení. Stano-

vují se  pravidla v užívání území s cílem zamezit dalšímu zvyšování hlukové zátěže omezením sta-
vebních aktivit vedoucích ke zhodnocování ,popř.rozšiřování stávajícího zdroje hluku. 

⇒ přeložka silnice I/44 mimo současně zastavěné území obce 
⇒ návrh výsadby zeleně podél železniční tratě  
⇒ návrh nových ploch pro podnikání rušivého charakteru do lokalit mimo koncentrovanou obytnou 

zástavbu 
negativní: 
⇒ stávající prolínání výrobních aktivit s rušivým charakterem s bydlením. Proces nápravy bude dlou-

hodobý.  
 
Návrh územního plánu vytváří podmínky pro zlepšení podmínek životního prostředí v oblasti hlukové 
zátěže.  
 

d) Půda 
 
Stručné zhodnocení  současného stavu 

 V řešeném území  převládají hnědé půdy kyselé a oglejené půdy, místy i hnědé půdy podzolo-
vé. Jsou to půdy písčitohlinité až hlinitopísčité, středně hluboké, často skeletovité, ojediněle mělké.  

 
Obsah cizorodých látek v půdě 
Cizorodé látky jsou ty, které se do půdy dostaly antropogenní činností. Patří sem těžké a 

středně těžké kovy, pesticidy, ropné látky a fenoly.  Na rozdíl od ovzduší a vody koncentrace závad-
ných látek neklesají s ukončením provozu zdroje, zůstávají v půdě po velmi dlouhé časové období a 
některé z nich, jako např. těžké kovy, jsou nedegradabilní a odstraní se z půdy teprve postupným vy-
mýváním nebo odnosem při větrné či vodní erozi. 

Kromě místních zdrojů se na znečištění může obdobně jako u ovzduší podílet dálkový přenos 
emitovaných škodlivin, které v oblasti sedimentují.  

Limitní obsahy rizikových prvků v půdách náležejících do ZPF jsou dány vyhláškou MŽP č. 
13/1994 Sb. (stanoveno výluhem roztokem 2M HNO3, poměr půdy k vyluhovadlu 1:10, ostatní půdy) 
pro půdy středně těžké: 
 

Cd Cr Pb Cu Zn Co Ni Hg celková Be 
1,0 40,0 70,0 50,0 100,0 25,0 25,0 0,8 2,0 

 
Pro hospodaření na zemědělských půdách platí povinnost pravidelného zjišťování koncentrací uvede-
ných těžkých kovů. Výzkum znečištění půd proběhl v katastru obce v roce 1992. V půdních vzorcích 
odebraných v katastru obce nebylo zjištěno překročení maximálně přípustných hodnot pro rizikové 
prvky. 
 
Obsahy rizikových prvků ve výluhu 2M HNO3 v mg/kg, obsah Hg celkový, průzkum z roku 1992: 
 
 pH Cd Cr Pb Cu Zn Co Ni Hg celk. 
min. 4,5 0,25 7,6 11,8 3,5 9,9 3,8 2,0 0,061 
max. 6,9 0,50 21,3 27,8 13,2 28,7 8,1 5,0 0,135 
 
 Rizikovou oblasti z hlediska cizorodých látek v půdě je oblast kolem areálu bývalé Benziny. 
Zde jsou zjištěny ropné produktu v půdě.  
 

Půdní eroze 
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Půdní eroze je jedním z faktorů, které se podílejí na degradaci základních složek životního 
prostředí. Nejzávažnějším důsledkem erozních procesů je poškozování až úplné zničení zemědělské 
půdy a vznik sesuvů ohrožujících bezpečnost obyvatelstva v jejich blízkosti.  

Silně členitý terén, místy značně svažitý, přispívá ke vzniku sesuvů. V zájmovém území je 
evidováno několik sesuvů, jejichž příčinou je kromě vodní eroze také nevhodné hospodaření a nega-
tivní vlivy lidské činnosti, spočívající v pěstování nepůvodních mělce kořenících dřevin, plošné odles-
ňování, těžba apod. V období, kdy je zemědělská půda bez pokryvu, může se projevit i eroze větrná, 
která však v obci nemá větší význam. 

Protierozní charakter má zejména využívání zemědělské půdy pro trvalé travní porosty 
s návazným ekologickým zemědělstvím, zpevňování břehů Bělé, výsadba hluboko kořenících dřevin 
vhodné druhové skladby apod. 
 
Závěr  
Vlivy návrhu územního plánu na půdu: 
pozitivní : 
⇒ návrhem nových ploch krajinné zeleně dojde ke snížení působení vodní eroze na půdu  
⇒ v návrhu se nepředpokládá zvyšování rozsahu ploch orné půdy. Doporučuje se přeměna orné půdy 

na trvale travní porosty 
⇒ zábor zemědělské půdy pro nové rozvojové plochy se předpokládá zejména v současně zastavěném 

území obce a v území bezprostředně na něj navazujícím.  
⇒ omezení rozsahu záboru pro mimoúrovňová křížení a max.akceptace vzrostlé zeleně 
negativní: 
⇒ návrh přeložky silnice I/44 je umístěn v území, které je ohrožováno sesuvy. Před vlastní projekční 

přípravou bude nezbytně nutné provést podrobný geologický průzkum věnující se kvalitě a stabilitě 
podloží. Nelze vyloučit následné směrové korekce v trase silnice I/44. Tyto úpravy v trase silnice 
již budou řešeny v rámci změny územního plánu na základě novějších poznatků získaných 
z podrobného výškopisného a polohopisného zaměření a geologického průzkumu. 

⇒ rozsah záboru pro realizaci přeložky silnice I/44 a dvou křižovatek umožňující napojení silniční 
sítě        

 
Vzhledem k charakteru hospodaření v území obce, využití zemědělské půdy, kultuře ploch a rozsahu 
lesnatosti a TTP i stupně ochrany půdy lze konstatovat, že návrhové prvky zásadním způsobem neo-
vlivní kvalitu půdy s výjimkou samotného záboru půdy. K záboru půdy viz kap. A.16. 

 
e) Voda  
 
Stručné zhodnocení  současného stavu 
Řeka Bělá, přítoky 

 Zájmové území spadá do nadřazeného povodí řeky Odry, která však územím neprotéká. Páteř-
ní vodotečí je řeka Bělá s plochou povodí 222,24 km2, která je zároveň významným vodním tokem 
uvedeným ve vyhl.č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tok Bělé má charakter horské bys-
třiny s přírodním, balvanitým korytem, částečně hrazenářsky regulovaným, což se projevuje v korekci 
směru a spádu koryta. Na toku jsou postupně realizována opatření na zkapacitnění koryta zaměřená na 
ochranu zastavěného území před účinky přívalových vod. Bělá má vyhlášeno záplavové území, 
v němž se nachází značný podíl zástavby obce. Nebezpečí povodní je v oblasti značné i přes vysokou 
retenční schopnost krajiny vzhledem ke velké svažitosti pozemků a vysokému odtokovému koeficien-
tu, který je vyšší než 0,60. Průměrný specifický odtok v oblasti je vyšší než 20 l.s-1.km-2. 

Kvalita vody v Bělé nad ČOV obce vykazovala hodnoty Q355 =820 l.s-1, BSK5= 1,4 mg.l-1, 
CHSK= 3,2 mg.l-1

  , NL = 2,06  mg.l-1
  a Nanorg = 3,3 mg.l-1

  . 
Kvalita vody v Bělé je sledována správcem toku (Povodím Odry, a.s.) v profilu Mikulovice, 

tedy pod obcí. V roce 2002 dosahovala průměrná vodnost v tomto profilu 4,4 m3/s a c90 jednotlivých 
ukazatelů v tomto profilu dosahovaly hodnot: 
 
 
 



Územní plán obce Česká Ves - návrh                                                                                                                                             říjen  2005 
Ing.arch.Jaroslav Haluza a kol.spolupracovníků 
 

122 

 
ukazatel C90 v mg/l Imisní standardy dle nař. vl. č. 

61/2003 Sb. v mg/l 
Kyslík 9,2 Více než 6 
Rozp. látky 195,0 1000 
BSK5 2,6 6 
CHSKCr 15,0 35 
N-NH4 0,48 0,5 
N-NO3 2,71 7,0 
Pcelk 0,29 0,15 
SO4

2- 29,0 300 
Cl- 15,0 250 
  

Kvalitou je řeka včetně svých přítoků dle nař.vlády č. 71/2003 Sb. řazena mezi lososové typy 
vod, což klade zvýšené nároky na její ochranu před vnosem znečišťujících látek. V oblasti se velmi 
zřetelně projevuje sezónní vliv rekreačních kapacit v době letních i zimních minimálních průtoků na 
tocích. 
 Do Bělé se z obou stran vlévá soustava drobných vodotečí ve správě různých organizací (Po-
vodí Odry,a.s., Lesy ČR, a.s., Zemědělská vodohospodářská správa). Vodoteče jsou v podstatě bez 
znečištění (kromě občasných splachů ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků) a převážně  
v katastru obce i pramení. Nejvýznamnější mezi nimi jsou LB přítoky Lubina a Lebník, přítoky 
z pravé strany přivádějí do Bělé vody z CHOPAV Jeseníky. 

Podle senzorického hodnocení jsou vody v jednotlivých vodotečích hodnoceny jako velmi čis-
té až čisté. Zvýšený výskyt Pcelk v Bělé je zřejmě dán neúplným nebo nedostatečně účinným čištěním 
komunálních splaškových vod v České Vsi i v obcích níže po toku. 
 V roce 2002 bylo na ČOV vyčištěno celkem 4,8 mil. m3 vody s průměrnými hodnotami BSK5 
=12 mg.l-1

  ,  CHSK =18,25 mg.l-1
  ,  NL = 8,4  mg.l-1

  a  Nanorg = 11,7 mg.l-1
  . 

 Po rekonstrukci by z ČOV měly odtékat vody v množství Q24 = 12600 m3.d-1 a s produkcí zne-
čištění  BSK5 = 2500 kg.d-1 (41667 E.O.),  CHSK =5000 kg.d-1

 ,  NL = 1260 kg.d-1 
  a  Nanorg = 495,2  

kg.d-1 .  

Vlastní ČOV má také podnik Řetězárna a.s. Na jeho ČOV jsou předčišťovány odpadní vody 
technologického charakteru (zaolejované vody), které jsou po předčištění zaústěny do obecní kanali-
zace a v současné době nezpůsobují problémy. 

V letech 2006-8 se předpokládá rekonstrukce ČOV tak, aby bylo dosaženo odstraňování nu-
trientů i za poměrně nízkých teplot. Kapacita čistírny je po vyhodnocení vývoje osídlení stanovena na 
cca 42 000 EO. Stávající ČOV pracuje poměrně dobře, problémem je nadměrné množství balastních 
vod v přítoku. 
 Na ČOV budou napojeny odpadní vody z České Vsi, Jeseníku, Bělé pod Pradědem a Lipové 
Lázní. Kanalizační systém bude hybridní, tj. Jeseník-město a Česká Ves budou mít z větší části jed-
notnou kanalizaci, ostatní účastníci splaškovou oddílnou kanalizaci. V dalším výhledu se předpokládá 
napojení obce Písečná výtlakem. 

