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ÚSES, životní prostředí   : Ing. Jan David  

Digitální zpracování    : Robert Černý 
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B 4  Technická infrastruktura, vodní hospodářství 1: 5 000    
B 5  Technická infrastruktura, energetika a spoje 1: 5 000    
B 6  Veřejně prospěšné stavby a opatření 1: 5 000     

II. Odůvodn ění územního plánu 
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1.  Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu podle  ná-
ležitostí uvedených v § 53, odst. 4 a 5 stavebního zákona 

1.1  Výsledek p řezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4  

a)  Soulad územního plánu s politikou územního rozv oje  

Politika územního rozvoje ČR (dále PÚR) schválená usnesením vlády č. 561 ze dne 17. 
5. 2006 a aktualizována na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013. PÚR vytyčuje 
obecné priority a pravidla pro územní plánování, podle kterých je ÚP navržen.  

PÚR zařazuje řešené území do specifické oblasti SOB 3 vymezené v působnosti ORP 
Jeseník, Bruntál, Králíky, Rýmařov, Šumperk. V oblasti se projevují problémy z hlediska udrži-
telného rozvoje území, tj. území charakteristické významnými přírodními hodnotami, ale se sla-
bým sociálním a ekonomickým rozvojem. Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v 
území ve specifické oblasti přednostně sledovat: 
-  rozvoj rekreace a lázeňství,  
-  rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu,  
-  zlepšení dopravní dostupnosti území.  

Územní plán všechny tyto požadavky respektuje a je v souladu s PÚR ČR. 

b) Soulad ÚP se Zásadami územního rozvoje a ÚPD vyd anou krajem  

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR), ve znění aktualizace č. 1, vydané 
opatřením obecné povahy byly schváleny Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 
pod č.j. KÚOK/28400/2011.  

Ze ZÚR OK vyplývají zejména: 

-  Vymezuje (na výkrese B2) specifickou oblast Jeseníky jako území, které se vyznačuje 
vysokým potenciálem rekreačního využití, a kulturní krajinu oblasti KH 5 Jesenická kotlina 
(okres Jeseník), která je vymezena na území sídel Jeseník, Česká Ves, Široký Brod, Mikulovi-
ce, Bělá pod Pradědem, Adolfovice, Lipová – Lázně, Horní Lipová (KH 5), do obou obec Supí-
kovice svým územím nezasahuje. 

- V oblasti ploch a koridorů dopravní infrastruktury nadmístního významu  (komunikační 
síť) a ploch a koridorů technické infrastruktury nadmístního významu (zásobování elektrickou 
energií, zásobování plynem, zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod) ZÚR 
žádné prvky nenavrhuje. 

- ZÚR OK vymezuje tyto územní systémy ekologické stability: 

Regionální biocentra: 
číslo název charakter (cílové ekosystémy) poznámka 

RBC 483 Kamenný vrch mezofilní bučinné, příp. mezofilní 
hájové, mokřadní, rašelinné 

na území obce Velké Kunětice,  
na hranici  obce Supíkovice 

Regionální biokoridory: 
číslo charakter (cílové ekosystémy) poznámka 

RBK 827 mezofilní bu činné část prochází územím  obce Supíkovice 

Pro obec Supíkovice ZÚR OK neobsahuje vymezení veřejně prospěšných staveb, pro 
které lze práva k pozemkům vyvlastnit . 

ZÚR OK vymezují v souladu s § 170 zákona č.183/2006 Sb. tato veřejně prospěšná 
opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro jejich uskutečnění odejmout 
nebo omezit:   

Založení prvků územního systému ekologické stability (ÚSES): 
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označení veřejně prospěšné opatření dotč. obce, k.ú. poznámka 

viz  
výkresy 
B8 (D1) 

Regionální biocentra tak jak jsou vymezena ve vý-
kresu B8 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací nadmístního významu 1:100 000 a v odst.71  

v rozsahu zob-
razeném dle vý-
kresu B8 

D1 Koordinační vý-
kres 1:50 000 obsa-
huje dotčené prvky  

viz  
výkresy 
B8 (D1) 

Regionální biokoridory tak jak jsou vymezeny ve 
výkresu B.8.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatře-
ní a asanací nadmístního významu 1:100 000 a v odst.71 

v rozsahu zob-
razeném dle vý-
kresu B8 

D1 Koordinační vý-
kres 1:50 000 obsa-
huje dotčené prvky  

D1, Koordinační výkres ZÚR OK, výřez pro Supíkovice: 

 

Další ÚPD,  koncepční rozvojové materiály Olomouckého kraje: 

-  Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje; 
-  Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné 
vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004; 
-  Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením Olo-
mouckého kraje v r. 2004 a Program ke zlepšení kvality ovzduší Ol. kraje; 
-  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (Voding Hranice s.r.o., 8/2004); 
-  Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno); 
-  Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 
-  Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological 
Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004); 
-  Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; 
-  Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. Ja-
roslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004); 
-  Hluková mapa Olomouckého kraje. 
-  Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO11 na území OK; 
-  Územní studie - Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje;  
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-   Územní studie rekreačního celku Jeseníky ; 
-  Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje; 

Územní plán je v souladu s vyjmenovanou územně plánovací dokumentací vydanou kra-
jem, jednotlivé požadavky, pokud se dotýkají řešeného území, jsou zapracovány v návrhu ře-
šení a odůvodněny. 

c)  Soulad ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, 

Cíle a úkoly územního plánování jsou respektovány v navržené koncepci územního plá-
nu a jsou rozpracovány v jednotlivých jeho složkách. 

d)  Soulad ÚP s požadavky  stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

Územního plán je zpracován podle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

e)  Soulad ÚP s požadavky zvláštních právních p ředpis ů a se stanovisky dotče-
ných orgánů podle zvláštních právních předpisů,  pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů.  

Požadavky zvláštních právních předpisů (např. zákony č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon), 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o 
ochraně ovzduší), 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
13/1997 Sb., o pozemních  komunikacích, 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohat-
ství (horní zákon), 164/2001 Sb., lázeňský zákon, 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, všechny ve znění pozdějších předpisů) jsou v řešení 
ÚP respektovány a případné připomínky obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů jsou v něm zapracovány včetně výsledků řešení rozporů.   

1.2  Vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území  

Je zpracováno v samostatné kapitole  6 odůvodnění. 

1.3  Stanovisko krajského ú řadu k vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí se sd ělením, 
jak bylo zohledn ěno 

KÚ OK, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany přírody, příslušný 
podle ustanovení § 75 a podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-
dy a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydal v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona 
stanovisko: Koncepce (návrh zadání ÚP) nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými kon-
cepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti. 

Z posouzení obsahu návrhu zadání, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí a vyjádření věcně příslušných oddělení Odboru životního 
prostředí a zemědělství KÚ OK provedl jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona, po-
souzení vlivů ÚPD na životní prostředí podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, s následujícím závěrem: „ÚP Supíkovice“ není nezbytné a účelné komplexně posu-
zovat z hlediska vlivů na životní prostředí.  

1.4 Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby vyme-
zení zastavitelných ploch  

Je zpracováno v samostatné kapitole 4 odůvodnění spolu s komplexním zdůvodněním 
přijatého řešení.  
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2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a šir-
ších vztah ů v území 

2.1 Širší vztahy, postavení obce ve struktu ře osídlení  

Obec Supíkovice (kód dle ČÚZK 541117) je samostatnou obcí, má 1 katastrální území 
Supíkovice (kód dle ČÚZK 759571).   

Správní obvody obce:  
- Olomoucký kraj se správním střediskem Olomoucí; 
- okres Jeseník;  
- obec s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem je Jeseník;  
- obecní samospráva, sídlem obecní úřad v Supíkovicích.  

 Obec Supíkovice leží  v SV části (bývalého) okresu Jeseník, SSV směrem od města Je-
seníku.  Katastrální území  má rozlohu 928,6514 ha (ČÚZK 2012).   

S obcí sousedí na severu Velké Kunětice, na západě s obcí Stará Červená Voda, na ji-
hu s obcemi Česká Ves a Písečná a na východě s obcí Hradec-Nová Ves. Od okresního města 
Jeseník je vzdálena cca 10 km a od krajského města Olomouc cca 100 km. Nejbližší větší měs-
to je ale Nysa (cca 25 km) v  Polské republice.  
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Příloha: Zákres obce ve správní mapě České republiky (podklad ČÚZK) 

 Území obce je svažité k severovýchodu, zastavěná část je spíš v SV nižší části, dnes 
tvoří téměř celistvou zástavbu a bez přerušení navazuje na intravilán sousedních Velkých Ku-
nětic. Ve východní a severní části obce (370 až 450 mnm) převládají pole, ale jsou zde i výraz-
né plochy těžby či po těžbě štěrkopísků a mramoru, skládka TS jeseník (spíše na území Hrad-
ce – Nové Vsi). Ohraničení tvoří na východě návrší Na vyhlídce (Diklovka 503 mnm), na jihu 
Malý a Velký Špičák (516 mnm). Západní cca dvě pětiny obce jsou hornatější (Křemenáč 735 
mnm, Nízká Hora 556 mnm) a jsou souvisle zalesněny. 

Obec od svého vzniku koncem 13. století byla obcí sídelní a hospodářskou. Hlavním 
oborem bylo od počátku zemědělství, lesnictví. V 19. století se v obci začala rozvíjet těžba ka-
mene, zpočátku k výrobě vápna, ale později k ohromnému rozvoji kamenictví, který vyvrcholil 
ve 20. letech 20. století. V obci byla postavena i kamenická škola s celostátním významem 
(1885-1945). Po 2. světové válce postupně kamenictví zanikalo. V současnosti dominuje opět 
zemědělství a v 90. letech 20. století rozvinutá lehká výroba (stavební kontejnery, v současnosti 
dominantní zaměstnavatel). Rekreační využití je zastoupeno v menší míře.  

2.4 Soulad ÚP s územními plány okolních obcí  

Kromě zmíněných prvků nadřazené ÚPD vyplývají pro ÚP byla provedena v rámci ÚP:  
-  koordinace prvků lokálního ÚSES na hranicích s katastry sousedních obcí Česká Ves, 
Písečná, Stará Červená Voda, Velké Kunětice a Hradec Nová Ves, upřesněním ÚAP;  
-  koordinace rozvoje a úprav silnic a účelových cest  na hranicích obce a návaznosti na  
území s ÚP okolních obcí Písečné a Hradce – Nová Ves.  

Zapracování je v některých složitějších případech konzultováno s některými zpracovateli 
nebo zástupci obcí. Další požadavky na koordinaci vyplynou z projednání konceptu ÚP.  

Širší vztahy jsou popsány v příslušných kapitolách odůvodnění a zakresleny ve výkrese 
D1 Širší vztahy 1:50 000. 

 
 

3.  Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání , pop ř. souladu 
v případě postupu podle § 51 odst. 2, 3,  § 54 odst. 3 či  § 55 odst. 3 stavebního zákona  

3.1  Vyhodnocení spln ění požadavk ů Zadání,  

Kapitola obsahuje vyhodnocení splnění zadání s výčtem a odůvodněním případných od-
chylek oproti požadavkům Zadání (viz označení kapitol).  

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vy-
dané krajem, případně dalších širších územních vztahů; 

Ad 1):  Požadavky PÚR ČR a její aktualizace a ÚPD vydané krajem  jsou respektovány. 

Ad 2): Požadavky ZÚR OK jsou respektovány  

Ad 4) až 6): Splněno 

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů ÚAP); 

Ad 1) až 6): Splněno s tím, že řešení vytváří podmínky pro splnění závěrů RURÚ, závady a 
problémy v území zůstávají, není v moci řešení ÚP je vyřešit. 

c) Požadavky na rozvoj území obce; 

Ad 1) až 10): Splněno 

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a kon-
cepci uspořádání krajiny); 

Ad 1) až 11): Splněno 
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e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

1) Dopravní infrastruktura 
Ad 11) až 19) včetně požadavku ŘSD: Splněno 

2) Technická infrastruktura, vodní hospodářství 
Ad 21) až 26): Splněno 

3) Technická infrastruktura, energetika, spoje 
Ad 31) až 37)včetně požadavku ČR - SEI:Splněno 

4) Občanská vybavenost, veřejná prostranství, nakládání s odpady 
Ad 41) až 47): Splněno 

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území; 
Ad 1) až 9): Splněno 

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace; 
Splněno 

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. na ochranu veřejné-
ho zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby území, ochrany před povodněmi aj. jevy); 
Ad 1) až 10): Splněno 
Za státní správu geologie: Respektováno 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území; 
 Splněno 

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo ose; 
Ad 1) až 3): Splněno 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn je-
jich využití územní studií; 
 Splněno 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem; 
 Splněno 

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud do-
tčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek nebo nevyloučil významný 
vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast; 
 Splněno 

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant; 
 Splněno 

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 

Příloha č.1, záměry a požadavky k zapracování do ÚP, problémy a střety v území 
11) Strapek Jan, Supíkovice 228 vyhověno, návrh Z08/BV 
12) Doležel Kamil a Jana, Supíkovice 130,  vyhověno, stav BV 
13) Ševčík Petr, Supíkovice 2,  vyhověno 
14) Příhodová Radmila, Jeseník, Mašínova 493,  vyhověno, návrh Z04/BV 
15) Zapletal Boris, Supíkovice 194  vyhověno, stav, návrh Z11/SV 
16) Vacenovský Jiří, Supíkovice 151 vyhověno, stav BV 
17) Rosendorfová Marika, DiS, Supíkovice 41 vyhověno, stav BV 
18) Kowařovsky Kamil, Supíkovice 125 vyhověno, stav SV 
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19) Beňo Ferdinand, Supíkovice 111 vyhověno, stav SV 
20) Kowařovsky Karel (Bártíková Romana), Supíkovice 

106 
vyhověno, stav ZS, regulativy 

21) Malaník Marek, Supíkovice 225 vyhověno, stav BV 
22) Kaderják Josef, Mládežnická 1553/11, Hlučín vyhověno, návrh Z02/BV 
23) Hečko Pavel, Radka, Supíkovice 324 vyhověno, stav BV 
24) Koudelkovi, Supíkovice 185 vyhověno, stav BV 
25) Ďurišovi Ondřej, Hana, Supíkovice 112 nevyhovuje se, koliduje s veřejnými zájmy  
26) Chlápková G., Na Stráni 340/23a, Jeseník vyhověno, návrh Z06/BV  
28) Šimková Z., Šimek Sv., Supíkovice 19 vyhověno, návrh BV 
29) Dvořák Petr, Polská 511, Česká Ves vyhověno, návrh BV 
30) Prudil Vl., Supíkovice 120 vyhověno, stav BV, regulativy 
 
24) Agroprodukt Supíkovice, pozemky č. 1066/2 a 1066/8 vyhověno 
25) Agroprodukt Supíkovice, pozemky 216/1, 216/2, 1485 vyhověno 
26) TOUAX, s.r.o, Křižíkova 148/34. Praha,  vyhověno 
 
31) Obec Supíkovice, pozemek č. 165 vyhověno, návrh Z01/BV  
32) Obec Supíkovice, pozemky č. 168 a 1123, 2052  vyhověno, návrh P016/SK  
33) Obec Supíkovice, pozemky 428/2, 430, 435 vyhověno, stav PV 
34) Obec Supíkovice, pozemky 728/1, 728/4 vyhověno, návrh K09 
35) Obec Supíkovice, pozemek č. 1489 vyhověno, stav PV 
36) Obec Supíkovice a Jankes Vladislav, Supíkovice 64 vyhověno, návrh Z21/PV  
37) Obec Supíkovice a obec Hradec – Nová ves vyhověno 
38a) Obec Supíkovice, 1. část pozemku č. 553/1,  

2. lokalita-vodojem - kolem lomu Havaj 
3. lokalita Diklovka 

vyhověno, návrh L01 
vyhověno, návrh K03,4/NSp 
vyhověno, návrh K05,6/NSp 

38b) Obec Supíkovice 130, Vajont, pozemky kolem nádrže vyhověno 
38c) Obec Supíkovice 130, cyklotrasa na Hradec  vyhověno 
38d) Obec Supíkovice 130, cyklotrasy vyhověno 
 
41) ÚP obce Supíkovice 2001 vyhověno 
42)  ÚP obce Supíkovice 2001 vyhověno 
43) ÚP obce Supíkovice 2001 vyhověno 
44) ÚP obce Supíkovice 2001 vyhověno 
45) ÚP obce Supíkovice 2001 vyhověno 
46) ÚP obce Supíkovice 2001 vyhověno 
47) ÚP obce Supíkovice 2001 vyhověno 
48) ÚP obce Supíkovice 2001 vyhověno 
49) ÚP obce Supíkovice 2001 vyhověno 
 
51) Aktualizace ZÚR Olomouckého kraje vyhověno 
52a) Aktualizace ZÚR Olomouckého kraje vyhověno 
 Aktualizace ZÚR Olomouckého kraje k odst. 75  
53) Supíkovice - Malý Špičák  (B 3044600) vyhověno 
54) Velké Kunětice (B 3221100) vyhověno 
55) Supíkovice (B 304650) vyhověno 
56) Supíkovice (B 3046501) vyhověno 
57) Luční potok - Liščí vrch (N 5051900) vyhověno 
 
51) Průtah silnice I II/455  vyhověno 
52) Omezení rozvoje sídel v důsledku ochrany ZPF vyhověno 
53) Chráněná ložisková území a dobývací prostory vyhověno 
54) OP vodního zdroje Supíkovice vyhověno 
55) Ohrožení zastavěné části obce přívalovými vodami vyhověno 
56) Nedořešení pěších a cyklistických komunikací  vyhověno 
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3.2. Vyhodnocení spln ění připomínek obce k Zadání ze dne 20. 9. 2012  

Vlasta Koudelková, Vladimír Koudelka, Supíkovice č. 185; Parc.č. 1297/2 a 1297/9 –zahrada – 
individuální výstavba: Záměr je možno realizovat v rámci stavu. 

