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ÚVOD
1. Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu. Základní obsah územního plánu Hradec – Nová
Ves odpovídá příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozd. předpisů a je zpracován v souladu s vyhláškou
č. 501/ 2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Územní plán je
zpracován digitálně pro celé řešené území nad mapovým podkladem účelové
katastrální mapy.
2. Územní plán je zpracován dle doporučené metodiky KÚOK pro digitální zpracování ÚP
- MINIS. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití vychází z požadavků vyhl.
500/2006 Sb., nad rámec vyhlášky jsou pak vymezeny plochy zeleně – soukromé a
vyhrazené. Důvodem tohoto vymezení je snaha podtrhnout a zdůraznit význam zeleně
v obci. Smyslem je to, aby plochy zůstaly jako plochy zeleně a nemohlo dojít k jejich
zastavování. Soukromá zeleň v obci, především v podobě zahrad, hraje výraznou roli
v začlenění zastavěného území do krajiny, tvoří pozvolný přechod mezi zástavbou a
krajinou.
Nad rámec vyhlášky je pak v rámci ploch dopravní infrastruktury vymezena plocha
koridoru dopravní infrastruktury. Tato plocha je vymezena samostatně s ohledem na to,
že koridor z příslušné ÚS je poměrně široký, tudíž takto celý nikdy jako plocha dopravy
nebude existovat, tedy z důvodů následného využití koridoru: koridor dopravy je
stanoven v poměrně rozsáhlé šíři s tím, že v rámci něho je možno posouvat trasu a
rovněž realizovat veškeré doprovodné stavby (opěrné stěny, protihlukové stěny,
odbočení apod.). Vlastní komunikace včetně doprovodných staveb bude zaujímat
podstatně užší území než představuje vymezený koridor, zbylá část koridoru nebude
dále sloužit jako plocha dopravy, ale stávajícímu využití. Z tohoto důvodu se nejeví
účelné plochu požadovaného koridoru stanovovat jako plochu dopravy, ale plochu
koridoru dopravy.
3. Jako překryvné funkce jsou v grafické části vyznačeny:
3.1. Koncepce tras a zařízení technické infrastruktury - liniové trasy inženýrských sítí
(vodovod, kanalizace, energetika, plyn) a zařízení (trafostanice, RS apod.),
3.2. Koncepce tras dopravní infrastruktury - silnice, místní komunikace, účelové
komunikace, cyklistické trasy.
3.3. Trasy technické a dopravní infrastruktury jsou schematicky zakresleny:
- stávající technická a dopravní infrastruktura jako linie,
- navrhovaná technická infrastruktura jako osa koridoru vymezeného
v příslušné š. a stanoveného v textové části, a to na každou stranu od
vyznačené osy, v rámci kterého bude v dalších fázích projektové
dokumentace zpřesněno situování navrhované infrastruktury,
- navrhovaná dopravní infrastruktura schematicky jako koncepce tras, kdy
trasy DI budou součástí ploch veřejných prostranství, ploch dopravní
infrastruktury, plochy koridoru dopravní infrastruktury popř. mohou být
přípustné v rámci dalších funkčních ploch.
3.4. Umístění technické infrastruktury v dané ploše či daném koridoru podmiňuje
využívání příslušné plochy a koridoru; je nezbytné zajistit přístupnost k dané
technické infrastruktuře popř. koridoru.

3

ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN HRADEC – NOVÁ VES

Ing. arch. Petr Malý a kol.

3.5. Biokoridory a biocentra ÚSES - ÚSES je vymezen jako systém, který sestává
z funkčních či navrhovaných prvků, vymezených v plochách s rozdílným způsobem
využití převážně v rámci uspořádání krajiny. Návrh ÚSES je vymezen jako VPO. Ve
vymezených plochách ÚSES bude postupně dobudovávána zeleň dle požadované
cílové charakteristiky dle plánu či projektu ÚSES.
3.6. Interakční prvky - v rámci příslušné plochy v rámci uspořádání krajiny budou
realizovány příslušné interakční prvky jako stromořadí, aleje, doprovodné pásy
zeleně kolem cest, toků apod.
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Postup při pořízení územního plánu

Zpracuje pořizovatel.

2.
Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1. Soulad s PÚR
Z dokumentu PÚR ČR 2008 schváleného usnesením vlády ČR č. 929 ze dne
20. 7. 2009 pro řešení územního plánu Hradec – Nová Ves vyplývá povinnost respektovat
zařazení území do specifické oblasti SOB 3 jako území, ve kterém se dlouhodobě projevují
problémy udržitelného rozvoje. Jedná se o území s charakteristickými významnými
přírodními hodnotami, ale se slabým sociálním a ekonomickým rozvojem. Tuto oblast
zpřesňuje ZÚR OK, nicméně Z PÚR ČR 2008 vyplývají ze zatřídění do SOB3 následující
úkoly:
- vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní, technické a občanské
vybavenost,
- vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a
přeshraničních dopravních tahů,
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a
propojení systému se sousedním Polskem,
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
dřevozpracujícího průmyslu, ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných
území pro tyto aktivity,
- vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského
charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství.
Navrhované řešení ÚP z těchto principů vychází. Dostupnost je zajištěna návrhem
komunikace I/44, jsou zapracovány principy pěšího provozu, zapracován systém
cyklostezek a cyklotras, propojených přes území sousedních obcí s Polskem, jsou
zapracovány principy rekreačního využívání území, jsou navrhovány sportovně rekreační
plochy. V krajině jsou vymezeny zemědělské plochy pro možnost zemědělského využívání
se zapracováním přípustnosti změny orné půdy na TTP i pravidla pro možnost
zalesňování. Dřevozpracující průmysl s ohledem na polohu, charakter obce není
navrhován.
Vyhodnocení řešení ÚP ve vztahu na priority stanovené v PÚR jsou obsahem části xxx
- vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
2.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Území obce Hradec – Nová Ves je součástí řešení Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje (ZÚR OK). ZÚR OK byly vydány opatřením obecné povahy
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008. Aktualizaci ZÚR OK č.1 vydalo
Zastupitelstvo Olomouckého kraje opatřením obecné povahy dne 22. 4. 2011.
2.2.1. Ze ZÚR OK vyplývá požadavek na zapracování do územního plánu Hradec –
Nová Ves veřejně prospěšnou stavbu – D7 a D05 – výstavba nového tahu I/44.
ZÚR OK řeší koridor o š. 200m na každou stranu od osy zapracované v grafické
části ZÚR OK. Trasa této komunikace byla prověřena následně ÚS „D3 – přeložka silnice
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I/44 v úseku Jeseník – Mikulovice“, kterou pořídil KÚOK. V ÚP je tato trasa převzata a
zapracována včetně OP a včetně řešení napojení silnice III. třídy do Nové Vsi a napojení
Hradce. V části trasy v blízkosti zastavěného území je oproti ÚS koridor ještě částečně
zúžen tak, aby nezasahoval obytné objekty.
2.2.2. Územní plán respektuje ze ZÚR OK:
- stávající trasy dopravní infrastruktury
- stávající VTL a stávající inženýrské sítě
Jedná se o železnici, komunikace, plynovod, vodovod. Tyto jsou v ÚP zapracovány.
Poloha tras byla převzata z ÚAP.
2.2.3. Dle ZÚR OK je obec součástí specifické oblasti vymezené dle Politiky
územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) jako SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník.
ZÚR OK tuto oblast přebírá a zpřesňuje. V této oblasti se z širšího pohledu projevují
problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. významné rozdíly v územních
podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel.
ZÚR OK navrhuje v SOB3 podporovat hospodářský rozvoj a sociální soudržnost a
vytvářet zde podmínky pro:
- přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení (je zapracováno),
- zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury (je řešeno obchvatem
komunikace I/44 a napojením silnic na tento obchvat, návrhem řešení technické
infrastruktury, stabilizací občanské vybavenosti a návrhem ploch především pro rozšíření
sportovního zázemí obce),
- územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního
ruchu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových
území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou
přírody a krajiny (rekreační funkce je posilována především návrhem nových sportovních
ploch, rozhledny, s ohledem na charakter obce je rozvoj podnikatelských aktivit, především
živností, řešen v rámci příslušných funkčních ploch, příp. v rámci přípustnosti u dalších
vymezených ploch, podpora ekologického zemědělství je zapracována; řešení je
koordinováno s ochranou přírody a krajiny),
- optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj.
upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoli extenzivní rozvoj
zástavby v krajině (nepřipouští se výstavba nových satelitů, je zapracován požadavek na
zintenzivnění využití stávajících ploch – dostavba proluk a upřednostňování využívání
stávajících výrobních ploch pro podnikatelské aktivity).
2.2.4. Dle ZÚR OK je obec začleněna do rozvojové oblasti RO 5. Ze začlenění
území do rozvojové oblasti RO 5 ZÚR vyplývá požadavek řešit úkoly:
- řešit územní souvislosti přeložky komunikace I/44 (je zapracováno),
- z hlediska přístupnosti těžbu nerostných surovin orientovat do území ploch ložisek
a prognózních zdrojů s nejnižšími střety, popř. řešitelnými limity u podmíněně vyhovujícího
území; (území těžby a výhradních ložisek se v řešeném území nenachází),
- zvýšenou pozornost a podporu věnovat využití a rekonverzi bývalých a stávajících
nevyužitých výrobních areálů tzv. „brownfields“; (je zapracován požadavek přednostního
situování výrobních aktivit do stávajících ploch – v Hradci),
- vytvářet podmínky pro lokalizaci zastavitelných ploch pro malé a střední podniky v
regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení
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problémů v těchto územích, zejména vysoké nezaměstnanosti; (podnikatelské a nerušící
činnosti jsou připuštěny v rámci regulativů příslušných vymezených ploch, vzhledem
k spíše rekreačnímu charakteru obce se nepředpokládá umístění nových zásadních
výrobních ploch).
2.2.5. Dle ZÚR OK je území obce začleněno do krajinného typu H Javornické
úpatí = Nisské Slezsko, kde pro tento typ matrice (typ uspořádání krajiny) je požadováno
chránit a podporovat rozvoj rozhodujících atributů:
- v krajinném celku H. udržet typické sídelní struktury dlouhých spádnicových
řetězových vsí v rovinách a úbočích, obklopených otevřenou zemědělskou krajinou
(lesozemědělský a zemědělský typ krajiny) s dominantní zemědělskou funkcí, v úpatí
výrazně přecházejících v krajinu lesozemědělskou. Rozvíjet fenomén menších krajinných
singularit (vytěžené a často zatopené lomy a doly, úzké potoční nivy apod.);
V řešení územního plánu jsou relevantní uvedené principy respektovány, jak u
zastavěného území (doplňují se proluky, zastavitelné území navazuje přímo na zastavěné
území) - je tedy navazováno na stávající strukturu obce a urbanistická koncepce obce se
nemění, tak pro krajinu (je podporována zemědělská funkce, podporován vznik krajinných
prvků v krajině). V ÚP je navrhováno řešení, které je s uvedeným požadavkem v souladu.
2.2.6. V ZÚR OK je řešeno ochranné pásmo letiště Mikulovice.
Toto OP je zapracováno. Letiště v Mikulovicích má statut veřejného vnitrostátního
letiště pro všeobecné letectví užívané pro výcvikové, školní, vyhlídkové lety apod.. OP
představuje určitá omezení pro stavby, toto řeší navrhovaná výšková regulace v rámci
prostorových regulativů ÚP, kdy je předepsaná maximálně přípustná výška staveb.

3.
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména
s požadavky
na
ochranu
architektonických
a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
3.1 Soulad s cíli a úkoly územního plánování
ÚP Hradec - Nová Ves zajišťuje podmínky pro účelné využití a prostorové
uspořádání území, snaží se sladit veřejné i soukromé zájmy občanů obce. Vytváří
podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních, dále architektonických,
urbanistických a archeologických hodnot v území.
Naplnění úkolů územního plánování je předmětem řešení ÚP; odůvodnění řešení je
v rámci jednotlivých kapitol odůvodnění.
3.1.1. Cíle územního plánování
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Cílem územního plánování, tedy i návrhu, je řešit uspořádání území tak, aby byla
zajištěna optimální funkčnost obce, aby byly vytvořeny podmínky pro kvalitní život obyvatel,
pro možnost rozvoje obce a to s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje území. S cílem
zabezpečení souladu jednotlivých funkcí v území a přitom omezení negativních vlivů
činností v území na přípustnou míru, zajištění předpokladů pro zlepšení kvality životního
prostředí. Snahou bylo vytvořit podmínky pro dosažení vzájemného souladu životního
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prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území obce Hradec Nová Ves, když rozvoj obce je ovlivňován objektivními okolnostmi, jako jsou krajinné
hodnoty území, příznivá poloha nedaleko Jeseníku, ale výrazná excentrická poloha v rámci
olomouckého kraje.
Naplňování výše uvedených cílů v obci Hradec - Nová Ves znamená posilování
obytné i sportovně rekreační funkce při respektování krajinných hodnot území a výrazného
dopravního záměru. Dále jde o dobudování inženýrských sítí (kanalizace), posílení zeleně
v krajině včetně řešení protierozní ochrany. V rámci řešeného území jsou vymezeny plochy
pro ÚSES, protierozní opatření a aktivity v krajině jsou řešeny v souladu se zájmy ochrany
přírody i zájmy vodohospodářskými.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Řešení územního plánu navazuje a vychází ze stávající struktury obce, ze
stávajícího urbanistického řešení. Rozvíjí ho, nové rozvojové plochy řeší v přímé
návaznosti na stávající zastavěné území. Řešení vycházelo ze snahy respektovat
soukromé zájmy v území (představovány především plochami bydlení, zahrad apod.) se
zájmy veřejnými, představovanými především řešením veřejné infrastruktury (veřejného
vybavení, veřejných prostranství, veřejné zeleně, dopravní a technické infrastruktury).
Obec Hradec - Nová Ves s ohledem na svou polohu si zachová ráz obce s hlavní
funkcí obytnou, částečně pak i zemědělskou. Základní funkcí sídla bude individuální
bydlení v návaznosti na další plochy s rozdílným způsobem využití řešenými tak, aby byly v
co největší míře uspokojovány potřeby obyvatel. Společenský život vlastních obyvatel je
představován sportovně rekreačním a kulturním vyžitím v rámci stávajících i navrhovaných
ploch občanské vybavenosti, které jsou řešením respektovány. Hospodářský rozvoj v
podobě průmyslové výroby či specifické výroby, tedy zatěžující výroby, není podporován s
ohledem na charakter a polohu obce.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i
soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a
konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Výsledné řešení vychází ze vzájemné koordinace jednotlivých záměrů v území, z
řešení vazeb na stávající zástavbu obce a krajinu při respektování limitů v území. Rozvoj
obce je řešen ve vazbě na limity využití území. Koordinace veřejných a soukromých zájmů
viz bod 2.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich
totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné
plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území.
Řešení územního plánu respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
stanovuje požadavky na respektování urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Řešení území obce je koncipováno s ohledem na zachování charakteristiky
krajiny. Současně je respektován zemědělský charakter s tím, že pro zvýšení ekologické
stability území jsou posilovány přírodní systémy. Pro ochranu krajiny a zvýšení ekologické
stability území je stanoven požadavek respektovat navržená opatření v krajině, respektovat
navržený systém prvků ÚSES. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití zajišťuje
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hospodárné využití zastavěného území i zastavitelných ploch a také ochranu
nezastavěného území. Zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na demografický
rozbor tak, aby rozsah odpovídal potřebám obce a současně umožnil určitou rezervu v
plochách.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby,
zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu
nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra.
Pro jednotlivé funkční plochy jsou v bodě I.1.f. výroku stanoveny podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití, které stanoví přípustnost či nepřípustnost
činností a staveb. Přípustnost protipovodňových opatření je stanovena pro veškeré funkční
plochy, přípustnost protierozních opatření je stanovena pro veškeré funkční plochy
nezastavěného území.
3.1.2. Úkoly územního plánování
Při vlastním řešení se vychází ze stavu území, jeho přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot, které byly základním východiskem pro stanovení koncepce rozvoje,
včetně urbanistické koncepce a z respektování výrazného nadmístního záměru v území dle
ZÚR (přeložka silnice I/44) . Při řešení byl brán rovněž ohled na hospodárné využívání
území.
Územní plán určuje koncepci rozvoje obce zejména s cílem zajištění dostatečných
možností pro rozvoj bydlení a rekreačně sportovních aktivit, a to s ohledem na současný
stav území a požadovaný a předpokládaný vývoj.
Nebezpečí přírodních katastrof mohou představovat přívalové deště a rovněž vodní
a větrná eroze; problém je v ÚP řešen systémem ÚSES včetně interakčních prvků, pásů
zeleně, přípustností budování protierozních opatření dle potřeby na všech plochách
nezastavěného území. S ohledem na charakter a polohu obce je možno při respektování
podmínek stanovených v bode I.1.f. umístit určitá řemesla v rámci ploch bydlení.
Pro zajištění civilní ochrany jsou v ÚP stanoveny požadavky především na zajištění
dostupnosti v území a zajištění požární vody. Asanace nejsou navrhovány, rovněž nejsou
požadována kompenzační opatření.
Navrhované řešení vychází z principu, aby řešení nebylo v rozporu s požadavky
zejména na ochranu veřejného zdraví a ochranu životního prostředí, aby byly v co největší
míře zajištěny požadavky obyvatel na kvalitní podmínky pro bydlení, aby řešení nevytvářelo
nadměrné nehospodárné požadavky na rozvoj související veřejné infrastruktury (návaznost
zastavitelných ploch na zastavěné území).
3.2. Ochrana architektonických a urbanistických hodnot
Obě místní části obce Hradec - Nová Ves patří k ulicovým typům obcí bez výrazných
centrálních částí. Stávající strukturu je třeba respektovat a tuto strukturu dále hájit. U nové
zástavby respektovat charakter území. Co se týče komunikačního systému, předpokládá
se umístění výrazného dopravního záměru přeložky I/44 a současně úprava trasy silnice
III/4551 s ohledem na stávající železniční trať. Navrhuje se s doplnění komunikací pro
obsluhu navrhovaných lokalit. Základní urbanistická koncepce obce návrhem zůstává
zachována.
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Místní část Hradec má nevýrazné centrum obklopené objekty občanského vybavení
a převýšenými bytovými objekty.
Nové sportovně rekreační plochy jsou navrhovány v obou místních částech, přičemž
v Nové Vsi jde i o vybudování malého golfového areálu.
3.3. Ochrana nezastavěného území
Rozvoj obce je navrhován v návaznosti na zastavěné území a to s ohledem na
objektivní potřebu obce, především tedy pro bydlení, dále I pro podnikatelské aktivity, ty
jsou ale navrhovány v rámci zastavěného území nebo do proluky mezi zastavěnými
územími, tedy tak, že návrhem dojde ke sjednocení zastavěného území. Nové plochy
bydlení směřující do větších proluk představují plochy Z1, Z3, Z5, Z9, Z13, Z18, Z19 u
sportovně rekreačních aktivit jde o zastavitelné plochy Z22, Z23, Z24.
Řešení ÚP respektuje stávající koncepci uspořádání krajiny. Krajinné prvky
nezastavěného území lze využívat pro rekreaci, pokud nebudou poškozovány přírodní
hodnoty. Mohou být využívány pro každodenní rekreaci, víkendovou rekreaci pro
procházky, houbaření, cykloturistiku či projížďky na koni, v zimě pak běžecké lyžování.
V území je respektován zemědělský charakter území. Řešení posiluje krajinnou
zeleň ve výrazně zemědělsky využívané části katastru, kde se projevují negativní dopady
intenzivní zemědělské činnosti; ta má za následek četné eroze ničící půdní pokryv. Pro
řešení tohoto problému v území je v územním plánu navrženo zapracování ÚSES, včetně
interakčních prvků, dalších zelených pásů řešených po vrstavnici, s cílem zabránění
splachům z polí.
V krajině je respektován systém účelových komunikací pro zajištění průchodnosti
krajiny, když ÚP umožňuje budování dalších polních cest v krajině dle potřeby. Přípustností
vytvoření nových nezpevněných účelových komunikací v krajině je sledována lepší
obhospodařovatelnost pozemků a prostupnost krajiny, přípustností je sledována možnost
okamžitého zpřístupnění pozemků při potenciálním dělení pozemků, vzniku nových aktivit v
krajině apod. S ohledem na to, že se nebude jednat o zpevněné cesty, nebude se jednat o
další nežádoucí fragmentaci krajiny.