 
Podzemní vody 

 Z hydrogeologického hlediska lze území charakterizovat jako oblast s tvorbou a cirkulací pře-
vážně puklinových podzemních vod, což je podmíněno složitou geologickou stavbou, intenzívně tek-
tonicky porušenou, a petrografickým charakterem hornin. Méně častý průlinový oběh je vázaný na 
pleistocenní a holocenní sedimenty, které tvoří náplavy údolních niv. Průměrný specifický odtok pod-
zemních vod činí 2-5 l s-1.km-2.  
 Část katastru obce spadá do CHKO Jeseníky, která je celá vyhlášena nař. vl. č. 40/1978 Sb. 
jako chráněná oblast akumulace vod (CHOPAV Jeseníky). V CHOPAV je dle ustanovení citovaného 
předpisy zakázána nebo podmínkami omezena výstavba některých aktivit, které jsou nositeli zvýšené-
ho rizika znečištění vod (např. chov prasat nad 5000 ks, zmenšování výměry lesních pozemků, odvod-
ňování pozemků nad 50 ha, těžba rašeliny a nerostů apod.). Z rizikových aktivit se s realizací žádné 
z nich nepočítá, výjimkou je prognózní plocha zlatonosné rudy Zlatý Chlum. V současné době se ote-
vření těžby v lokalitě nepředpokládá. 
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 Oblast v blízkosti Jeseníku je bohatá na prameny, které vyvěrají těsně za hranicí katastru Čes-
ké Vsi (z největších prameny Turistický, Diana, Řecký, Svornosti, Viktorův východně od Jeseníku a 
Slovanský, Žofiin, Rumunský a Bezručův severně od Lázní Jeseník). 
 Část obyvatelstva využívá zejména pro zahrádkářské účely užitkovou vodu z vlastních studní. 
 
Závěr  
Vlivy návrhu územního plánu na čistotu vod: 
pozitivní : 
⇒ ze všech návrhových ploch jsou odváděny odpadní vody do centrální ČOV 
⇒ návrh ÚP akceptuje již založený systém odvádění a čištění odpadních v ČOV. Nesporným příno-

sem v oblasti ochrany podzemních a povrchových vod je využití stávající ČOV v obci Česká Ves i 
pro další obce v okolí – Jeseník, Bělá pod Pradědem, Lípoví Lázně a Písečná. Dojde tak 
k podstatnému zvýšení čistoty vody v řece Bělá 

⇒ návrhem nedojde k negativnímu ovlivnění  Chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
⇒ návrh neovlivní stávající prameny  nacházející se v západní části obce 
⇒ návrh respektuje stávající odvodňovací příkopy a minimalizuje jejich zatrubňování   
negativní: 
⇒ při respektování stávajících právních předpisů upravujících ochranu povrchových a podzemních 

vod  a zabezpečení odvádění odpadních vod z nově navržených ploch do ČOV se negativní vlivy 
z návrhových ploch nepředpokládají 

doporučení: 
⇒ věnovat zvýšenou pozornost protierozním úpravám přilehlých svahů prováděným v rámci  přípravy 

a realizace pozemkových úprav. 
⇒ věnovat zvýšenou pozornost odtokovým poměrům ze svahů nad přeložkou sil.I/44 a ze samotného 

tělesa silnice I/44. 
 
Celkově lze konstatovat, že návrh územního plánu navrhuje podstatné zlepšení zejména v oblasti čis-
toty vod.Koryto řeky Bělá je po povodni v roce 1997 opraveno a břehy zpevněny včetně souběžných 
místních komunikací a mostů. Návrh vymezuje záplavové území a stanovuje regulativy k je-
ho možnému využití. K řešení protipovodňové ochrany obce viz .kap.A.14. 

 
 

f) Radon 
 
Stručné zhodnocení současného stavu 
Od září 2001 je v souladu s připravovanou novelizací vyhlášky 184/1997 SÚJB (v současnosti 

platná vyhláška 307/2002 SÚJB) používán termín "mapy radonového indexu" místo termínu "mapy 
radonového rizika".  
 

Radon v přírodním prostředí 
 Radon Rn-222 vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-238. Koncentrace uranu v jednotlivých 
typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usazených, sedimentárních horninách se setkáváme s 
nižšími koncentracemi uranu než v horninách přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou bě-
hem dlouhé geologické historie jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve vyvřelých, 
magmatických horninách, jako jsou např. žuly, protože primárně již v době svého vzniku byly oboha-
ceny uranem. S tím souvisejí také vyšší hodnoty objemové aktivity radonu v těchto typech hornin. 
 Geologické podloží České republiky je z více než z dvou třetin tvořeno metamorfovanými a 
magmatickými horninami. Z toho vyplývá, že radonu pocházejícímu z geologického podloží a odtud 
pronikajícímu do objektů je nutno věnovat zvýšenou pozornost.  
 Uvolňování radonu z geologického podloží 
 Uran je v horninách přítomen v samostatných uranových minerálech nebo v tzv. horninotvor-
ných minerálech, které běžně tvoří základní hmotu hornin a zemin. (např. slídy v žulách). Záleží na 
tom, jak jsou zrna minerálů v hornině uspořádána. Radon je přeměnou z uranu uvolňován do mezivrs-
tevních prostor a mikrotrhlin v hornině a odtud postupuje do rozvětralých partií horniny směrem k 
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povrchu do svrchních půdních horizontů. Když základy budovaného objektu proniknou do dobře pro-
pustných hornin, může radon pronikat z podloží do obytné části a negativně ovlivňovat zdraví obyva-
tel. Míra možnosti pronikání radonu z podloží je hodnocena radonovým indexem. 
 

Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) při propustnosti podloží Kategorie radonového 
indexu nízká střední  vysoká 
1. nízké < 30 < 20 < 10 
2. střední 30 - 100 20 - 70 10 – 30 
3. vysoké > 100 > 70 > 30 
 Území obce Česká Ves lze na základě odvozené mapy radonového rizika ČR (popř. Mapy 
radonového indexu   v měřítku   1:50   000,   která je   k dispozici   na   Informačním   portálu   ČGS   
na   adr. http://www.geology.cz , a to jak na Mapovém serveru ČGS, tak v samostatné aplikaci na ad-
rese http://nts2.cgu.cz/aps/CDRADONU50/1422/1422.htmy) zařadit mezi území s radonovým in-
dexem nízkým až středním (= míra možnosti pronikání radonu z podloží je nízká až střední). Nízký 
radonový index je na většině katastru obce včetně obytné zástavby, střední radonový index je na SZ 
okraji katastru. Z dosavadních měření radonového indexu v zastavěné části obce bylo zjištěno, že i zde 
se vyskytují hodnoty středního radonového indexu a proto je třeba vyžadovat podrobný radonový prů-
zkum u všech staveb zakládaných v katastru obce. 
 Od 1.7.1998 stavební úřady vyžadují zatřídění stavebního pozemku do kategorií radonového 
rizika. Dalším legislativním opatřením je norma ČSN 73 0601, Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
Podle ní musí být stavby prováděné na území, které nespadá do nízkého radonového rizika, provedeny 
s ochrannými opatřeními ke snížení přírodního ozáření podle podmínek stanovených stavebním úřa-
dem. Norma ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů se v 
rámci prevence vztahuje na systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve sta-
vebních materiálech. Pro aktuální měření v daném území jsou k dispozici odborné firmy na celém 
území ČR. 
Závěr  
Opatření k ochraně obyvatelstva jsou stanovena jinými zákonnými předpisy a návrh územního plánu 
tuto skutečnost nemůže ovlivnit. Podmínky, na základě kterých se stanoví požadavek na provedení 
stavby s ochrannými opatřeními, budou upřesněny stavebním úřadem až po provedení měření.   
 

g) Zeleň  
 
Stručné zhodnocení stavu 
Současný stav krajiny je výsledkem krajinotvorného působení člověka na krajinu. Harmonická 

krajina vzniká obvykle tam, kde jsou přírodní zdroje využívány v souladu s jejich potenciálem. 
V obecném pojetí se krajinná zeleň uplatňuje jako důležitý prvek zejména plochou lesů, linie-

mi mezí, kolem cest, vodních toků, rozptýlenou zelení a významnými solitérami, pokud tyto prvky v 
krajině existují. V návaznosti na reliéf krajiny a zeleň v zastavěném území vytváří krajinná zeleň plas-
tickou strukturu a celému krajinnému segmentu dodává typický ráz. Tato vegetace působí trvale a má i 
přímou vazbu na rekreační potenciál území.  

Základními krajinnými složkami mimo zastavěné území jsou: krajinná zeleň, trvalé travní po-
rosty (louky) a orná půda. Další složku krajiny tvoří vodní toky a plochy, z nichž nejvýraznější je 
v řešeném území řeka Bělá. 
 Katastr České vsi zahrnuje z celkové výměry 2451 ha více než 1600 ha lesů, což je více než 
60% celkové výměry katastru obce. Na ornou půdu připadá 236 ha, na louky a pastviny 358 ha. Tento 
poměr dobře charakterizuje vzhled krajiny spadající zčásti CHKO Jeseníky. 

Zdravotní stav lesních porostů v oblasti je místy neuspokojivý. Mladé porosty jsou často silně 
poškozené zvěří, vyskytují se sněhové a hmyzí kalamity a polomy následkem silný větrů.  

 Příčinami špatného zdravotního stavu lesa jsou podstatná změna dřevinné skladby, ze smíše-
ných lesů na smrkové monokultury, imise z dálkového přenosu znečištění ovzduší, a to zejména ozónu 
a synergického působení extrémních klimatických faktorů, nedostatečná výchova porostů, zanedbaná 
obnova nebo nevhodné způsoby a formy obnovy a nepřiměřené stavy zvěře. 

Přes všechny tyto skutečnosti se zejména v nejstarších věkových stupních zachovala řada smí-
šených porostů s vhodným zastoupením smrku, buku místy i jedle a ostatních dřevin. Je třeba využít 

http://www.geology.cz
http://nts2.cgu.cz/aps/CDRADONU50/1422/1422.htmy)
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všech prostředků k udržení této skladby i v další generaci. Tyto porosty tvoří kostru SES a jsou za-
stoupeny převážně v I . a II. zóně CHKOJ. 

Mezi vzrostlými stromy podél vodotečí jsou nejčastější jasan ztepilý, olše lepkavá, vrba bílá. V 
mladých porostech jednoznačně dominují olšiny. U komunikací jsou mezi vzrostlými stromy nejob-
vyklejší javor klen, jasan ztepilý, někde lípa srdčitá a velkolistá, bříza bradavičnatá, jeřáb ptačí, topol 
osika a javor mléč. 
 Další podrobnosti ke krajinné ekologii viz kap.A.5.6. a A.12. 