Hana Ďurišova, Ondřej Ďuriš, Supíkovice 212; část parc.č. 553/1 – ostatní plocha –jiná plocha-
individuální výstavba: Není  zahrnuto,  záměr koliduje s veřejnými zájmy a není souhlas obce. 

Chlápková Gabriela, Na Strání 340/23a, Jeseník; parc.č. 857/8 – zahrada – individuální výstav-
ba: Zařazeno 

Obec Supíkovice, čp. 130, Supíkovice: Zařazeno 
- protipovodňové opatřeni – část parcely -553/1: Zařazeno 
- protipovodňové opatření -  parcely –  vodojem -kolem Lomu-Havaj: Zařazeno 
- vodní nádrž Vajont - pozemky kolem nádrže – sport, rekreace: Zařazeno 
- cyklotrasy – změnit trasu na Hradec .Nová Ves  – vést ji po parcelách 1402, 417/22, 
417/1, 417/2, 1405/1: Zařazeno 
- cyklotrasy –  přidat -  parc.č. 1363- Špičák - Vápenka: Zařazeno 
- Moravolenská chata - kolem Hájenky,  směr Limry na Velké Kunětice: Zařazeno 

Chlapek Roman, Bc, pozemek č. 857/8, individuální výstavbu k využití jak k trvalému bydlení, 
tak k rekreačním účelům: Záměr je možno realizovat v rámci stavu. 

3.3  Vyhodnocení souladu v p řípadě postupu podle § 51 odst. 2, 3,  § 54 odst. 3 či  § 55 
odst. 3 stavebního zákona  

Postup ad 1) se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě 
v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona, není uplatněn. 

Postup ad 2) s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle 
§ 51 odst. 3 stavebního zákona, není uplatněn. 

Postup ad 3) s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 
odst. 3 stavebního zákona, není uplatněn. 

Postup ad 4) s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím ob-
sahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona, není uplatněn. 

3.4  Vyhodnocení spln ění požadavk ů žádosti o opravu návrhu ÚP  

 ÚP byl v průběhu zpracování  po dohodě s pořizovatelem upraven podle změněné le-
gislativy k roku 2015. 

3.5 Vyhodnocení spln ění požadavk ů žádosti o opravu návrhu ÚP  

a) -  Krajský úřad OK – odbor ŽP a zemědělství - Ochrana ZPF: 1., 2. -  vyhověno  
-  Krajský úřad OK – odbor strategického rozvoje kraje:  1., 2., 3.  -  vyhověno  

b) -  Správa CHKO Litovelské Pomoraví a Krajské Středisko Olomouc: 1., 2., 3.  -  vyhověno  
-  Česká geologická služba, Správa oblastních geologů - vyhověno částečně dle požadavku pořizovatele 
-  Silezika, obč. sdružení, Supíkovice:    - vyhověno  

c) -  Ing. Zuzana Šimková, Svatopluk Šimek, Supíkovice:   1., 2. -  vyhověno  

d)  -  Text – doplnit regulativy BV:  - vyhověno  
-  Plocha Z14:     - vyhověno  
-  Pozemky p. Kowařovského:   - vyhověno  
-  Plocha Z03:     - vyhověno  
-  Plocha Z09, Z12, Z01:   - vyhověno, Z01 ponechána, Z09 změněna, Z12 zrušena   
-  Dle dohody návrh příjezdové komunikace k ploše Z07:  - vyhověno  
-  Aktualizovat mapový podklad ÚP:  - vyhověno   

Opravit dokumentaci textová část (A, C), výkresy (B, D):  
A - počty domů      - vyhověno  

- kap. 8 – předkupní právo   - vyhověno   
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- kap. 10 – studie – plocha Z15    - vyhověno  
- kap. 10 – studie - uvést lhůty   - vyhověno  
- kap. 11 – opravit měřítko výkresu   - vyhověno  
- opravit překlepy v textu    - vyhověno  
- v regulativech – opravit dva zápory  - vyhověno  
- opravit označení ÚSES dle ZÚR   - vyhověno  
- kap. 5.3 – návrh ÚSES    - vyhověno  

B2  -  HV  - limity využití území    - vyhověno  
-  liniový prvek L01    - vyhověno  
-  legendy     - vyhověno  

D2  -  VŠV       - vyhověno  
B6  -  VPS       - vyhověno  
B1  -  VZČ       - vyhověno  

-  Doplnit plochu Z22-D    - vyhověno  

 

4.  Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a 
vyhodnocení pot řeby vymezení zastavitelných ploch; kom-
plexní zd ůvodn ění přijatého řešení  

Zdůvodnění řešení ÚP je provedeno nad textem územního plánu podle jeho jednotlivých 
kapitol (ad ... kapitola). Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potře-
by vymezení zastavitelných ploch podle § 53, odst. 5, písm. d) je provedeno k jednotlivým navr-
ženým plochám a prvkům. 

Zábory ZPF u ploch pro bydlení, smíšené bydlení rekreací a výrobu jsou odůvodněny v 
kapitole ad 3., ploch, tras a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu ploch pro základní 
občanského vybavení, ostatní občanské vybavení a veřejná  prostranství ad 4. textu, ploch 
v krajině ad 5. textu ve vztahu k udržitelnému rozvoji obce, zejména udržení populace, umož-
nění ekonomického růstu a zachování hodnot území . 

V kapitole 7. jsou odůvodněny zábory ZPF jednotlivých lokalit ve vztahu k ochraně půdy 
a technickým aspektům využití půdy, zábory PUPFL nejsou navrhovány.  

Shrnutí a záv ěry zdůvodňující nezbytnost navrhovaných zábor ů:  
- návrh ploch je v minimálním rozsahu zajiš ťující obci pot řebnou nabídku parcel na 
rozvoj bydlení, výroby a ve řejnou infrastrukturu;  
- plochy navazují na zastav ěné území a již vybudovanou dopravní a technickou in -
frastrukturu a zajiš ťují ekonomickou únosnost zám ěru; 
- zábory ploch jsou voleny v maximální mí ře v území s nejnižší bonitou; 
- zábor je vždy navrhován, když jiné vhodné pozemky  o posta čující vým ěře 
k tomuto ú čelu v obci nejsou k dispozici.   

Ad 1. Vymezení zastav ěného území  

Návrh vyplývá z legislativních požadavků. 

Ad 2. Koncepce rozvoje území a ochrany jeho hodnot  

Ad 2.1 Koncepce a cíle rozvoje řešeného území  

Zásady není potřeba komentovat. 

Ad 2.2 Hlavní zásady koncepce řešeného území  

Vychází  z koncepčních dokumentů, zejména PÚR, ZÚR a předpokladů a možností ob-
ce pro územní rozvoj. Současně jsou zohledněny obecné zásady na využívání území, ochranu 
přírody a krajiny, ochranu kulturního dědictví, potřeby zachování trvale udržitelného rozvoje a 
potřeb rozvoje obce.  
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Ad 2.3 Ochrana kulturních, architektonických a urba nistických hodnot  

Ad (1) Viz návrh nových ploch a ploch přestavby. 

Ad (2) Viz podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití.  

Ad (3) Nemovité kulturní památky  
V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je zapsána jedna památka:  

Památka: Vápenka  
Číslo rejstříku ÚSKP:  45868/8-2150 
Umístění:  za č.p. 64 u vápencového lomu,  
Parcelní č.:  1525 a 1526 v k. ú. Supíkovice  
Popis:  Technická památka z r 1856. Jedná se o oválnou kamennou šachtovou pec na 
pálení vápna umístěnou v SZ svahu na okraji vápencového lomu v blízkosti Malého Špičáku. 
Na její stěně je německy psaná pamětní deska s l. p. 1856, patrně rok uvedení do provozu, kte-
rý mohl být ukončen někdy ke konci století.  Vápenka je péčí obce zpřístupněna po MK a udr-
žována. 

V obci se nenacházejí ochranná pásma památek ani památkové zóny. 

Ad (4) Obecní památky 
Kromě zapsaných památek se v obci vyskytuje i mnoho objektů, které mají rovněž úro-

veň a význam památek, přinejmenším spoluvytvářejí atmosféru obce a přispívají k jejímu kolori-
tu, popř. i k její turistické atraktivitě. Nejsou sice chráněny zákonem, ale přinejmenším spoluvy-
tvářejí atmosféru obce, kulturní povědomí obyvatel a nenahraditelně přispívají i k její atraktivitě 
a kvalitě prostředí. Jde vesměs i o stavby s historickou hodnotou pro obec, kde má výsadní po-
stavení kamenictví, které je spojeno s érou největší slávy obce v období od poloviny minulého 
do poloviny tohoto století. Dále jde o zachovalé chalupy, stavení, usedlosti, seníky, chlévy, stá-
je, stodoly, drobné sakrální stavby, pomníky, boží muka, krucifixy).  

(41)  Významné komplexy budov pro obec charakteristické: 
- areál základní školy (parc. č. 207) a bývalé kamenické školy (parc. č. 237), obě budovy 

z konce min. století, znehodnoceny nevhodnými okny, fasádou i krytinou 
- areál kostela s farou, hřbitovem a doplňky. Kostel sv. Hedviky, č.p. 152, pravděpodob-

ně před 1651, výskyt gotických prvků může být buď pseudo, nebo je pozůstatkem starší stavby, 
o níž však není žádný doklad. Hlavní loď nese znaky barokní koncepce, jakékoli detaily jsou 
však pozdější větší přestavbou (zřejmě to bylo při rekonstrukci r. 1880 a totální „opravou“ všech 
omítek zlikvidovány. Prvky inventáře nesou převážně znaky neogotiky a z větší části lze usuzo-
vat na vznik v 1. polovině nebo koncem 19. století. Fara, č.p. 151, stavba vystavěna v pozdně 
barokním slohu pravděpodobně po zřízení církevní lokálie v obci (1822), patří římskokatolické 
církvi. 

(42) Veřejné budovy i menší zděné domy s dochovanými detaily fasád, krytinou a pod., nebo 
cenné svým tvarem, objemem, významem v kontextu obce: 

- restaurace „U parku“, dříve „Národní dům“ (kino), budovy znehodnoceny nevhodnými 
okny, fasádou i krytinou, hosp. budovy, které zůstaly jediné z bývalého zámku, bohužel asi není 
možno zachránit před demolicí. Měla by se provést sanace 

- č.p. 78, dnes správní budova Agroproduktu  
- č.p. 23, obchod A. Antoňů 

(43) Zachovalé usedlosti, tedy domy i s hospodářským příslušenstvím (seníkem, chlévem, 
stájemi, stodolou, atd.) 

- statek (parc. č. 210), pravděpodobně bývalý Dolní dvůr 
- statek č.p. 18 (parc. č. 147) 

(44) Bývalé provozovny kamenické výroby jako památky po věhlasu obce, většinou je třeba 
jim hledat nový obsah a funkci, aby bylo možno uchovat i jejich formu 

- č.p. 152, (parc. č. 210), dnes stolárna, ve zbědovaném stavu 
- č.p. ?, (parc. č. 253), nad horní hospodou (W ?, Becke), v kritickém stavu 

(45) Zachovalé domky jako reprezentanti původní zástavby, jsou to např 
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- č.p. 43, (parc. č. 115), chalupa nad horní hospodou 
- (parc. č. 222), vkusně opravená chalupa v horní části  
- č.p. 40, (parc. č. 119), chalupa pod horní hospodou 
- č.p. 28, (parc. č. 136), chalupa pí Figurové 
- č.p. 4, (parc. č. 156), domek v centru - (parc. č. 81/1), hájenka 
- (parc. č. 176/1), rekreační chalupa v dolní části 

(46)  Pozůstatky lidové architektury malých a doplňkových staveb, i hospodářských staveb, 
charakteristických cihelnými pilíři a dřevěnými výplněmi, často různě zdobené  
- altán v parku 
- kolna u starého kravína  
- přístavek , pravděpodobně pece, u č. p. 44 (parc. č. 113) 
- márnice na hřbitově 
- několik stodol a seníků popsaného typu 

(47) Prvky drobné architektury jako boží muka, kříže, pomníky, kamenné sochy 
 - pomník sv. Huberta s kamennou lavičkou poblíž hájenky 
 - boží muka pod kamennou lavičkou, v dezolátním stavu, měly by se opravit  

- dřevěný kříž s Kristem v zatáčce u Malého Špičáku 
 - kamenný kříž na hřbitově 
 - kamenný překlad z okna zámku ve hřbitovní zdi s l.p. 1546 a pamětní deskou 
 - několik kamenných skulptur roztroušených v parku 

3) Charakteristika tradiční zástavby  

Zájmové území je oblastí tzv. jesenického domu. V počátcích osídlení se dlouho udržela 
převaha domu roubeného, v 2. polovině 19. století začal pronikat dům zděný. Půdorysná dispo-
zice středních a větších údolních domů byla podobná domu opavskému. Původním nejrozšíře-
nějším typem byl tříprostorový dům. Tvořila jej síň s otevřeným ohništěm, odtud se také vytápě-
la pec ve světnici. V síni se černá kuchyně většinou udržela až do druhé poloviny 19. století, 
kdy byly zaváděny sporáky. Ze síně se vstupovalo jednak do světnice, jednak do komory. Od-
tud také býval přístup na půdu i do sklepa. V průběhu 19. století procházel interiér světnice 
značnými úpravami. Hliněnou zem nahradila dřevěná podlaha. Povalový strop vyměnili za trá-
mový se záklopy a začali jej bílit jako světlé světnice. S obytným domem byl spojen chlév, po-
případě i stáj. Na protilehlé straně od obytného traktu stála stodola s příčně průjezdným mla-
tem. Naproti chlévu stála kůlna pro uložení zemědělského nářadí a někdy byl obvod dvora uza-
vřen výměnkem.  Větší usedlosti východosudetského domu jesenického typu tvořil dvůr obesta-
věný obytným a hospodářským traktem, čtvrtou stěnu uzavírala zídka nebo plot. Nejčastěji však 
žili obyvatelé v jednodomu . Pod jednou střechou ve směru podélné osy navazoval na obytné 
prostory hospodářský trakt. Usedlosti měly kamennou podezdívku a střechu kryl šindel. Třípro-
storové dispozice obytných částí byly shodné jako u obydlí v rovinách. Vesnická sídla a jejich 
okolí dokreslovaly významné venkovské stavby a drobná architektura (kostely, kaple, zvoničky, 
boží muka, mlýny, hamry apod.). 