4.

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Hradec-Nová Ves na životní prostředí je
doloženo v samostatné části. Samostatně je doloženo i Vyhodnocení vlivů návrhu
územního plánu Hradec-Nová Ves na životní prostředí.
Ze závěrů vyhodnocení vyplývá, že ÚP Hradec-Nová Ves vytváří předpoklady pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj i pro sociální soudržnost obyvatel tím, že:
- stabilizuje stávající stav území a určuje zásady pro využití jednotlivých ploch a tím
stanovuje jejich ochranu,
- svým rozsahem a charakterem rozvojových ploch omezuje dopad na přírodní
hodnoty zejména s ohledem na ochranu přírody,
- ze ZÚR OK zpřesňuje vymezení koridoru pro komunikaci I/44 s tím, že řeší potřebu
protihlukových opatření i začlenění komunikace do krajiny,
- umožňuje ve vybraných plochách posílení sportovně rekreační funkce za účelem
posílení atraktivity území,
- zvyšuje podíl stávající zeleně a tím vylepšuje nízký stupeň ekologické stability krajiny,
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- pro zdravý a hodnotný život budoucích generací dobudovává sítě technické
infrastruktury.
Koncepční řešení ÚP zajišťuje fungování polyfunkčního organismu obce
v dlouhodobém horizontu.
Ze stanoviska vyhodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá doporučení pro zlepšení
působení územního plánu na životní prostředí:
Plochy pro bydlení
•

•

S ohledem na umístění ploch Z11 a Z12 v sousedství lesa doporučujeme zvážit
úpravu vymezení těchto ploch tak, aby se nacházely ve větší vzdálenosti od lesních
porostů.
S ohledem na umístění téměř celé plochy Z15 ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje
lesa doporučujeme vypuštění této plochy z návrhu územního pánu.

Plochy Z11 a Z12 byly v řešení ponechány s tím, že zástavba je navrhována 25m od
lesa. Plocha Z15 byla převedena do územní rezervy R1. Kolem lesa je nezbytné
ponechat průchod pro umožnění obhospodařování lesa.
Koridory dopravní infrastruktury
Před realizaci záměru přeložky I/44 zajistit posouzení vlivů na životní prostředí dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů.
• Zajistit ochranu před nepříznivými účinky hluku (výsadby zeleně podél komunikace,
realizace protihlukových stěn) a estetické začlenění do krajiny.

•

Posouzení EIA bude řešeno v dalších stupních PD. Požadavek na řešení
protihlukových stěn, výsadbu zeleně kolem komunikace je zapracován.

5.
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území
5.1. Situování řešeného území a charakteristika obce
Řešené území leží v severní části Olomouckého kraje v okrese Jeseník; město
Jeseník tvoří hospodářské a politické centrum Jesenicka a je cca 15 km vzdálené od
řešené obce. Současně město Jeseník plní funkci ORP – obce s rozšířenou působností.
2 km východně leží obec Mikulovice s hraničním přechodem do Polska; obec HradecNová Ves byla do 90. let součástí Mikulovic. Obec Hradec-Nová Ves za vyšší vybaveností
spáduje právě do Jeseníku, částečně i do Mikulovic. 20 km východně leží starobylé
hornické městečko Zlaté Hory, 20 km jihovýchodně pak osada Rejvíz se známým
mechovým jezírkem. 15 km západně pak leží starobylé město Vidnava.
Katastr Nové Vsi a Hradce patří do pahorkatiny Javornicko - vidnavské. Jako
součást severních výběžků Hrubého Jeseníku má území mírně zvlněný členitý ráz. Mimo
zastavěná území se plochy zemědělské půdy střídají s lesními plochami a menšími
krajinnými celky vzrostlé zeleně. Rozloha území obce činí 449 ha.
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Z hlediska širších vztahů hraje svou roli poloha letiště v sousedství Nové Vsi na k.ú.
Mikulovice – jedná se o veřejné vnitrostátní letiště pro všeobecné letectví užívané pro
výcvikové, školní, vyhlídkové lety. Na severozápadě území pak do části řešeného území
zasahuje plocha nemístního významu - skládka Supíkovice.
Obec tvoří 2 samostatně vymezená sídla: Hradec leží v nadmořské výšce cca 350 m
n.m., Nová Ves v nadmořské výšce cca 400 m n.m. Obě sídla mají charakter ulicovek.
Správním územím Nové Vsi prochází stabilizovaná trasa silnice III.třídy III/4551, která
vytváří slepou dopravní obsluhu této místní části. Část Hradec je napojena místními
komunikacemi jednak na tuto silnici a dále na silnice v obci Mikulovice a Písečná. Pro obě
sídla je charakteristický rozvolněný typ zástavby.
Poloha obce, charakter krajiny předurčuje sídla ke klidové funkci obytné, s kterou
úzce koexistuje a nadále bude koexistovat funkce rekreační. Rozvoj je navrhován tak, aby
charakter obou sídel zůstal i nadále zachován.
5.2. Vymezení řešeného území podle katastrálních území
Správní území obce sestává ze dvou katastrálních území – Hradec u Jeseníka a
Nová Vese u Jeseníka. Společnou hranici má řešené území s následujícími k.ú: na
východě s k.ú. Mikulovice u Jeseníka, na východě a jihu s k.ú. Široký Brod, na západě
s k.ú. Písečná u Jeseníka, na severozápadě s k.ú. Supíkovice a na severu s k.ú. Velké
Kunětice.
5.3. Vazby s okolím
5.3.1. Doprava
Vzájemné vazby obce s širším okolím zprostředkovává silnice I. třídy I/44; na
stávající trasu silnice I/44 se obec napojuje místní komunikací na jihu Hradce a silnicí
III.třídy III/4551, vedoucí z Nové Vsi přes Písečnou, kde se opět napojuje na I/44. Návrhová
poloha silnice I/44 je zapracována v souladu se ZÚR OK dle ÚS pořízené KÚOK - Územní
studie D3 - přeložka silnice I/44 v úseku Jeseník - Mikulovice a prochází mezi Hradcem a
Novou Vsí. Navrhovaná trasa zjednodušuje přístup do obou částí sídel.
Správním územím obce prochází trasa silnice III.třídy III/4551, která je s výjimkou
části, kdy je přeložkou navrhována trasa západně od nádraží tak, aby byly odstraněny
dopravní závady na stávající trase - 2 železniční přejezdy, stabilizovaná a vytváří slepou
dopravní obsluhu především místní části Nová Ves. Místní část Hradec je napojena
místními komunikacemi jednak na tuto silnici a dále na obce Mikulovice a Písečná.
Územím prochází jednokolejná trať Hanušovice – Mikulovice, která je ve
stabilizované poloze. Železniční zastávka umístěná mezi oběma sídly umožňuje využívat
železnici obyvateli obou částí obce.
Území je dále obsluhováno veřejnou hromadnou dopravou autobusovou, zastávka
je umístěna vedle železniční zastávky. Obyvatelé místní části Hradec využívají zastávky i
v sousedních obcích (Mikulovice, Písečná). Stávající systém obsluhy zůstane zachován, po
realizaci nové trasy silnice I/44 bude nově řešeno umístění zastávek.
Územní plán vytváří předpoklady pro pěší i cyklistickou dopravu každodenní i
rekreační. Pro cykloturistiku je využíván systém stávajících i navrhovaných cyklotras a
cyklostezek, které spojují řešené území s okolím.
5.3.2. technická infrastruktura
V návrhu územního plánu je řešena koordinace řešení technické infrastruktury
s okolím, a to systému zásobování vodou, řešení splaškové kanalizace s výtlakem na
kanalizaci a ČOV v Mikulovicích. V ÚP je na severu území obce Hradec – Nová Ves
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zapracován stávající dálkový VTL plynovod, z něhož je přes RS Mikulovice napojen i
Hradec. Rovněž je zapracována návaznost vedení VN 22kV s okolím.
5.3.3. ÚSES
Návaznost s okolím představuje i systém ÚSES. ÚSES je zde vymezen pouze na
lokální úrovni, biokoridory přechází do sousedních katastrálních území.

6.

Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Níže uvedené body jsou odkazem na příslušné body zadání.
A) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Splněno - viz bod 2. a 5.
Požadavky na koordinaci s platnými územními plány sousedních obcí – jedná se
především o návaznosti technické infrastruktury a ÚSES. Technická infrastruktura i ÚSES
jsou zpracovány dle ÚAP, kde je řešeno celé správní území ORP Jeseník, a z kterých
vychází i řešení přeshraničních vazeb. U řešení navrhované I/44 nemusí být zajištěna
návaznost s řešením ÚP sousedních obcí, neboť podkladová ÚS byla dokončena
v červenci 2012, ÚP Hradec-Nová Ves z této studie vychází, nicméně vzhledem k datu
zpracování nemusí řešení z ÚP Mikulovic i ÚP Písečná navazovat na novější řešení ÚP
Hradec-Nová Ves.
B) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Splněno. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů jsou
zapracovány do celkového řešení, navrhovaná koncepce řešení z těchto požadavků
vychází.
Vyhodnocení ve vztahu na RURÚ je podrobněji řešeno viz část D vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území.
C) Požadavky na rozvoj území obce
Splněno, požadavky na rozvoj území obce jsou zapracovány do celkového řešení,
navrhovaná koncepce řešení z těchto požadavků vychází. Zastavitelné plochy stávajícího
ÚPO, ve znění změn, jsou předmětem řešení ÚP. Jsou zapracovány veškeré zastavitelné
plochy s výjimkou plochy O11*, která byla v souladu s požadavkem zadání (nachází se
v navrhovaném dopravním koridoru komunikace I/44) i v souladu s navrhovanou koncepcí
řešení vypuštěna. Příslušné plochy jsou zapracovány jako stávající funkční plocha (jsou již
zastavěné, takto vyhodnocené v řešení nového ÚP), příslušné plochy jsou zapracovány
jako zastavitelné plochy stejného funkčního využití, příslušné plochy jsou v souladu
s navrhovanou koncepcí řešení nového ÚP zapracovány jako zastavitelné plochy
veřejných prostranství (jedná se o pozemky ve vlastnictví obce).
D) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou
koncepci a koncepci uspořádání krajiny)
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území včetně požadavků na
respektování zatřídění území v ZÚR OK do krajinného typu H Javornické úpatí = Nisské
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Slezsko jsou zapracovány do celkového řešení, navrhovaná koncepce řešení z těchto
požadavků vychází.
Ostatní splněno s tím, že:
- plochy pro podnikání nejsou nově navrhovány
- plochy pro individuální rekreaci nejsou samostatně navrhovány, není podporována
výstavba chat, s ohledem na charakter obce, na potenciál rozvoje území, se vymezují
zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské, v rámci kterých je přípustná individuální
rekreace v objektech odpovídajících svým charakterem okolní zástavbě,
- problém křížení komunikace III/4551 s železnicí je řešen,
- řešení ÚP navrhuje popř. připouští takový rozvoj v území, který nebude mít vliv na
sousední CHKO ani vymezené území soustavy NATURA,
- OP letiště není v ÚAP Jeseník blíže specifikováno, území obce se nachází v OP
letiště. OP představuje určitá omezení pro vlastní stavby, toto řeší navrhovaná výšková
regulace v rámci prostorových regulativů ÚP, kdy je předepsaná maximálně přípustná
výška staveb,
- .vymezení ploch s rozdílným způsobem využití viz textová část – výrok a ÚVOD
bod 2.
Řešení v k.ú. Hradec:
- plocha O8 stávajícího územní plánu zůstává po prověření v rámci řešení v souladu
s požadavkem obce i požadavkem zadání (bod E3) a v souladu s koncepcí řešení ÚP
vymezena jako funkční plocha občanské vybavenosti (ne bydlení),
- v Hradci plocha sportu a rekreace p.č. 31/3, 485/6 a stav. 47 je na plochu pro
výrobu změněna pouze zčásti s ohledem na urbanistické řešení (sousedství s obytnou
plochou),
- v Hradci požadované propojení cyklostezkou p.č. 500/1 přes pozemky p.č. 493/1,
494/1 na p.č. 457 bylo z důvodů problémových terénních poměrů upraveno – viz grafická
část,
- v Hradci požadované propojení komunikace p.č. 428 a 426/3 přes pozemek p.č.
429/11 nebylo po prověření v území vhodné akceptovat; pozemek pro vedení komunikace
p.č. 428 je příliš úzký – cca 2,8m, proto je nezbytné požadovanou komunikaci včetně
veřejného prostranství rozšířit jižně na p.č. 432/1 a 432/3.
Řešení v k.ú. Nová Ves
- v Nové Vsi plocha p.č. 266/1 je vymezená jako zastavěné území obce – plochy
smíšené obytné – venkovské,
- v Nové Vsi plocha p.č. 389/4 je vymezená jako zastavitelné území obce – plochy
smíšené obytné – venkovské,
- v Nové Vsi na části plochy p.č. 357/3 (pouze na části plochy, neboť z důvodů
urbanistického není vhodné zastavovat celý pozemek) je vymezeno zastavitelné území –
plochy smíšené obytné – venkovské,
- v Nové Vsi plocha p.č. 43/1 a 379/1 je vymezená jako zastavěné území obce –
plochy občanské vybavenosti,
- vymezená plocha E1 pro rozhlednu dle změny ÚPO č.1 je zapracovaná po
prověření a zpřesnění v upravené poloze dle skutečné situace v terénu – viz plocha Z21,
Ostatní požadavky jsou zapracovány.
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E) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
1. Doprava
Požadavky na řešení dopravy jsou splněny s tím, že:
- propojení s obcí Supíkovice je řešeno účelovou komunikací. S ohledem na
potenciální četnost dopravy do Supíkovic a ekonomickou stránku se jeví jako iracionální
řešit toto propojení samostatnou silnicí,
- šířka koridoru navrhované silnice I/44 je navržena dle řešení ÚS s výjimkou blízkosti
zastavěné části u Písečné a u nádraží, kde je koridor ještě zúžen, aby nezasahoval objekty
zastavěných ploch. U navrhovaného obchvatu silnice I/44 jsou jako součást VPS obsažena
i potřebná protihluková opatření, která na základě dalších stupňů PD budou realizována
v rámci vymezeného koridoru pro komunikaci I/44.
2. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Splněno. Požadavky na zásobování pitnou vodou území jsou zapracovány do
celkového řešení, navrhovaná koncepce řešení z těchto požadavků vychází.
Kanalizace
Splněno. Požadavky na řešení kanalizace jsou zapracovány do celkového řešení,
navrhovaná koncepce řešení z těchto požadavků vychází.
Vodní toky a plochy
Splněno s tím, že samostatně nejsou navrhovány nové vodní plochy. V regulativech
příslušných adekvátních ploch je stanovena přípustnost menších vodních ploch s ohledem
na konkrétní řešení.
Energetika
Splněno s tím, že z hlediska zachování krajinného rázu území není uvažováno s VE
ani s fotovoltaikou (mimo využití na střechách objektů).
Zásobování plynem
Splněno. Požadavky na řešení plynofikace jsou zapracovány do celkového řešení,
navrhovaná koncepce řešení z těchto požadavků vychází.
S ohledem na vedení VTL plynovodu územím obce, stávající plynofikaci části obce a
uvažované doplnění řešení plynovodu do ostatních částí, není uvažováno s hromadným
využíváním biomasy pro vytápění.
Spoje a telekomunikace
Splněno.
Radiokomunikace
Splněno
Nakládání s odpady
Splněno
3. Občanské vybavení
Dle výsledků prověření a požadavků zadání byla plocha O10 ÚPO změněna na
zastavitelnou plochu smíšenou obytnou, plocha O11* byla vypuštěna s ohledem na
situování v koridoru navrhované komunikace I/44 a s ohledem na celkovou koncepci
řešení, dále respektováno a řešeno v rámci ÚP.
4. Veřejná prostranství
Dle výsledků prověření bylo zapracováno do návrhu ÚP.
F) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
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Ochrana přírody
Splněno s tím, že:
- ÚSES je zapracován jako překryvná funkce, ÚSES je územně vymezen za účelem
postupného dobudovávání prvků ÚSES dle cílové charakteristiky, která bude podrobněji
řešena v odborném projektu ÚSES.
- Samostatně nejsou navrhovány plochy zalesnění. V regulativech příslušných
adekvátních ploch je stanovena přípustnost zalesnění s ohledem na konkrétní řešení.
Ochrana lesa
Splněno s tím, že k záboru PUPFL dochází při řešení obchvatu komunikace I/44
(zábor PUPFL je vyhodnocen); trasa je přebírána z ÚS pořizované KÚOK.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Splněno
Ochrana kulturních památek
Splněno
Ochrana ovzduší
Splněno
G) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a
asanace
Splněno s tím, že předkupní právo nebylo v rámci projednání zadání příslušnými
institucemi a DO požadováno, není tedy navrhováno, nejsou navrhovány nutné asanační
zásahy.
H) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například
požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu,
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Požadavky na ochranu veřejného zdraví
Splněno s tím, že pro návrh obchvatu silnice I/44 je v rámci koridoru uvažováno
s potřebnými protihlukovými opatřeními, které vyplynou na základě konkrétního řešení
v rámci dalších fází PD.
Požadavky civilní ochrany
Splněno
Požadavky vyplývající ze zájmů ochrany a bezpečnosti státu
Bez požadavků
Ochrana ložisek nerostných surovin
Těžba ani výhradní ložiska nejsou v řešeném území evidována.
ČGS požaduje zapracování nevýhradních ložisek NS a významnou geologickou lokalitu.
ÚAP ani ZÚR OK tyto data neobsahuje, rovněž ze strany pořizovatele tato data nebyla
předána.
Ochrana před povodněmi,
Splněno, do záplavového území nejsou navrhovány zastavitelné plochy.
Sesuvy
Bez požadavků

-

I) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Splněno,
staré ekologické zátěže (bývalé skládky) se již v území nevyskytují,
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J) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem
na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo
rozvojové ose
Splněno s tím, že charakter vlastní obce i stávající dopravní dostupnost nepředurčují
obec pro významnější výrobu. Obě části obce mají spíše rekreační klidový charakter a
tento bude dále posilován, s výjimkou stávajícího výrobního závodu v jižní části Hradce,
který zůstává zachován a je uvažován pro využití. V návaznosti je navrhována menší
rozvojová výrobní plocha.
K) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo
prověření změn jejich využití územní studií
Splněno s tím, že s ohledem na to, že nejsou navrhovány plochy většího rozsahu,
není zde požadována ÚS. ÚS je požadována pro plochy sportu v případě uvažované
výstavby sportovních hal.
L) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Nejsou stanoveny plochy ani koridory, pro které by měly být podmínky pro
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
M) Požadavky na vyhodnocování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek
na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud
nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
Splněno, viz samostatná část.
N) Případný požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na
zpracování variant
Bez požadavků.
O) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Splněno s tím, že:
- výrok je v grafické části doplněn o výkres koncepce technické infrastruktury.
- v odůvodnění je koordinační výkres zpracován jeden s ohledem na komplexnost a
kompletnost sdělovaných informací

7.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Níže uvedené komplexní zdůvodnění odůvodňuje řešení uvedené ve výroku,
jednotlivé relevantní body jsou tedy odkazem na body výroku. V závěru je samostatně
uveden bod CO.
ad I.1.a. vymezení zastavěného území
Zastavěné území je vymezeno ve smyslu znění § 58 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění (stavební zákon). Při stanovování zastavěného území bylo vycházeno
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z předepsaných podkladů, hranic převzatých z ÚAP ORP Jeseník a z vlastního průzkumu
v terénu.
V místní části Hradec v jižní části je s ohledem na částečné zastavění a vydaná
územní rozhodnutí na řešení technické infrastruktury část plochy navrhované původním
ÚPO zahrnuta do zastavěného území – funkční plocha bydlení.
ad I.1.b. základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
1. Koncepce rozvoje území obce
Odstavec 1.1 – 1.7.
Koncepce rozvoje území obce vychází ze snahy o zachování stávajícího charakteru
obce a udržitelný rozvoj daný požadavky na vyvážený vztah:
- životního prostředí
- hospodářského rozvoje
- sociální soudržnosti obyvatel
Obec Hradec – Nová Ves je historicky vzniklý sídelní útvar a dnes je samostatnou
obcí se 2 částmi – sídly umístěnými uprostřed mírně zvlněné krajiny se zemědělskou
půdou, lesíky popř. krajinnou zelení. Navrhovaná koncepce územního plánu počítá se
zachováním stávajícího charakteru obce i okolí, kdy hlavní funkcí zůstává funkce obytná,
s doplňkovou funkcí rekreační, kterou dále doplňuje navrhovaný rozvoj především v oblasti
sportu, rekreace. Stávající charakter krajiny zůstane zachován; krajinné prvky budou
posíleny o nově navrhované prvky za účelem zvýšení KES. Cílem navrhovaného řešení je,
aby obec, obě její sídla si zachovala venkovský charakter, aby byl zachován charakter
klidové obce s rozvolněnou zástavbou uprostřed sídelní zeleně, s hlavní funkcí obytnou,
doplňkově rekreační umístěné uprostřed kvalitní a estetické krajiny.
Proto i pro navrhované plochy je stanoven požadavek na respektování
charakteristické rozvolněné zástavby sídel typické pro tento region, když rozvolněným
typem zástavby se rozumí zástavba izolovanými objekty příp. dvojdomky. I když se jedná o
rozvolněnou zástavbu, není podporován vznik satelitů uprostřed krajiny, proto je
požadována dostavba proluk, při respektování rozvolněné zástavby, proto nové rozvojové
plochy navazují na stávající zastavěné území.
Pro řešená sídla je významný vztah zástavby a její návaznosti na krajinu, proto jsou
řešeny plochy individuální zeleně, které mají zajistit nezastavěnost těchto ploch, pozvolný
přechod urbanizovaného území do volné krajiny při respektování vztahu obce a krajiny. V
krajině jsou respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů včetně ÚSES.
2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot v území
Odstavec 2.1. Jako hodnotu lze vnímat morfologii obce, kdy přírodní a terénní
kompoziční prvky ovlivňovaly charakter rozvoje obce; tyto charakteristické prvky je potřeba
zachovat a vycházet z nich i při současné výstavbě. Jde o zachování a ochranu průchodu
přírodního prostředí zastavěným územím místních částí v podobě vodních toků nebo
vzrostlé zeleně.
Odstavec 2.2. Ve spojení s předpokládaným rozvojem především v oblasti bydlení
je současně nutné respektovat a posilovat kvalitu přírodního prostředí, krajiny jak ve
vytváření jejího obrazu v podobě rozmanitosti a přínosu k tvorbě kvalitního životního
prostředí, ale i v možnosti pohybu v ní – průchodnost krajiny. Proto je krajinná zeleň
obecně podporovaná, proto je stanoven požadavek na respektování a rozvíjení účelových
komunikací v krajině. Tvorba kostry ÚSES včetně tvorby výrazných kvalitních přírodních
prvků jako je stromořadí (interakční prvky) vede k posílení ekologické stability krajiny,
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současně i spolupůsobí při řešení protierozní problematiky. Výrazným negativním zásahem
do přírodního a celkově do životního prostředí bude realizace obchvatu silnice I.třídy I/44.
Ta ale bude zčásti procházet lesním porostem, čímž se utlumí negativní dopad z provozu
na této silnici. Ve volné krajině bude nutné výrazné ozelenění obchvatu zelení s izolační
funkcí především k zachycení exhalací a ve spojení s protihlukovými opatřeními i ke
snížení hlukových projevů.
Znečišťování ovzduší způsobuje především provoz z dopravy, nevhodná výroba, ale i
způsob vytápění v domácnostech. Navrhovanou plynofikací dojde k omezení spalování
fosilních paliv, způsobující znečištění, stanovenými regulativy je zamezen druh výroby
zatěžující životní prostředí nad přípustnou míru (hygienické předpisy).
Odstavec 2.3. Dlouhodobý vývoj obce se projevil urbanistickou strukturou (způsob
zástavby a tvorba veřejných prostranství), která odpovídá charakteru území, a která
přirozeně koresponduje s prostředím. Její zachování a ochrana jak struktur obvyklých
(obytné objekty), tak i mimořádných (památky místního významu) nebo dokládajících vývoj
osídlení (archeologická naleziště) jsou součástí ochrany kulturního prostředí a jeho
dědictví. V obci charakterizované především zástavbou rodinnými domy bylo v centru
místní části Hradec vybudováno poměrně velké komerční zařízení s předprostorem
navozujícím dojem návsi, kterému dominoval malý kostelík. Výstavbou bytových objektů
v nejvyšším bodě se charakter dominanty kostelíka vytratil. Proto jsou navrhovaným
řešením stanoveny takové požadavky na novou výstavbu, která by měla navazovat na
historickou urbanistickou strukturu, na charakteristické formy místní zástavby tak, aby nové
stavby či dostavby nenarušovaly siluetu obce, aby byly v souladu s okolním kvalitním
prostředím. Součástí historické urbanistické struktury jsou i veřejná prostranství a sídelní
zeleň, která je řešením chráněna a dál rozvíjena. Jako civilizační hodnoty je třeba chápat
celkově veřejnou infrastrukturu; tuto respektovat, udržovat popř. rozvíjet.
Nemovité kulturní památky se v řešeném území nenacházejí. Při řešení území je třeba
respektovat památky místního významu:
•
•
•
•

kaple sv. Anny z roku 1870 na místě kaple z roku 1827, vyhořelé roku 1865 (stavitel
Kaspar Haide)
kamenný železniční most z roku 1888
kaple v Nové Vsi
dále pak různé kříže, boží muka apod.

Rovněž je třeba respektovat archeologická naleziště vyznačená v grafické části.
Odstavec 2.4. Při dalším rozvoji a výstavbě obce je již nezbytné požadovat
standard odpovídající dosaženému technickému rozvoji a civilizačním možnostem tak, aby
nebyly ohroženy výše zmíněné hodnoty území. Proto je stanoven požadavek na
preferování energeticky úsporných objektů.
K ochraně patří i ochrana před povodněmi. Povodně mohou vyplynout z rozlivu
vodního toku, nebo mohou být přívalového charakteru. S ohledem na to, že nebyla
vypracována studie protipovodňových opatření, která by koordinovala potřebné stavby, je
umožněno v rámci všech ploch realizovat potřebná, příslušnou dokumentací prověřená
protipovodňová opatření. S ohledem na charakter obce, kde převládá a dále je
upřednostňována funkce obytná v kombinaci s rekreací, je stanoven požadavek na
případné řešení takové výroby, která svými vlivy nebude znehodnocovat okolní bydlení.
Rovněž je stanoven požadavek na upřednostňování parkování a odstavování vozidel na
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vlastních pozemcích majitelů objektů. Cílem tohoto opatření je s ohledem na stupeň
automobilizace nezatěžovat nadměrně veřejná prostranství.
ad I.1.c. urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně

1. Urbanistická koncepce
Odstavec 1.1. Obě části obce Hradec a Nová Ves vznikly jako drobná sídla, Hradec
jako kombinace soustavy samot a nevelké uliční struktury s rozptýlenou zástavbou, Nová
Ves podobně, ale s převažujícím uličním charakterem – ulicí lemovanou rozptýlenou
zástavbou. Zahušťováním zástavby doznala obě sídla jisté kompaktnosti, přičemž v Hradci
bylo dosaženo vytvoření malého prostoru centra místní části. Navrhovaným řešením je
snaha zachovat charakter stávající struktury obou sídel s hlavní funkcí obytně-rekreační.
Odstavec 1.2-1.3 Vymezené funkční plochy vycházejí ze znění vyhlášky
501/2006Sb. S ohledem na §3, odst.4 uvedené vyhlášky a metodiku MINIS jsou plochy
podrobněji členěny. Současně je z důvodu vyjádření nezastavitelnosti pozemků
v soukromém vlastnictví a v souladu s metodikou MINIS vymezena funkční plocha
soukromé zeleně a dále plocha koridoru dopravy – viz ÚVOD.
Územní plán vymezuje funkční plochy charakterem odpovídající řešenému prostředí
nevelké obce. Funkční plochy zastavěného území a zastavitelných ploch jsou zastoupeny
především plochami smíšenými obytnými venkovskými, které umožňují mimo bydlení širší
spektrum doprovodných činností, při zachování dominantní funkce bydlení.
Odstavec 1.4. Dále s ohledem na stabilizaci daného území jsou plochy v souladu
s vyhláškou rozděleny na plochy stabilizované, zakreslené jako stav, plochy zastavitelné,
představované příslušnými navrhovanými plochami a plochy přestavby, to je plochy, jejichž
charakter zástavby je účelné změnit – přestavět.
Odstavec 1.5. Ze ZÚR po upřesnění územní studií se do územního plánu svým
koridorem přenáší trasa obchvatu silnice I.třídy I/44 a dále napojení sídel Hradce i Nové
Vsi. Trasa je převzata z ÚS, obsažena je v grafické části.
Občanská vybavenost v rámci veřejné infrastruktury je stabilizovaná. Rozvoj je
navrhován v rekreaci a sportu a v plochách rekreace se specifickým využitím Z 24, ploše
rozhledny Z21 a v plochách občanského vybavení – tělovýchovných a sportovních
zařízení Z22 a Z23. Důvodem vymezení je posílení možností obyvatel obce na využití
volného času, případně jako nabídka pro rozvoj nadlokální rekreace a turistiky v souladu
s úkoly vyplývajícími ze začlenění území do specifické oblasti SOB 3 (rozhledna a např.
golf) – posílení atraktivity obce a tím i podnikatelských možností včetně souvisejících
pracovních příležitostí úměrných danému charakteru.
Stávající výrobní plochy v území jsou stabilizované a jsou reprezentované plochou
výroby a skladování – smíšená výrobní, zahrnující stávající výrobní areál. Pro výrobu a
skladování přednostně využít (intenzifikovat) stávající plochy pro výrobu a skladování.
Výrobní aktivity nesmí narušit okolní plochy bydlení.
Pro zachování stávajícího charakteru krajiny, neoslabování její ekologické funkce,
neroztřišťování souvislých částí krajiny se neuvažuje s možností výstavby chat v krajině a
chatových kolonií. Individuelní rekreace je podporována v rámci ploch smíšených obytných
venkovských formou objektů charakterem odpovídajících okolní zástavbě.