 
Fauna 
Území je bohaté na druhové i množstevní zastoupení živočichů. Vyskytují se zde kromě bez-

obratlých také různé druhy zvěře a ornitofauny, a to i druhy silně nebo kriticky ohrožené. To s sebou 
přináší občasné problémy se škodami těmito druhy spojenými, což je mnohdy limitujícím faktorem jak 
pro zemědělské, tak pro lesní hospodaření. Některé druhy zvěře jsou v oblasti nepůvodní a přes jejich 
předepsanou ochranu z hlediska zákona je zde snaha správců CHKO o snížení jejich stavů. 
 
Závěr  
Vlivy návrhu územního plánu na zeleň a faunu: 
pozitivní : 
⇒ návrh ÚP akceptuje zónaci CHKOJ  
⇒ návrh v maximálně možné míře respektuje stávající vzrostlou zeleň v zastavěném území obce 
⇒ návrh řeší návaznosti lokálního ÚSES na regionální a nadregionální ÚSES 
⇒ návrh respektuje všechna chráněná území přírody 
negativní: 
⇒ přeložka silnice I/44 zasahuje do segmentů zeleně na SZ svazích Zlatého Chlumu 
⇒ přeložka silnice I/44 snižuje průchodnost krajiny pro zvěř i občany a majitele pozemků  
⇒ přeložka silnice I/44 přenáší hluk z dopravní zátěže blíže lesním porostům a bude docházet 

k negativnímu působení na faunu, tento jev však bude dočasný a po relativně krátké době provozu 
na komunikaci přestane na faunu působit rušivě 

 
Lze konstatovat,že návrh zejména v oblasti dopravní výrazněji ovlivní  krajinný ráz v okolí obce a 
vyvolá  negativní zásah do stávající krajinné zeleně. Přínosy v oblasti zlepšení životního prostředí 
v zastavěném území obce tato negativa vyváží. Bude žádoucí v další přípravě přeložky silnice I/44 
věnovat zvýšenou pozornost začlenění stavby silnice do krajiny (dbát na minimalizaci zemních prací – 
rozsah zářezů a násypů a doplnit stavbu silnice o doprovodnou zeleň, která by organicky měla navázat 
na stávající vzrostlou zeleň, pamatovat na přiměřený počet  průchodů pro zvěř ). 
Ostatní návrhové prvky výrazněji krajinnou zeleň neovlivní. 
 
Z hlediska udržitelného rozvoje lze zhodnotit přínos návrhu kladně. 
 
A.16. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělské pozemky a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
podle zvláštních předpisů   

  
 a)Úvod, podklady 
          
 Vyhodnocení záboru půdy bylo zpracováno podle zákona č. 334/ 1992 Sb., o ochraně země-
dělského půdního fondu, ve znění zákona 231/1999 Sb., vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF , Metodického pokynu MŽP ČR (čj. OOLP/1076/96) k 
odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb. o lesích  a o změně a o doplnění některých zákonů 
(lesní zákon). 
 Použité podklady:  
- údaje o druzích pozemků a bonitních půdně ekologických jednotkách z podkladů Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, územního pracoviště v Jeseníku 
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- podklady o odvodněných pozemcích ze Zemědělské vodohospodářské správy – Oblasti povodí 
Odry – územního pracoviště Jeseník 

- Lesní hospodářský plán – Lesy ČR Hradec Králové s. p. - Lesní správa Jeseník 
 

 Vyhodnocení důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa obsahuje textovou část s tabulkovou přílohou a grafickou část v měřítku  1 : 2000 
– zastavěné území obce a 1 : 5000 – zbytek řešeného území. 
 
 b)Kvalita zemědělských pozemků 
  
 Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou vyhodnoceny podle druhů zemědělských po-
zemků s určením BPEJ.  Pro posouzení kvality byly jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany země-
dělské půdy I až V. První číslo pětimístného kódu BPEJ označuje klimatický region. Řešené území 
náleží převážně do klimatického regionu 8 - MCH - mírně chladný, vlhký. Malá část při katastrální 
hranici s Písečnou náleží do klimatického regionu 7 – MT – 4 – mírně teplý, vlhký. Další dvojčíslí 
kódu BPEJ označuje hlavní původní jednotku - HPJ.  
 HPJ v řešeném území podle vyhlášky č. 546/2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., 
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení 
a aktualizaci. 
 
34 - Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, 
rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v 
mírně chladném klimatickém regionu. 
37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných 
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až 
středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách. 
40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, 
černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově 
závislé na klimatu a expozici. 
50 - Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které 
nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření. 
58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně 
těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé. 
75 - Kambizemě oglejené, kambizemě glejové, pseudogleje i gleje, půdy dolních částí svahů, zamok-
ření výraznější než u HPJ 74, obtížně vymezitelné přechody, na deluviích hornin a svahovinách, až 
středně skeletovité. 
 
 c)Zábor půdy v návrhovém období 

   
 Celkový předpokládaný zábor půdy v návrhovém období činí 51,45 ha, z toho je 43,63  ha 

zemědělských pozemků. 

zábor půdy podle funkčního členění ploch : 
funkční členění zábor půdy  cel-

kem 
z toho zemědělských 

pozemků 
z nich orné půdy 

 ha % ha % ha % 
individuální byt. výstavba 18,73 36,5 17,09 91 10,41 56 
veřejná vybavenost 0,13 - 0,13 100 0,13 100 
sport, rekreace 5,17 10 4,65 90 3,50 75 
podnikatelské aktivity       
bez rušivých vlivů 0,85 1,5 0,18 21 - - 
podnikatelské aktivity       
s rušivými vlivy 2,95 6 2,95 100 2,52 85 
zemědělská výroba 0,31 0,5 0,31 100 0,31 100 
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doprava 16,54 32 13,35 81 3,71 28 
veřejná zeleň 0,95 2 0,23 24 0,23 100 
ochranná zeleň 4,94 10 4,23 86 2,16 51 
krajinná zeleň 0,45 1 0,36 80 0,34 94 
technické vybavení 0,15 - 0,15 100 0,15 100 
vodní plochy 0,28 0,5 - - - - 
 
návrh celkem 

 
51,45 

 
100 

 
43,63 

 
85 

 
23,46 

 
54 

Meliorace – v návrhovém období se předpokládá zábor celkem 1,77 ha odvodněných zemědělských 
pozemků. Je to pro plochy číslo: 
30 - doprava 0,02 ha rok : 1972 
31 - veřejná zeleň 0,06 ha  1972 
32 - veřejná zeleň 0,10 ha  1972 
33 - veřejná vybavenost 0,02 ha  1972 
34 - doprava 0,04 ha  1972 
35 - individuální bytová výstavba 0,48 ha  1972 
40 - individuální bytová výstavba 0,51 ha  1972 
80 - ochranná zeleň 0,03 ha  1973 
84 - doprava 0,51 ha  1972, 1973 

 
 d) Změna druhu pozemku 

 
Ke změně druhu pozemku z trvalých travních porostů na zahrady jsou  navrženy dvě plochy  o 

výměře celkem 0,70 ha. Nejedná se o zábor – plocha bude i nadále využívaná jako zemědělské po-
zemky. V grafické příloze je plocha ohraničena zelenou přerušovanou čárou. 
 
 e) Posouzení záboru zemědělských pozemků 

 
Uvnitř hranic současně zastavěného území obce byly využity pro návrhové plochy všechny 

volné proluky a lokality vhodné k zástavbě. Ostatní lokality potřebné pro územní rozvoj obce navazují 
na zastavěné území a doplňují jej. Návrhové plochy mimo zastavěné území obce jsou umístěny přede-
vším v území mezi stávající zástavbou a železniční tratí, odděleném od okolního zemědělského půdní-
ho fondu.  Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou různé kvality od třídy ochrany I až po třídu 
ochrany V. Záborem navržených ploch nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu 
ani zemědělských cest.  

Větší zásah do organizace zemědělského půdního fondu představuje navržená trasa přeložky 
silnice I/44 - plocha  84 – D – 10,66 ha zemědělských pozemků. Návrh trasy silnice byl převzat ze 
„Studie přeložky silnice I/44“ (zpracoval Dopravoprojekt Brno). Návrh je v souladu se schváleným 
Územním plánem VÚC Jeseníky ve znění změny č.1. V územním plánu je řešen i návrh obslužných 
komunikací – přístupů na zemědělské pozemky, které by po realizaci výstavby silnice zůstaly odděle-
né, případně nepřístupné.  

 
 f) Zábor půdy pro územní systém ekologické stability  -  ÚSES 

 
Většina biokoridorů a biocenter  v řešeném území je navržena na lesních pozemcích. Plochy 

potřebné pro doplnění územního systému ekologické stability byly vyhodnoceny samostatně v tabulce 
č.3. Jedná se o jedno lokální biocentrum a nadregionální biokoridor. Pro potřeby ÚSES se předpokládá 
zábor celkem 8,32 ha zemědělských pozemků. Navržené společenstvo pro nadregionální biokoridor a 
lokální biocentra bude lesního typu. Nadregionální biokoridor je vymezen v minimální šířce. 
  
 g) Dopad navrženého rozvoje na pozemky určené k plnění funkcí lesa  
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V návrhovém období se předpokládá trvalý zábor 1,08 ha pozemků určených k plnění funkcí 
lesa: 

plocha číslo  funkční členění zábor   ha kategorie lesních pozemků 
84 doprava 0,80 10 - hospodářské 
92 vodní plocha 0,28 10 - hospodářské 

 
        84 – D Jedná se o navrženou přeložku silnice I/44, která ve třech případech protíná okraje 
menších lesních porostů.Vzhledem k tomu,že les vytváří pásy  kolmo na vrstevnice a je organicky 
spojen se současně zastavěným územím obce, není v podstatě možné jiné řešení, které by zábor 
PUPFL snížilo.  

92 – V – plocha je navržena pro obnovu vodní plochy. 
 
V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost 50 m od okraje lesa podle zákona č. 