Supíkovice mají původně ulicový charakter vytvořený oboustrannou zástavbou v údolích 
podél řek a komunikací. Členitý terén a později rozsáhlé těžební prostory si vynutil nepravidelně 
rozptýlenou zástavbu v shlucích, které v okrajových partiích přechází k samotám. Nejzásadněj-
ším zásahem tohoto období bylo přeložení páteřní cesty obcí, která dodnes negativně ovlivňuje 
vazby v zástavbě. V polovině 20. století začalo docházet k porušování popsané struktury, nejvý-
razněji patrné u areálu zemědělského družstva a poté Warexu, u individuální zástavby sice ta-
ké, ale v malém rozsahu. 

Zásady ÚS krajinného celku H jsou v ÚP respektovány: udržet typické sídelní struktury 
dlouhých spádnicových řetězových vsí v rovinách a úbočích, obklopených otevřenou zeměděl-
skou 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.); 
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Ad 2.4 Koncepce ochrany p řírodních hodnot a krajinného rázu  

(1) až (5) Vyplývá z řešení ÚP.  

(6) až (7) Viz podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití 

(8) Umístění větrných elektráren je vyloučeno Územní studií Olomouckého kraje. Umístění 
fotovoltaických elektráren na samostatných pozemcích se rozumí jejich umístění na terénu i na 
zastavitelných pozemcích a to z důvodu nemožnosti využití pozemků k funkcím, ke kterým jsou 
navrhovány a případně zabírány na úkor ZPF a také nevhodného ovlivnění krajinného rázu.   

Ad 3.  Urbanistická koncepce, v četně vymezení zastavitelných ploch, ploch p ře-
stavby a sídelní zelen ě 

Ad  3.1 Zásady urbanistické koncepce  

Vychází  z koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot. Jsou v nich shrnuty zá-
věry z doplňujících průzkumů a rozborů pro potřeby územního rozvoje a zahrnuty aktuální zná-
mé potřeby obce, kraje, státu i jednotlivých majitelů pozemků na rozvoj ve výhledu nejméně 15 
let. 

Ad  3.2 Vymezení  ploch s rozdílným zp ůsobem využití v zastav ěném území  

 Stanovení ploch s rozdílným způsobem využití je nově zpracováno podle vyhlášky č. 
501/2009 Sb. a v souladu s MINIS 22 s přihlédnutím  
- k současnému stavu využívání ploch v době zpracování průzkumů a rozborů; 
- dosud platnému schválenému územnímu plánu; 
- specifikám řešeného území spočívajících v neexistenci nebo velmi malém zastoupení 
některých funkcí a naopak zohlednění funkcí a odchylek od standardu převládajících funkcí 
v řešené obci. 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny podle převládající funkce, ale ob-
sahují  i funkce jiné, menšinové a obslužné. Podstatné je, aby se jednotlivé funkce navzájem 
nerušily a především se mohla uplatnit funkce hlavní. Některé funkce jsou vzhledem k malému 
rozsahu přidruženy k funkci jiné, s níž jsou v přiměřeném souladu.  

a) Plochy bydlení  (B...) 
Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství, po-
zemky staveb pro rodinnou rekreaci. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších sta-
veb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou sluči-
telné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. V obci jsou samostatně 
vyčleněny:   

BV Plochy bydlení venkovského  
Plocha bydlení venkovského typu většinou na větších pozemcích, která kromě vlastního 

bydlení může zahrnovat i drobné hospodaření (spíše pro vlastní potřebu) či služby. Jsou sem 
zahrnuty i malé plochy s dislokovanými bytovými domy, občasná sevřenější zástavba rodinnými 
domy příměstského charakteru a pár ojedinělých objektů rekreační povahy. Jsou to:  
- několik málo bytových domů, z nich pouze tři malé bytovky tvoří soubor, ale jsou to malé 
bytovky venkovského typu. Ostatní jsou starší malé bytové domy se 4 až 5 byty dislokované ve 
střední části obce, které mají městský charakter (pochází z doby rozkvětu kamenictví, dva z 
těchto domů s obchody jsou v plochách smíšených SK). 
- lokalita s rodinnými domy příměstského typu (řadové kolonky) v dolní části pod lomy, 
několik dvojdomků či rozsáhlejších rodinných domků městského typu, bývalých usedlostí a ně-
kolik vilek (z doby rozkvětu kamenictví),  
- ojedinělé rekreační objekty, jedna bývalá rekreační chata u lesa a pár rekreačních cha-
lup v zástavbě obce (některé rodinné domy mají také podobný charakter),  



II.  Odůvodnění ÚP Supíkovice                        strana  
C. Textová část   
     
  
  

16 

b) Plochy smíšené obytné (S...) 
Plochy smíšené obytné zahrnují  pozemky staveb pro bydlení, případně staveb občan-

ského vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených 
obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technic-
kým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí 
souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a 
kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. V obci jsou vymezeny dvojí:  

SV Plochy smíšené obytné, venkovské 
Pozemky a stavby pro bydlení zpravidla na rozsáhlejších pozemcích, u kterých jsou při-

druženy další funkce obvyklé u venkovského osídlení, většinou menší provozovny komerční 
občanské vybavenosti (drobné podnikání) a drobné hospodaření (většinou chov malého množ-
ství domácího zvířectva a pěstování pro vlastní potřebu).   

SK Plochy smíšené obytné, komer ční 
Pozemky a stavby pro bydlení spojené s komerční občanskou vybaveností (obchody, 

restaurace, ubytování), může zahrnovat i základní občanskou vybavenost (spolky, tělovýchovu 
a sport, sociální služby, apod. dle potřeby)  . 

c) Plochy občanského vybavení (O...) 
Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského 

vybavení pro vzdělávání a výchovu, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní 
prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, sociální služby, aj. a pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí 
být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z 
nich přístupné. Plochy občanského vybavení jsou v obci členěny na dílčí plochy: 

OV  Plochy ob čanského vybavení, ve řejná infrastruktura  
Plochy základního občanského vybavení pro veřejnou správu, kulturu, školství,  církve, 

sociální služby, spolkovou činnost. Vzhledem k  malému rozsahu také zahrnují i zařízení pro 
obchodní prodej, stravování, ubytování a některé další služby s veřejným posláním (např. re-
staurace v kulturním domě v centru obce). 

OS  Plochy ob čanského vybavení, t ělovýchovná a sportovní za řízení  
Plochy základního občanského vybavení pro tělovýchovu a sport, jde o hřiště a jejich 

příslušenství, možné jsou i další možné sportovně rekreační aktivity.  

OH  Plochy ob čanského vybavení, h řbitovy  
Jedná se výhradně o hřbitovy a jejich příslušenství. 

d) Plochy veřejných prostranství (P...) 
Plochy veřejných prostranství jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 

a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru. Slouží také k přístupnosti a obsluze ostatních ploch 
s rozdílným způsobem využití. Mohou zahrnovat i další pozemky související dopravní a technic-
ké infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. V obci je 
vyčleněna jediná plocha: 

PV Plochy ve řejných prostranství  

e) Plochy dopravní (D...) 
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují plochy zejména silniční dopravy, zpravidla po-

zemky silnic I., II. a III. třídy, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, 
například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky 
staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, odstavné a parkovací plochy, areály údržby 
komunikací, garáže. V obci je vyčleněna: 

DS Plochy silni ční dopravy   
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f) Plochy výroby a skladování (V...) 
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, 

průmyslovou výrobu, skladové areály, pozemky zemědělských staveb a pozemky související 
veřejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy 
dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.  

V obci jsou odstupy ploch výroby a bydlení či občanské vybavenosti minimální, plochy 
na sebe často navazují, proto jejich rušivé vlivy nad přípustnou mez nesmí nepřekračovat hra-
nice areálu s výjimkou jiných ploch pro výrobu a ploch technické infrastruktury. Plochy výroby 
jsou v obci členěny z důvodu odlišení ploch z různými možnými rušivými vlivy na: 

VL Plochy  výroby a skladování, lehký pr ůmysl 
Plochy zahrnují zařízení a příslušenství pro lehký průmysl – jde výhradně o jádro areálu 

firmy Touax s těžištěm výroby, kde lze předpokládat větší zatížení zejména hlukem a dopravou. 
Okrajové části areálu sousedící s obytnou a občanskou zástavbou jsou začleněny do ploch VD 
s větším omezením rušivých vlivů. 

VD  Plochy  výroby a skladování, drobná a řemeslná výroba 
Plochy zahrnují zařízení a příslušenství pro drobnou průmyslovou a řemeslnou výrobu a 

skladování, nepočítá se zde s chovem zvířat. 

VZ  Plochy  výroby a skladování, zem ědělská výroba 
Plochy jsou spíše zaměřeny pro chov a zázemí pro chov hospodářských zvířat, na od-

stavování a údržbu zemědělské techniky, mohou obsahovat i řemeslnou výrobu. 
 

g) Plochy technické infrastruktury (T...) 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi pro-
vozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, 
čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických 
vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zaříze-
ní veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky souvi-
sející dopravní infrastruktury. V obci jsou to: 

TI Plochy technické infrastruktury , inženýrské sít ě 
Zahrnuje vodojemy, regulační stanice plynu, elektrorozvodny, ČOV (návrh). Vlastní sítě 

jsou součástí převážně ploch PV, ale i dalších RZV. 

TO Plochy staveb a za řízení pro nakládání s odpady  
Jediná plocha je skládka TKO provozovaná TS Jeseník na území tří sousedících obcí 

Supíkovice, Písečná a Hradec – Nová Ves. 

h) Plochy těžby nerostů zastavitelné 
Zastavěné pozemky staveb a zařízení povrchových lomů a pískoven a pozemky souvi-

sející veřejné infrastruktury.  

TZ  Plochy t ěžby nerost ů - zastavitelné 

Ad  3.4 Návrh nových zastavitelných ploch a ploch p řestavby  

Vyplývá z celkové koncepce rozvoje území, potřeb obce, podnětů majitelů pozemků, po-
třeb zastavitelných ploch, ale také ochrany přírody a krajiny. 

a) Plochy bydlení  (BV)  

(1) Vývoj počtu obyvatel a prognóza demografického vývoje  

Vývoj počtu obyvatel (domy) 

rok 1584 1689 1697 1710 1770 1806 1836 1869 1880 1890 
obyvatel 210 290 450 480 600 618 758 1 106 1 255 1 307 

(domy) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) (147) (164) (163) 
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rok 1900 1910 1921 1930 1939 1947 1950 1961 1970 1980 
obyvatel 1 378 1 655 1 540 1 734 1712 794 766 856 775 713 

(domy) (175) (193) (205) (240) 2) 2) (274) (178) (182) (182) 

rok 1991 1995 1996 1998 2001 2004 2007 2009 2011 2012 
obyvatel 689 691 711 703 671 696 702 716 705 720 

(domy) (207) 3) 3) 3) (205) 4) 4) 4) 5) 4) 

(Statistické údaje ČSÚ za ZUJ 541117 – Supíkovice; doplněno o: 
1)   Údaje z tzv.„urbářů“, poddaní se evidovali jako „osedlí“ (dle zvyklostí asi 7 osob / dům); 
2)   Statistický lexikon obcí České republiky 2005, ČSÚ Praha, MV ČR, 2005; 
3)  Údaje k 31.12. uvedeného roku z matriky OÚ v Supíkovicích; 
4)  ČSÚ údaje k 31.12. uvedeného roku; 
5) Sčítání obyvatel, bytů a domů, ČSÚ 2011, předběžné výsledky) 

Národnostní složení obce 
Česká  89,12 %  Německá  0,60 %  Ruská  0,00 % 

Moravská  5,07 %  Slezská  0,00 %  Ukrajinská  0,00 % 
Slovenská  3,87 %  Romská  0,00 %  Ostatní  0,60 % 

Polská  0,30 %  Vietnamská  0,00 %  Nezjištěno  0,45 % 

Přirozené přírůstky po stabilizaci koncem 90.let neustále kolísají nebo velmi mírně kle-
sají. Migrační přírůstky kolísají nebo velmi mírně stoupají pravděpodobně v souvislosti s eko-
nomickou situaci firmy Touax, ale mohou to být i jiné důvody.    

k 26. 3. 2011    
Kraj, okres, obec Supíkovice Jeseník Olomoucký kraj  
Obyvatelstvo celkem 705 40 657 639 946 
muži 373 20 184 312 677 
ženy 332 20 473 327 269 
0 - 14 let 109 5 850 92 500 
15 - 64 let 509 28 749 444 453 
65 a více let včetně nezjištěno 87 6 058 102 993 
Ekonomicky aktivní 343 19 534 313 881 
z toho zaměstnaní 280 16 150 277 343 

Počet obyvatel je v posledních letech vcelku stabilizovaný. Tento stav je úzce vázán na 
počet pracovních příležitostí v obci. Ve sféře výroby je dominantním subjektem společnost Tou-
ax, přímo zaměstnává počet osob rovnající se cca 2/3 aktivního obyvatelstva obce (i když 
nejsou všichni z obce) a další místa tvoří nepřímo ve formě služeb a k zajištění subdodávek. 
Tím je pravděpodobně druhotně ovlivňován i počet trvale bydlících obyvatel v tom smyslu, že 
oproti srovnatelným obcím (v rámci českého státu) se Supíkovice pohubují v i v kladných 
číslech sald populace. Jiné faktory, objevující se jinde (např. růst počtu cenzových domácností, 
opouštění městských bytů staršími občany, celkové stárnutí populace se tak výrazně neproje-
vují, možná i v důsledku zvyšování nákladů na bydlení. Lze předpokládat, že tento trend bude 
pokračovat i do budoucna alespoň v horizontu návrhového období do roku 2025.   

Obyvatelstvo pomalu stárne, zvětšuje se podíl starších věkových skupin, podíl mužů a 
žen se výrazně nemění, ženy dosahují v průměru o 3-4 roků více. Tyto údaje nijak nevybočují 
z krajských i republikových průměrů. I při mírném růstu počtu obyvatel očekáváme pokračování 
změn věkové struktury obyvatel, hlavně pokles podílu i absolutního počtu obyvatel v před-
produktivním věku. Tedy lze očekávat i pokles nároků na kapacity ve školství. Naopak růst lze 
očekávat u počtu osob v po-produktivním věku spolu s nárůstem potřeb sociálních služeb.  

Ekonomická aktivita obyvatel 
Pro zpracování ÚP jsou podstatná tato data:  
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 2001 2011 
celkový počet obyvatel 685 710 osob 
ekonomicky aktivních osob 355 345 osob 
pracovních míst v obci celkem  cca 300 osob 350 až 400 osob 

z toho tvoří jednotliví podnikatelé  cca 60 osob  
 školství a správa  cca 25 osob 
 menší firmy  cca 30 osob 
 firma Warex cca 170 osob 0 
 společnost Touax 0 250 až 300 osob *) 

denně mimo obec vyjíždí  150 až 180 osob 135 osob 
nezaměstnaní    cca 55 osob 

*) Poznámka: část těchto míst , zejm. u Touax, obsazují osoby i z jiných obcí) 

Struktura zaměstnanosti i míra vyjíždění za prací je dosti proměnná podle celkové eko-
nomické situace, povahy trhů, nabídky a poptávky, apod., a mění se průběžně. ÚP nemůže ten-
to vývoj ovlivnit, může pouze vytvářet podmínky pro zaměstnávaní osob zemědělství a lesnictví 
u firem z jiných obcí. Asi 170 subjektů je v obci zapsaných v podnikatelských rejstřících (pře-
vážně fyzických osob‚ pár firem, zbytek jsou různá sdružení), ale toto číslo neodpovídá počtu 
reálně podnikajících. Těch je jen asi 50, většinou jde o drobné výrobní činnosti (cca 10), sta-
vebnictví a příbuzná řemesla (cca 10), zemědělství a lesnictví (15), obchod (5) a různé další 
služby (cca 10).  