2. Vymezení zastavitelných ploch
Viz část 8.
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3. Vymezení ploch územních rezerv
Ozn.
Plochy

Kód
Lokalizace, popis
navrh.
funkce
Plochy smíšené obytné - venkovské
R1
SV
Nová Ves - severní okraj
místní části

Výmě
ra
(ha)

Specifické podmínky

0,32

4. Vymezení ploch přestavby
Jako plocha přestavby je vymezena plocha v centru Hradce. Cílem je optimálnější
využití centra jako reprezentativního prostoru obce tak, aby centrum plnilo funkci veřejného
prostoru, aby jak funkčně tak hygienicky i esteticky odpovídalo požadavkům na daný
prostor.
Plocha přestavby:
Ozn.
pl.

Kód
navrh.
funkce

Lokalizace

Výměra
(ha)

Max.
Specifické podmínky
počet k – koeficient
RD
zastavění
(pl.SV)

Podm.
ÚS,RP,
etapiza
ce

Plochy veřejných prostranství
P1
PV
Hradec – úprava v centru 0,08
obce

5. Systém sídelní zeleně
Sídelní zeleň tvoří veškerá zeleň, která se v sídle, v zastavěném území, vyskytuje.
Není samostatně vymezena jako samostatná funkční plocha, ale je součástí především
veřejných prostranství, ploch dopravní infrastruktury, kde se jedná o zeleň veřejně
přístupnou. Zeleň sídelní dále tvoří zeleň doprovodná, ochranná, rekreační, estetická apod.
a může být součástí ostatních samostatných funkčních ploch.
ad I.1.d.
koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování
1. koncepce občanské vybavenosti – veřejná infrastruktura
Stávající plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury jsou územním plánem
stabilizovány. Tyto plochy tvoří plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a
plochy občanského vybavení– tělovýchovná a sportovní zařízení
Z navrhovaných ploch je v Nové Vsi navrhována malá plocha občanského vybavení
– veřejná infrastruktura pro rozhlednu – Z21
V Nové Vsi a Hradci jsou navrhovány nové plochy sportovních zařízení Z22 a Z23.
Viz bod ad I.1.c.2)
Výše uvedené plochy jsou nekomerční zařízení, která budou sloužit zlepšení
volnočasových aktivit v území.
2. koncepci veřejných prostranství
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Plochy veřejných prostranství tvoří stabilizované plochy a navrhované plochy
veřejných prostranství v Hradci i Nové Vsi Z26, Z27, Z28, Z29, Z30,Z31, Z32, Z33, Z34 a
dále přestavbová plocha P1, představující úpravu centra v Hradci. Plochy jsou navrhovány
tak, aby sloužily svému účelu a umožňovaly co nejoptimálnější fungování sídel.
Viz bod ad I.1 c.2) a 3).
3. koncepce dopravní infrastruktury
3.1. Silniční vozidlová doprava.
3.1.1. Komunikační síť.

Návrh dopravní infrastruktury sleduje rozvoj silniční sítě s cílem odstranit stávající
dopravní závady a hájit koridory pro návrh a úpravu trasy do normových parametrů.
Obec Hradec – Nová Ves leží severovýchodně od Jeseníka. Správním územím
obce prochází silnice III.třídy III/4551 Písečná – Nová Ves, která končí v místní části Nová
Ves. Z této je místní komunikací napojena místní část Hradec. Silnice III/4551 je s ohledem
na dvojí následné křížení železniční trati v blízkosti železniční zastávky navržená k dílčí
přeložce převzaté z řešení stávajícího ÚPO včetně koridoru a to severozápadně od
železnice. Současně je do územního plánu zapracován záměr ze ZÚR OK, zpřesněný v
příslušné studii, a to přeložení trasy silnice I.třídy I/44 do nové polohy.
Dopravní obsluhu obou částí tvoří systém místních komunikací, který je navržen
k doplnění (s ohledem na nové zastavitelné plochy) nebo úpravě trasy. Především na
hlavní trase místní komunikace, která obsluhuje část Hradec a pokračuje do Mikulovic, jsou
navrženy úpravy, které zlepší průjezdnost Hradcem. Dále je navržena zastavitelná plocha
pro rozšíření veřejného prostranství umožňujícího rozšíření komunikace mezi Hradcem a
Novou Vsí, která se bude mimoúrovňově křížit s přeložkou I/44. Budou prováděny úpravy,
směřující ke zlepšení stavebního a dopravně technického stavu komunikací.
Místní komunikace jsou zařazeny do dopravní kostry jako obslužné f.s. C.
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Na silnicích v obci doporučujeme úpravy v příčném řezu uličního profilu, jež zajistí
vyšší bezpečnost chodcům, cyklistům a budou stimulovat řidiče k bezpečnějšímu chování
na silnicích v obci. Jedná se o provedení úprav v souladu s ČSN 73 6110 a TP131,
TP132, TP 145.
Samozřejmostí je, vzhledem k technickému stavu průtahů silnic obcemi, předpoklad
postupného provádění rekonstrukcí celého uličního prostoru. Celý prostor musí být
upraven v souladu s platnými předpisy pro pohyb osob se ztíženou schopností pohybu a
orientace.
Přístupové komunikace do lokalit musí umožňovat protipožární zásah v souladu
s normovými hodnotami (tj. příjezdové komunikace dvoupruhové z důvodu zachování
trvale volných průjezdních šířek pro požární techniku v minimální šířce 3m pro požární
techniku, u každé neprůjezdné jednopruhové přístupové komunikace delší než 50 m musí
být na neprůjezdném konci smyčkový objezd nebo plocha umožňující otáčení vozidel).
3.1.2. Zatížení dopravní sítě
Intenzita dopravy v celostátním sčítání ŘSD z r. 2010 není stanovena, sčítání
neobsahuje údaje na komunikaci III/4551.
Jedná se totiž o silnici s velmi malým dopravním významem a zatížením.
3.1.3. Silniční ochranná pásma
Ve výkresové části jsou zakreslena ochranná pásma silnic dle zákona o
pozemních komunikacích 13/1997 Sb. 30 ve znění pozdějších předpisů.
Hranice ochranných pásem jsou :
- dálnice, rychlostní komunikace 100 m od osy přilehlého jízdního pásu
- silnice I.tř. 50 m od osy vozovky, pro trasu mimo zastavěné území.
- silnice II. a III.tř.15 m od osy vozovky, pro trasu mimo zastavěné území.
3.1.4. Účelové komunikace.
Účelové komunikace v k.ú. obce slouží zejména zemědělské dopravě. Řešení tras
ÚK v návrhu vychází z rozložení pozemků zemědělské výroby a stávajících
zemědělských cest.
3.1.5. Statická doprava
V řešeném území je třeba v souladu s ČSN 73 6110 zajistit parkování a odstavení
vozidel. Při bilancování bude dodržen stupeň motorizace 1 : 2,5. V současné době je
situace v odstavení vozidel obyvatel i občanské vybavenosti v zásadě vybilancovaná.
Na průtazích silnic po úpravě příčného profilu lze uvažovat se zastavovacími, resp
parkovacími pruhy.
Pro navrhovaná zařízení občanské vybavenosti bude potřeba parkovacích míst kryta
převážně na vlastních pozemcích.
Při zřizování parkovacích stání je třeba respektovat rovněž vyhl. 398/2009 o
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace.
3.1.6. Hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob je zajišťována linkovými autobusy. V současné době je
území obslouženo autobusovými linkami, které mají v obci zastávky. V mapovém
podkladě jsou zakresleny s vyznačením maximální docházkové vzdálenosti dle ČSN 73
6110 (500 m).
Nově se navrhuje bez bližšího upřesnění v souvislosti s přeložením silnice III.třídy i
přeložení autobusové zastávky.
3.1.7. Doprava pěší a cyklistická.
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Pěší provoz bude veden po chodnících podél průtahů silnic a hlavních
místních komunikací, ve zklidněných částech obce je pěší provoz ponechán spolu s
dopravou motorovou na jednom tělese - zklidněné komunikace, obytné ulice.
Cyklistický provoz je veden po síti místních a účelových komunikací, případně po
stezkách se smíšeným provozem.
Při provádění úprav a údržby bude dbáno na to, aby postupně všechny
přechody a přístupy byly v bezbariérové úpravě v souladu s ČSN 73 6110. Komunikace
budou upraveny rovněž v souladu s vyhl.398/2009 Sb. vč., respektování podmínek pro
pohyb nevidomých a slabozrakých lidí dle metodických poznámek /2005/ (signální pásy ze
slepecké reliéfní dlažby apod.).
S ohledem na možnost komunikačního propojení jednotlivých částí obce cyklistickou
dopravou jsou navrženy nové cyklotrasy, což je zřejmé z výkresové části.
3.2. Doprava železniční.
Je akceptována bez úprav trasa železnice č.272.
3.3. Doprava letecká.
Kromě provozu vrtulníků záchranné služby nemá letecká doprava pro obec
význam.
3.4. Doprava lodní.
Tento druh dopravy není zastoupen.
3.5. Vliv dopravy na životní prostředí.
V souladu s nařízením vlády č. 272 z 24. 8. 2011, § 12, příloha 3 je hygienický limit
pro chráněné venkovní prostory staveb 50 + 5 = 55 dB v denní době a 55 -10 = 45 dB
v době noční. Tyto limity jsou pro venkovní prostor stavby pro bydlení a ostatní
nepřekročitelné.
4. Koncepce technické infrastruktury
4.1. Zásobování vodou
4.1.1. Stav
Obec Hradec - Nová Ves je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu
Jeseník (dále jen „SVJ“) provozovaného VaK Jesenicka a.s. SVJ je zásoben ze dvou
vodních zdrojů: Prvním zdrojem je povrchová voda ze Šumného případně Borového
potoka, která je upravována v Úpravně vody Šumná. Druhým zdrojem vody je podzemní
voda z prameniště Křížový Vrch. Tato voda se míchá s vodou z úpravny vody ve vodojemu
Křížový Vrch.
Pitná voda z úpravny vody je přiváděcím řadem vedena do vodojemů Adolfovice (2 x
250 m3); Čapka 1000 m3 (alternativně Čapka - starý 650 m3 ) a Křížový vrch 2 x 200 m3. Ve
vodojemu Křížový vrch se voda z přivaděče mísí s vodou z podzemního zdroje Křížový
vrch. Tato smíšená voda zásobuje část města Jeseník a dáIe je přiváděna do vodojemů
Česká Ves, Písečná, Hradec - Nová Ves a Mikulovice.
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V obci Hradec – Nová Ves je vybudován vodojem Nová Ves 2 x 100 m3 (hladina
448,0-444,7 m n m) a vodojem Hradec 2 x 100 m3 (hladina 409,0 - 405,7 m n m). Přiváděcí
řad přivádí vodu do vodojemu Nová Ves z vodojemu Ćeská Ves (1 x 400 m3). Vodojem
Nová Ves slouží jednak jako akumulace pro potřebu rozvodné vodovodní sítě místní části
obce Nová Ves, dále slouží jako vyrovnávací vodojem pro potřebu SVJ Jeseník, kterým je
voda dopravována dále do obce Mikulovice.
Vodojem Hradec je napojen na přivaděč do vodojemu Nová Ves odbočkou a slouží
jako akumulace pro potřebu rozvodné vodovodní sítě v části Hradec.
4.1.2. Koncepce řešení
Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i
do budoucna. Kapacita vodojemu Nová Ves a Hradec jsou dostačující i pro výhledový
nárůst potřeby vody z rozvojových lokalit.
Nové lokality budou napojeny jednak ze stávajících vodovodních řadů vedených
v blízkosti lokalit a jednak z nově navržených vodovodních řadů napojených na stávající
rozvodnou vodovodní síť v obci.
4.1.3. Návrhové lokality
Část Hradec
Plochy smíšené obytné
Z1A, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8, Z9, Z10
Zásobení vodou bude zajištěno stávajícími vodovodními řady vedenými v blízkosti
lokalit.
Z7, Z11, Z12
Zásobení vodou bude zajištěno novými vodovodními řady napojenými na stávající
vodovodní síť v obci.
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední Z20
Zásobení vodou bude zajištěno stávajícím vodovodním řadem vedeným podél
lokality.
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení Z22
Zásobení vodou bude zajištěno stávajícím vodovodním řadem vedeným podél
lokality.
Část Nová Ves
Plochy smíšené obytné
Z13, Z16, Z17, Z18
Zásobení vodou bude zajištěno stávajícími vodovodními řady vedenými v blízkosti
lokalit.
Z14, Z19
Zásobení vodou bude zajištěno novými vodovodními řady vedenými podél lokalit.
Plochy pro sport a tělovýchovu Z23
Zásobení vodou bude zajištěno stávajícím vodovodním řadem vedeným podél
lokality.
Rekreace se specifickým využitím Z24
Zásobení vodou bude zajištěno stávajícím vodovodním řadem.
4.2. Kanalizace
4.2.1. Stav
V obci Hradec – Nová Ves je vybudována nová splašková kanalizace. Kanalizační
síť je realizována v dimenzi DN 200 - 250 jako gravitační splašková v místní části Nová
Ves i Hradec: Oba kanalizační systémy jsou ukončeny v samostatných čerpacích stanicích
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(ČS Hradec je již na k.ú. Mikulovice), ze kterých pokračují výtlačné řady vedené na okraj
obce Mikulovice, kde zaúsťují do gravitační kanalizace obce Mikulovice. Splaškové vody
z obce Hradec – Nová Ves jsou likvidovány společně se splaškovými vodami obce
Mikulovice na obecní ČOV Mikulovice.
4.2.2. Návrh
Likvidace odpadních vod splaškových z návrhových lokalit bude zajištěna převážně
novými stokami splaškové gravitační kanalizace z trub PVC DN 250, napojených na
stávající kanalizační síť v části Hradec a Nová Ves.
4.2.3. Návrhové lokality
Část Hradec
Plochy smíšené obytné
Z2, Z6, Z7, Z11, Z12
Navrhované plochy budou odkanalizovány novými kanalizačními stokami
napojenými na navrženou splaškovou kanalizaci v obci.
Z1, Z1A, Z3, Z4, Z8, Z9, Z10,
Navrhované plochy budou odkanalizovány stávajícími stokami gravitační splaškové
kanalizace.
Z5
Navrhovaná plocha bude odkanalizována jednak stávající stokou gravitační
splaškové kanalizace, jednak navrhovanou stokou splaškové kanalizace.
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední Z20
Navrhovaná plocha bude odkanalizována stávající stokou gravitační splaškové
kanalizace.
Plochy pro sport a tělovýchovu Z22
Navrhovaná plocha bude odkanalizována stávající stokou gravitační splaškové
kanalizace.
Část Nová Ves
Plochy smíšené obytné
Z13, Z14, Z16, Z17, Z18, Z19
Navrhované lokality budou odkanalizovány stávajícími stokami gravitační splaškové
kanalizace.
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení Z23
Navrhovaná lokalita bude odkanalizována stávající stokou gravitační splaškové
kanalizace.
Rekreace se specifickým využitím Z24
Neřešeno.
4.3. Vodní toky a plochy
Z hlediska Plánu ochranu povodí Odry se správní území obce Hradec – Nová Ves
nachází ve vodním útvaru povrchových vod označeném 120 Bělá po státní hranici.
Celkové hodnocení tekoucích vod útvarů je uvedeno v Listu hodnocení útvaru
povrchových vod, který daný útvar hodnotí z hlediska chemického stavu a ekologického
stavu zahrnujícího stav fyzikálně chemické složky a biologické složky s vyhodnocením
významného problému nakládání s vodami i návrhem opatření ke zlepšení stavu.
Ekologický stav vodního útvaru je hodnocen pozitivně ve složce fyzikálně chemické
látky, biologická složka a chemický stav je hodnocen jako potenciálně nevyhovující. Stará
ekologická zátěž byla již v minulosti zlikvidována.
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Návrh opatření ke zlepšení stavu spočívá v eliminaci vypouštění odpadních vod z
aglomerací umístěných v tomto vodním útvaru včetně opatření k omezení, případně
zastavení vnosu nebezpečných látek odstraněním ekologických zátěží a komplexními
povrchovými úpravami.
Pro tok Bělá bylo stanoveno KÚ záplavové území, které zasahuje katastr obce
Hradec – Nová Ves, požadavek na jeho respektování je v územním plánu stanoven.
Rovněž v ÚP je stanoven požadavek na respektování manipulačních pásů podél vodních
toků, a to v š. 6m. U toku Bělá, coby významného vodního toku, pak v š. 8m.
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4.4. Plynofikace
4.4.1.Stávající stav
Obec Hradec – Nová Ves je v současnosti plynofikovaná pouze v části Hradec. Na
severu území obce Hradec – Nová Ves je veden dálkový VTL plynovod DN 200, ř. č.
66310-Krnov-Jeseník s odbočkou VTL plynovodu DN 150 ř.č. 66312 do Javorníku. VTL
plynovod je provozován pod tlakem do 2,5 MPa. Na základě těchto příznivých vstupních
faktorů byla vybudována v obci Mikulovice regulační stanice plynu RS Mikulovice obec –
Qmax – 1200 Nm3 s výstupním tlakem 0,1 MPa. Regulační stanice zásobuje zemním
plynem obec Mikulovice. Z RS je dále veden samostatný plynovodní řad PE 90 západně do
obce Široký Brod. Z tohoto plynovodu je napojen plynovod PE 90 směrem k obci Hradec –
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Nová Ves, jehož trasa přechází řeku Bělou a pokračuje k jihozápadnímu okraji místní části
Hradec, kde se větví na řad PE 90, který se stáčí k západu zpět do katastru Mikulovic,
druhá větev pokračuje směrem přes střed místní části Hradec a je ukončena u zástavby
západně za náměstím.
4.4.2. Návrh
Nové lokality budou zásobeny zemním plynem jednak ze stávajícího STL plynovodu,
jednak z nových STL plynovodních řadů napojených na stávající plynovod PE 63 přivedený
do místní části Hradec.
4.4.3. Návrhové lokality
Místní část Hradec
Plochy smíšené obytné Z1, Z1A, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z11, Z12
Zásobení plynem bude zajištěno novými plynovodními řady.
Plocha smíšená obytná Z10
Zásobení plynem bude zajištěno stávajícím plynovodním řadem vedeným podél
lokality.
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední Z20
Zásobení plynem bude zajištěno novým plynovodním řadem.
Plochy pro sport a tělovýchovu Z22
Zásobení plynem bude zajištěno stávajícím plynovodním řadem vedeným podél
lokality.
Místní část Nová Ves
Plochy smíšené obytné Z12, Z13, Z14, Z16, Z17, Z18, Z19
Zásobení plynem bude zajištěno novými plynovodními řady.
Plochy pro sport a tělovýchovu Z23
Zásobení plynem bude zajištěno novým plynovodním řadem.
Plocha rekreace se specifickým využitím Z24
Zásobení plynem pro lokalitu není řešeno.
Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodu
Plynárenská zařízení jsou chráněna dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
ochrannými a bezpečnostními pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.
Ochranné pásmo
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v
bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.
Ochranná pásma činí:
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí
plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.
V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a
uskladňování plynu i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích
mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
Bezpečnostní pásma
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných
havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od
půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
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Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení
života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze v bezpečnostním pásmu:
a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud se prokáže nezbytnost jejího
umístění v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo
právnickou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,
b) umístit stavbu neuvedenou v písmenu a) pouze po předchozím písemném
souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového
zařízení.
Bezpečnostní pásma plynových zařízení:
Regulační stanice vysokotlaké
10 m
Vysokotlaké plynovody
do DN 100
15 m
do DN 250
20 m
4.5. Elektrorozvody
Vedení VN 22 kV
Pro napojení distribučních i velkoodběratelských trafostanic v řešeném území slouží
jedno venkovní vedení VN 22 kV. Z hlediska provozního spadá vedení VN do správy ČEZ
Distribuce a.s. Podle prohlídky území je vedení v dobrém provozním stavu. Vedení je
schopno zajistit požadavky rozvoje území vyplývající z tohoto návrhu ÚPn.
Vedení NN 0,4 kV
Rozvody NN jsou provedeny jako venkovní vedení vodiči AlFe6 nebo AES různých
průřezů na různých druzích podpěr. Rozvody pro bytové domy a přípojky pro některé
rodinné domky i jiné objekty jsou provedeny kabely v zemi nebo závěsnými kabely.
Nová zařízení a úpravy sítí
Lokalita
TE 1
TE 2
TE 3