289/1995 Sb. o lesích, § 14. Tento požadavek nesplňují  plochy číslo  10 - IV a 93 - SR .  V těchto 
případech bude v souladu se schváleným zadáním uplatněno ustanovení dle, kterého  lze ve výjimeč-
ných případech přiblížit stavební čáru max. 30 m  k okraji lesních pozemků po splnění podmínek sta-
novených orgánem státní správy lesů (tento požadavek se nevztahuje na liniové stavby s výjimkou 
vzdušného vedení NN,VN a VVN).Regulativy tento požadavek obsahují a stavební úřad ho stanoví 
společně s dalšími požadavky jako závazný podklad při územním řízení. 
       PŘEDPOKLÁDANÉ ODNĚTÍ PŮDY PODLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ PLOCH 

tab. č.1 
funkční 
členění 

plocha 
číslo 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí zeměděl-
ských pozemků 

  půdy 
 ha 

nezemědělské 
ha 

lesní 
ha 

zemědělské 
ha 

orná 
ha 

zahrady 
 ha 

TTP 
ha 

Návrhové období 
IV 10 2,00 - - 2,00 1,89 0,11 - 

IVČ 11 0,29 0,09 - 0,20 0,13 - 0,07 
IVČ 12 0,21 - - 0,21 - - 0,21 
IV 15 1,03 - - 1,03 - - 1,03 
IV 18 0,22 - - 0,22 - - 0,22 
IV 19 0,49 - - 0,49 - - 0,49 
IV 20 0,22 - - 0,22 - 0,22 - 
IV 22 2,57 0,05 - 2,52 - - 2,52 
IV 35 3,35 0,04 - 3,31 2,66 - 0,65 
IV 40 1,76 - - 1,76 1,76 - - 
IV 45 2,26 - - 2,26 2,19 0,01 0,06 
IV 60 0,91 0,39 - 0,52 0,05 0,47 - 
IV 61 0,96 0,60 - 0,35 0,18 - 0,18 
IV 62 1,48 0,13 - 1,36 1,19 0,16 - 
IV 73 0,38 - - 0,38 0,36 - 0,02 
IV 74 0,26 - - 0,26 - - 0,26 
IV 83 0,34 0,34 - - - - - 

IV  Σ - 18,73 1,64 - 17,09 10,41 0,97 5,71 
VV Σ 33 0,13 - - 0,13 0,13 - - 

SR 2 0,41 - - 0,41 0,41 - - 
SR 23 0,45 - - 0,45 - - 0,45 
SR 36 0,27 0,20 - 0,07 0,07 - - 
SR 48 0,98 0,32 - 0,66 0,16 0,50 - 
SR 91 1,18 - - 1,18 1,18 - - 
SR 93 1,68 - - 1,68 1,68 - - 
SR 94 0,20 - - 0,20 - - 0,20 

  SR Σ - 5,17 0,52 - 4,65 3,50 0,50 0,65 
PN 26 0,35 0,35 - - - - - 
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PN 28 0,15 0,15 - - - - - 
PN 70 0,35 0,17 - 0,18 - - 0,18 

  PN Σ - 0,85 0,67 - 0,18 - - 0,18 
PR 51 0,85 - - 0,85 0,85 - - 
PR 55 1,67 - - 1,67 1,67 - - 
PR 68 0,43 - - 0,43 - - 0,43 

  PR Σ - 2,95 - - 2,95 2,52 - 0,43 
  ZV Σ 63 0,31 - - 0,31 0,31 - - 

D 1 0,03 - - 0,03 0,03 - - 
D 4 0,02 0,01 - 0,01 - 0,01 - 
D 5 0,04 - - 0,04 - 0,04 - 
D 6 0,17 0,07 - 0,10 0,04 - 0,06 
D 7 0,12 0,07 - 0,05 - - 0,05 
D 13 0,16 0,14 - 0,02 - - 0,02 
D 14 0,08 0,08 - - - - - 
D 17 0,09 0,07 - 0,02 - - 0,02 
D 25 0,62 0,28 - 0,34 - 0,04 0,30 
D 30 0,29 0,16 - 0,13 0,04 - 0,09 
D 34 0,04 - - 0,04 0,04 - - 
D 38 0,08 0,02 - 0,06 0,05 - 0,01 
D 39 0,04 0,04 - - - - - 
D 41 0,06 - - 0,06 0,06 - - 
D 43 0,12 0,12 - - - - - 
D 46 0,08 0,02 - 0,06 0,03 0,03 - 
D 53 0,10 - - 0,10 0,10 - - 
D 54 0,08 0,07 - 0,01 0,01 - - 
D 57 0,14 - - 0,14 0,14 - - 
D 58 1,08 0,05 - 1,03 0,87 0,05 0,11 
D 59 0,08 0,06 - 0,02 - 0,02 - 
D 64 0,01 - - 0,01 0,01 - - 
D 66 0,02 - - 0,02 0,02 - - 
D 67 0,03 0,01 - 0,02 0,01 - 0,01 
D 71 0,04 0,04 - - - - - 
D 72 0,05 0,05 - - - - - 
D 75 0,06 0,03 - 0,03 - - 0,03 
D 77 0,08 0,03 - 0,05 - 0,01 0,04 
D 79 0,09 - - 0,09 - - 0,09 
D 81 0,01 0,01 - - - - - 
D 82 0,17 0,13 - 0,04 0,01 - 0,03 

D I/44 84 12,10 0,64 0,80 10,66 2,24 0,10 8,32 
D 86 0,20 0,12 - 0,08 - - 0,08 
D 87 0,03 0,03 - - - - - 
D 88 0,01 - - 0,01 0,01 - - 
D 89 0,02 0,02 - - - - - 
D 90 0,10 0,02 - 0,08 - - 0,08 

  D Σ - 16,54 2,39 0,80 13,35 3,71 0,30 9,34 
  TV Σ 49 0,15 - - 0,15 0,15 - - 
  V Σ 92 0,28 - 0,28 - - - - 
VZ 3 0,31 0,31 - - - - - 
VZ 27 0,12 0,12 - - - - - 
VZ 29 0,06 0,06 - - - - - 
VZ 31 0,14 0,01 - 0,13 0,13 - - 
VZ 32 0,15 0,05 - 0,10 0,10 - - 
VZ 47 0,17 0,17 - - - - - 

  VZ Σ - 0,95 0,72 - 0,23 0,23 - - 
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OZ 8 0,61 0,18 - 0,43 0,28 - 0,15 
OZ 16 0,21 - - 0,21 - - 0,21 
OZ 21 0,36 - - 0,36 - - 0,36 
OZ 24 0,69 - - 0,69 - - 0,69 
OZ 42 0,13 - - 0,13 0,13 - - 
OZ 44 0,42 0,02 - 0,40 0,40 - - 
OZ 50 0,94 0,19 - 0,75 0,75 - - 
OZ 52 0,38 - - 0,38 0,38 - - 
OZ 65 0,21 0,13 - 0,08 0,05 0,03 - 
OZ 69 0,17 - - 0,17 - 0,17 - 
OZ 76 0,20 0,04 - 0,16 - - 0,16 
OZ 78 0,15 - - 0,15 - - 0,15 
OZ 80 0,15 - - 0,15 - - 0,15 
OZ 85 0,32 0,15 - 0,17 0,17 - - 

  OZ Σ - 4,94 0,71 - 4,23 2,16 0,20 1,87 
KZ 9 0,33 0,01 - 0,32 0,30 0,02 - 
KZ 37 0,08 0,08 - - - - - 
KZ 56 0,04 - - 0,04 0,04 - - 

  KZ Σ - 0,45 0,09 - 0,36 0,34 0,02 - 
celkem návrh 51,45 6,74 1,08 43,63 23,46 1,99 18,18 
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Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF 
tab.č.2 

katastrální území plocha 
číslo 

funkční 
členění 

odnětí země-
dělských poz. 
celkem   ha 

druh 
pozemku 

kód  
BPEJ 

třída 
ochrany 

 