Značný podíl obyvatel vyjíždí za prací, převážně do Jeseníku a do okolních obcí, několik 
i do vzdálenějších míst, ale současně mnoho dojíždí, především do Touaxu, kde pracuje mnoho 
pracovníků vyučených ve strojních a stavebních řemeslech. Z čísel je také zjevné, že v regionu 
relativně kladná bilance zaměstnanosti stojí a padá s lokací a prosperitou firmy Touax tvořící 
přinejmenším 70% zaměstnanosti. Jinak se celý region vyznačuje nedostatkem pracovních míst 
a vyšší nezaměstnaností a situace obce je v tomto směru trochu výjimečná. 

 (Poznámka: údaje jsou převážně převzaty ze serveru Českého statistického úřadu a 
jsou doplněny údaji poskytnutými Obecním úřadem v Supíkovicích; v době zpracování ještě 
nejsou známa úplná data ze sčítání obyvatel ČSÚ 2011, takže vycházíme s údajů sčítání 2001 
a dalších údajů z let 2010 až 2012).  

Prognóza demografického vývoje 
Vývoj počtu obyvatel budou nadále ovlivňovat zejména tyto faktory: 

- pokles porodnosti  a saldo migrace,   
- nabídka  pracovních příležitostí v místě a v dostupné vzdálenosti; 
- bytová politika;  
- ceny bytů, ceny pozemků a pořizovací ceny staveb pro bydlení; 
- tempo koncentrace obyvatel do měst a míst s pracovními příležitostmi; 
- veřejná doprava; 
- výkyvy ekonomického rozvoje;  
- lokace a prosperita firmy Touax 
-  potřeba zajištění náhrady za odpad bytového fondu; 
-  přírůstek cenzových domácností (pokles průměrné velikosti domácnosti). 

Pro zpracování návrhu ÚP budeme uvažovat následným mírným růstem počtu obyvatel 
a prognózou dosažení počtu 740 obyvatel v r. 2025. Tuto prognózu je nutno považovat za op-
timistickou a její uskutečnění je podmíněné přinejmenším udržením sídelní atraktivity obce 
(bydlení, vybavenost) a udržením nabídky pracovních míst v obci (popřípadě zlepšením podmí-
nek pro vznik nových pracovních míst). 

Sám územní plán nemůže ovlivnit ekonomický rozvoj státu ani aktivitu obyvatelstva a fi-
rem.  Jeho úkolem je pro to vytvořit podmínky návrhem ploch umožňujícím vytvářet pracovní 
místa i harmonické podmínky k bydlení.  
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Pro stabilizaci počtu obyvatel je potřeba  zajistit: 
- dostatečné množství bytů, plochy pro výstavbu rodinných a bytových domů;  
- odpovídající úroveň občanské vybavenosti,  plochy i pro občanskou vybavenost, která 
nebude sloužit pouze obyvatelům obce, ale rekreantům přijíždějícím nebo projíždějícím obcí, 
bude tedy zdrojem pracovních příležitostí a příjmů pro obec;    
- dostatek pracovních příležitostí, plochy  pro rozvoj výrobní a podnikatelské činnosti a 
občanské vybavenosti; 
- odpovídající dopravní obslužnost a technickou vybavenost.    

V současnosti při mírném růstu počtu obyvatel se realizuje cca 1 -2 RD ročně, v období 
9 let přibyly 3 byty v dalších objektech. tento trend předpokládáme i nadále i přesto že jej vnější 
vlivy mohou urychlit t i zpomalit. V obou případech bude vytvořena určitá nabídka ploch 
s rezervou pro cca 15 až 20 let, bez ohledu na to, zda budou byty realizovány nebo ne. Další 
byty mohou vzniknout i na stávajících plochách či objektech formou přístaveb, vestaveb či ná-
staveb, mohou to být i byty pro seniory či mladé rodiny do doby, než se rozrostou.  

Za účelem vytvoření podmínek pro stabilizaci počtu obyvatel ve výhledu do roku 2025 
bude potřeba zajistit nové bydlení pro cca 70 obyvatel. V ÚP jsou vytipovány možnosti dostaveb 
stávajících ploch a navrženy nové plochy pro možnost výstavby bydlení s mírnou rezervou 
(30%) s tím, že je nutno zajistit náhradu za přirozený odpad bytového fondu, ale i fakt, že výběr 
ploch zájemci nelze ovlivnit a některé z ploch nemusí být k navrhovanému účelu využity.  

(2) Bydlení, bytový fond, individuální rekreace 
V obci je bydlení většinou v rodinných domech (RD). Bytové domy (BD) jsou v obci spíš 

ojedinělé, celkem asi 6 menších je rozptýleno  v zástavbě, byty navíc jsou občas i v některých 
rodinných domcích, řada bytů je obecních. 
(k 26. 3. 2011)    
Kraj, okres, obec Supíkovice Jeseník Olomoucký kraj  
Obydlené domy 183 7 711 118 146 
Obydlené byty 228 13 923 234 809 

Dokončené byty v letech: 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 celkem 
Supíkovice 0 2 0 0 4 0 3 1 0 10 
ORP Jeseník 137 54 95 72 54 109 90 84 60 755 

           

Individuální rekreace 
Rekreace tvoří jednu z menšinových funkčních složek řešeného území. Obyvatelé obce 

mohou využívat k rekreaci svoje pozemky u RD pro krátkodobou (denní) rekreaci,  okolí obce, 
zejména krásné přírodní prostředí v západní části, slouží občanům i okolních obcí pro pěší a 
cykloturistiku,  objekty individuální rekreace - chalupy a chaty jsou v obci ojedinělé a jsou zahr-
nuty do ploch bydlení.  

Turisticky zajímavá místa v obci: 
- Jeskyně na Na Špičáku (jeskyně, přírodní rezervace, koncerty); 
- Vápenka z 19 století v bývalém lomu; 
- Nízká hora, zbytky kostelíku; 
- Rozhledna na Křemenáči (Hemberku) 

 Plochy rekreace nejsou v obci samostatně navrhovány, dílčí plochy s rekreační funkcí 
jsou zahrnuty v jiných plochách s rozdílným způsobem využití. 

Závěry pro návrh ÚP 

Pro bilanci obyvatelstva předpokládáme stagnaci až mírný nárůst trvale bydlících obyva-
tel, tedy 700 až 750. Z výše uvedeného vyplývá, že je ve výhledu do roku 2025 je v ÚP pro Su-
píkovice nutno zajistit možnost výstavby cca 30 nových bytů.  

(3) Návrh ploch pro bydlení  
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Návrh ploch pro bydlení je zahrnut v návrzích ploch BV (bydlení venkovského, tabulka 
A31) a SV (smíšeného bydlení venkovského typu určených současně s bydlením k drobnému 
podnikání a hospodaření, tabulka A32). 

Celkem navrhované plochy (BV a SV) umožní výstavba cca 32 RD (26 RD v rámci BV, 6 
RD v rámci SV), je možný vznik cca do 5 bytů v rámci návrhu ploch SK). 

Návrh ploch pro bydlení venkovské (BV) je částečně schválen předchozím ÚP (2,96 ha). 
Vychází z z již schválených ploch pro bydlení nově pojmenovaných podle aktuálně platné le-
gislativy (Z01, Z05, Z10, byla to původně i plocha Z09, ale byla nahrazena jinou níže).  

Další plochy pro bydlení venkovské (BV) jsou nově navrhované, zahrnutí v zadání vy-
plynulo většinou z požadavků majitelů pozemků Z02, Z03, Z04, Z06, Z07, Z08 a Z09 - změna). 

Z01/BV  plocha  0,60 ha severně od centra obce sousedí se zelení odvalu mramorového 
lomu je oproti schválené podobě na pozemku 167/3 rozšířena o pozemek 165, je svažitá 
a komplikovaná pro přípravu infrastruktury, záměr navazuje na současně zastavěné 
území, je schválen v původním UP; pro parcelaci, návrh infrastruktury a rozvržení vý-
stavby bude nutno vypracovat územní studii; předpoklad výstavby 4-5 RD; 

Z02/BV  návrh plochy 0,32 ha na pozemku 1181 severně od centra obce u mramorového 
lomu je požadován majitelem, je v současně zastavěném území; předpoklad 1 RD; 

Z03/BV  plocha  0,27 ha západně od centra obce na pozemcích 46, 340/1, 349/2, 349/3, 
417/10, 417/11 navazuje na zástavbu pod Diklovkou, je požadována majiteli, navazuje 
na současně zastavěném území; předpoklad výstavby 1 RD; 

Z04/BV  plocha 0,64 ha na pozemku 422/6 u školy v centru obce sousedí s polem oddě-
lující zástavbu od zemědělského areálu Agroproduktu, je požadován majitelem, je 
v současně zastavěném území; předpoklad 1 RD; 

Z05/BV  plocha 1,54 ha na pozemku 1531 východně od bývalé Valtrovky je největší návr-
hovou plochou pro bydlení; využívá již vybudovanou infrastrukturu a propojuje disloko-
vané lokality se souvisle zastavěným územím, záměr  je schválen v původním UP; pro 
parcelaci, návrh infrastruktury a rozvržení výstavby bude nutno vypracovat územní stu-
dii; předpoklad výstavby 6-7 RD; 

Z06/BV  plocha  0,16 ha západně od horní křižovatky, je požadována majiteli, navazuje 
na současně zastavěném území;  předpoklad 1 RD; 

Z07/BV  plocha 1,29 ha na pozemku 600/8 východně od horní křižovatky, je požadována 
majitelem; navazuje na současně zastavěném území; je komplikovaná z hlediska do-
pravního napojení a je velmi exponovaná architektonicky, protože je dominantní plochou 
při příjezdu do obce z vnitrozemí a způsob jejího zastavění bude nesporně mít význam-
nou vliv na vnější obraz obce; pro přípravu infrastruktury, rozvržení výstavby, parcelaci a 
charakter zastavění. S ohledem na výše uvedené a polohu lokality bude nutno vypraco-
vat územní studii, ve které je zároveň nutno stanovit podmínky zastavění vzhledem 
k ochraně krajinného rázu (zde charakteru historické zástavby a obrazu obce). Okrajem 
plochy vede, dnes již obecní, účelová cestya, která však nemá vyřešené napojení na 
krajskou silnici a ani nemá dopravní parametry pro MK. Toto musí také řešit US (na úkor 
plochy Z07/BV to je možné) s tím, že trasa není závazná jako MK, ale je vhodné po ní 
nechat průchod pro pěší a cyklodopravu; předpoklad výstavby 5-6 RD; 

Z08/BV  plocha  0,19 ha na pozemku 857/8 na jižním horním konci obce, je požadována 
majiteli, navazuje na současně zastavěném území; předpoklad výstavby 1 RD; 

Z09/BV  plocha 0,10 ha rozšiřuje zahradu využívanou pro č.p.19. Důvodem je požadavek 
majitelů na zřízení doplňkových staveb. Je faktem, že vlastní zahrada je velmi malá, 
takže je dotčená část pozemku jako zahrada prakticky užívána již po mnoho le; předpo-
klad výstavby 0 RD; 

(původně navrhovaná plocha Z09/BV na pozemcích 532/1 a 532/5 byla v rámci projed-
nání byla zrušena a byla výše uvedenou plochou nahrazena);  
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Z10/BV  plocha  0,92 ha na pozemcích 1094/2, 1094/10, 1116/2, západně od centra ob-
ce, sousedí s návrhem plochy Z15/OV, záměr navazuje na současně zastavěné území, 
je schválen v původním UP; pro přípravu infrastruktury, rozvržení výstavby, parcelaci a 
charakter zastavění s ohledem na polohu bude nutno vypracovat územní studii; předpo-
klad výstavby 3-4 RD; 

(4) Odůvodnění záboru ploch bydlení 
Návrh ploch pro bydlení je v rozsahu zajišťující obci potřebnou nabídku parcel na rozvoj 

bydlení na návrhové období do roku 2025 požadované Zadáním ÚP pro stabilizaci obyvatelstva 
a rozvoj bydlení. Plochy jsou navrženy s mírnou rezervou, protože v rámci nabídky a poptávky 
vždy část ploch odpadne z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů, část ploch odpadne 
z důvodu přirozeného výběru pozemků zájemci a nemusí být k výstavbě využity.  

Část ploch je schválena v původním územním plánu (Z01, Z05, Z10), část je požadová-
na v zadání nově (Z02, Z03, Z04, Z06, Z07, Z08). 

Hlavní část ploch je v centrální části obce s návazností na již vybudovanou infrastrukturu 
a zároveň v místech, kde již dlouhodobě dochází k útlumu zemědělské činnosti (Z01, Z05, 
Z10), část ploch jsou dostavby volných nevyužitých ploch uvnitř zastavěného území (Z02, Z04, 
Z08, Z09), část ploch požadovaných většinou majiteli navazuje na zastavěné území (Z03, Z06, 
Z07). Plochy jsou voleny v území s převážně III., IV. a V. třídou ochrany ZPF (94%), žádné ve II 
a jen malé procento ploch v I. třídě (5%). Zábor je takto navrhován, protože jiné vhodné po-
zemky k tomuto účelu v obci nejsou k dispozici.  

b) Plochy smíšené obytné (SV, SK)  

(1) Plochy smíšené obytné, současný stav 
Plochy smíšené obytné jsou v obci vymezeny dvojí: 

SV – Plochy smíšené obytné – venkovské: na pozemcích, které mají venkovský rozvolněný 
charakter, obsahují bydlení, obsahují různé služby v rámci podnikání (opravny, provádění zem-
ních prací, drobnou řemeslnou výrobu a pod.), zemědělskou výrobu menšího rozsahu (chov 
malého množství zvířat, pěstování, lze i komerční, ale spíš pro vlastní potřebu a pod.), ale nelze 
zde stanovit převažující funkci. 

SK – Plochy smíšené obytné – komerční: na pozemcích, které mají spíše příměstský charakter, 
obsahují bydlení v bytech a různé komerční služby (restaurace, prodej a pod.), mohou obsaho-
vat i funkce nekomerční, nelze zde stanovit převažující funkci. 