Katastr. území Specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka
Hradec
Úprava trafostanice na místě bez nároku na plochu
Hradec
Úprava trafostanice na místě bez nároku na plochu
Nová Ves
Úprava trafostanice na místě bez nároku na plochu

Popis řešení pro jednotlivé lokality:
- Jev TE1. Pro zajištění výstavby v zastavitelných plochách Z2, Z3, Z7, Z11, Z12
(celkem 19 RD, předpokládaný odběr cca 60 kW) je navrženo podle skutečného zatížení
stávající trafostanice JE_0015 v době výstavby RD provést přezbrojení DTS na vyšší
výkon.
- Jev TE2. Pro zajištění výstavby v zastavitelných plochách Z4, Z5 a Z6 (celkem 10
RD, předpokládaný odběr cca 35 kW) je navrženo podle skutečného zatížení stávající
trafostanice JE_0014 v době výstavby RD provést přezbrojení DTS na vyšší výkon. Pro
zastavitelnou plochu Z4 provést nový přívod NN.
- Jev TE3. Pro zajištění výstavby v zastavitelných plochách Z13 - Z19 (11 RD, odběr
cca 40 kW) je navrženo podle skutečného zatížení stávající trafostanice JE_0059 v době
výstavby RD provést přezbrojení DTS na vyšší výkon.
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Zastavitelné plochy Z8 a Z9 (1RD a 2RD) budou řešeny napojením na stávající
distribuční síť NN. Zastavitelné plochy Z1 a Z1A (6RD, 20 kW) budou napojeny na
stávající síť NN (s případným posílením) vedoucí z DTS JE_0321. Tato trafostanice je ve
správním území obce Písečná, pro úplnost je zakreslena v grafické části.
Další zastavitelné plochy (Z22 a Z23 - sport a rekreace) budou řešeny individuálně
až na základě znalostí konkrétních požadavků na příkon jednotlivých lokalit.
Veřejné osvětlení je provedeno výložníky se svítidly, které jsou upevněny na
stožárech sítě NN. V návrhu je uvažováno s novým VO, které bude řešeno stejným
způsobem jako stávající VO.
Ochranná pásma vedení a trafostanic jsou stanovena zákonem č.458/2000 sbírky.
Tento zákon také stanoví činnosti, které je zakázáno v ochranném pásmu provádět.
Výjimky z ochranných pásem může udělit pouze provozovatel příslušné přenosové nebo
rozvodné soustavy. Jednotlivá OP jsou stanovena následovně :
Venkovní vedení napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
- Pro vodiče bez izolace
7 (10) m
- Pro vodiče se základní izolací
2 (--) m
- Pro závěsná kabelová vedení
1 (--) m
Kabelová vedení VN do 110 kV, NN a telefon
Kabelová vedení mají stanoveno ochranné pásmo na 1 (1) m od vnějšího povrchu
kabelu (od krajního kabelu, je-li uloženo více kabelů ve společné trase ).
Elektrické stanice ( transformovny )
Stožárové transformovny s převodem napětí z úrovně větší než 1 kV a menší než 52
kV na úroveň nízkého napětí mají stanoveno ochranné pásmo na 7 (20/30) m od
konstrukce stanice
Kompaktní a zděné transformovny s převodem napětí z úrovně větší než 1 kV a
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí mají stanoveno ochranné pásmo na 2 (20/30)
m od konstrukce stanice.
Venkovní vedení NN 0,4 kV
Venkovní vedení NN nemá stanoveno ochranné pásmo ve smyslu zákona
č.458/2000 Sb. Minimální vzdálenosti, které musí být od vedení NN dodrženy jsou
stanoveny v ČSN 33 2000.
Poznámka : Ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb. platí pouze pro vedení a
transformovny vybudovaná po nabytí platnosti tohoto zákona. Pro vedení a zařízení z
dřívější doby platí ochranná pásma podle zákona 79/57 případně 222/94. Ochranná
pásma podle předchozích zákonů jsou uvedena v závorkách. Podle tohoto výkladu jsou
ochranná pásma kreslena i v grafické části.
Podrobný popis prací a činností v ochranných pásmech a v blízkosti ochranných
pásem je stanoven zákoně č.458/2000 Sb.
4.6 Elektronické komunikace
Spoje a telekomunikační zařízení
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Řešené území Hradce a Nové Vsi je napojeno metalickým kabelem na předsunutý
blok digitální telefonní RSU v Písečné. V celém území je proveden rozvod přístupové sítě
(místní kabely), který je v dobrém stavu a kapacitně stačí po pokrytí nových požadavků
daných tímto ÚPn.
Katastrem prochází trasa dálkového optického kabelu. Trasa je zakreslena.
V současné době prochází katastrem Nové Vsi trasa radioreléového spoje. Trasa
RR spoje včetně OP je zakreslena.
Televizní signál pro uvedené území je šířen z vysílače Praděd.
Stávající zařízení komunikační techniky, zejména trasy RR spojů musí být
navrhovanou výstavbou respektována.
4.7. Teplofikace
Pro vytápění je navrženo využívání stávajících rozvodů plynu, tedy individuelní
vytápění plynem. CZT není uvažováno. Část domácností by mohla individuelně k vytápění
využívat i dřevoplyn (dřevěné štěpky). Není podporováno vytápění fosilními palivy.
4.8 Odpady
Nakládání s komunálním odpadem je provozováno v souladu s obecně závaznou
vyhláškou obce. V obci je prováděn sběr tříděného odpadu, který je pravidelně odvážen
specializovanou firmou. V obci je pravidelně prováděn sběr a odvoz objemného a
nebezpečného odpadu, rovněž specializovanou firmou.
Staré ekologické zátěže se již v řešeném území nenacházejí. Nebezpečný odpad
není na území obce skladován.
Do části řešeného území zasahuje částí skládka TKO Supíkovice. Tato plocha je
stabilizovaná, respektovaná, s rozšiřováním není uvažováno.
4.9. Návrh řešení požadavků civilní obrany
Nárůst obyvatelstva je vztažen k údajům ze stavu v roce 2012 o počtu 334 obyvatel.
Max. možný nárůst počtu obyvatel, s kterým ÚP počítá, je + 82. Pro tento počet je třeba
zajistit potřebné prostory pro ukrytí a to zajištěním možností ukrytí ve sklepních prostorách
stávajících budov a rovněž v prostorách navrhovaných objektů.
Úkrytové prostory budou řešeny v rámci projektové dokumentace vyšších stupňů
navrhovaných objektů (dle potřeby). Při výstavbě rodinných domů doporučujeme provádět
stavby s podsklepením s možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva.
Při číselném bilancování ploch potřebných pro ukrytí se uvažuje s potřebnou
plochou 1,5m2 na osobu.
.
poč. obyv
nárůst počtu
plocha ukrytí
.
r. 2012
obyvatel
celkem (m2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hradec-Nová Ves
343
+82
425 x 1,5 = 637,5
a. ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní:
Zvláštní povodeň v území nevzniká. Záplavové území toku Bělá je zapracováno.
b. zóny havarijního plánování
Nejsou v obci stanoveny.
c. ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
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K ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech s rizikem kontaminace
nebezpečnými látkami budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb
s doporučenými úpravami zamezujících jejich proniknutí. V případě vyhlášení evakuace je
shromaždiště stanoveno v prostoru centra jednotlivých sídel.
d. skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
V obci nejsou uloženy masky a další ochranné prostředky pro vybrané skupiny
obyvatelstva (dle vyhl. 380/2002 Sb.). Pro případný výdej těchto prostředků a rovněž jako
sklad pro příjem a výdej humanitární pomoci budou sloužit prostory obecního úřadu.
e. vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území
a zastavitelná území obce
Nebezpečné látky se ve správním území obce Hradec-Nová Ves neskladují. 2x
ročně obec organizuje – dle předpisů – sběr nebezpečných odpadů, který provádí odborná
firma. Ta zajišťuje i přistavení patřičných kontejnerů a následně odvoz nebezpečného
odpadu na další zpracování, uložení či k případné likvidaci.
f. nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Pro případné umístění cisteren s pitnou vodou jsou uvažovány místa s největší
koncentrací obyvatelstva. O umístění náhradních zdrojů el.energie se mimo potřeby
krizového řízení neuvažuje. Pro případné umístění cisteren s pitnou vodou, případně
umístění náhradní elektrocentrály je uvažován prostor v centru sídel.
g. příjezd a přístup techniky složek integrovaného záchranného systému
při realizaci komunikací musí tyto odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a
přístupu techniky složek integrovaného záchranného systému včetně požární techniky
h. zabezpečení požární vodou
v řešení územního plánu je stanoven požadavek na zabezpečení požární vodou v
souladu s normovými hodnotami jako vnější odběrní místa pro zásobování vodou, k hašení
budou i u navrhovaných řadů využívány zejména nadzemní hydranty.
ad I.1.e.
koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,
dobývání nerostů
body 1. – 5.
Plochy v krajině jsou vymezeny následovně:
Kód plochy
NZ
NL
NS
NP

Nz
NL

Plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území
Plochy zemědělské
Plochy lesní
Plochy smíšené nezastavěného území přírodní
Plochy přírodní

- plochy zemědělské – převažující zemědělské využívání.
- plochy lesní – pozemky určené pro plnění funkce lesa.
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NSp
- plochy smíšené nezastavěného území přírodní – smíšené využití
krajiny přírodního caharakteru.
NSz
- plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – drobné
obhospodařování – zahrady, sady, převažující zemědělské využívání.
NP
- plochy přírodní – převažuje přírodní charakter krajiny se zvýšenou
ochranou krajinného rázu. Takto jsou vymezeny navrhované plochy biocenter kostry
ÚSES.
Plochy jsou vymezeny v souladu s vyhláškou. Podmínky využití jednotlivých
funkčních ploch jsou stanoveny v bodě I.1.f. textu. Cílem celkového řešení je posilování
ekologické stability území systematickým budováním kostry krajinné zeleně. K tomu je
v území mimo jiné vymezen systém ÚSES. ÚSES je zapracován jako překryvná funkce,
plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní; ve vymezených plochách ÚSES bude
postupně dobudovávána zeleň dle cílové charakteristiky stanovené v generelu popř. plánu
ÚSES.
Popis ÚSES.
Lokální biocentra
název (číslo, kod) charakter (cílové
ekosystémy)
LBC 1
vodní, mokřadní,
hydrofilní lesní,
extenzivní travní
porosty

LBC 2 Liščí les

mezofilní bučinné,
hydrofilní le
sní

LBC 3
Na Vyhlídce

mezofilní bučinné,
extenzivní travní
porosty - pastviny

popis
Biocentrum zahrnující nivní polohy v okolí říčky Bělé
jejího drobného levostranného přítoku. Převažují
travní porosty (část ruderální charakter), kvalitnější
části LBC jsou tvořeny břehovým porostem kolem
vodotečí. V jižní části porost dřevin na bývalé louce
(dnes charakter lesa) tvořený náletovými dřevinami
středního věku s osikou, vrbami, klenem, olší aj.
Hospodařením podporovat přirozenou druhovou
skladbu lesa – břehových porostů, louky pravidelně
kosit.
Biocentrum menším komplexu lesa. Stávající porosty
s převahou BK, příměs SM, BK, BR, DB, OL, KL, OS,
MD- různověký.
Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou
skladbu.
Biocentrum zčásti v řešeném území, pastviny, meze
a lesní porost ve svažitém terénu. Stávající porosty
s převahou BK, příměs SM, MD, OS, BR, KL. Meze
kvalitní z náletu, významný podíl keřů, pastviny
s travními porosty průměrné kvality.
Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou
skladbu a diverzitu, udržet stav mezí, .