odvodnění 
ha 

Česká Ves Σ 1 D 0,03 2 8.34.41 IV - 
“ Σ 2 SR 0,41 2 8.34.41 IV - 
“ Σ 4 D 0,01 5 8.58.00 II - 
“ Σ 5 D 0,04 5 8.58.00 II - 
“  6 D 0,01 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,03 2 8.34.44 V - 
“  “ “ 0,05 7 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,01 7 8.34.44 V - 
“ Σ 6 D 0,10 - - - - 
“ Σ 7 D 0,05 7 8.58.00 II - 
“  8 OZ 0,02 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,26 2 8.34.44 V - 
“  “ “ 0,08 7 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,07 7 8.34.44 V - 
“ Σ 8 OZ 0,43 - - - - 
“  9 KZ 0,30 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,02 5 8.58.00 II - 
“ Σ 9 KZ 0,32 - - - - 
“  10 IV 1,89 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,11 5 8.58.00 II - 
“ Σ 10 IV 2,00 - - - - 
“  11 IVČ 0,09 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,04 2 8.34.44 V - 
“  “ “ 0,04 7 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,03 7 8.34.44 V - 
“ Σ 11 IVČ 0,20 - - - - 
“ Σ 12 IVČ 0,21 7 8.34.41 IV - 
“ Σ 13 D 0,02 7 8.34.41 IV - 
“  15 IV 1,01 7 8.34.41 IV - 
“  “ “ 0,02 7 8.34.44 V - 
“ Σ 15 IV 1,03 - - - - 
“  16 OZ 0,16 7 8.34.41 IV - 
“  “ “ 0,05 7 8.34.44 V - 
“ Σ 16 OZ 0,21 - - - - 
“ Σ 17 D 0,02 7 8.34.41 IV - 
“ Σ 18 IV 0,22 7 8.34.44 V - 
“  19 IV 0,05 7 8.358.00 II - 
“  “ “ 0,44 7 8.34.44 V - 
“ Σ 19 IV 0,49 - - - - 
“ Σ 20 IV 0,22 5 8.34.44 V - 
“  21 OZ 0,32 7 8.34.21 I - 
“  “ “ 0,04 7 8.34.44 V - 
“ Σ 21 OZ 0,36 - - - - 
“ Σ 22 IV 2,52 7 8.34.21 I - 
“ Σ 23 SR 0,45 7 8.34.21 I - 
“ Σ 24 OZ 0,69 7 8.34.21 I - 
“  25 D 0,04 5 8.34.44 V  
“  “ “ 0,20 7 8.34.21 I - 
“  “ “ 0,10 7 8.34.44 V - 
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“ Σ 25 D 0,34 - - -  
“  30 D 0,03 2 8.34.21 I 0,02 
“  “ “ 0,01 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,09 7 8.34.21 I - 
“ Σ 30 D 0,13 - - - 0,02 
“  31 VZ 0,05 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,08 2 8.34.21 I 0,06 
“ Σ 31 VZ 0,13 - - - 0,06 
“ Σ 32 VZ 0,10 2 8.34.21 I 0,10 
“ Σ 33 VV 0,13 2 8.34.21 I 0,02 
“ Σ 34 D 0,04 2 8.34.21 I 0,04 
“  35 IV 0,45 2 8.34.21 I 0,36 
“  “ “ 2,21 2 8.58.00 II 0,12 
“  “ “ 0,65 7 8.58.00 II - 
“ Σ 35 IV 3,31 - - - 0,48 
“ Σ 36 SR 0,07 2 8.58.00 II - 
“  38 D 0,05 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,01 7 8.58.00 II - 
“ Σ 38 D 0,06 - - - - 
“  40 IV 0,18 2 8.58.00 II 0,18 
“  “ “ 1,58 2 8.34.21 I 0,33 
“ Σ 40 IV 1,76 - - - 0,51 
“ Σ 41 D 0,06 2 8.34.21 I - 
“ Σ 42 OZ 0,13 2 8.34.21 I - 
“ Σ 44 OZ 0,40 2 8.34.21 I - 
“  45 IV 1,98 2 8.34.21 I - 
“  “ “ 0,21 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,01 5 8.34.21 I - 
“  “ “ 0,05 7 8.34.21 I - 
“  “ “ 0,01 7 8.58.00 II - 
“ Σ 45 IV 2,26 - - - - 
“  46 D 0,02 2 8.34.21 I - 
“  “ “ 0,01 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,03 5 8.58.00 II - 
“ Σ 46 D 0,06 - - - - 
“  48 SR 0,16 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,50 5 8.58.00 II - 
“ Σ 48 SR 0,66 - - - - 
“ Σ 49 TV 0,15 2 8.50.11 IV - 
“ Σ 50 OZ 0,75 2 8.50.11 IV - 
“ Σ 51 PR 0,85 2 8.50.11 IV - 
“ Σ 52 OZ 0,38 2 8.50.11 IV - 
“ Σ 53 D 0,10 2 8.50.11 IV - 
“ Σ 54 D 0,01 2 8.50.11 IV - 
“  55 PR 0,28 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 1,39 2 8.50.11 IV - 
“ Σ 55 PR 1,67 - - - - 
“  56 KZ 0,03 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,01 2 8.50.11 IV - 
“ Σ 56 KZ 0,04 - - - - 
“ Σ 57 D 0,14 2 8.58.00 II - 
“  58 D 0,54 2 8..58.00 II - 
“  “ “ 0,33 2 8.50.11 IV - 
“  “ “ 0,05 5 8.50.11 IV - 
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“  “ “ 0,10 7 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,01 7 8.50.11 IV - 
“ Σ 58 D 1,03 - - - - 
“ Σ 59 D 0,02 5 8.58.00 II - 
“  60 IV 0,05 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,47 5 8.58.00 II - 
“ Σ 60 IV 0,52 - - - - 
“  61 IV 0,18 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,18 7 8.58.00 II - 
“ Σ 61 IV 0,36 - - - - 
“  62 IV 1,19 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,16 5 8.58.00 II - 
“ Σ 62 IV 1,35 - - - - 
“ Σ 63 ZV 0,31 2 8.58.00 II - 
“ Σ 64 D 0,01 2 8.58.00 II - 
“  65 OZ 0,05 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,03 5 8.58.00 II - 
“ Σ 65 OZ 0,08 - - - - 
“ Σ 66 D 0,08 2 8.58.00 II - 
“  67 D 0,01 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,01 7 8.58.00 II - 
“ Σ 67 D 0,02 - - - - 
“ Σ 68 PR 0,43 7 8.58.00 II - 
“ Σ 69 OZ 0,17 5 8.58.00 II  
“ Σ 70 PN 0,18 7 8.58.00 II - 
“  73 IV 0,36 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,02 7 8.58.00 II - 
“ Σ 73 IV 0,38 - - - - 
“ Σ 74 IV 0,26 7 8.58.00 II - 
“ Σ 75 D 0,03 7 8.58.00 II - 
“ Σ 76 OZ 0,16 7 8.58.00 II - 
“  77 D 0,01 5 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,04 7 8.58.00 II - 
“ Σ 77 D 0,05 - - - - 
“ Σ 78 OZ 0,15 7 8.58.00 II - 
“ Σ 79 D 0,09 7 8.58.00 II - 
“ Σ 80 OZ 0,15 7 8.58.00 II 0,03 
“  82 D 0,01 2 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,03 7 8.58.00 II - 
“ Σ 82 D 0,04 - - - - 
“  84 D I/44 1,90 2 8.34.54 V - 
“  “ “ 0,34 2 8.40.78 V - 
“  “ “ 0,02 5 8.58.00 II - 
“  “ “ 0,01 5 8.34.54 V - 
“  “ “ 0,07 5 8.37.46 V - 
“  “ “ 0,31 7 8.58.00 II 0,09 
“  “ “ 2,88 7 8.34.44 V - 
“  “ “ 3,06 7 8.34.54 V 0,02 
“  “ “ 1,20 7 8.37.46 V - 
“  “ “ 0,87 7 8.40.78 V 0,40 
“ Σ 84 D I/44 10,66 - - - 0,51 
“ Σ 85 OZ 0,17 2 8.58.00 II - 
“ Σ 86 D 0,08 7 8.58.00 II - 
“ Σ 88 D 0,01 2 8.58.00 II - 
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“  90 D 0,07 7 8.34.44 V - 
“  “ “ 0,01 7 8.37.46 V - 
“ Σ 90 D 0,08 - - - - 
“  91 SR 0,33 2 8.34.24 III - 
“  “ “ 0,85 2 8.50.11 IV - 
“ Σ 91 SR 1,18 - - - - 
“ Σ 93 SR 1,68 2 8.34.24 III - 
“ Σ 94 SR 0,20 7 8.34.44 V - 
         
celkem  - - 43,63 - - - 1,77 

 
ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ PRO POTŘEBY ÚSES 
 

plocha 
číslo 

 

výměra 
ha 

stávající druh 
pozemku 

z toho odvodnění 
ha 

navržené spole-
čenstvo 

katastrální území 

1 LBC     ∑ 1,78 2 - lesní Česká Ves 
2 NRBK 2,40 2 - lesní ” 
“ 1,32 7 - lesní ” 
2 NRBK  ∑ 3,72 - - lesní ” 
3 LBC 2,59 2 - lesní ” 
“ 0,23 7 - lesní ” 
3 LBC  ∑ 2,82 - - lesní ” 
      
celkem 8,32 - - lesní Česká Ves 

 
Vysvětlivky k tabulkám : 
 
druh pozemku 2 - orná půda 
 5 - zahrada 
 7 - TTP – trvalý travní porost 

 
funkční členění: IV - individuální  bytová výstavba   
 IVČ - individuální bydlení čisté   
 VV - veřejná vybavenost   
 SR - sport, rekreace   
 D    - doprava   
 PN - podnikatelské aktivity bez rušivých vlivů   
 PR - podnikatelské aktivity s rušivými vlivy   
 ZV - zemědělská výroba   
 OZ - ochranná zeleň   
 VZ - veřejná zeleň   
 KZ - krajinná zeleň    
 TV - technické vybavení   
 V - vodní plochy   
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A.17. Stanovení priorit k realizaci   
 
 Priority k realizaci (= co je nutné nejdříve realizovat aby bylo možné připravovat nové plochy , 
popř.je nabízet trhu ) jsou zobrazeny  ve výkresu B.5. Stanovení priorit k realizaci 1: 5 000. Znázornění 
priorit je názorem zpracovatele na to, kde s výstavbou popř.se zahájením přípravy stavenišť začít. Stano-
vení priorit je věc velmi relativní, protože v ploše kde se nemusí budovat složité přeložky např. vodovod-
ního řadu ,nebo VN 22kV se musí vybudovat např. náročnější kanalizační sběrač apod.  Etapizace ploch 
dle jednotlivých funkcí se tedy snaží akceptovat reálnou investiční využitelnost území ovlivněnou dostup-
ností technické infrastruktury. Etapizace inženýrských sítí je zařazena do příslušných kapitol a její prová-
zanost na funkční plochy je schématicky znázorněna ve výkrese B.5.  

Zpracovatel nepovažuje za vhodné přesně časově vymezovat jednotlivé nutné kroky při realizaci 
územního plánu. Priority se zde chápou spíše jako zdůraznění (vyjmutí) těch investic,které jsou bezpro-
blémové z hlediska zabezpečení technickou infrastrukturou ,popř. mohou významným způsobem ovlivnit 
zahájení dalších etap. Co autoři nemohou ovlivnit je to ,kdy se podaří přesvědčit majitele (pokud jim není 
obec) o prodeji pozemků pro účel vymezený územním plánem. Tak se může stát to ,že plochy které jsou 
snadno napojitelné na technickou infrastrukturu , nebude chtít majitel prodat,popř.bude za pozemky chtít 
nereálnou cenu.   

Dalším významným faktorem ovlivňujícím postup přípravy a výstavby investic je dostatek fi-
nančních zdrojů. Komplikovanost získávání finančních prostředků z různých podpůrných fondů ČR a EÚ 
společně s mírou zadlužení obce může velmi výrazným způsobem ovlivnit reálnou dobu zahájení staveb a 
priority jako takové. Opakem může být vstup velkého investora do území, který může podstatně urychlit 
přípravu a vlastní realizaci navržených záměrů. Toto již zpracovatelé územního plánu nemohou ovlivnit a 
ani to není předmětem řešení územního plánování. Na každý záměr schválený v územním plánu bude 
nutné sestavit projekt k jeho zajištění (nákladovost, efektivnost a optimální návratnost, zodpovědnost za 
zajištění, získání pozemku, priority, zajištění finančních zdrojů, podpora občanů, reklama - zviditelnění 
obce v regionu, hledání investorů, nabídka ploch, apod.).  

Stanovení priorit k realizaci je zařazeno z výše uvedených důvodů mezi části informativní , nezá-
vazné s doporučujícím významem. 
 
 
A.18. Urbanistická ekonomie  
 

Tato kapitola je ponechána v návrhu územního plánu obce nad rámec požadavků stavebního záko-
na. Zpracovatelé tuto kapitolu považují za informativní-nezávaznou jako užitečnou informaci pro obec. 

Váha ekonomických nástrojů ovlivňujících urbanistickou ekonomii území je v ČR malá (daň 
z nemovitostí, poplatek za vynětí z půdního a lesního fondu), značná část zastavěného území je využívána 
extenzivně a neefektivně.Pro zástavbu obcí  existují dva základní způsoby zlepšení její ekonomie, efektiv-
nosti  v rámci územního plánování- tj. aby nová zástavba byla levnější, a i její provoz nebyl nepřiměřeně 
drahý a přitom bylo dosaženo maximálního užitku : 
 
a) koncentrace tj. dosažení optimální hustoty zástavby, čímž se minimalizují především nároky na inže-

nýrské sítě, šetří cenné stavební pozemky a ostatní přírodní zdroje 
b)  organizací využití území s cílem funkční návaznosti využití území a časové návaznosti staveb (tj. sta-

vět tam kde je to nejvýhodnější a ve správné době, návaznosti a rozsahu, každý pozemek má určitý nej-
lepší způsob využití ).  

 
Organizaci využití území a omezeně i koncentraci zástavby je možno zčásti ovlivnit kvalitním 

zpracováním a následným koncepčním využíváním  územně plánovací dokumentace.  

Co ovlivňuje urbanistickou ekonomii? 

Urbanistickou ekonomii nutno chápat zejména z dlouhodobého hlediska jejího působení v území. 
Racionální urbanistickou ekonomii ovlivňuje řada faktorů, které mohou z dlouhodobějšího hlediska zá-
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sadním způsobem ovlivnit reálnost jednotlivých záměrů, atraktivitu obce ,finanční zatížení obce a výši 
dluhu přenesenou k plnění dalším generacím občanů .  