(2) Návrh ploch smíšených obytných  
Návrh ploch smíšených obytných venkovských (SV) je částečně kontinuálně převzat 

z předchozího ÚP. Vychází z z již schválených ploch pro bydlení a nerušivé podníkání  nově 
pojmenovaných podle aktuálně platné legislativy (novel stavebního zákona, vyhl. 501/2006 Sb., 
MINIS), plochy by měly v obci umožnit rozvoj drobného podnikání (zemědělské i řemeslné) 
s bydlením: 

Z12/SV v rámci projednání zrušena;  

Z13/SV  plocha  1,15 ha na pozemku 1531 v sousedství bývalé Valtrovky, záměr navazu-
je na současně zastavěné území, je schválen v původním UP;  je komplikovaná pro pří-
pravu infrastruktury, pro parcelaci, návrh infrastruktury a rozvržení výstavby bude nutno 
vypracovat územní studii; předpoklad výstavby 4-6 RD; 

Další plochy smíšené obytné venkovské (SV) ) jsou nově navrhované, zahrnutí v zadání 
vyplynulo z požadavků majitelů pozemků: 

Z11/SV plocha 0,25 ha na pozemku 953/4 jihozápadně od centra obce sousedí s hospodářstvím 
žadatele, soukromého zemědělce;  je požadována majitelem k rozšíření o bydlení, na-
vazuje na současně zastavěném území;  předpoklad 1 RD; 

Z14/SV  v rámci projednání zrušena;  
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Plocha přestavby a plocha smíšená obytná komerční je navrhována jediná: 

P01/SK jedná se o přeměnu opuštěného areálu bývalého Agrozetu z plochy výroby na 
bydlení a služeb s širším spektrem možného využití - uvažuje se o malometrážních by-
tech (startovních bytech, bytech pro důchodce), komunitního centra, interaktivních forem 
zaměřených na techniku, technologie, kamenictví; možné umístění komerčních služeb 
(nájemnou formou např. malou restauraci, klubovnu, prodej předmětů k tématu), sociál-
ních či zdravotních služeb, apod., lze uvažovat i o zázemí pro obecní hasiče včetně 
umístění zbrojnice a garáží vozidel;  rozhodnutí o konečné podobě využití areálu vyplyne 
až z upřesnění záměru a navazující přípravné dokumentace; předpoklad zřízení 1-3 BJ; 

(3) Odůvodnění záboru ploch smíšených obytných  

Návrh ploch smíšených obytných je rozšiřuje v obci potřebnou nabídku parcel na rozvoj 
bydlení na návrhové období do roku 2025 požadované Zadáním ÚPa. Plochy smíšené obytné 
nebudou, stejně jako plochy pro bydlení, využity v plném rozsahu, část ploch vždy odpadne 
z výše uvedených důvodů a navíc jejich využití nemusí být pro bydlení, ale pro ostatní přípustné 
funkce. Návrh ploch je nezbytný z důvodu neexistujících jiných ploch pro tyto účely potřebné k 
rozvoji obce. 

Část ploch je schválena v původním územním plánu (Z13), část je navržena nově (Z11) 
vesměs na soukromých pozemcích na základě požadavku jejich majitelů. 

Hlavní část ploch je v centrální části obce s návazností na již vybudovanou infrastrukturu 
a zároveň v místech, kde již dlouhodobě dochází k útlumu zemědělské činnosti (Z13), část 
ploch jsou dostavby volných nevyužitých ploch uvnitř zastavěného území nebo na něj navazuje 
(Z11). Plochy jsou voleny v území s převážně IV. a V. třídou ochrany ZPF (60%) , kde je to 
vhodné ve III. třídě (35%) a jen malé procento těchto ploch je v I. třídě (5%). Zábor je takto na-
vrhován, protože jiné vhodné pozemky k tomuto účelu v obci nejsou k dispozici.  

 V případě plochy P01/SK se nejedná o zábor ZPF.  

c) Plochy ob čanského vybavení (OV, OS, OH)  

(1) Občanská vybavenost, současný stav 

Školství 
- MŠ -  v centru obce a má zahradu s pobytovou plochou, pískovištěm a hřištěm,  strava 
zajišťována ze ZŠ, v současnosti (2012) cca 25 dětí, 2 učitelky, 1 pom. sílu.    
- ZŠ – je úplná základní škola , využívá dvě budovy, bývalé národní školy a bývalé kame-
nické , 9 kmenové učebny, další specializované pro fyziku a chemii, počítače, jazykové, šití, 
cvičnou kuchyň, dílny, tělocvičnu a školní jídelnu s kuchyní, centrální šatny, v zadním traktu 
jsou 3 byty, 2 oddělení školní družiny. V areálu ZŠ je dostatek venkovních pobytových ploch, 70 
m rovinku z atletické dráhy, sektor pro dálku, ovál nemá, delší běhy musí absolvovat jinde (vyu-
žívá se fotbalové hřiště), asfaltové hřiště na košíkovou a travnaté na malou kopanou, pozemek 
pro pracovní činnosti a pěstování.  V současnosti (2012) cca 140 dětí, 12 učitelů, 5 pomocných 
zaměstnanců; kapacitně je vyhovující, má cca 30% rezervu, nedostatkem je nevyhovující tělo-
cvična. 

Zdravotní a sociální péče 
 V obci není žádná lékařská ordinace a občané musí využívat i základních lékařských 
služeb v Písečné (obvodní lékař, zubní lékař) popř. v Mikulovicích, nebo až v Jeseníku. Nefun-
guje zde ani dětská poradna, jesle v obci nejsou. V obci se nenacházejí ani žádná zařízení so-
ciálních služeb, nejbližší pečovatelská služba je v Jeseníku. Dílčí službu provádí obec zajišťo-
váním alespoň obědů několika důchodcům v rámci školní jídelny.  

Kulturní zařízení 
- Velký sál  bývalého kina (provoz ukončen r.1990) v budově v budově hostince U parku. 
je využitelný pro obecní společenské akce jako zábavy, plesy, diskotéky. Jeho kapacita je pro 
taneční akce asi 150, jako hlediště asi 250 osob, vlastnictví obce; 
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- Malý sál  (salonek) v téže budově využitelný na hostiny, oslavy výročí, svatby a podob-
ně. Jeho kapacita je přibližně 60 osob; 
- Altán  v parku v centru obce, je využíván občasně jako přístřešek při slavnostech, dět-
ských dnech. je původním prvkem zahradní architektury y doby, kdy spolková činnost byla roz-
vinutější, ale ke koloritu obce jednoznačně pozitivně přispívá. 

Správa a řízení 
- obecní úřad - s kancelářemi, archivem, menší zasedací místností a v patře je byt. Po 
GO v 70. letech je už poněkud zašlý, nicméně technický stav je dobrý. Architektonicky je dům 
narušen nejvíc vyměněnými okny a břizolitovou fasádou a ztratil tvář, zůstala jen hmota; 
- pošta, poštovní banka na obecním úřadě pro katastr Supíkovic, PSČ je 790 51. 
- požární zbrojnice 

Církve a duchovní správa 
- Kostel sv. Hedviky, č.p. 152, postaven před 1651, nese znaky barokní koncepce, poz-
dější větší přestavbou (snad 1880) a totální „opravou“ všech omítek zahlazeny veškeré původní 
arch. detaily (pokud existovaly). Inventář nese převážně znaky pravděpodobného vzniku v 1. 
polovině a koncem 19. století. 
- Fara, č.p. 151, stavba vystavěna v pozdně barokním slohu (pravděpodobně r. 1822), je 
sídlem farnosti Supíkovice, ve správě církve římskokatolické. 

Hřbitov 
- je součástí areálu s kostelem sv. Hedviky, obsahuje cennou historickou márnici. 
- OP hřbitova není stanoveno. V grafické části je zakreslena vzdálenost 100 m pro OP 
hřbitova, která může být v případě potřeby na žádost obce stavebním úřadem stanovena. 

Odůvodnění: V zájmu ochrany piety a důstojnosti pohřebišť zavedl zákon č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví institut ochranných pásem, jenž má být veřejnoprávním nástrojem ochrany hřbi-
tovů před negativními zásahy v místě, kde spočívají lidské ostatky. Zřizování ochranných pá-
sem pohřebišť přináší ale v praxi některé problémy. V ustanovení § 17 stanoví, že OP okolo 
veřejných pohřebišť se zřizuje v šíři nejméně 100 metrů. Stavební úřad může v tomto ochran-
ném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly 
ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného po-
hřebiště nebo jeho důstojnost. Vlastník pozemku v ochranném pásmu má nárok na náhradu 
za prokázané omezení užívání pozemku. Náklady spojené s technickými úpravami v OP 
a náklady za prokázané omezení užívání pozemku v ochranném pásmu nese provozovatel po-
hřebiště. Vlastníci veřejných pohřebišť (zpravidla obce a církve) by ve vzájemné součinnosti 
s příslušným stavebním úřadem měli zákonem uloženou povinnost respektovat a ochranu mís-
tům posledního odpočinku zemřelých ve formě OP poskytnout. Stavební řád dle zákona čís-
lo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který v ustanovení 
§ 83 upravuje institut ochranného pásma tak, že rozhodnutí o OP chrání stavbu, zařízení nebo 
pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku 
před jejich negativními účinky. Rozhodnutí o OP se vydává zpravidla současně při rozhodování 
podle § 79 až 811), lze je vydat i samostatně. Je v pravomoci stavebního úřadu, aby na návrh 
obce rozhodl o zřízení OP hřbitova, na jehož území by se vztahoval zvláštní režim omezující 
například výstavbu, která by se neslučovala s charakterem lokality, např. v centrální části obce, 
jejíž dominantou je kostel, fara a přilehlý hřbitov. Nezřídka tento souhrn staveb, třeba 
i památkově chráněných, ovlivňuje celkové vnímání charakteru dané obce, svým architektonic-
kým výrazem utváří její nezaměnitelný obraz. Za necitlivé zásahy lze považovat restaurace, 
bowlingové bary, herny a podobně, jejichž provoz působí negativně na pohodu bydlení místních 
obyvatel a zároveň narušuje architektonický a urbanistický charakter prostředí, zástavby. 
Za předpokladu vymezení OP hřbitova formou územního rozhodnutí lze tyto provozovny účinně 
regulovat. Podle zákona o pohřebnictví může totiž stavební úřad v tomto ochranném pásmu 
zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány 
provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo 
jeho důstojnost. Konkrétní omezující podmínky jsou součástí výroku územního rozhodnutí 
o zřízení ochranného pásma.  
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Maloobchod, stravování, ubytování 
- 2 prodejny potravin a smíšeného zboží  
- pohostinství v Kulturním domě 
- 2 soukromé (firemní) rekreační chaty  

Sport 
-  Fotbalové hřiště TJ Tatran Touax, travnaté, jak pro soutěž ve fotbale, tak k rekreačnímu 
sportování, jeho malý areál plní i společenskou funkci, má dostatečné plošné rezervy 
k případnému rozvoji, záměr obce doplnit další sportoviště existuje. Je potřeba zkvalitnit sociál-
ní zázemí, celkově prostor estetizovat a doplnit zelení; 
- Tělocvična u ZŠ používána i školou i veřejností, není vyhovující. 

Spolková činnost 
Spolková činnost v obci je zastoupena  místními spolky nepřesahující obecní měřítko, 

mají zaměření myslivecké, sportovní, turistické a rekreační, enviromentální (Občanské sdružení 
Společně pro region, Sdružení rodičů,přátel a dětí školy při ZŠ a MŠ Supíkovice, Myslivecké 
sdružení Supíkovice, Myslivecké sdružení Špičák, FC Tatran Touax, Silezika, Krasohled,o.p.s.)  

Nevýrobní služby 
- v této sféře je v obci mnoho subjektů, jde o drobné řemeslníky, opraváře, dopravce, 
prodejce různého zboží či produktů, často mají širší rozsah činnosti. Rozsah a strukturu těchto 
služeb může ÚP ovlivnit pouze nepřímo a velmi omezeně: vytvořením  předpokladů nabídkou 
kvantity a kvality ploch pro bydlení (populace) a podnikání. 

Ostatní 
- 1 veřejný telefonní automaty  
- 3 sběrná místa s kontejnery pro tříděný odpad.  

(2) Návrh ploch občanského vybavení 

Z15/OV plocha  západně od centra obce na pozemku 1094/2, 1109/2; byla oproti původ-
ně schválené podobě změnou č.2 ÚP schválena zmenšená o pozemky 1094/12 a 
1094/14, nově je rozšířena o pozemek 1109/2; má umožnit obci zřídit zařízení pro dů-
chodce s bydlením, sociální a společenskou funkcí (např. DPS nebo penzion pro dů-
chodce s možností zřízení dalších souvisících doplňkových služeb), využívá k tomu nej-
vhodnější lokalitu s dostupností centra obce, veřejné dopravy, občanské vybavenosti; 
navazuje na současně zastavěném území; pro rozvržení výstavby a charakter zastavění 
s ohledem na polohu a omezení pozemku doporučujeme vypracovat územní studii.   

Plochy OS občanského vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení, a 
OH občanského vybavení, hřbitovy, nejsou navrhovány. 

(3) Odůvodnění záboru ploch občanského vybavení 
Plocha Z15/OV je navrhována v nejmenším možném rozsahu, aby obec měla k dispozici 

pozemek k tomuto účelu, tedy možnost postarat se o bydlení svých starších spoluobčanů bez 
toho, aby je musela umísťovat do zařízení sociálních služeb v jiných obcích. Je to důležité pro 
zachování společenských a sociálních vztahů (ponechat je v prostředí, kde mají známé a jsou 
zvyklí bydlet) a podporuje to soudržnost obyvatel v území.  Obec nemá k dispozici přiměřený a 
vhodný pozemek k tomuto účelu ani v rámci stávajících ploch ani jinde. 

d) Plochy ve řejných prostranství  (PV)  

(1) Plochy veřejných prostranství, současný stav 
V obci je vyčleněna plocha PV, plochy veřejných prostranství, která zahrnuje převážně  

pozemky místních komunikací a na ně navazující obecní pozemky. V centru obce je veřejným 
prostranstvím významný park kolem kulturního domu, který navazuje na zeleň předpolí školy a 
obecního úřadu. Obdobná plocha je u autobusové stanice pod mramorovým lomem a důležitá 
je i plocha PV u horní křižovatky, vytváří náměstíčko pokračující významnou cestou na Novou 
Červenou Vodu. V ostatních případech jde o drobné plochy nijak význačné. 
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(2) Návrh ploch veřejných prostranství 

Z20/PV plocha odděluje navrhované plochy Z05/BV a Z13/SV a je důležitá pro obsluhu těchto 
ploch, jejich případný rozvoj a hlavně pro přístup k pozemkům za zamýšlenou zástav-
bou.  

Z21/PV plocha u lesa při křižovatce důležitých turistických cest na Novou Červenou Vodu, Kře-
menáč (rozhlednu ne Hembergu), Lázně Jeseník a Nízkou horu je určena především 
k doplnění turistické infrastruktury, poskytnout prostor pro informační prvky, posezení, 
parkování, doplňující zeleň a pod.  

(3) Odůvodnění záboru ploch veřejných prostranství 

Plocha Z20/PV je nezbytnou součástí ploch navrhovaných Z05/BV a Z13/SV.  

Plocha Z21/PV  je souvisí s plánem rozvoje rekreačních aktivit. Je na důležitém místě 
pro turistickou infrastrukturu obce, na křižovatce nejdůležitějších turistických cest v obci, výcho-
zím místem do hlavního rekreačně využitelného prostoru Sokolského hřbetu s vazbou na Lázně 
Jeseník, rozsáhlý lesní komplex, Křemenáč a vyhlídku na něm a pod. Využívá k tomu pozemek 
k zemědělství nijak intenzivně využívaný. 

V obci není jiná vhodná varianta pro obdobné využití. Návrh má přispět k zlepšení pod-
mínek pro turistickou infrastrukturu, oživení turismu a s tím související ekonomický přínos obci. 
Očekává se, že to přispěje k udržitelnému rozvoji území.  

e) Plochy silni ční dopravy (DS)  

(1) Plochy silniční dopravy , současný stav 
V obci je vyčleněna plocha DS, silniční dopravy, zejména pro pozemky krajských komu-

nikací, jedná se o silnice II/455 Velké Kunětice – Písečná a III/4578 Supíkovice - Velké Kuněti-
ce. Dále je do ploch DS zařazena malá lokalita u hřbitova s řadovými garážemi navazující na 
veřejná prostranství.  

(2) Návrh ploch silniční dopravy  
Navržené plochy silniční dopravy souvisí s chybějícím propojením Supíkovic a Hradce – 

Nové Vsi, které bylo přerušeno problémovým rozvojem zemědělského družstva v minulosti 
(Z22/DS) a návrh směrové úpravy silnice II/455 v místě dopravní závady na příjezdové trase 
k obci od Písečné (Z23/DS). 