Lokální biokoridory
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název (číslo, kod) charakter (cílové
ekosystémy)
LBK 1
vodní, mokřadní,
hydrofilní

LBK 1-2

mezofilní bučinné,
vodní, mokřadní,
hydrofilní lesní,
extenzivní travní
porosty

LBK 2-3

mezofilní bučinné,
hydrofilní lesní
extenzivní travní
porosty

LBK 3

mezofilní bučinné,
extenzivní travní
porosty - pastviny

Ing. arch. Petr Malý a kol.

popis
Biokoridor tvořený říčkou Bělou na hranici katastru.
Vodní tok z větší části protéká v zastavěném území,
tomu odpovídá i charakter toku – zpevněné břehy –
kamenný zához, místy rovnanina. Lokálně břehy bez
porostu, v částech břehový porost s přirozenou
dřevinnou skladbou.
Udržet lokální přírodní charakter toku, podpora tvorby
kvalitních břehových porostů, vyloučit další zástavbu
v blízkosti toku.
Biokoridor vedený mělkým údolím s drobnou
vodotečí. Ve východní části nefunkční, tok
kanalizován, bez břehového porostu. Výše již
břehový porost s klenem, vrbami, osikou, olší aj.
místy travní porosty, menší rybník.V západní části za
železniční tratí již charakter lesního porostu s BK, DB,
OL, KL, OS, SM, MD.
Podporovat přirozenou dřevinnou skladbu, stávající
travní porosty obhospodařovat extenzívně –
pravidelně kosit.
Biokoridor propojující dvě funkční biocentra přes pole.
Funkčními částmi jsou menší lesíky na
neobhospodařovatelných plochách – zalesněné
výchozy matečné horniny, kamenice nesmíšeným
porostem zčásti náletových dřevin (OS, BR, KL, BK a
zčásti dolesněno MD, SM a zalesněná údolnice.
V částech LBK k založení/doplnění – zatravnění
s pomístnou výsadbou dřevin.
Biokoridor vedený po hranici katastru, menší část
tvořena mezí s náletem dřevin (OS, BR, KL aj.),
významný podíl keřů.
Doplnit stávající skupiny dřevin, tvorba funkčního
biokoridoru alespoň v minimálních parametrech.

Jsou stanovena pravidla pro respektování zeleně v krajině, požadavky na její
ochranu, pro možnost jejího rozšiřování jak budováním prvků ÚSES včetně interakčních
prvků, tak požadavkem na posilování krajinných prvků v území.
Plochy zeleně je možno využívat pro rekreační účely způsobem, kdy nedochází
k jejich poškozování.
V rámci ploch nezastavěného území je stanovena přípustnost a podpora řešení
protierozních opatření, ať již prostřednictvím prvků ÚSES, tak i možností zatravnění apod.
Samostatně jsou navrhovány plochy K1 a K2 - plochy změn v krajině ve prospěch
ploch smíšených nezastavěného území – přírodních.
Návrhem jsou vytvořeny podmínky pro celkové řešení krajiny, pro provázání všech
prvků zeleně v návaznosti na stávající krajinné prvky. Realizace navržených opatření bude
mít kladný vliv i na krajinný ráz území.
Důležitým principem řešení krajiny je zachování její průchodnosti, proto jsou
zachovávány stávající polní cesty, je umožněna výstavba nových řešením přípustnosti
v rámci vymezených ploch v krajině.
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Do řešení je zapracován i princip řešení ÚSES v ÚP ve vazbě na pozemkové
úpravy.
Plán společných zařízení je nutno brát jako upřesněni územně plánovací
dokumentace (UPD), protože ÚP nemůže vzhledem ke způsobu jejího zpracování
postihnout všechny detaily návrhu prvků společných zařízení. Prvky plánu společných
zařízení jsou navrhovány proti ÚP na základě podrobného geodetického zaměřeni terénu
(polohopis i výškopis), jsou podloženy technickými a hydrotechnickými výpočty, případně
inženýrsko geologickým průzkumem a řeší vlastnické vztahy k navrhovaným prvkům.
Nakolik je plán společných zařízeni pouze upřesněním a nakolik je výraznou změnou ÚPD
musí posoudit orgán územního plánovaní podle regulativů obsažených v platném územním
plánu. Plán společných zařízení se pak doporučuje zpracovat jako změna do ÚP ( § 9 odst.
12 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech), aby se při
realizacích předešlo případným nesrovnalostem.
6. opatření proti povodním
Konkrétní protipovodňová opatření nejsou navrhována. Realizace protipovodňových
opatření je připuštěna dle potřeby v rámci všech vymezených funkčních ploch; podmínkou
je zpracovaná a projednaná odborná dokumentace.
Proti přívalovým vodám a splachům půd budou sloužit i protierozní opatření
v krajině, které jsou připuštěny v rámci všech ploch nezastavěného území
7. rekreace
Charakter území obce, její poloha nepředurčuje území pro dlouhodobou rekreaci.
Naopak ale krajinný ráz představovaný mírně zvlněnou krajinou, kde louky se střídají
s lesíky, i blízkost k spádovému městu Jeseníky, znamenají kvalitní prostředí pro bydlení i
individuální rekreaci. Plochy pro individuální rekreaci ale samostatně nejsou navrhovány.
Řešením není podporována výstavba chat ani dalších objektů ve volné krajině. Budování
objektů individuelní rekreace formou chalup, tedy objektů odpovídajících formou původní
místní zástavbě, je umožněna v rámci vymezených ploch obytných smíšených –
venkovských.
Ke každodenní rekreaci budou využívány sportovní plochy, zahrádky. Krátkodobá
každodenní rekreace, představovaná neorganizovanou činností na dětských hřištích nebo
zelených veřejných plochách, neorganizovaná i organizovaná sportovní činnost ve
sportovním areálu na SV Nové Vsi popř. v navrhovaných areálech, zahrádkaření na
pozemcích u RD bude i nadále uspokojována. Pro rekreační využití je umožněno využívání
ploch zeleně na lesních plochách a plochách smíšených. Samozřejmou podmínkou je
nepoškozování lesních ani krajinných prvků. Pro rekreační využití je řešen systém cyklotras
a cyklostezek.
Navrhovaná plocha pro sportovní vyžití – specifická již může mít vyšší význam.
Podmínkou využití této plochy je ale rekreace v zeleni. Může se jednat např. o golfový
areál, parkur koní, cyklotrialové aktivity apod.
Významný nadmístní význam přinese uvažovaná rozhledna na Vyhlídce.
8. Vymezení ploch pro dobývání nerostů
V řešeném území se neuvažuje s těžbou, nenacházejí se zde ložiska výhradních
nerostných surovin. Nachází se zde ložisko nevyhrazených nerostů ID 5278400 –
štěrkopísky, Supíkovice.
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ad I.1.f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího (hlavního využití), stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
1. podmínky pro využití ploch, podmínky prostorového uspořádání
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny jak pro plochy
stabilizované, tak i pro plochy změn (návrhové) a plochy přestavby. V bodě 1.2. části I.1.f.
výroku jsou stanoveny obecně přípustné činnosti, které pak v případě uvedení v rámci
ploch s rozdílným způsobem využití – 1.3. jsou pro tyto plochy závazné.
Stanovení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití – 1.3. vychází z vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území s tím, že je nově navržena
plocha zeleně soukromé a vyhrazené a plocha koridoru dopravy – viz ÚVOD Odůvodnění.
Protierozní opatření jsou připuštěna v rámci všech ploch nezastavěného území, stavby
protipovodňových opatření pak v rámci všech ploch, podmínkou je ale vypracování a
schválení příslušné odborné dokumentace, která musí zajistit objektivní řešení, které
neztíží poměry na dalších pozemcích.
2. – 3. podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného
rázu
Obec Hradec – Nová Ves je historicky vzniklý sídelní útvar a dnes je samostatnou
obcí se 2 částmi – sídly umístěnými uprostřed mírně zvlněné krajiny se zemědělskou
půdou, lesíky popř. krajinnou zelení. Navrhovaná koncepce územního plánu počítá se
zachováním stávajícího charakteru obce i okolí, kdy hlavní funkcí zůstává funkce obytná,
s doplňkovou funkcí rekreační, kterou dále doplňuje navrhovaný rozvoj především v oblasti
sportu, rekreace, stávající charakter krajiny zůstane zachován a posílen o krajinné prvky.
Cílem navrhovaného řešení je, aby obec, obě její sídla si zachovala venkovský charakter,
aby byl zachován charakter klidové obce s rozvolněnou zástavbou doplňovanou sídelní
zelení, s hlavní funkcí obytnou, doplňkově rekreační umístěné uprostřed kvalitní a estetické
krajiny.
Proto i pro navrhované plochy je stanoven požadavek na respektování
charakteristické rozvolněné zástavby sídel typické pro tento region, když rozvolněným
typem zástavby se rozumí zástavba izolovanými objekty příp. dvojdomky. I když se jedná o
rozvolněnou zástavbu, není podporován vznik satelitů uprostřed krajiny, proto je
požadována dostavba proluk, při respektování rozvolněné zástavby, proto nové rozvojové
plochy navazují na stávající zastavěné území. Pro zachování harmonického vztahu jsou
v této části řešeny i požadavky na výškové omezení navrhovaných objektů.
Pro řešená sídla je významný vztah zástavby a její návaznosti na krajinu, proto jsou
řešeny plochy individuální zeleně, které mají zajistit nezastavěnost těchto ploch, pozvolný
přechod urbanizovaného území do volné krajiny, kde jsou respektovány a rozvíjeny prvky
přírodních systémů při respektování vztahu obce a krajiny.
Při řešení zástavby je třeba respektovat stávající charakter staveb a tomuto podřídit
novostavby, přestavby, dostavby a stavební úpravy stávajících objektů, které musí
proporcemi navazovat na historickou urbanistickou strukturu a zástavbu obce a na
charakteristické hodnotné formy místního stavitelství. Stavby nesmí narušovat siluetu obce,
ale musí s ní vytvářet vzájemný soulad. Nově navrženými objekty a rekonstrukcemi
stávajících objektů nesnižovat hodnotu celkového urbanisticko-architektonického výrazu
obce.
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Požadavky na respektování podmínek uvedených v bodě f2) a f3) směřují
k cílovému řešení – vytvoření harmonického vztahu krajiny a řešených sídel.
ad I.1.g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Územním plánem jsou vymezeny VPS pro dopravní a technickou infrastrukturu.
Navrhované VPS jsou v grafické části zapracovány jako linie, které je nezbytné realizovat
v rámci navrhovaného koridoru stanoveného v textové části popř. legendě.
S ohledem na to, že KPO dosud nebyly provedeny, rovněž neproběhlo územní
rozhodnutí o vymezení ÚSES jsou navrhované části ÚSES zapracované jako veřejně
prospěšná opatření.
Předkupní právo pro VPS není stanoveno.
Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci
nejsou navrhovány.
ad I.1.h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Jsou vymezeny VPS pro řešení dopravní infrastruktury a VPO představující řešení
ÚSES. Předkupní právo není uplatňováno (nebylo uplatněno v zadání).

8.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

území

a

Nejrozsáhlejší navrhované zastavitelné plochy představují plochy smíšené obytné –
venkovské. Ostatní navrhované plochy nepředstavují větší zásadnější rozsah
zastavitelných ploch.
Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy pro bydlení. Navrhované
zastavitelné plochy využívají ve velké míře možnosti, které skýtají proluky v zastavěném
území. Plochy jsou navrhovány tak, aby v případě jejich realizace bylo urbanistické
fungování obou sídel obce bezproblémové. S ohledem na fakt, že územní plán je
koncepce, ne konkrétní plán zástavby, že územní plán nepracuje a ani nemůže pracovat
s vlastnictvím pozemků (jinak by mohlo dojít k ovlivňování odborného názoru na využití
území zájmy vlastníků), že v reálu neexistuje motivace naplňovat řešení územního plánu,
např. provazba územního plánování na daňový systém (vlastník není finančně motivován
změnit stávající funkční využití plochy směrem k funkčnímu využití navrhované územním
plánem), nelze stanovit a ani předpokládat, zda veškeré navržené plochy budou
v budoucnu dostupné a tudíž realizovatelné. Možnost využití konkrétní plochy závisí od
proveditelnosti s ohledem na možnosti efektivního řešení vlastnických vztahů a technické
infrastruktury a může se stát těžko řešitelným problémem (územně správné a vhodné
řešení, ale v podstatě plocha komplikovaně proveditelná). Rovněž s ohledem na zachování
konkurenčního prostředí v oblasti nabídky ploch pro výstavbu (jinak by hrozilo potenciální
nebezpečí neúměrného finančního „šroubování“ cen pozemků v případě, že nebude
existovat konkurence v nabídce ploch) je nezbytné navrhované lokality řešit s určitou
rezervou; tím bude zajištěna existence tržního prostředí i v oblasti nabídky rozvojových
ploch.
Celkově je řešení ÚP a vymezení zastavitelných ploch úměrné charakteru a
významu obce, jeho rozvojovým ambicím.
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Podrobnější zdůvodnění jednotlivých ploch – viz část
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL.

V.

Vyhodnocení

Navrhované jednotlivé zastavitelné plochy:
Plochy smíšené obytné - venkovské
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny jako plochy smíšené obytné
venkovské. Jsou prioritně určeny pro bydlení v RD.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vzhledem k velikosti obce a potenciálnímu
rozvoji navrhovány především jako dostavby proluk, dále v souladu s navrhovanou
urbanistickou koncepcí jako menší lokality navazující na zastavěné území tak, aby byla
zachována urbanistická struktura obou sídel. Větší rozvojová plocha je navrhována pouze
na jihu Hradce, jedná se o navazující plochu na již stávající zastavěné území. Tato plocha
byla již předmětem řešení stávajícího územního plánu a je požadována zadáním.
Zastavitelné plochy smíšené obytné jsou vymezeny převážně jako proluky (mimo
zastavitelné plochy Z1A, Z4, Z6, Z12 a Z15) mezi stávajícími obytnými plochami. V části
Hradec jde převážně o dostavbu proluk. V části Nová Ves jsou navrženy k zástavbě
proluky i volné plochy navazující na zastavěné území. Zastavitelné plochy Z1A, Z6 a Z15
jsou navrhovány v souladu s urbanistickou koncepcí v návaznosti na zastavěné území jako
nevelké celky pro max. 2 – 3 RD. Plocha Z4 je přitom svým způsobem rovněž vyplnění
prostoru mezi zastavěnými částmi a plocha Z12 je naplněním záměru z původního ÚPO (v
souladu se zadáním).
-

Pro stanovení rozsahu potřebných ploch pro bydlení byl proveden demografický
rozbor:
Obyvatelstvo a bytový fond
Vývoj počtu obyvatel v Hradci-Nové Vsi
Rok
Počet
obyvatel

1890 1900 1921 1939 1947 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2005 2011 2012
768 826

753

919 537 549 542 431 336 270 305

291

329

343

Charakteristický, především pro pohraniční oblasti, je vývoj počtu obyvatel po válce,
kdy počet obyvatel prudce klesl, poté určitou dobu zůstává stabilizovaný a následně
největší pokles je patrný v roce 1991. Po té s mírnými výkyvy počet obyvatel pomalu roste.
Podle stávajícího demografického trendu je v řešené obci předpoklad dalšího mírného
nárůstu počtu obyvatel. Zájem o bydlení vyplývá z příznivého krajinného prostředí, dobré
dopravní dostupnosti do Jeseníka i dobré vybavenosti obce. Demografická prognóza bude
dále záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva a s ní spojené přirozené obměně a na
migračních tendencích. Aby narůstající trend mohl být zachován, je nezbytné připravit
adekvátní plochy, kam je případné zájemce o bydlení možno směrovat.
Domovní fond – rok 2001
Domy úhrnem
z toho obydl. domy
rodinné domy

106
89
89
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domy postavené
do 1919
1920-1945
1946-1980
1981-2001
Bytový fond – rok 2001
Byty úhrnem
z toho byty obydlené
byty neobydlené v neobydl.
domech
z toho obydl. přechodně
z toho slouží rekreaci

Ing. arch. Petr Malý a kol.