 
Jsou to zejména tyto faktory: 

– poloha obce vůči atraktivním centrům osídlení 
– dostupnost obce dopravní obsluhou 
– velikost obce co do počtu občanů 
– počet podnikatelských aktivit v obci zejména fyzických osob podnikajících  v obci se sídlem 

v obci 
– míra zainvestovanosti území obce (rozsah a stav technické infrastruktury a zdrojů ,  stupeň je-

jího opotřebení, stav komunikační sítě, zabezpečení spojových sítí, apod.  ) 
– stav ekonomiky našeho státu, který se promítá do síly a stability měny a dostupnosti úvěrů  
– stabilita pro investory v území daná schválenou koncepcí územního rozvoje (schváleným 

územním plánem) 
– tvar obce a intenzita využití zastavěného území 
– geomorfologie terénu (sklonitost, geologické podloží,výše spodní vody, inundace...) 
– rozsah limitů ovlivňujících územní rozvoj (ložiska nerostných surovin, pásma hygienické ochrany 

vodních zdrojů,lázní, ochrana přírody , ochranná a bezpečnostní pásma z nadmístních inženýrských 
sítí, zájmy obrany státu apod.) 

– významné nadmístní investice připravované k realizaci státem v blízkosti obce (dálnice, železnice, 
rekonstrukce a zkapacitnění stávajících dopravních tras, vodní dílo , apod.) 

– stav legislativy (úroveň jednotlivých zákonů a jejich vzájemné provázání) 
– disponibilní atraktivní pozemky pro bydlení a podnikání a stupeň jejich zainvestování případ-

ně nakolik je pozemek dotčen podmiňujícími a vyvolanými investicemi(přeložky,přípojky 
apod.) 

– vlastnictví pozemků,možnost ovlivnit vlastnictví (předkupní právo obce) a celková pozemková po-
litika obce (=zájem o pozemky, jejich sledování a nákup, snaha ovlivnit majitele i kupce,směna 
pozemků ) 

– stav životního prostředí v obci 
– blízkost zdrojů dostatku pracovních míst  
– osvícenost a fundovanost volených zástupců v obci ,ale i občanů - majitelů pozemků 

v atraktivní poloze  
  
 Řada těchto faktorů je obci  daná (vyplývá z historického vývoje,založení obce, dědictví chybných 
kroků a rozhodnutí předchozí vedoucí representace obcí , momentální ekonomické úrovně státu) a řadu 
těchto faktorů může obec ovlivnit a z dlouhodobějšího hlediska i změnit k lepšímu (tyto faktory jsou vytiš-
těny tučně). 

Vnější ekonomické podmínky ovlivňující efektivnost zastavění 
 
Vnější ekonomické prostředí je možno z hlediska urbanistické ekonomie charakterizovat následujícím 
způsobem: 
1.  V regionu, ale i na většině území ČR  byla převažující formou svépomocná výstavba rodinných domků 

na základě rodinných úspor a eventuálních dotací (státu, obcí), možnosti komerční výstavby bytů jsou 
ekonomicky omezené (především nízkou koupěschopnou poptávkou, která však roste s ohledem na 
zlepšení podmínek hypoték, rozvoj stavebního spoření, podporu nové bytové výstavby).  

2.  Dosud se na komerční výstavbě bytů a jejich prodeji (pronájmu) nedá vydělat na více než 80 % území 
ČR (r.2000). Nízká tržní cena nemovitostí (špatná prodejnost) v řešeném území (ve srovnáním s ostat-
ními územími ČR) omezuje efektivnost nové komerční bytové výstavby. Obecně chybí vyhodnocování 
růstu cen pozemků, stavebních nákladů, výnosnosti investic atd. na centrální úrovni umožňující orien-
taci a vzájemnou srovnatelnost jednotlivých podmínek trhu.  
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3.  Neexistuje obecné povědomí reálné tržní hodnoty pozemků. Většina vlastníků nepovažuje pozemky a 
další nemovitosti za zdroj výdělku - zisku, ale spíše jako tzv. dobře uložené peníze odolávající inflaci a 
poskytující jistý přírůstek hodnoty těchto nemovitostí v čase. Zároveň nejsou cenově a legislativně ná-
ležitě odlišeny připravené, syrové (nepřipravené) stavební pozemky a potencionální stavební pozemky 
(formálně dosud zemědělská půda u níž však zástavba není vyloučena). Mnozí majitelé  pozemků mají 
nereálné představy o jejich ceně. Podle  vyhlášky o "oceňování nemovitostí" č.540/2002 Sb. (ve znění 
pozdějších předpisů) jsou oceňovány pozemky, které nejsou stavebními (ve smyslu zákona č.151/1997 
Sb.), ale jsou zahrnuty do platného územního nebo regulačního plánu obce. Cena těchto  pozemků se 
vypočte jako součin výměry pozemku v m2 a  základní ceny (podle velikostní skupiny obce) a koefici-
entu 0,3, tj. v případě řešeného území se jedná o stále o velmi nízkou cenu cca 15-30 Kč/m2 pozemku).  

Místní ekonomické podmínky 

 
Řešené území České Vsi vykazuje z hlediska urbanistické ekonomie  následující základní charakteristiky: 
 
1.  Administrativní cena stavebních pozemků podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. je stanovena pro Českou 

Ves na cca 60-120 Kč/m2 (s možností úprav podle podmínek parcely a podle druhu stavby), tj. velmi 
mírně pod úrovní odpovídající současné obvyklé  (tržní) ceně. Vyšší tržní ceny pozemků (nad 150 
Kč/m2) vyplývají především z obytné atraktivity  a vybavenosti konkrétní parcely. .  

2.  Obvyklá prodejnost rodinných domků se v řešeném území pohybuje na úrovni kolem 70% časové ceny 
(tj. nákladové-reprodukční ceny po odečtení opotřebení). Trh svými cenami poskytuje signál, že v ře-
šeném území je  většinou výhodnější koupě starší nemovitosti, než stavba nové, pokud poskytuje hle-
danou kvalitu.  

3.  Podrobnější postižení hodnotových (cenových) rozdílů v území je možné pomocí zpracování hodnoto-
vé nebo cenové mapy pozemků v souladu se zákonem č.151/1997 Sb. S ohledem  na malou hodnoto-
vou diferenciaci řešeného území   její zpracování není doporučováno. 

4.  V rámci přípravy pozemků pro zástavbu je nutno uvažovat u zainvestování těchto pozemků s náklady 
250-600 Kč/m2 pozemku, tj. cca 150-500 tis. Kč na rodinný domek (v r.2002), podle velikosti parcely, 
složitosti terénu a rozsahu potřebných investic do infrastruktury v jednotlivých lokalitách. Rozhodující 
pro náklady obce na infrastrukturu u daného pozemku je vždy délka hranice parcely s komunikací po-
dél níž jsou sítě vedeny, proto jsou efektivnější vždy užší parcely (pod 20 m šířky) a eventuálně prota-
žené do hloubky. Opačné řešení přináší až statisícové rozdíly v nákladech na zainvestování pozemků a 
každoročně tisícové vícenáklady na údržbu sítí. Názory soukromých vlastníků, že způsob zástavby na 
soukromém pozemku by neměl být ovlivňován jsou v rozporu s tímto ekonomickým zájmem obce. 
Moderní zástavba je podmíněna inženýrskými sítěmi (tvořící mnohdy i 20 % z hodnoty staveb). Infra-
strukturu financují z velké části obce a nemají možnost pomocí daňového systému tyto peníze získat 
zpět. Nemají k dispozici ekonomické nástroje, které by nutily k úsporné zástavbě, proto je vhodné pou-
žívat nástroje, který je k dispozici, tj. územního plánu.  

5.  Z uvedených ekonomických důvodů není v zájmu obce vymezovat a investovat do rozsáhlejších no-
vých staveních ploch. V prvé řadě je nutno soustřeďovat pozornost na stávající proluky v zástavbě, po-
dél stávajících silníc se sítěmi a jednostranně obestavěných cest . Intenzifikace využití území je levněj-
ší než plošná expanze. Ze srovnání hodnot tržní ceny pozemku s hodnotou infrastruktury je patrné, že 
tržní hodnota stavebních pozemků je stále na poměrně  nízké úrovni. Současně při průměrné repro-
dukční hodnotě rodinného domku 2 mil. Kč tvoří tržní cena pozemku pouze  cca 5-10 % z tržní hodno-
ty nemovitosti.  

6.  Je potřeba se vyvarovat chyb ,která se běžně v území objevují. Je to zejména nesprávná aktivita  obča-
nů i podnikatelů,kteří skupují pozemky pro své záměry (stavět rodinný dům, podnikatelský areál), aniž 
se informují na obci  ,nebo na stavebním úřadě zda lze na nich dle schváleného  územního plánu stavět, 
zda jsou k zastavění určené,zda se počítá s jejich zainvestováním inženýrskými sítěmi apod.Tito noví 
majitelé pak těžce chápou,že vložili své peníze nešťastně a projevují enormní snahy při zvýšené hladi-
ně adrenalinu v krvi zvrátit vývoj ve svůj prospěch,  s cílem zúročit vložené peníze a realizovat své 
záměry. Tímto jednáním se zároveň snaží diktovat obci proti její vůli a jejímu demokratickému roz-
hodnutí, kde se bude ubírat vývoj obce přednostně a kde obec první vloží peníze daňových poplatníků 
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do inženýrských sítí. Obec si musí být vědoma i toho nebezpečí,že existují „podnikatelé=spekulanti“ 
,kteří skupují pozemky pouze s cílem je ve vhodnou dobu a za podstatně vyšší cenu třeba i obci prodat. 

7.  Obec by prostřednictvím svého územního plánu měla ovlivňovat svůj racionální územní rozvoj. Nelze 
podléhat tlakům majitelů pozemků na zařazení jejich pozemků v odtržených lokalitách mezi návrhové 
plochy .Nelze spoléhat na plnění jejich slibů,že si vše zainvestují (přivedou komunikaci, a doplní inže-
nýrské sítě ).Tito stejní majitelé (popř.již noví, pokud nemovitost koupí) „tlačí“ obec a nekompromisně 
požadují zajištění údržby vozovky, zlobí se za vysoké náklady na odvoz odpadu, požadují dovedení 
pouličního osvětlení, prohrnování sněhu, apod. a zdůvodňují své počínání „když jste mi to zde povoli-
li,tak mi musíte zajistit ....“ popř. argumentují „...když to zajišťujete Frantovi na Dolním konci obce tak 
proč ne i mi na Horním konci  ,vždyť platím daně stejně jako on....!!“. Jedině bohaté obce si mohou 
dovolit extenzívně s územím hospodařit. Je to ovšem hospodaření s prostředky dalších generací !! 

 
 
A.19. Závěr, doporučení dalšího postupu, návrh lhůt aktualizace  
  

Po schválení územního plánu obce Česká Ves se doporučuje zohlednit následující doporuče-
ní: 

1.  projednat návrh v souladu s platnou legislativou 
2.   vyhodnotit stanoviska a připomínky, rozhodnout o námitkách a o nesouhlasech a předložit nadříze-

nému orgánu územního plánování k posouzení. 
3.   předložit ke schválení zastupitelstvu obce 

  
 Doporučuje se pro další prohloubení funkčních vazeb ve vymezených složitějších zónách a stano-
vení optimálních regulativů využitelnosti zón, zpracovat podrobnější dokumentaci - regulační plány a 
urbanistické (zastavovací) studie.  