Další rozvoj ploch silniční dopravy je možný na stávajících plochách, další nové plochy 
DS na krajských silnicích nejsou navrhovány. Navržené úpravy jsou popsány a odůvodněny 
v rámci kapitol o dopravní infrastruktuře.  

f) Plochy výroby a skladování (VL, VD, VZ)  

(1) Plochy výroby a skladování , současný stav 

Ekonomická aktivita obyvatel 
Pro zpracování ÚP jsou podstatná tato data:  

 2001 2011 
celkový počet obyvatel 685 710 osob 
ekonomicky aktivních osob 355 345 osob 
pracovních míst v obci celkem  cca 300 osob 350 až 400 osob 

z toho tvoří    
jednotliví podnikatelé  cca 60 osob  

školství a správa  cca 25 osob 
menší firmy  cca 30 osob 

firma Warex cca 170 osob 0 
společnost Touax 0 250 až 300 osob *) 
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denně mimo obec vyjíždí  150 až 180 osob 135 osob 
nezaměstnaní    cca 55 osob 

*) Poznámka: část těchto míst , zejm. u Touax, obsazují osoby i z jiných obcí) 

Struktura zaměstnanosti i míra vyjíždění za prací je dosti proměnná podle celkové eko-
nomické situace, povahy trhů, nabídky a poptávky, apod., a mění se průběžně. ÚP nemůže ten-
to vývoj ovlivnit, může pouze vytvářet podmínky pro zaměstnávaní osob zemědělství a lesnictví 
u firem z jiných obcí. Asi 170 subjektů je v obci zapsaných v podnikatelských rejstřících (pře-
vážně fyzických osob‚ pár firem, zbytek jsou různá sdružení), ale toto číslo neodpovídá počtu 
reálně podnikajících. Těch je jen asi 50, většinou jde o drobné výrobní činnosti (cca 10), sta-
vebnictví a příbuzná řemesla (cca 10), zemědělství a lesnictví (15), obchod (5) a různé další 
služby (cca 10).  

Značný podíl obyvatel vyjíždí za prací, převážně do Jeseníku a do okolních obcí, několik 
i do vzdálenějších míst, ale současně mnoho dojíždí, především do Touaxu, kde pracuje mnoho 
pracovníků vyučených ve strojních a stavebních řemeslech. Z čísel je také zjevné, že v regionu 
relativně kladná bilance zaměstnanosti stojí a padá s lokací a prosperitou firmy Touax tvořící 
přinejmenším 70% zaměstnanosti. Jinak se celý region vyznačuje nedostatkem pracovních míst 
a vyšší nezaměstnaností a situace obce je v tomto směru trochu výjimečná. 

 (Poznámka: údaje jsou převážně převzaty ze serveru Českého statistického úřadu a 
jsou doplněny údaji poskytnutými Obecním úřadem v Supíkovicích; v době zpracování ještě 
nejsou známa úplná data ze sčítání obyvatel ČSÚ 2011, takže vycházíme s údajů sčítání 2001 
a dalších údajů z let 2010 až 2012).  

 Výroba je v obci zastoupena kovovýrobou, těžbou, kamenictvím v menší míře dalšími  
výrobními službami provozovaných jednotlivci (1-3 osobami). Technické vybavenost se omezu-
je na základní vedení a zařízení k obsluze území: jímání a rozvody pitné vody, distribuce elek-
trické energie a plynu, telefonní sítě. 

Průmyslová výroba 
Průmyslová výroba je zastoupena jedinou větší firmou Touax (bývalý Warex), jde o ko-

vovýrobu a montáž ocelových buněk, obytných kontejnerů a pod. Výrobky pro národní trh i vý-
voz (nejvíce Německo, Dánsko, Francie). Výroba  používá kovy, dřevo, plasty i sklo. 
V současnosti se pohybuje okolo 200 až 250 zaměstnanců, pravděpodobně se mění podle ob-
jemu zakázek. Areál leží v centru obce (v sousedství farmy živočišné výroby fy Agroprodukt). 
Přístupová komunikace a veřejný přístup do závodu je přístup smluvně zajištěn přes pozemky 
v Agroproduktu. Záměry do budoucna jsou vázány na vývoji odbytu firmy a podmínek pro její 
fungování v obci. Budou-li dobré, bude firma uvažovat o rozvoji závodu v obci, i o případné sta-
bilizaci zaměstnanců (byty), popřípadě i na dalších pozemcích.   

Těžba surovin a zpracování kamene 
Časy, kdy Supíkovice byly centrem těžby a kamenictví s mnoha lomy, kamenickými díl-

nami a kamenickou školou jsou historií. Těžební sféra v současnosti (2012) směřuje k útlumu.  
Má již jen dva provozované dobývací prostory:  
- Lom na supíkovický mramor provozuje Slezský kámen a.s., těžba je velmi malá a kle-
sá), pracuje zde už jen asi 10 lidí. 
- Pískovna na štěrkopísek, provozovatel Kareta, s.r.o. (dříve Štěrkovny a pískovny Olo-
mouc, a.s.),  na hraničním území obcí Supíkovice a Velké Kunětice (vjezd do pískovny je 
z území sousedních Kunětic), je již mimo řádný provoz (využívána je jen občasně) a nemá zde 
žádné zaměstnance. 

Dalšími provozy v oboru jsou: 
- Bývalé Waltrovka (vlastní Slezský kámen), výroba a údržba strojů a nástrojů pro řezání 
kamene a kalových čerpadel. Pracuje zde už jen asi 5 lidí. 
- Firma Kámen Becke a.s. funguje v areálu bývalé brusírny kamene, zabývá se zpraco-
váním kamene, řezání, broušení, opracování, má asi 10 zaměstnanců.  
- Kamenictví má v rozsahu činnosti i Ledeo, s.r.o., ale spíš provozuje kovovýrobu. 
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Řemeslná výroba, výrobní služby 
Většinou podnikatelská činnost jednotlivců a malých skupin, má zpravidla místní rozsah 

i významjde o, kovovýroba,  truhlářství, zámečnictví, významější jsou:  
- Kovovýroba  Ledeo, s.r.o.  -  montáž ocelových hal, sídlo v areálu  
-  Autoopravna Hečko,  Hečko Jaroslav, č.p.147, autoopravna, autodoprava, va vlastních 
prostorách za kolonkou, spolupracující manželka Zdeňka Hečková  
-  Opravárenství, montáž, revize a zkoušky elektrických zařízení, strojů a  techniky,  Kowa-
řowsky Karel, č.p.125. 
- Zámečnictví   Kovos,  Snášel Václav, 199, 1 zaměstnanec 
-  Stolárna  Jurke, č.p.29, provozní areál pod „Waltrovkou“, několik objektů, dílen a skladů, 
velká zpevněná plocha, 3 zaměstnanci 

Další soukromníci  -  zpravidla jednotlivci v obci ve službách kombinovaných 
s nevýrobními činnostmi s možnými rušivými vlivy. V době zpracování P+R je těchto soukrom-
níků cca 10 (tento počet není stabilní ani obor jejich činnosti). Skladba oborů je zhruba tato: 1 
elektrikář, 3 kameníci, 1 klempíř, 1 malíř, natěrač, 3 zedníci . 

Zemědělství 
V obci je 413 ha orné půdy (44 % území). Asi 70% z toho obhospodařuje sdružení Ag-

roprodukt se sídlem v Supíkovicích. Dále v obci hospodaří několik soukromých zemědělců, 
z nichž pouze o 3 lze hovořit jako o aktivních, u nichž je to zdrojem obživy. 

Agroprodukt;  sdružení s r.o. se sídlem v Supíkovicích, v současnosti zaměstnává asi 18 
osob. Ve středisku poblíž centra obce při spojce na Hradec - Novou Ves, kde jsou objekty: ad-
ministrativní budova, sídlo, dílenské zázemí, údržba, opravy, garážování a odstavení techniky, 
kravín s hnojištěm, stav asi 95 ks dojnic, 40 telat a 80 býků, odchovna prasat s porodnu pro 70 
prasnic - kapacita cca 1260 selat ročně, výkrmna pro 350 ks prasat, 2 skladové haly, silážní 
jáma. Kapacity se v průběhu času mohou měnit v závislosti na potřebách a trhu. 

Rostlinná výroba se orientuje na tržní obiloviny, technické a tržní plodiny, pícniny a krm-
né plodiny pro živočičnou výrobu. Živočičná výroba je soustředěna částečně ve středisku, čás-
tečně na pobytových pastvinách v okolí a ve vazbě na středisko. Sdružení Agroprodukt  má i 
přidružené aktivity, v současnosti např. vlastní a provozuje selskou pekárnu v Jeseníku. 

Soukromí zemědělci; celkem je v obci evidováno 27 samostatně hospodařících rolníků. 
Z nich samostatně však hospodaří pouze 5, z toho 3 společně.  Celkem hospodaří na 35 - 40 
ha a mají cca 15 až 20 zvířat.  

Nejvýznamnější soukromí hospodáři jsou Jaroslav Machálek č.p. 220 a rodina Zapleta-
lových, č.p. 194. Další mohou vlastnit určitou výměru půdy, ale pravděpodobně ji pronajímají a 
sami nehospodaří. Výše uvedení aktivní většinou obhospodařují pole, louky a pastviny, jež mají 
většinou i ve vlastnictví, někteří chovají pár ks dobytka, ovcí, koz a prasat, nebo jen pěstují píci. 
V obci se rozšiřuje chov koní, většinou pro rekreační jezdectví. 

(2) Odůvodnění záboru ploch výroby  
Plocha výroby a skladování Z16/VD jsou navrženy pro drobnou a řemeslnou výrobu. Ta-

to plocha je v ÚP převzata z předchozího ÚP a je jako taková již schválena. 

Navrhovaná plocha jsou vázána na vrty pro záměr stáčení kvalitní pitné vody z několika 
již provedených vrtů (pod hájovnou) jako podnikatelský záměr umožňující rozvoj pracovních 
míst v obci.  

Nové plochy  VL výroby a skladování, lehký průmysl nejsou navrhovány. 

(3) Odůvodnění záboru ploch pro zemědělskou výrobu  
Nové plochy pro zemědělskou výrobu Z17/VZ a Z18/VZ jsou navrhovány i pro rozvoj 

zemědělského areálu Agroproduktu. Obě tyto popsané plochy jsou v navrhovaném ÚP převzaty 
z předchozího ÚP a jsou schváleny v rámci jeho 2. změny. 

V rámci projednání byl vznesen požadavek na etapizaci, který je zohledněn v řešení 
rozdělením plochy Z17/VZ na dvě části Z17a/VZ, Z17b/VZ a plochy VZ rozděleny do tří etap: po 
využití plochy Z17a lze využít plochu Z17b a po jejím využití lze využít i Z18.     
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Navrhované plochy souvisí se současnými trendy v zemědělské výrobě. Podmínky jsou 
dlouhodobě nevhodné pro intenzivní rostlinnou výrobu na orné půdě v podhorských oblastech, 
kam spadají i Supíkovice. Producenti zde nejsou schopni konkurovat výhodněji níže položeným 
a bonitnějším produkčním oblastem a jsou nuceni přecházet na extenzivní využití. Proto se ve-
dení firmy Agroprodukt Supíkovice i z ohledem na trh se zemědělskými produkty rozhodlo jít 
také cestou rozšíření živočišné výroby na úkor rostlinné, tedy zvýšit stavy hovězího dobytka 
(nejspíš i bez tržní produkce mléka) a rozšířit v souvislosti s tím i pastevní areály, tedy trvalé 
travní porosty na úkor orné půdy. S tím je spojena i nutnost nejen modernizovat současné pro-
vozy, ale i jejich rozšíření, protože i po té jsou kapacity pro ustájení nedostatečné. Navíc je nut-
no ekologicky řešit hnojiště, tedy nově založené při splnění podmínek ochrany vod a kryté, dále 
řešit ryté uložení většího objemu pícnin na zimní období a další prvky spojené s výstavbou. 
Schválený územní plán předpokládal rozvoj cestou intenzifikace zemědělské výroby, který se 
ale s vývojem v daném čase a místě nenaplňuje. Pozemky, které jsou v Supíkovicích 
k dispozici jsou pouze v rámci současného areálu, ale jsou malé a navíc buď svažité nebo 
podmáčené a pro zmíněné záměry nepoužitelné. Zatravněné pozemky mezi areálem a zástav-
bou nejsou vhodné z hlediska hygienických odstupů, když již dnes hygienická pásma dosahují 
bezprostředně za hranici zástavby a v případě rozvoje a navýšení stavů zvířat nepochybně za-
sáhla do stávající obytné i občanské zástavby (základní škola). Navíc tyto pozemky většinou 
patří jiným majitelům a musely by se složitě vykupovat. 

g) Plochy technické infrastruktury (TI, TO)  

(1) Technická infrastruktura , současný stav 
Zahrnuje technická zařízení sloužící k zajištění provozu a obsluze obce, popř. míst v 

okolí. Jde o plochy, zařízení a liniová vedení, většinou s rušivými vlivy na okolí a vyžadující do-
pravní obsluhu. V obci jsou to např. zařízení pro jímání a úpravny vody, vodojemy, STL a VTL 
plynovody, regulační stanice plynu, vedení VN a NN, trafostanice, kanalizace, mohou to být 
technické a stavební dvory, nejsou-li součástí jiných ploch).  

V rámci průzkumů byly zjištěny nedostatky: 
 - chybí odkanalizování splaškových vod z nemovitostí a čistírna odpadních vod, čištění 
vod a likvidaci splašků si zajišťují majitelé nemovitostí individuálně  
- obec má systém odvodnění srážkových vod, který chrání pozemky a nemovitosti zá-
stavby před vodami zejména nad nimi ležících polí a lesů, který není nijak zdokumentován. Již 
sám fakt porušení někdejších systémů vsakování vody zcelením polí v 50. létech 20. století je 
problémem, jedná se o snížení retenční schopnosti krajiny a trvalému znehodnocování půdního 
fondu odplavováním úrodné složky. V lesích jsou stopy systému zábran odplavování viditelné, 
ale nebyly udržovány.  

Z hlediska technického charakteru náleží do profesních oddílů energetika (elektrická 
energie, plynovody, vytápění), spoje a telekomunikace, vodní hospodářství (vodovody a kanali-
zace) a odpadové hospodářství a jsou podrobněji popsány níže v rámci koncepce veřejné infra-
struktury.  

(2) Návrh a odůvodnění záboru ploch technické infrastruktury (TI) 
Z19/TI  Tato lokalita v navrženém místě na severním okraji obce jako jediná spl-

ňuje požadavky kladené na velikost a typ uvažované čistírny, jen zde lze dosáhnout alespoň 50 
m odstup od zástavby. Jde o pozemek jako ZPF prakticky nevyužívaný. 

Obec Supíkovice nemá splaškovou kanalizaci ani čištění splaškových vod. Řešením je 
vybudování oddílné splaškové kanalizace v celém rozsahu obce. Technické  řešení je zpraco-
váno ve studii  „Supíkovice - kanalizace a ČOV“(Sigma Engineering Olomouc, 1990). Navržená 
kanalizační síť tvoří systém s hlavním sběračem vedeným podél silnice a recipientu od ČOV až 
po horní okraj Supíkovic. Kanalizace bude pouze splašková s PVC trub profilu DN 250 mm.  

Varianta navržená v této studii uvažuje s umístěním čistírny odpadních vod pod obcí 
Velké Kunětice, s tím že bude čistit odpadní vody jak z Velkých Kunětic, tak ze Supíkovic. Tato 
varianta odkanalizování obce Supíkovice je možná pouze za předpokladu vybudování ucelené 
splaškové kanalizace v obci Velké Kunětice včetně ČOV. Existuje však možnost, že v obci Vel-
ké Kunětice dojde k jinému řešení, které neumožní napojení obce Supíkovice. Pak bude nutné 
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vybudovat samostatnou ČOV pro obec Supíkovice. Navržená čistírna bude mít kapacitu do 700 
EO, bude umístěna ve zcela zakrytém objektu. Půdorysné rozměry objektu ČOV budou cca 15 
x 8 m. Ochranné pásmo 50-100 m je dáno od souvislé zástavby v obci.  