21
34
11
23
114
97
17
3
12

Počet obydlených bytů v roce 2011 dle statistiky činí 99.
Na základě výše uvedeného vycházela obložnost bytu v roce 2001 3,15
obyvatel/byt.
Vzhledem k měnící se struktuře bydlení, zvyšujícímu se standardu bydlení, má
obložnost bytů klesající tendenci. Pro rok 2020 je proto uvažováno s obložností 2,7
obyvatel/byt.
S ohledem na vzrůstající zájem o bydlení v Hradci-Nové Vsi je při stávajícím trendu
vývoje počtu obyvatel předpokládán pro rok 2020 výhledový počet obyvatel 360. Při
výhledové obložnosti bytů 2,7 obyvatel/byt (obecně klesající tendence obložnosti), vychází
potřeba bytového fondu pro rok 2020 134 bytů. Oproti stávajícím 99 obydleným bytům to
znamená požadovaný nárůst o 35 bytů. S ohledem na to, že cca 10% domů obsahuje 2
bytové jednotky, je nezbytné navrhnout plochy pro možnost výstavby cca 32 domů.
Předpokládaný úbytek přestárlého bytového fondu lze předpokládat cca 5 domů, což
činí potřebu vymezit plochu pro 37 nových domů. Urbanistická rezerva je uvažována
v rozsahu 20%, což činí celkovou potřebu pro rok 2020 37+8=45 domů.
Celková potřeba zastavitelných ploch smíšených obytných pro výstavbu RD tedy
činí 45 domů (při předpokladu, že cca10% domů obsahuje 2 bytové jednotky, to znamená
celkovou potřebu 50 bytů).
Navrhované plochy pro bydlení
Ozn.
plochy

Kód
navrh.
funkce

Lokalizace

Výměra
(ha)

Max. počet
RD
(pl.SV)

Z1
Z1A
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV

Hradec – západní okraj místní části
Hradec – západní okraj místní části
Hradec – JZ okraj místní části
Hradec – JZ okraj místní části
Hradec – plocha u komunikace do Písečné
Hradec – plocha v uliční řadě od Písečné
Hradec – severní okraj místní části
Hradec – jižní okraj místní části
Hradec – SV okraj místní části

0,56
0,41
0,75
0,25
1,49
0,69
0,45
0,56
0,16

5
1
6
2
6
2
2
2
1
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Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z16
Z17
Z18
Z19
celkem

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV

Ing. arch. Petr Malý a kol.

Hradec – SV okraj místní části
Hradec – východní okraj místní části
Hradec – jižní okraj místní části
Hradec – jižní okraj místní části
Nová Ves – SV okraj místní části
Nová Ves – plocha v proluce místní části
Nová Ves – severní okraj místní části
Nová Ves – západní okraj místní části
Nová Ves – JZ okraj místní části
Nová Ves – plocha v proluce místní části

0,38
0,11
0,43
1,13
0,13
0,08
0,20
0,24
0,27
0,64

2
1
3
6
1
1
1
1
1
3
47

V navrhovaných plochách je přípustné realizovat rovněž s ohledem na celkovou
charakteristiku obce a tudíž příslušný regulativ objekty individuelní rekreace, z toho
vyplývá, že navrhovaný rozsah ploch bude využíván i pro rekreační objekty. Do roku 2020
je uvažováno s předpokládaným nárůstem objektů chalup o cca 5.
Celkově je tedy uvažovaný nárůst rozvojových ploch řešen úměrně
výhledovým požadavkům (45 domů pro bydlení + 5 chalup = 50 domů).
Co se týče kapacity území, do roku 2020 ÚP uvažuje s maximální kapacitou
území 416 obyvatel /(99+50+5) bytů a chalup x obložnost 2,7/.
Ozn.
pl.

Plochy rekreace – se specifickým využitím
Kód
Lokalizace
navrh.
funkce

Výměra
(ha)

Max.
Specifické podmínky
počet k – koeficient
RD
zastavění
(pl.SV)

Podm.
ÚS,RP,
etapiza
ce

Plochy rekreace – se specifickým využitím
Z24 RX
Nová Ves – prostor mezi
7,67
lesem a zastavěným
územím místní části

Zastavitelná plocha rekreace se specifickým využitím Z24 je navržena
s předpokládaným využitím např. pro golf - mohla by sloužit např. jako rekreační příp.
tréninkové golfové hřiště pro širší okolí. Je možno ale uvažovat např. i s jinými sportovně
rekreačními aktivitami, jako běžecký areál, cyklistický areál apod., tedy využitím pro aktivity
v přírodním prostředí. Možnost skutečného zastavění je navržena pouze v rozsahu max.
0,3ha (bez bližšího určení polohy). Ostatní část plochy bude tvořit účelově upravená zeleň.
Plocha je vymezená v návaznosti na stávající plochy sportu, v území mezi zastavěným
územím Nové Vsi a lesem. Tato plocha je navrhována vzhledem k příznivému krajinnému
prostředí, pro posílení atraktivity obce, pro přitažení rekreantů využívajících blízkých
atraktivních turistických cílů v okolí (lázně Jeseník, Rejvíz, starobylá Vidnava, letiště
v Mikulovicích) a tím částečnému povýšení pracovních příležitostí ať již přímých, popř.
zprostředkovaných. Řešení je plně v souladu s cílem stanoveným v PÚR i ZÚR OK
v souvislosti s vymezenou specifickou oblastí a tím je rozvoj rekreace a cestovního ruchu.
-

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
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Ozn.
pl.

Kód
Lokalizace
navrh.
funkce

Ing. arch. Petr Malý a kol.

Výměra
(ha)

Max.
Specifické podmínky
počet k – koeficient
RD
zastavění
(pl.SV)

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím
Z21 OX
Nová Ves – rozhledna Na
0,02
Vyhlídce

Podm.
ÚS,RP,
etapiza
ce

koeficient zastavění
k – 0,5

Zastavitelná plocha Z21 je určena pro záměr vybudovat ve správním území
rozhlednu. S rozhlednou bylo uvažováno již v platném ÚPO. Rozhledna by přispěla
k zatraktivnění řešeného území a tím posílení významu obce, viz předcházející bod.
Ozn.
pl.

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Kód
Lokalizace
navrh.
funkce

Výměra
(ha)

Max.
Specifické podmínky
počet k – koeficient
RD
zastavění
(pl.SV)

Podm.
ÚS,RP,
etapiza
ce

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Z22 OS
Hradec – východní okraj
0,81
místní části
Z23 OS
Nová Ves – návaznost na
0,75
stávající plochu OS

Pro posílení možnosti sportovního vyžití obyvatel, pro každodenní typ rekreace jsou
navrženy menší sportovní plochy v obou částech. V Nové Vsi plocha Z 23 navazuje na
stávající plochy sportu a je určena pro rozšíření sportovních možností.
V Hradci je pak plocha Z 22 navrhována na východě obce v kvalitním krajinném
prostředí, je navrhovaná pro každodenní sportovní vyžití především mládeže, ale i dalších.
V Hradci takto vymezená plocha pro sport doposud chyběla. Obě plochy mají umožnit
obyvatelům sídel krátkodobé zrekreování, mimopracovní vyžití.
-

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba

Další možnosti směřování výroby představuje stabilizovaná plocha na jihu Hradce,
kam by přednostně měly být umisťovány dané aktivity.
Určité výrobní aktivity jsou připuštěny i v rámci dalších funkčních ploch - jedná se
především o různá řemesla - je ale požadováno, aby tyto aktivity byly v souladu
s požadavky na kvalitní bydlení v navazujících popř. okolních plochách.
Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství představují plochy s výraznou prostorotvornou a
komunikační funkcí, jsou to plochy veřejně přístupné, slouží obecnému užívání a to bez
ohledu na vlastnictví. Jsou to náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň apod. Přehled
navrhovaných veřejných prostranství:
-
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Ozn.
pl.

Kód
Lokalizace
navrh.
funkce

Plochy veřejných prostranství
Z26 PV
Hradec – západní okraj
místní části
Z27 PV
Hradec – pro obsluhu Z2 a
Z3
Z28 PV
Hradec – pro trasu místní
komunikace v návaznosti na
sjezd obchvatu silnice I/44
Z29 PV
Hradec – blízko centra
místní části
Z30 PV
Hradec – v návaznosti na
plochu Z11
Z31 PV
Hradec – v návaznosti na
plochu Z12
Z32 PV
Nová Ves – pro parkoviště u
vodojemu
Z33 PV
Nová Ves – v návaznosti na
plochu Z23
Z34 PV
Nová Ves – v návaznosti na
plochu Z15 a pro obratiště

Ing. arch. Petr Malý a kol.

Výměra
(ha)

Max.
Specifické podmínky
počet k – koeficient
RD
zastavění
(pl.SV)

Podm.
ÚS,RP,
etapiza
ce

0,20
0,37
0,61
0,02
0,09
0,19
0,06
0,29
0,57

Veřejná prostranství jsou navrhována ve vazbě na své okolí a to tam, kam je
vzhledem k navazujícím funkčním plochám vhodné směřovat veřejný život, plochy pro
setkávání, odpočinek, relaxaci, kde je potřebné zajistit dopravní propojení.

9.
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v ZÚR, s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR, nejsou navrhovány.

10. Vyhodnocení předpokládaných
řešení na ZPF a PUPFL

důsledků

navrhovaného

1. Obecná část
1.1. Úvod
Tato kapitola řeší předpokládané důsledky navrhovaného ÚP, tedy navrhovaného
řešení rozvoje sídla, na ZPF (zemědělský půdní fond) v souladu s ustanovením
§4.vyhl.MŽP ČR č.13/1994 Sb.
Grafickou část tvoří výkres č.II.2.c. zpracovaný v měřítku 1 : 5000 a zachycující
rozvojové plochy a předpokládaný zábor ZPF.
Zábor ZPF se uplatňuje především u rozvojových ploch pro:
- plochy smíšené obytné
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
- plochy občanského vybavení – plochy sportu a rekreace
- technické infrastruktury
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- plochy výroby a skladování
- plochy veřejných prostranství
1.2. Základní údaje o řešeném území
Rozsah řešeného území je dán hranicemi správního území obce Hradec – Nová
Ves v rozsahu k.ú.Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka.
1.2.1. Půdní podmínky
Obecně platným systémem, charakterizujícím kvalitu a vlastnosti pozemků tvořících
součást zemědělského půdního fondu, je soustava bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ), které byly stanoveny na základní mapovací a oceňovací jednotku.
Kódy BPEJ zobrazují všechny charakteristické kombinace základních a v
krátkodobém až střednědobém horizontu málo proměnlivých vlastností určitých úseků
zemědělského území, které jsou vzájemně odlišné a poskytují i rozdílné produkční a
ekonomické efekty.
Konkrétní vlastnosti půdy jsou vyjádřeny pětimístným kódem, který označuje
příslušnost ke klimatickému regionu a hlavní půdní jednotce, rozšířenou o charakteristiky
sklonitosti, skeletovitosti, hloubky půdního profilu a expozice, a to vše podle dohodnutých
kritérií.
V řešeném území se vyskytují půdy charakterizované těmito kódy BPEJ:
72904, 72914, 72944, 73716, 73746, 74068, 74700, 74702, 74710, 74712, 74742,
75111, 75800
Podle Vyhlášky MŽP ČR č.48/2011 jsou pozemky, dle charakteristik daných kódy
BPEJ, zařazeny do následujících tříd ochrany ZPF:
Třída ochrany ZPF