Zastavovací studie je žádoucí zpracovat na všechny lokality ,kde je navrženo k výstavbě více než 3 
(popř. 5) RD. Cílem studie bude zejména najít optimální ekonomické rozvržení parcel pro jednotlivé RD 
při respektování kap.A.18. odst.4. a zohlednění doporučení stanovených v kap.A.9.. 
 Nutno si uvědomit,že příprava lokalit pro novou výstavbu bytových domů, nebo rodinných domů 
je v tržním prostředí dlouhodobým procesem. Začíná od získání pozemku od jeho majitele,přes zainvesto-
vání pozemku technickou infrastrukturou a dopravní komunikací a konče vlastním získáním investora k 
tomu ,aby právě on zde stavěl a dobře zde uložil své peníze.V tomto průběhu přípravy se může objevit 
spousta překážek, které by měl regulační plán popř.urbanistická studie odhalit. Tato dokumentace je již i 
konkrétním výstupem k tomu, aby se  dal najevo záměr okolí-občanům, že zde bude něco nového a že 
bude pro ně a pro obec přínosem. Demokratické projednání záměru je proces zdlouhavý,mnohdy obtížný 
,ale nezbytně nutný. Každá změna funkce vkládána do území je zároveň novým vkladem do stávajícího 
myšlení a návyků . Změna zpravidla bývá těžká a provází ji hodně nedorozumění plynoucí z nepochopení 
záměru, neochoty změnit stereotyp,zvyklosti,změnit prostředí na jaké jsem si po desetiletí zvykl. Proto je 
nutné na co nejširším fóru diskutovat jednotlivé záměry, podrobně je rozpracovat, vysvětlovat a postupně 
pro ně získávat příznivce. Územní plán pouze vymezí základní mantinely a pravidla hry v území. Sdělí co, 
kde, v jakém rozsahu se bude dít v určitých částech obce a za jakých základních pravidel. Proto pro po-
drobnější prohloubení znalostí o problematice dílčích částí obce je nutno neodkladně zahájit vypracování 
již výše uvedené podrobnější územně plánovací dokumentace a podklady. 
 
Jaký se tedy doporučuje postup? 
1. obec by si měla začít vytvářet organizační schéma („pavouka“) kým ,kdy a jak bude zajišťovat po-

drobnější územní přípravu - kdo bude vše řídit,hlídat, vypisovat výběrová řízení, předkládat zastupitel-
stvu dokumenty ke schválení, koordinovat, vyjadřovat se k záměrům .........  

2. obec by si měla rozhodnout v prioritách,  kterou lokalitu bude na základě vstupních jednání s vlastníky 
připravovat nejdříve(podkladem je výkres B.5.) 

3. připravit si strategický plán na projekční přípravu a finanční  zajištění pozemků pro podnikání, vý-
stavbu RD, realizaci nezbytné  technické infrastruktury  

4. po zpracování potřebné dokumentace se ucházet o dotace,  příspěvky z vytvořených fondů na finanční 
krytí potřebných  investic - veřejných staveb (fond životního prostředí, fondy  podporující podniká-
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ní,fond pro program obnovy vesnice apod.)  Souběžně vyvíjet vlastní iniciativu při hledání zdrojů v 
obci. 

5. pro vybrané  tři až čtyři reálné lokality pro výstavbu RD nechat vypracovat : 
a) zaměření polohopisné a výškopisné včetně vymezení stávajících inženýrských sítí  
b) zastavovací popř. urbanistické studie nebo regulační plány s prohloubením regulativů zejména pro 

prostorové využití území(stanovení parcelace území, stanovení stavebních čar, výšek objektů, tvar 
střech, upřesnění průběhu inženýrských sítí a přístupových komunikací) 

6. připravovat transfer návrhových pozemků ÚP z kultury zemědělská  půda a zahrada na stavební po-
zemky(jednání s majiteli pozemků), 

7. pružně připravovat změny územního plánu obce pro pozemky u nichž trvá kategoricky nesouhlas ma-
jitele s prodejem pozemků a to i v nejbližší budoucnosti(návrat k zemědělské půdě a návrh jiných po-
zemků u nichž lze očekávat souhlasná stanoviska) 

8. vytvořit finanční fond pro realizaci pozemkové politiky obce(=nákup vybraných návrhových pozemků 
v souladu se schváleným územním plánem obce) 

9. postupně připravovat (lze již souběžně se zpracováním návrhu územního plánu) založení grafického 
systému o území (GIS). Do PC ukládat veškeré informace o polohopisu, výškopisu, nemovitostech, 
inženýrských sítích, profilech,stáří,hloubce položení,aj....... 

10. následné digitální zpracování návrhu územního plánu by mělo být nadstavbou GIS. Pak lze rychle 
podávat veškeré informace o území stavebníkovi včetně toho co musí respektovat,jak může osadit 
domek,kde se lze napojit na inž.sítě,co se bude kolem staveniště v budoucnu dít,jaké investice se mo-
hou pozemku dotknout,které ho mohou zhodnotit,popř.znehodnotit,apod.  

11. nepřistupovat automaticky na požadavky k zařazování do změn ÚP nových a nových pozemků pro 
výstavbu RD. Postupovat uvážlivě. Bohužel značná část takto podaných žádostí v sobě skrývá speku-
lativní charakter (snaha získat finanční prospěch převodem zemědělské půdy na stavební pozemek). 
Jak se následně ukazuje, nejde vždy o výstavbu RD.  

 
Územní plán se doporučuje aktualizovat ve lhůtách spojených s volebním obdobím zastupitelstva obce. 
Změny ÚP  se doporučuje provádět průběžně na základě výsledků soustavného vyhodnocování potřeb 
území. Pokud se v území změní podmínky , na základě kterých byla územně plánovací dokumentace 
schválena, je žádoucí provést změnu schváleného ÚP v nezbytně nutném rozsahu  v souladu s platnou 
legislativou. 
 
A.20. Seznam použitých zkratek a použitých odborných pojmů  
 
Seznam použitých zkratek v textové části : 
 
B bydlení 
BD  bytový dům 
BPEJ  bonitní půdně ekologické jednotky 
ČD  české dráhy 
ČHMÚ  český hydrometeorologický ústav 
ČOV   čistírna odpadních vod 
DOSS  dotčený orgán státní správy 
DTR,TR  distribuční trafostanice 
DÚR  dokumentace k územnímu rozhodnutí 
DZ dopravní zařízení 
HB hromadné bydlení 
CHKOJ  chráněná krajinná oblast Jeseníky 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
CHPV  chráněný památný výtvor 
CHÚ  chráněné území 
IV individuální venkovská zástavba  
IVČ individuální venkovská zástavba čistá 
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LBC  lokální biocentrum 
MĚÚ   městský úřad 
MCHÚ  maloplošné chráněné území 
MMR    ministerstvo pro místní rozvoj  
MŠ   mateřská škola 
MÚK  mimoúrovňová křižovatka 
MVE  malá vodní elektrárna 
MZCHÚ  maloplošné zvláště chráněné území 
MŽP ČR ministerstvo životního prostředí 
NN   rozvody el.sítě nízkého napětí 
NP  nadzemní podlaží 
NRBC  nadregionální biocentrum 
OBÚ   obecní úřad 
PHC  protihluková clona 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
PCHP  přechodně chráněná plocha 
PN podnikání nerušivého charakteru 
PO podnikání,podnikatelské aktivity 
PP  přírodní památka 
PR podnikání rušivého charakteru 
PS průmysl a  sklady 
PUPFL  pozemek určený pro plnění funkcí lesa 
RBC  regionální biocentrum 
RD   rodinný dům 
RKC rekreační krajinné celky 
SM smíšené území -zóna 
SR sport a rekreace 
STL   rozvody plynu - středotlak 
SÚP   směrný územní plán 
SVÚ smíšené venkovské území 
SZN sídelní zeleň neurbanizovaná 
SZÚ sídelní zeleň urbanizovaná 
TKO   tuhý komunální odpad 
TV technická vybavenost 
ÚHZ   územní a hospodářské zásady 
ÚP   územní plán 
ÚP SÚ  územní plán sídelního útvaru  
ÚP VÚC  územní plán velkého územního celku 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ÚTP  územně technické podklady 
V výroba 
VKP  významný krajinný prvek 
VN   vysokého napětí 
VTL   rozvody plynu - vysokotlak 
VÚJ  vedlejší účastnické jednotky (telefonní) 
VV veřejná vybavenost 
ZCHÚ  zvláště chráněné území 
ZK zeleň krajinná 
ZP zemědělská půda 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZŠ   základní škola 
ZV zemědělská výroba 
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Vysvětlení významu použitých odborných pojmů.(navazuje na tab.v A.7.1. Návrh funkčního zó-
nování - obecná charakteristika zón a ploch) 

Pokud se v textu vyskytuje níže uvedený pojem, pak se jim chápe : 
 
Pojem  vysvětlení pojmu 
přípustností zástavby za 
určitých regulačních pod-
mínek 

- přípustností zástavby za určitých regulačních podmínek se rozumí, že stavbu lze 
umístit, popř.stávající objekt lze stavební úpravou změnit na novou funkci po doplnění 
dalších regulačních podmínek. Tyto podmínky vyplynou z místního šetření a ověření 
vhodnosti umístění této nové funkce. To lze provést na základě: 

• urbanistické studie  
• regulačního plánu 
• posouzení jednotlivých jednodušších záměrů, zda vkládána funkce (zejména  

druh výroby, prováděné služby ) je přiměřená lokalitě, do které je nová funkce 
vkládána. Přiměřenosti se chápe posouzení velikosti lokality ve vztahu k rozsa-
hu výroby; prováděné služby; množství výrobků ,které se v lokalitě budou vyrá-
bět, prodávat nebo skladovat; množství suroviny, která se spotřebuje, množství 
vozidel ,které do lokality budou dojíždět a dovážet zboží(polotovary, suroviny), 
nebo zde budou vozidla pouze parkovat apod. Při rozhodnutí nutno respektovat 
zajištění minimálních odstupů budov (požární předpisy, proslunění a denní pro-
světlení obytných objektů), ochranu vzrostlé zeleně a stávajících inženýrských 
sítí, posouzení vkládané funkce na životní prostředí, ochranu urbanisticko ar-
chitektonických hodnot území a také, zda-li se v dostupném okolním území ne-
nabízí vhodnější alternativní řešení 

zóna 
 

- zóna je ucelená větší část území, u něhož lze stanovit majoritní(dominující) funkční 
využití. Zóna skladebně sestává z dílčích ploch , jejichž funkční využití je přibližně 
stejné(čistě monofunkční, zóny jsou výjimečné a spíše se budou vyskytovat zóny, 
v nichž se budou prolínat různé funkce). Zónace území se provádí pro účely stanove-
ní podrobnějších a lépe cílených pravidel, jejichž smyslem je diferencovat území na 
základě polohy, vzájemných vazeb ploch, možností negativního ovlivňování okolí, 
apod.. Zónace je nástrojem ,který umožňuje odlišit vzájemně od sebe stejné funkční 
plochy u nichž je žádoucí diferencovat regulativy (např. plochy stejné funkce - např. 
bydlení mohou mít rozdílné podmínky pro využití z hlediska hustoty zástavby, mož-
nosti prolínání s jinými funkcemi, přípustnosti různých činností, apod.).  

plocha 
 

- plocha je část území sestávající z jedné popř. více parcel, u kterého lze stanovit jed-
noznačně dominující (majoritní ) funkční využití. Plocha je skladební jednotkou zóny. 
Funkční využití plochy nesmí být  v příkrém rozporu s funkčním využitím zóny,  jejíž je 
součástí(zóna může být i totožná s plochou). 
 