Ad  3.4 Návrh sídelní zelen ě 

Systém sídelní zeleně je v obci s rozvolněnou urbanistickou strukturou dostatečně za-
stoupen. Nachází se v zastavěném území na všech funkčních plochách jak soukromých, tak 
veřejných, jedná se o zahrady sloužících jako součást bydlení a rekreace, doprovází veřejná 
prostranství a občanskou vybavenost, řidčeji je i na plochách pro výrobu a technickou vybave-
nost. Navíc zástavba obce převážně přímo navazuje na nezastavěné území s dostatečným za-
stoupením krajinné zeleně lemující většinou vodoteče a cesty, některé části obce jsou 
v bezprostředním sousedství lesa. 

Doplnění sídelní zeleně v rámci navrhovaných ploch je přípustné i na všech plochách 
s rozdílným způsobem využití, je limitováno v podstatě pouze v případech, pokud by byly do-
tčeny možnosti umístění budov a zařízení hlavního využití, ochranná pásma a předpisy pro do-
pravní a technickou infrastrukturu.  

Ad 4.  Koncepce ve řejné infrastruktury a ob čanského vybavení v četně podmínek pro je-
jich umís ťování  

Ad  4.1 Dopravní infrastruktura  

a) Koncepce dopravní infrastruktury  

Stav a výchozí podmínky 
Současný stav dopravní infrastruktury je dán polohou obce v SV části Jesenicka, spá-

dově příslušící již polské části Slezska. Jedinou možností obsluhy území je silniční doprava, 
doplňujícími jsou pěší a cyklistická v rámci obce i jako turistická infrastruktura.  

b) Silni ční doprava  

b1) Současný stav a východiska řešení 
Základní komunikační systémy 
Silniční síť ČR, Olomoucký kraj, výřez pro část okresu Jeseník (zdroj: ŘSD Brno) 

Katastrálním územím obce Supíkovice prochází v současnosti silnice: 
- krajská silnice II/455 Velké Kunětice - Písečná. 
- krajská silnice III/4578 Supíkovice - Velké Kunětice 

Silniční síť je doplněna systémem místních komunikací ve správě obce, zemědělských, 
lesních a účelových komunikací, z nichž podstatnější význam mají: 
- spojka Supíkovice– Nová Ves (přes areál Agroproduktu) 
- lesní cesta - spojka - Supíkovice - Nová Červená Voda 
- připojení Jeskyně Na Špičáku na II/455 (v Písečné) 
- připojení skládky TKO Supíkovice - Písečná - Hradec na II/455  

Současný stav silniční sítě na území obce je stabilizovaný. Silniční komunikace II. a III. 
třídy jsou v majetku Olomouckého kraje. 

Stávající průjezdný úseky silnic II/455 i  III/4578  jsou místy dopravně závadné 
z hlediska směrových oblouků, uspořádání křižovatek a statické dopravy a nedořešené dopravy 
pro pěší, zejména v okrajových částech chybí chodníky, po stránce křížení přechody, napojení 
chodníků nejsou vždy v souladu s předpisy. Pro jejich realizaci všech úprav na komunikacích je 
nutno dodržet ustanovení ČSN 736101, ČSN 736110, ČSN 736102, vyhl. č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

Místní komunikace jsou vázány úzce na svou obslužnou funkci v třídách C2 až C3. Vy-
tváří v zónách dopravně obslužné osy a zpřístupňují objekty. Jsou tvořeny dvoupruhovými i jed-
nopruhovými komunikacemi, které na hranici intravilánu často přecházejí v polní či lesní cesty. 
Ani místní komunikace nejsou vždy v souladu s ČSN 73 6110.  
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Zatížení dopravní sítě 
Celostátním sčítání ŘSD z r. 2010 je stanovena Intenzita dopravy v obci pouze na silnici 

II/455, sledována je pouze jako jediný úsek, viz mapa (zdroj: ŘSD Brno). 

Vývoj intenzit v obci Supíkovice, úsek 7-4160, prognóza:  

rok 1995 )* 2000 )* 2010 )*  prognóza do 2025 
vozidel / 24 hod 1139   1435 1461 1500 až 1750 

)* = výsledky sčítání ŘSD 

Nevýznamnější komunikací, vstupující do řešeného území je II/455 velké Kunětice - Pí-
sečná, tato silnice tvoří dopravní osu obce a zajišťuje propojení na I/44 v Písečné (směry Jese-
ník, Polská republika) a II/457 ve Velkých Kuněticích (směry Vidnava, Mikulovice). Silnice je 
v území stabilizovaná. Průjezdní úsek II/455 lze považovat za místní sběrnou komunikací ve 
funkční třídě B2, dopravní funkce je spojena s přímou obsluhou.  

Hromadná silniční doprava 
Hromadná doprava osob je v území zajišťována linkami: 

- 950119  Jeseník - Stará Červená Voda - Vidnava 
- 950121  Jeseník - Stará Červená Voda - Žulová 

V obci se nachází tyto zastávky : - Supíkovice, jeskyně 
- Supíkovice, ČMPK 
- Supíkovice, Národní Dům 
- Supíkovice, kolonky 
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Zastávky jsou většinou vybaveny přístřešky a zastavovacími pruhy. Zobrazení situace 
zastávek je v grafické části, kde jsou dále zakresleny izochrony dostupnosti zastávek hromadné 
dopravy 10 min. Je zřejmé, že dostupnost je dostatečně v území zajištěna.  Jinou otázkou je 
četnost spojů, ta ale není územním plánem ovlivnitelná. 

 

 

Ostatní dopravní plochy a zařízení 
Rozptylové plochy jsou před objekty sportovišť a kapacitních vybaveností, zpevněné 

manipulační plochy před průmyslovými podniky slouží jejich provozu. 

b2) Návrh 
Úpravy silnic  II/455 i III/4578 se budou v extravilánu i v intravilánu odehrávat ve smyslu 

odstranění dopravních závad v dnešní trase. Mimo zajištění volné šířky komunikace dle ČSN 
736101 projektování silnic a dálnic to budou především úpravy křižovatek dle ČSN 736102 pro-
jektování křižovatek na silničních komunikacích a v průjezdním úseku dle ČSN 736110 projek-
tování místních komunikací. Při vymezování prostoru pro komunikace postupovat dle vyhl. č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

Jediná navržené plocha silniční dopravy v rámci krajských komunikací je návrh směrové 
úpravy silnice II/455 v místě dopravní závady na příjezdové trase k obci od Písečné (Z23/DS), 
je podle zadání převzata z předchozího ÚP. Druhá původně navržená úprava u lomu byla vyřa-
zena pro technickou nereálnost, vyžádala by si vykoupení a demolici nemovitosti. 

Do území obce zasahuje záměr přípojky silnice II/455 na přeložku 1/44, která je vedena 
na sousedních k.ú. obce Písečná a souvisí s napojením na Hradec-Novou Ves. Vlastní připoje-
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ní je možné již pouze po krajských silnicích s tím, že v úseku propojení mezi silnicí III/4551 a 
II/455 by se pohybovala v hraničních podélných spádech kolem 9% a vyžádala by si pravděpo-
dobně zářez do terénu (podrobnější studie nebyla zpracována). Podstatným faktem je, že obec 
Písečná s tímto napojením v ÚP nepočítá  Uvedený záměr nebyl po projednání s představiteli 
obcí Supíkovice a Písečná v ÚP obou obcí zahrnut.  

Také na místních komunikacích je nutno postupně provádět úpravy dle ČSN 736101 a 
ČSN 736110. Jsou tvořeny dvoupruhovými i jednopruhovými komunikacemi, které na hranici 
intravilánu často přecházejí v polní či lesní cesty. Jednopruhové místní komunikace obousměr-
né musí být vybaveny výhybnami tak, aby byly splněny požadavky jednak na plynulost odboče-
ní z hlavních komunikací, jednak na rozhled. Jediná navržené plocha MK pro rozšíření stávající 
komunikace pro propojení Supíkovic a Hradce – Nové Vsi, které bylo přerušeno problémovým 
rozvojem zemědělského družstva v minulosti (Z22/DS).  

Doprava klidová 
Při zpracování územní dokumentace je nutno ve smyslu ČSN 73 6110 „projektování 

místních komunikací“ uvažovat pro uspokojování potřeb při parkování a garážování u všech po-
tenciálních zdrojů dopravy parkovací a garážová pro stupeň automobilizace 1:2,5. Při navrho-
vání ploch pro odstavování a parkování automobilů i garáží je nutno respektovat hygienické po-
žadavky na ochranu životního prostředí a postupovat dle platných norem pro tyto stavby.  

Pro parkování jsou v obci zřízena menší dopravně značená parkoviště u Obecního úřa-
du, u hřiště, u kulturního domu, u Agroproduktu, Touaxu, bývalé Vatrovky, ostatní parkovací 
kapacity jsou buď přímo na komunikacích nebo na zpevněních plochách vzniklých k jinému 
účelu. Pro zajištění podmínek pro statickou dopravu jsou vymezeny především plochy veřej-
ných prostranství, mohou to být i plochy jiné. Kapacity jsou dostačující pro stupeň automobiliza-
ce 1:2,5, nové plochy nejsou navrhovány. 

Garážování je v obci zajištěno garážování v jednotlivých obytných objektech nebo na je-
jich přidružených pozemcích. Garážový areál je v obci jediný malého rozsahu.  

b3) Odůvodnění řešení 
Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury, které tvoří tzv. dopravní skelet, tj. 

stávající komunikace obce nezbytné pro jeho obsluhu. Zároveň tento systém doplňuje o návrhy 
nových komunikací tak, že větší rozvojové plochy jsou napojeny na stávající dopravní skelet. 
Pro zajištění podmínek pro silniční dopravu se vymezují plochy dopravní infrastruktury a plochy 
veřejných prostranství zahrnují síť komunikací nižšího významu. 

Návrh místních komunikací má cíl zlepšení obslužnosti území, propojení navrhovaných 
ploch, doplnění v místech nedostatečné obslužnosti zástavby nebo zařízení technické infra-
struktury, jsou vesměs také navrženy jako veřejně prospěšné stavby. Nové komunikace mohou 
být řešeny i v dalších plochách v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití a dle platné legislativy. 

Návrh účelových komunikací je omezen jen na potřebné propojení sousedních obcí, 
když původní cesta byla znehodnocena v době socialismu neuváženým rozvojem areálu JZD. 
Tento stav nelze vrátit zejména v důsledku nevratných majetkových poměrů i ekonomickou ná-
ročností možného řešení a proto byla zvolena jiná trasa vedoucí převážně po pozemcích obec-
ních a sledující staré polní cesty, jejichž využití je reálné.   

Problematika odstavování a parkování osobních automobilů v obci není nijak tíživá, je 
však nutno u objektů vyžadující plochy pro dopravu v klidu jejich doplnění dle místních podmí-
nek. Návrh předpokládá pokrytí tohoto navýšení zvýšené potřeby na stávajících plochách, které 
jsou k tomu účelu dostačující, a které jsou ve vlastnictví obce, takže realizace parkovišť je 
možná bez zařazení jako veřejně prospěšné stavby.  
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c) Doprava p ěší a cyklistická  

e1) Pěší  trasy, cyklotrasy, současný stav      
Podél silnice II/455 je vybudován chodník pro pěší již v téměř v celém průjezdním  úse-

ku obcí, chybí pouze v okrajových částech obce, severním a jižním. Na ostatních komunikacích 
je pěší a cyklistický provoz smíšený s vozidlovým.  

Celé území je turisticky atraktivní, ale chybí zde turistická infrastruktura. Cyklotrasy jsou 
zakresleny v celostátních mapách, mnohé nejsou značené. V území jsou však i jiné možnosti 
vedení cyklistických tras, je však nutno vytvořit nové turisticky významné cíle a dobudovat infra-
strukturu nebo stávající do ní připojit. Mimo zastavěnou část obce jako neznačené pěší a cyk-
lotrasy slouží i účelové polní a lesní cesty, které spojují jednotlivé lokality a udržují alespoň čás-
tečně  prostupnost krajiny.  

Turistická mapa s vyznačením tras pro pěší a cyklotras (zdroj: mapy.cz):   

 

Pěší a cyklistický provoz bude na ostatních komunikacích smíšený s vozidlovým i nadá-
le, protože intenzity všech forem dopravy nejsou natolik vysoké, aby investice do jejich oddělení 
mohly být efektivní. V návrhu jsou trasy, jejichž zřízení nemusí být spojeno s neúměrnými inves-
ticemi, jsou vedeny většinou po stávajících účelových cestách jak lesních, tak polních. 

e2) Pěší  trasy, cyklotrasy, návrh  
Cyklistický provoz bude smíšený s vozidlovým i nadále, protože intenzity všech forem 

dopravy nejsou natolik vysoké, aby investice do jejich oddělení mohly být efektivní. V návrhu 
jsou trasy, jejichž zřízení nemusí být spojeno s neúměrnými investicemi, jsou vedeny většinou 
po stávajících účelových cestách jak lesních, tak polních. 

Nové trasy:  
- návrh dostavby chodníku podél silnice II/455, Supíkovice, jižní část; 
- návrh dostavby chodníku podél silnice II/455, Supíkovice, severní část; 
- návrh trasy pro pěší a cyklotrasy Jeskyně na Špičáku –  historická vápenka; 
- návrh trasy pro pěší a cyklotrasy Supíkovice, pod Křemenáčem - Liemry; 
- návrh trasy pro pěší a cyklotrasy Hradec – Nová ves – Supíkovice; 

   e3) Pěší  trasy, cyklotrasy, odůvodnění řešení 
Územní plán vymezuje vybraná nejdůležitější pěší propojení na území obce (stávající i 

navrhovaná) a vytváří tím podmínky pro: 
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- pěší dostupnost každodenních cílů (vybaveností, školy, zastávky MHD atd.); 
- pěší dostupnost rekreačního zázemí, tj. propojení obce a krajiny; 
- odpovídajícího prostoru pro bezpečný pohyb chodců. 

Cyklotrasy slouží nejen pro rekreační účely, ale především pro každodenní využití oby-
vateli města (dojíždění do práce apod.). Další  pěší a cyklistické komunikace je možno zřizovat 
podle potřeby a místních podmínek na všech plochách s rozdílným způsobem využití. 

Cyklotrasy v okolí, zákres návrhu ÚP(zdroj: cykloserver.cz.  