Kód BPEJ

II

72904, 75800

III

72914, 74700, 74702, 74710

IV

74712, 75111

V

72944, 73716, 73746, 74068, 74742

1.2.2. Klimatické podmínky
Správní území obce náleží do klimatického regionu mírně teplý – MT9
Převládající severozápadní větry.
Průměrný roční úhrn srážek: 400 – 450 mm
1.2.3. Hydrologické poměry
Z hlediska Plánu ochranu povodí Odry se správní území obce Hradec – Nová Ves
nachází ve vodním útvaru povrchových vod označeném 120 Bělá po státní hranici.
Územím dále protékají bezejmenné vodoteče pramenící v území a ústící do potoka
Bělá.
1.2.4. Geomorfologické a geologické poměry v území
geomorfologie
Správní území obce náleží z geomorfologického hlediska do:
- provincie česká vysočina
- subprovincie krkonošsko-jesenická
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- oblast jesenická
- celek zlatohorská vrchovina
- podcelek bělská pahorkatina
Terénní rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším místem katastrálního území je 158m
(nejnižší bod 344 m n.m., nejvyšší 502 m n.m.).
geologie
Správní území obce náleží do soustavy českého masivu
Větší část území tvoří kvartérní sedimenty jílovité nebo kamenité až hlinitokamenité
převážně z doby kontinentálního zalednění českého masivu. Na části území vystupují
metamorfity – ruly, svory, břidlice zelená nebo amfibolity krystalinika a prevariského
paleozoika náležící do oblasti moravskoslezské, regionu silezika.
2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu Hradec –
Nová Ves na ZPF
2.1. Základní údaje
Všechny plochy, u nichž dochází k záboru ZPF v k.ú. Hradec – Nová Ves, jsou
rozpracovány v tabulkové části.
2.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy
Rozsah území s provedenými investicemi do půdy - na odvodnění je součástí
obsahu výkresu záborů ZPF.
2.3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
Na zemědělské půdě, která se v řešeném území nachází, hospodaří Agroprodukt
Supíkovice a AGRO Nová Ves. Zemědělské areály se v řešeném území nenachází.
2.4. Údaje o uspořádání ZPF, ekologická stabilita území, návrhy pozemkových
úprav
Struktura půdního fondu:
Celková výměra katastrálních území obce Hradec – Nová Ves je 449 ha. Z toho
zemědělská půda činí 302 ha v následující skladbě:
orná půda
243 ha
zahrady
16 ha
trvalé travní porosty
43 ha
Podíl zemědělské půdy na celkové struktuře k.ú. je cca 67%.
Ekologická stabilita území
Vzhledem k intenzivnímu osídlení území byl ráz krajiny změněn. Lesy činí cca 20%
rozlohy území obce. Koeficient ekologické stability činí 0,62, což značí nestabilní území.
Zemědělství dominují scelené plochy. Tímto způsobem byl narušen vodní režim. Tímto a
rovněž díky svažitému terénu byly vytvořeny podmínky pro erozi jak vodní, tak vzdušnou.
Protierozní překážky jsou v území nevýrazné.
Doprovodná vegetace komunikací je tvořena travinobylinnými pásy. Místy se
vyskytují výsadby ovocných stromů. Zahrady a sady navazují na zástavbu obce.
Pozemkové úpravy v řešeném území nebyly v Hradci – Nové Vsi provedeny.
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2.5. Hranice katastrálního území
Hranice je prezentována v grafické části dokumentace.
2.6. Zdůvodnění záborů ZPF
Návrh rozvojových ploch vychází z navrhované celkové koncepce rozvoje obce.
Návrh ploch vychází ze zadání a plochy jsou navrhovány tak, aby urbanistické řešení
vytvářelo předpoklady pro optimální fungování sídla. Aby docházelo k co nejmenší expanzi
zástavby do krajiny, co nejmenšímu záboru půdy, jsou rozvojové plochy navrhovány
jako dostavba proluk a dále tak, aby byly přimknuty k zastavěnému území. Tím nedochází
k roztříštěnosti krajiny, k zhoršení obhospodařovatelnosti půdy. Výjimku tvoří zábory půdy
pro komunikace, které samozřejmě musí procházet krajinou.
Plochy smíšené obytné.
Pro možnost rozvoje obce Hradec – Nová Ves jsou v souladu se zadáním a
s ohledem na demografický rozbor – viz textová část navržena rozvojová území určená pro
možnou novou výstavbu formou rodinných domů (plochy smíšené obytné) v lokalitách
především uvnitř zastavěného území jako využití proluk, ale také v těsné návaznosti na ně.
Část Hradec.
Z1 – Plocha je situována mezi zástavbou blíže obci Písečná a je dopravně
napojitelná na místní komunikaci do Písečné a na místní komunikaci navrhovanou v ploše
Z26. V souladu se zadáním převzato z řešení stávajícího územního plánu.
Z2 – Plocha je navržena jako pokračování zástavby v širší proluce mezi existujícími
objekty. Dopravní obsluha bude zprostředkována místní komunikací v ploše Z27.
V souladu se zadáním převzato z řešení stávajícího územního plánu.
Z1A – Menší plocha při místní komunikaci jako pokračování zástavby. Návrhem se
nemění obhospodařovatelnost pozemků. Převedení územní rezervy minulého územního
plánu do návrhu.
Z3 – Malá plocha mezi stávající zástavbou pro max. 2 stavební místa. V souladu se
zadáním převzato z řešení stávajícího územního plánu.
Z4 – Plocha podél místní komunikace. Obestavuje komunikaci, neztěžuje
obhospodařovatelnost zemědělských pozemků. V souladu se zadáním převzato z řešení
stávajícího územního plánu.
Z5 – Plocha uvnitř bloku stávající zástavby v zastavěném území. Z převážné části je
převzata ze stávajícího územního plánu.
Z6 – Plocha navazující na zastavěné území. Návrhem se nemění
obhospodařovatelnost pozemků. V souladu se zadáním převzato z řešení stávajícího
územního plánu.
Z7 – Plocha zčásti v zastavěném území a zčásti na ně navazující. Návrhem se
nemění obhospodařovatelnost pozemků. V souladu se zadáním převzato z řešení
stávajícího územního plánu.
Z8 – Plocha pro jeden RD uzavírající na protější straně zastavěné území. Návrhem
se nemění obhospodařovatelnost pozemků. V souladu se zadáním. Převzato z řešení
stávajícího územního plánu.
Z9 – Plocha vyplňuje mezeru v zástavbě pro jeden RD. Ve zvětšeném rozsahu
převzato z řešení stávajícího územního plánu.
Z10 – Plocha pro výstavbu 1 RD převážně v zastavěném území. V upraveném
rozsahu převzato z řešení stávajícího územního plánu.
Z11, Z12 – Tyto zastavitelné plochy navazují na zčásti realizovanou plochu ze
stávajícího územního plánu a vymezují ji na původní rozsah z ÚPO. Jedná se o ucelenou
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jedinou rozsáhlejší plochu pro možnost rozvoje obce. Návrhem se nemění
obhospodařovatelnost pozemků.
Část Nová Ves.
Z13 – Plocha na konci zastavěného území pro 1 RD. Ve stávajícím územním plánu
navržena pro občanské vybavení.
Z14 – Malá plocha uvnitř zastavěného území na bývalém stavebním pozemku.
Z16 – Plocha pozemku navazujícího na zastavěné území. Návrhem se nemění
obhospodařovatelnost pozemků. V souladu se zadáním.
Z17 – Plocha pro 1 RD pozemku navazujícího na zastavěné území.
Z18, Z19 – Zastavitelné plochy vyplňují volné části v zastavěném území a rovněž
logicky doplňují stávající zástavbu. V upraveném a zmenšeném rozsahu převzato z řešení
stávajícího územního plánu.
Plochy občanského vybavení.
Z20 – Plocha je navržena mimo pozemky ZPF pro komerční účely. Je navržena pro
možnost posílení vybavenosti v obci.
Z22, Z23 – Plochy představují návrh nových nebo rozšíření stávajících ploch pro
sport a tělovýchovu pro vyžití obyvatel obce. V případě Hradce jde o funkční plochu, která
dosud v této části neexistuje. Plochy navazují na stávající zastavěné plochy a návrhem se
nemění obhospodařovatelnost pozemků.
Plochy rekreace
Z24 – Plocha je navržena pro možnost vybudování specifického druhu rekreace –
golfového hřiště. Plocha Z24 bez nároku na návrh záboru půdního fondu. Plocha je
navržena mezi zastavěným územím a lesem a je uvažována pro sportovní vyžití v zeleni.
Návrh plochy umožní posílení významu obce v oblasti sportovně rekreační v souladu
s úkoly vyplývajícími ze zařazení ve specifické oblasti.
Plochy veřejných prostranství
Z26 – Z34 – Plochy určené pro veřejná prostranství převážně spojená s návrhem
ploch pro místní komunikace. Plocha Z32 je určena pro zřízení parkoviště u vodojemu pro
návštěvníky rozhledny. Plocha Z34 je určena primárně pro realizaci autobusového
obratiště. Tyto plochy jsou umístěny s ohledem na obslužnost a potřebnost v území. Jedná
se o nevelké plochy. Návrhem se nemění obhospodařovatelnost pozemků.
Plochy dopravní infrastruktury.
Z35 – Plocha je určena k realizaci přeložky silnice III.třídy. Smyslem krátké přeložky
je odstranění 2 dopravních závad a těmi je přejezd železniční trati.
Koridor přeložky silnice I/44. Plocha koridoru byla převzata ze ZÚR OK a územní
studie. Zde je také proveden odhad záboru ZPF. Zábory pro komunikaci v ÚP jsou
předpokládány v š. 20m s osou v zakreslené schematické ose ve výkresové části. V reálu
se pak vlastní poloha komunikace může pohybovat kdekoli v rámci vymezeného koridoru,
takže zábory co do výměry zůstanou zachovány, zábory konkrétních pozemků se budou
lišit.
2.7. Hranice zastavěného území, zemědělské účelové komunikace
Hranice zastavěného území je zakreslená v grafické části dokumentace, a to k datu
1. 1. 2014. Hranice pozemkové držby vycházejí z mapového podkladu katastrální mapy.
Trasy zemědělských účelových komunikací jsou zakresleny. ÚP podporuje průchodnost
krajiny, zachovává stávající a umožňuje nové polní cesty.
3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu na PUPFL
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V obci se nacházejí lesní porosty takřka pouze na svazích na levém břehu a pak
v několika dalších menších plochách a tvoří cca 20 % plochy obce. Jedná se o lesy
hospodářské.
Lesy na území obce jsou zařazeny dle Oblastních plánů rozvoje lesa (lesní zákon
č.289/1995 Sb. §23 a Vyhláška Mze č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje
lesů a o vymezení hospodářských souborů – zpracovatelem je ÚHÚL Brandýs nad Labem)
do přírodní lesní oblasti PLO 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku. V rámci přírodní lesní
oblasti jako celku se jedná o oblast s vysokým zastoupením smrku, z biotických škůdců je
nejdůležitější podkorní hmyz, významné škody jsou také způsobeny dřevokaznými
houbami. Převládají zde dobré růstové podmínky s dostatkem vláhy.
Ve správním území obce Hradec – Nová Ves je plocha PUPFL dotčena návrhem
přeložky komunikace I/44 a dále jen okrajově pro návrh malé zastavitelné plochy Z21
určené pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu – výstavba rozhledny na kopci Na
Vyhlídce.
Z21- Plocha pro rozhlednu. Jedná se o minimální zábor. Návrh plochy umožní
posílení významu obce v oblasti sportovně rekreační v souladu s úkoly vyplývajícími ze
zařazení ve specifické oblasti ZÚR OK i PÚR ČR.
Koridor přeložky silnice I/44. Plocha pro přeložku komunikace I/44. Plocha
koridoru byla převzata ze ZÚR OK a územní studie. Zde je také proveden odhad záboru
PUPFL. Zábory pro komunikaci v ÚP jsou předpokládány v š. 20m s osou v zakreslené
schematické ose ve výkresové části. V reálu se pak vlastní poloha komunikace může
pohybovat kdekoli v rámci vymezeného koridoru, takže zábory co do výměry zůstanou
zachovány, zábory konkrétních pozemků se budou lišit.
Tři lokality: Z7, Z11, Z12, zasahují do 50m pásu od lesa. V textové části je stanoven
požadavek na umístění stavebních objektů ve vzdálenosti min.25m od lesa a požadavek
na zachování průchodnosti kolem lesa pro možnost zajištění obsluhy lesních pozemků.

11.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Zpracuje pořizovatel.

12.

Vyhodnocení připomínek

Zpracuje pořizovatel.

13.

Upřesnění některých pojmů, přehled použitých zkratek

Upřesnění některých pojmů
Drobné stavby a zařízení: dotvářejí veřejná prostranství nebo krajinu a svým
rozměrem nenarušují charakter svého okolí. Svým měřítkem jsou slučitelné s příslušným
charakterem veřejných prostranství (např. kiosky, přístřešky, dětská hřiště apod.),
s měřítkem krajiny.
Nerušivá výroba, skladování, služby apod.: Svým provozováním, výrobním a
technickým zařízením nenarušuje negativními účinky a vlivy (hluk, emise, zápach, vibrace)
provoz a užívání staveb i zařízení ve svém okolí a nezhoršuje nad obvyklou míru
hygienické limity životního prostředí souvisejícího území. Nezhoršuje výrazně (nad
obvyklou míru v rámci dané plochy) dopravní zátěž v okolí.
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Místní význam – význam odpovídající významu daného místa, lokality, uplatňující se
v daném místě. Též lokální význam.
Související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu území:
jedná se o doplňkovou funkci, dopravní, technické a hospodářské zázemí (související
komunikace, parkování, inženýrské sítě, odpočinkové plochy apod.), které je potřebné pro
provoz hlavní funkční plochy.
Činnosti a stavby související: jedná se o doplňkové stavby, které umožňují
provozování a zkvalitňování činnosti hlavní. Jsou odvislé od charakteru funkce hlavní,
bezprostředně s ní souvisí.
Koeficient zastavění pozemku – definován jako podíl zastavěné plochy pozemními
objety k celkové ploše pozemku.
Přehled použitých zkratek
CR

Cestovní ruch

CZT
ČBÚ

Centralizované zásobování teplem
Český báňský úřad

ČD
ČOV

České dráhy
Čistírna odpadních vod

ČS
D

Čerpací stanice
Silniční doprava

DO
DP

Dotčený orgán státní správy
Dobývací prostory

EIA
EVL

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
Evropsky významná lokalita

GIS
CHKO

Geografický informační systém
Chráněná krajinná oblast

IAD
KN

Individuální automobilová doprava
Katastr nemovitostí

KES
LHP
MMR
MZe

Koeficient ekologické stability
Lesní hospodářský plán
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zemědělství

MZCHÚ
NATURA 2000

Maloplošné zvláště chráněné území
Program ochrany přírody v evropském kontextu

NR
NRBC
NRBK
NS

Nadregionální územní systém ekologické stability
Nadregionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
Nerostné suroviny

OP
ORP

Ochranné pásmo
Obec s rozšířenou působností

PD
PHO

Projektová dokumentace
Pásmo hygienické ochrany

PR
PRÚOK

Památková rezervace
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

PRVKOK
PUPFL

Program rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
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PÚR ČR

Politika územního rozvoje České republiky

RBC
RBK

Regionální biocentrum
Regionální biokoridor

RKC
RR

Rekreační krajinný celek
Radioreléové trasy

RS
SmP

Regulační stanice
Severomoravské plynárny

STL
SWOT
TI
ÚPD

Vedení středotlakého plynovodu
Analýza silných a slabých stránek, příležitostí, hrozeb
Technická infrastruktura
Územně plánovací dokumentace

ÚP
ÚPO

Územní plán
Územní plán obce

URÚ
ÚS

Udržitelný rozvoj území
Územní studie

ÚSES
ÚV

Územní systém ekologické stability
Úpravna vody

VE
VN

Větrné elektrárny
Vedení vysokého napětí (energetika)

VPS
VPO

Veřejně prospěšná stavba
Veřejně prospěšné opatření

VTL
VVN

Vedení vysokotlakého plynovodu
Vedení velmi vysokého napětí

VVTL
ZCHÚ

Velmi vysoké vedení vysokotlakého plynovodu
Zvláště chráněná území

ZPF
ZSJ
ZÚJ
ZÚR

Zemědělský půdní fond
Základní sídelní jednotka
Základní územní jednotka
Zásady územního rozvoje

ŽP
ŽPZ

Životní prostředí
Životní prostředí a zemědělství
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0,5634
0,4044
0,6722

0,2454

1,6285
0,9803

0,4814
0,5580

0,1608
0,3842
0,1039
0,4288
1,0915
0,1341
0,0770
0,2035
0,2862
0,2687
0,6381
0,1437
0,0194
0,8121

0,7472
0,2377
0,3145

0,6915

0,0214
0,0792
0,1755
0,0295
0,2879
0,5553
1,2995

0,0435

Z1
Z1A
Z2

Z3

Z4
Z5

Z6
Z7

Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22

Z23
Z26
Z27

Z28

Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34
Z35

P1

CELKEM

celková
výměra
(ha)

označení
plochy

0,0275

0,0641
0,0130

0,0207

0,0011
0,0971

0,0143
0,1437

0,0659
0,0246

0,1039

0,0030

0,0228

z toho
nezem.
pozemky
(ha)

14,1472

0,0160

0,0214
0,0792
0,1755
0,0295
0,2879
0,4912
1,2865

0,6708

0,7472
0,2366
0,2174

0,8121

0,4288
1,0915
0,0682
0,0524
0,2035
0,2862
0,2687
0,6238

0,1608
0,3842

0,4814
0,5550

1,6285
0,9575

0,2454

zábor
ZPF
celkem
0,5634
0,4044
0,6722

11,7774

0,0792
0,1755
0,0295
0,1818
0,4912
1,2145

0,6228

0,7472
0,2280
0,1376

0,2035
0,2862
0,1897
0,2806

0,4288
1,0915

0,1608

0,4814
0,4524

1,6285
0,8577

0,2454

0,4870
0,4044
0,6722

orná půda

0,5006

0,0160

0,0214

0,0352

0,0798

0,0641

0,0682
0,0524

0,0609

0,1026

z toho
zahrady

1,8692

0,0720

0,1061

0,0128

0,0086

0,8121

0,0149
0,3432

0,3233

0,0998

0,0764

TTP

3,8943

0,0160

0,1755

0,1817

0,0798

0,8121

0,2687
0,6238

0,0524

0,4288

10,2529

0,0295
0,2879
0,4912
1,2865

0,0214
0,0792

0,4891

0,7472
0,2366
0,1376

0,2035
0,2862

1,0915
0,0682

74710
75111
75111
74710
74710
73746
75111
75111
74700
74710
74742
75111

75111
75800
75111
74700
74710

74710
74710
74700
75111
74712
74710
72914
74712

zemědělský půdní fond
mimo
zastavěné zastavěné
území
území
kód
0,5634
74700
0,4044
74700
0,6722
74700
74710
0,2454
74700
74710
1,6285
74700
0,9575
74700
75111
0,4814
75111
0,0526
0,5024
74710
75800
0,1608
75111
0,3842
75111
I.

0,7371

0,5776

8,5033

0,3472
0,657

0,0792
0,1755

0,046

0,2366
0,2174

0,2862
0,2687

0,4288
1,0915
0,0682

4,595

0,016

0,2879
0,4912

0,6248
0,0214

0,7472

0,2345

0,6238

0,0524
0,2035

BPEJ
výměra záboru dle třídy ochrany (ha)
II.
III.
IV.
0,5634
0,4044
0,1883
0,4839
0,1124
0,133
1,6285
0,6916
0,2659
0,4814
0,3955
0,1595
0,1608
0,3842

Přehled rozvojových ploch - návrh záboru ZPF - územní plán HRADEC - NOVÁ VES

0,3118

0,2823

0,0295

V.

0,0194

0,0194

zábor
celkem

PUPFL

177, 179/3

28/10,/11,/38,/39
426/3,/4, 432/1,/3
500/1, 508-512, 513/2, 515-517,
520-522, 525, 526, 529
283, 286, 287, 290, 291/3,/4, 294,
295, 338/5, 340/3
176
559/2
533/12,/26
117
28/2,/3, 37/2
437/1,/6
362, 368/1, 381/8,/9, 382,383, 477,
481, 616/2, 620/1,/2, 670/1,671

417
73/1, 75/1

533/1
533/12,/32,/34,/35, 540
151
40/1,/2
357/3
389/4
385/3,/8,/9,/10,/12,/13
265/1, 272, 275, 277/1

291/2
213, 214

283, 291/1,/3, 343/1,/2
44, 46, 47/1,/2, 82/1,/2

169, 170
101/1,/2,/4,/5, 112/1,/2/,/4,/5,/6

528

426/1,/2
417
513/1,518/1,3,523/1

pozemky ZPF
parcelní čísla

Hradec u Jeseníka

Hradec u Jeseníka
Hradec u Jeseníka
Hradec u Jeseníka
Nová Ves u Jeseníka
Nová Ves u Jeseníka
Nová Ves u Jeseníka
Hradec u Jeseníka

Hradec u Jeseníka

Nová Ves u Jeseníka
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