Příklad členění území na zóny a plochy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

majoritní a minoritní funkce - Pokud se v textu bude hovořit o majoritní funkci chápe se tím funkce, která je v území 

plocha bydlení 
v bytových domech 

plocha individuálního 
bydlení (rodinné domy) 

zóna bydlení 

plocha individuál-
ního bydlení 
(rodinné domy) 
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převládající (je z hlediska plochy větší než funkce ostatní-doplňkové). 
Pokud se v textu bude hovořit o minoritní funkci chápe se tím funkce, která je 
v územní menšině. Je z hlediska své velikosti , plošné výměry menší, nebo jinak 
řečeno doplňková (jako menšinová funkce se musí chovat i ve svém součtu ploch 
v případě rozmístění malých ploch v rámci jedné zóny). U této menšinové funkce se 
v hierarchii nadřízených a podřízených vztahů chápe, že se bude podřizovat dominu-
jící=většinové=majoritní funkci pakliže je součástí této funkce. Majoritní funkce je zde 
vždy řídící.   
Pozn. 
(např. součástí velkého areálu intenzivně zastavěného rodinnými domy je malý pod-
nik s rušivou výrobou-např.výrobou betonových tvárnic, který je uvnitř zástavby 
s rodinnými domy. Územní plán vymezí funkční plochy individuálního bydlení 
v rodinných domech a vymezí plochu s rušivým podnikáním(lze navrhnout případně i 
změnu funkce na podnikání nerušivé). Celý areál rodinných domů včetně podniku 
vymezí jako zónu bydlení. Tato zóna je majoritní a je pro další stavební procesy 
v území řídící. Z tohoto lze dovodit,že nebude možné již dále výrobní činnost v této 
zóně rozšiřovat a stavební úřad na základě regulativů již nemůže povolit uvnitř podni-
ku výstavbu nových objektů s touto rušivou funkcí. Kontrolou (provádí oprávněné 
instituce) zda podnik splňuje platné právní předpisy týkající se ochrany zdraví, se 
upravuje chování tohoto subjektu v území. Funkce výrobní se v tomto případě podři-
zuje majoritní funkci - zde bydlení. Cílem opatření je zabezpečit odpovídající podmín-
ky pro zajištění kvalitního životního prostředí pro bydlení obyvatel zóny. Podnik zde 
může dále fungovat za podmínek, že dodrží stanovená pravidla, nebo areál následně 
sám změní postupně na jinou vhodnější funkci, nebo podnik prodá jinému subjektu 
,který zde bude provozovat funkci v souladu s platnými regulativy- např. maloobchod, 
nevýrobní služby, stravování,apod.).      

komerční chov hospodář-
ských zvířat 

- funkce plochy ve které se realizuje(umožní stavět) objekt pro chov hospodářských 
zvířat  za účelem následného prodeje zvířat (např. chovné stanice), popř. prodejem 
produktů spojených s tímto chovem (maso, kůže, mléko,...apod.). Nevztahuje se na 
chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu.    

nerušivé podnikatelské 
aktivity 

- v návaznosti na kap. A.7.1. a zde vloženou tabulku Návrh funkčního zónování - 
obecná charakteristika zón a ploch se pro pochopení uvádí příklady nerušivých 
podnikatelských aktivit jak jsou chápány v tomto územním plánu: 
Příklady nerušivého podnikání-nejde o konečný výčet všech živností,ale pouze o 
uvedení několika příkladů z jednotlivých skupin zařízení pro pochopení co se myslí 
nerušivým podnikáním: 
ubytování a stravování -hotely, chatové osady, turistické ubytovny, mobilní ubytova-
cí základny, ubytovací zařízení podniků, letní tábory, zařízení individuální rekreace 
stravování- základní (restaurace, jídelny, motoresty, grily, hospody), doplňkové (bufe-
ty, espresa, mléčné bary, automaty, rychlé občerstvení), společenské (kavárny, vi-
nárny, bary, varieté, pivnice), speciální (salaš, koliba, rybárna), organizované stravo-
vání (závodní jídelny, menzy, ), 
služby   

výrobní a opravářské – kovozpracující provozovny, dřevozpracující provo-
zovny, oděvní a textilní provozovny, opravy kožených a gumových výrobků, 
opravny sportovních potřeb, hudebních nástrojů, hraček a modelů, 
ost.opravny (knihařství,kamenosochařství,zahradnictví, vázání kytic 
aj.),sběrna surovin(bez velkoobjemového kusového odpadu), výroba potřeb 
pro včelaře a rybáře, úprava textilních výrobků,  výroba svíček, výroba razí-
tek,  výroba keramických výrobků(malosériová, umělecká), sklenářství, ča-
lounictví, cizelérské práce,  
nevýrobní -  holičství a kadeřnictví,kosmetické služby, hygienické služby, 
prádelny a čistírny, barvení prádla, žehlení,pohřebnictví, foto, půjčovny, repro 
služby, erotické služby, sauny ,solária, fitness centra, masérské služby, re-
klama, montáž žaluzií, nehtová studia, lisování a sušení ovoce, aranžérské 
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služby,apod. 
komerční kanceláře - kanceláře zastoupení firem, banky, pojišťovny, leasingové 
kanceláře, reklamní agentury, zprostředkovatelská a poradenská činnost, projekční 
kanceláře, realitní kanceláře, výuka jazyků, školící střediska, informační služby, ces-
tovní kanceláře,geodetické služby 
obchod – prodej základních potravin, speciální potravinářské obchody, velkoprodej-
ny, prodej oděvů a obuvi, prodej průmyslového zboží, prodej kulturních potřeb, prodej 
zdravotnických potřeb, prodej výpočetní techniky a software, velkoobchodní prodejny 
řízení a správa – státní správa- ústřední orgány, okresní, místní, spec.služby státní 
správy (soudy,prokuratura, úřady vyšetřování, advokáti, notářství,  banky a spořitelny, 
pojišťovny, zařízení společenských organizací, zahraniční zastoupení,  
věda,výzkum –výzkum, vývoj, centra výpočetní techniky, laboratoře,  

rušivé podnikatelské aktivi-
ty 

- v návaznosti na kap. A.7.1. a zde vloženou tabulku Návrh funkčního zónování - 
obecná charakteristika zón a ploch se pro pochopení uvádí příklady rušivých pod-
nikatelských aktivit jak jsou chápány v tomto územním plánu: 
Příklady rušivého podnikání-nejde o konečný výčet všech živností,ale pouze o uve-
dení několika příkladů z jednotlivých skupin zařízení pro pochopení co se myslí neru-
šivým podnikáním: 
V tomto funkčním využití území jsou zařazeny zejména ty provozovny, jejichž  symbi-
óza se zónou bydlení (B), veřejné vybavenosti(VV) a sportu a rekreace(SR)  může být 
předmětem stížností  občanů jako např.  
autoopravny,  stavební údržba, stavební dvory, zámečnictví, natěračství ; těžká do-
prava spojená s údržbou ,opravou ,popř. i prodejem nákladních vozidel; velkoob-
chodní a maloobchodní prodej nových a ojetých vozidel, opravy a údržba vozidel( 
autobusy, nákladní auta, přívěsy a návěsy); pronájem stavebních a demoličních stro-
jů a zařízení s obsluhou ; velkoobchod se zemědělskými produkty, živými zvířaty, 
hnojivy, obilím, osivem a krmivem, průmyslovými hnojivy a agrochemickými výrobky; 
velkoobchod s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi; velkoobchod se sta-
vebními materiály, zpracování surovin pro stavebnictví, velkoobchod s pevnými, ka-
palnými a plynnými palivy, chemickými výrobky; velkoobchod se dřevem, stavebními 
materiály, nátěrovými hmotami a sanitárním zařízením; velkoobchod odpadem a 
šrotem a materiály pro recyklaci vč. sběru, třídění, oddělování použitého zboží (od-
strojení, demontování vyřazených motorových vozidel (demontování aut, velkoob-
chod s havarovanými vozy, prodej použitelných dílů soukromým osobám nebo profe-
sionálním uživatelům); 
prodej spojený s řezání a zpracováním plechů , kovů a hutních výrobků na objednáv-
ku; montáž velkých kovových konstrukcí z dílů vlastní výroby ; výroba dřevěných, 
truhlářských a tesařských výrobků, jako jsou překližky, dýhy, dřevěné podlahy, des-
ky,trámy, prefabrikované dřevěné části nebo celky (např. buňky, plážové kabin-
ky,zahradní stavby, mobilní domky, apod.). Výrobní procesy zahrnují řezání na pi-
le,hoblování, tvarování, laminování a sestavování dřevěných výrobků včetně dovozu 
a zpracování kulatiny , provádění impregnace a aj. povrchových úprav; výroba sta-
vebních dílců spojená s manipulací,dovozem a skladováním sypkých materiálů; jatka; 
kafilérie;  kompostárny; apod. 

limit využití území - nástroj-opatření, kterým se vylučuje, případně podmiňuje umísťování staveb, využití 
území . 

současně zastavěné území 
obce 

- tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce.  

zastavitelné území - tvoří plochy vhodné k zastavění takto vymezené schváleným územním plánem obce 
nástavba - změna dokončené stavby, jejímž cílem je zvýšení stavby  
přístavba - změna dokončené stavby, jejímž cílem je stavbu půdorysně rozšířit a současně vzá-

jemně provozně propojit s dosavadní stavbou 
stavební úprava - změna dokončené stavby u níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 

stavby. 
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drobná stavba na pozemku 
RD 

- je stavba pro hospodářskou činnost (sklady pro úrodu, sklady nářadí, objekty pro 
chov hosp.zvířectva, uschování stavebního materiálu, dílna k údržbě RD)  o zastavě-
né ploše do 16m2, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní , není-li z prostoro-
vých důvodů možno zabezpečit uvedené funkce v rodinném domě. 

drobná stavba pro podni-
kání na pozemku RD 

 je stavba o zastavěné ploše  do 16m2, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní 
(rodinného domu) není-li z prostorových důvodů možno zabezpečit uvedené funkce v 
rodinném domě. 

 
 
 