 

d)   Doprava železni ční  
Železniční doprava se nevyskytuje. Zájmovým územím obce Supíkovice neprochází 

žádná tranzitní železniční trať. Osobní i nákladové nádraží je nejblíže v Písečné na trati 292 
Šumperk - Jeseník – Krnov  (v úseku Lipová-lázně – Mikulovice, vzdálena po silnici 4 km), nej-
bližší rychlíkovou stanicí je Jeseník (12 km).  

e) Doprava letecká  
V obci se nevyskytuje, nicméně v sousední obci Hradci - Nové Vsi se nachází malé letiš-

tě, jehož ochranné pásmo se obce Supíkovic dotýká. Vzhledem k terénní konfiguraci je vliv to-
hoto OP na výstavbu v obci marginální a nijak obec nelimituje. 

f) Doprava  lodní  
Nedotýká se. 
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Ad  4.2 Vodní hospodá řství  

a) Zásobování pitnou vodou  

a1)  Vodovody  

1)  Potřeba pitné vody, bilance      
Tabulka 

 ozn.: jednotky: 2005 2010 2015 
Počet všech zásobených obyvatel  Nz  obyvatel  673,0 675,0 683,0 
Voda vyrobená celkem  VVR tis.m3/r 44,3 50,1 50,5 
Voda fakturovaná celkem   VFC tis.m3/r 38,5 43,6 43,9 
Voda fakturovaná pro obyvatele  VDF tis.m3/r 24,8 29,6 29,9 
Spec. potř. fakt. vody obyvatelstva   Qs,d  l/(os.den)  101,0 120,0 120,0 
Spec. potř. fakt. vody  Qs  l/(os.den)  156,8 176,8 176,2 
Spec. potř. vody vyrobené  Qs,v   l/(os.den)  180,3 203,3 202,6 
Průměrná denní potřeba  Qp  m3/d  121,3 137,3 138,4 
Max. denní potřeba  Qd  m3/d  182,0 205,9 207,5 

2)  Popis současného zásobování pitnou vodou 
V obci Supíkovice je vybudován veřejný vodovod, který vlastní a provozuje obec. Vý-

stavba hlavních vodovodních řadů, zdrojů vody a vodojemů se datuje k roku 1925 až 1931. V 
devadesátých letech byla provedena rekonstrukce páteřního řadu v délce 1200 m. Vodovod 
zásobuje pitnou vodou kromě Supíkovic i obec Velké Kunětice a místní část Strachovičky. V 
obci Supíkovice je napojeno 99 % obyvatel.  

Zásobování je zabezpečeno ze tří nezávislých zdrojů. Jsou to prameniště Louka, pra-
meniště Les a prameniště Velké Kunětice.  

Prameniště Louka tvoří dvě vrtané studny a tři pramenní jímky vzájemně propojeny do 
sběrné jímky o hloubce 3 m. První vrtaná studna SP2 má hloubku 35 m a využitelnou vydatnost 
0,7 l/s. Druhá studna SP3 má hloubku 38,5 m a využitelnou vydatnost 0.75 l/s. Oba vrty jsou 
vybaveny ponornými čerpadly. Jímací zářezy v prameništi Louka mají min. vydatnost 0,3 l/s. 
Celková vydatnost prameniště je 1,7 l/s. K akumulaci vody z prameniště Louka slouží vodojem 
louka 100 m3 + 50 m3 (max.hl. 496,00 – dno 493,60, 494,00). Původní jednokomorový vodo-
jem 50 m3 byl posílen novou komorou.  

V prameništi Les je voda jímána horizontálním jímacím zářezem délky 15 m v hloubce 
2.5 m. K akumulaci vody z prameniště Les slouží zemní vodojem Les 50 m3 (max.hl. 503,00 – 
dno 500,50) .  

V prameništi Velké Kunětice je voda jímána horizontálním jímacím zářezem délky 15m v 
hloubce 2,5m. K akumulaci vody z prameniště Velké Kunětice slouží monolitický dvoukomorový 
vodojem 2x50 m3 (max.hl. 433,80 – dno 431,80), vybavený armaturní šachtou a vápencovým 
otevřeným filtrem. Zdravotní zabezpečení vody je řešeno dávkováním chlornanu sodného přímo 
do akumulačních nádrží. Z vodojemů Les a Louka je voda gravitačně dopravována do rozvodné 
sítě obce. Z vodojemu Velké Kunětice je zásobena dolní část obce Supíkovice a obec Velké 
Kunětice. Zásobování spotřebiště je řešeno větevnou rozvodnou sítí s jedním páteřním řadem. 
Rozvodná vodovodní síť je převážně zhotovena z materiálu PVC, PE, OCEL a v menší míře z 
litinového potrubí v profilech DN 80 - 150. 

Spotřebiště je rozděleno na dvě tlaková pásma, která jsou dána polohami hladin vodo-
jemů Louka a Velké Kunětice. Tyto tlaková pásma jsou vzájemně oddělena redukčním ventilem 
v šachtě uprostřed obce. 

3)  Rozvoj vodovodů ve výhledovém období 
Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci zůstane zachován i do budoucna. Vo-

dovodní síť bude rozšířena pro zástavbu navrhovanou ÚP v celkové délce 1536 m. Vzhledem k 
značnému stáří vodovodních řadů, časté poruchovosti a množství nefakturované vody je nutná 
postupná rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 5 450 m. Rekonstrukci bude nutno 



II.  Odůvodnění ÚP Supíkovice                        strana  
C. Textová část   
     
  
  

37 

provést i na vodojemu Les. Z důvodu havarijního stavu přívodního potrubí z vodojemu do obce 
je navržena jeho výměna v délce 1,15km 

V následném období se předpokládá rekonstrukce přívodního řadu z vodojemu Les a 
vodojemu Velké Kunětice na rok 2014 a rekonstrukce vodojemu Les na rok 2014.  Postupná 
rekonstrukce rozvodné sítě bude probíhat po roce 2015. Rozšíření vodovodní sítě pro novou 
zástavbu bude probíhat v závislosti na rozvoji nové výstavby. 

5)  Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace  
Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z prameniště Les je možné celý systém (vodo-

vod Supíkovice a Velké Kunětice) zásobit z prameniště Louka a prameniště Velké Kunětice. 
Pokud by došlo k přerušení dodávky z prameniště Louka nebude možno pokrýt z prameniště 
Les celou potřebu horní části obce Supíkovice. Obyvatelé budou nuceni použít individuální 
zdroje pitné vody např. přistavené cisterny. Jestliže dojde k odstavení zdroje Velké Kunětice 
budou obyvatelé Velkých Kunětic odkázání pouze na individuální zásobování pitnou vodou.  V 
obou případech bude nutno provést zásahy v manipulaci u sekčních uzávěrů. Celý systém vo-
dovodu Supíkovice –Velké Kunětice je závislý na funkčnosti zdrojů Les a Velké Kunětice. V pří-
padě výpadku jednoho z nich dojde vždy k omezení dodávky pitné vody. (jako podklad pro kri-
zový plán obce)  

4)  Vymezení zdrojů vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou 
U obce se nacházejí pouze zdroje, které jsou využívány pro zásobování pitnou vodou. 

Jsou to prameniště Louka o vydatnosti 1,7 l/s, prameniště Les o vydatnosti 0,5 l/s a prameniště 
Velké Kunětice o vydatnosti 2l/s. S žádným jiným zdrojem není v současné době uvažováno pro 
účely úpravy na pitnou vodu 

V obci se nacházejí další dva vodní zdroje, které byly zamýšleny pro obec Supíkovice. 
Jedná se o dva vrty „Mramorový lom“, které nejsou v současné době využívány pro zásobení 
obce. Vrty jsou hloubky do 50 m, profilu  DN 300 mm. Vydatnost každého je cca 6,0 l/sec. Zdro-
je lze považovat za záložní pro výhledové využití, lze uvažovat i s využitím těchto zdrojů ke ko-
merčním účelům na stáčírnu vody s výrobou balené vody, protože současné zdroje  v obci svou 
vydatností  jsou schopny pokrýt i předpokládaný výhledový rozvoje obce. 

b)  Odvád ění a čišt ění odpadních vod  

1)  Základní údaje      
 ozn.: jednotky: 2005 2010 2015 
Počet všech obyv. napoj. na kanal.  Nk obyvatel  0,0 0,0 0,0 
Počet obyv. napojených na ČOV Ncov obyvatel  0,0 0,0 0,0 
Spec. produkce odp. vod obyv. Qov  l/(os.den)  110,0 109,0 109,0 
Produkce odpadních vod  Mov m3/den 74,8 74,0 74,0 
BSK5 BSK5 kg/den 41,0 40,7 40,8 
NL NL kg/den 38,0 38,2 38,4 
CHSK  CHSK kg/den 82,0 81,4 81,6 

2)  Významní producenti odpadních vod 

Z průmyslových podniků významných z hlediska produkce odpadních vod se zde na-
chází závod Slezský kámen – dobývání surovin. Neprodukuje technologické vody. Splaškové 
odpadní vody od zaměstnanců jsou odváděny do jímky a vyváženy na ČOV Česká Ves.  Na 
katastrálním území obce se nalézá řízená skládka tuhého komunálního odpadu (195 tis. m3) ve 
správě Technických služeb města Jeseník. 

3)  Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV 
V katastrálním území obce se nachází povodí vodárenského toku Černý potok a chrá-

něné území Na Špičáku. V obci žije 671 obyvatel a není zde vybudována soustavná kanalizace. 
Splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do septiků a jímek vyvážených na ČOV 
Česká Ves. Jsou zde 4 domovní ČOV. 
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4)  Popis odkanalizování a čištění OV ve výhledu 
Pro výhledové řešení likvidace odpadních vod v obci je vypracována projektová doku-

mentace z r. 1991. Uvažuje se s výstavbou splaškové kanalizace v délce cca 3,2 km a mecha-
nicko-biologické ČOV. Kanalizace bude o profilu DN 250 a průtok splašků v ní bude gravitační. 
ČOV bude umístěna v severní části obce na pravém břehu potoka Kunětíčka, ten bude také 
recipientem vyčištěných vod. Její kapacita bude 700 EO. 

Výstavba ČOV: výhled nespecifikován, dle finančních možností. 
Výstavba kanalizace: výhled nespecifikován, dle finančních možností. 

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do 
roku 2015 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě 
na ekonomické možnosti. Aktualizace nebo zpracování nového PRVKOK může změnit navrže-
né technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvá-
dění a čištění odpadních vod. (údaje převzaty z dokumentace: Plán rozvoje vodovodů a kanali-
zací Olomouckého kraje (PRVKOK), zpracovatel PRVK: VODING Hranice, spol. s r.o., aktuali-
zováno: 30.6.2004; Supíkovice; karta obce: 7102_017_01_15957) 

c) Dešťová kanalizace  

1)  Současný stav odvádění dešťové vody 
Obec nemá dešťovou kanalizaci. Dešťové vody odtékají především povrchovými příko-

py, místy trubními svody do vodotečí.  

K ohrožení zástavby srážkovou vodou z polí a lesů nad zástavbou. Nejvíce postihované 
jsou hlavně dvě lokality:  
-  pod lesem pod Křemenáčem u obecního vodojemu. Obec má vybudován záchytný sys-
tém na jímání a odvádění srážkových vod, není však zmapován a není vždy zcela funkční. Mís-
ty se jedná i o torza systému odvodnění před válkou, tedy po odsunuté německé populaci, mís-
ty jde o novější rigoly a příkopy, které jsou většinou odvedeny do Kunětičky a většinou vlastně 
tvoří její přítoky. Příčinou může být nevhodné zcelení pozemků v 2. polovině 20. století, někde 
možná porušení starších systémů.   
-  z polí kolem velkého mramorového lomu firmy Slezský kámen, ve kterém probíhá těžba. 
Srážkové vody z rozsáhlého povodí nad lomem jsou odváděny stávajícím otevřeným příkopem 
do místní vodoteče. V době dlouhotrvajících nebo značně intenzivních srážek dochází k přelití 
stávajícího odvodňovacího příkopu a zatopení okolního území, ve kterém jsou stavební objekty. 
K samotnému ohrožení a zatopení lomu nedochází, kolem lomu je terén navýšen.  

2) Návrh dešťové kanalizace a odůvodnění 

K bezpečnému odvedení srážkových vod do vodoteče je nutné zpracovat minimálně 
studii. Je nutné provést výpočet množství dešťových vod z celého zájmového povodí,  které při-
vádí dešťové vody do dané lokality, s ohledem na způsobu obhospodařování stávajících země-
dělských ploch. Zpracovat tudíž elaborát ochrany a organizace daného povodí. Vzhledem 
k rozsahu a složitosti problému, nelze jednoznačně říci bez zpracované studie jaké opatření 
budou ta nejvýhodnější.  

 
Ad  4.3 Energetika  

a)  Elektrická energie    

(1)  Nadřazené soustavy a výrobny 

V řešeném  území katastru obce nejsou vybudovány žádné významné výrobny elektric-
ké energie, které zajišťují její dodávku do distribučních sítí, ani rozvodny VVN/VN. Rovněž se 
zde nevyskytují žádná vedení nadřazené soustavy, ani hlavní napájecí vedení o napětí 110 kV. 
Výhledově se též neuvažuje s vybudováním zařízení nadřazených soustav ani s výrobnami 
elektrické energie. 
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(2) Zásobování obce 

 Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována elek-
trickou energií je ČEZ Distribuce a.s. Obec Supíkovice  je zásobena el. energií z linky  VN 22 
kV č.72 vedoucí z rozvodny 110/22kV Česká Ves. Kmenové vedení je nataženo vodiči AlFe o 
průřezu 110 mm2. Všechny transformovny v obci jsou na toto  kmenové vedení připojeny ven-
kovními VN přípojkami z vodičů AlFe 6 o průřezu 3x70 a 35 mm2. Zahuštění stávajících tra-
fostanic probíhalo postupně v 70. a 80. letech.  

Stávající vedení VN je provedené převážně na betonových sloupech, po rekonstrukci vč. 
přípojek, vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, nepředpokládají se 
žádné rozsáhlejší rozšíření distribuční soustavy. Supíkovice a přidružené obce v řešeném úze-
mí jsou z hlediska současných požadavků na dodávku elektrické energie plně zajištěny. Roz-
sah stávajících distribučních sítí VN 22 kV je dostačující, a to i pro výhledovou potřebu. 

(3)  Transformační stanice 22/0,4 kV (TS) 

Na řešeném území je v současnosti provozováno celkem 12 transformačních stanic, z 
nichž  čtyři jsou v majetku ČEZ distribuce a.s. a slouží pro zajištění distribučního odběru a osm 
jich je provozováno velkoodběratelské. Celkový instalovaný výkon transformátorů je 2130 kVA. 

Přehled stávajících transformačních stanic:      tabulka 44 
Označení název konstrukce provedení max.  

výkon 
stáv. 
trafo 

využití (uživatel),  po-
známka         

TS    (kVA)        (kVA)  
JE_9139 Skládka odpadu ocel. příhr.    PTS400 250 100 Velkoodběratelská 
JE_0060 U Vodárny 2 sloup bet. TSB 24/400 400    160 ČEZ distribuce a.s. 
JE_0061 U dílen ocel.příhr.  PTS 250 250   250 ČEZ distribuce a.s. 
JE_0163 SLK stroj. dílny 2 sloup bet.    TSB 24/400 400    160 Velkoodběratelská 
JE_9141 Fa Kámen Šmerda zděná  250 250 Velkoodběratelská 
JE_9147 Varex  2 sloup.bet.  BTS 400 400    160 Velkoodběratelská 
JE_9142 Agroprodukt+ Varex 1 sloup.bet.          400    160 Velkoodběratelská 
JE_0062 U kostela ocel.příhr.   PTS 250 250 250 ČEZ distribuce a.s. 
JE_9143 SLK Brusírna ocel.příhr.  PTS 250 250 160 Velkoodběratelská 
JE_9144 Lom SLK zděná    630    160 Velkoodběratelská 
JE_0063 U lomu ocel.příhr.   PTS 250         250  160 ČEZ distribuce a.s. 
JE_9145 Štěrkopísek II. ocel.příhr.  PTS 400 400 160 Velkoodběratelská 
Celková současná přípojná hodnota obce 2130 kVA  
z toho: pro distribuční odběr - obce 820 kVA 
ostatní odběr 1310  kVA 

Umístění stávajících distribučních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území trans-
formačním výkonem v obci pro její současnou i výhledovou potřebu vyhovující. Po technické 
stránce však stávající transformační stanice již vykazují znaky stárnutí (zejména koroze) a i 
vzhledem k výhledovým potřebám by bylo vhodné provést jejich výměnu nebo alespoň kom-
pletní rekonstrukci. P rekonstrukcích umožňují zvýšení transformačního výkonu do jmenovité 
hodnoty jejich konstrukčního provedení - 250 až 400 kVA, případně po úpravách i 630 kVA vý-
konu transformátoru. 

Elektrické energie bude využíváno pro běžné spotřebiče v domácnostech, zařízeních slu-
žeb a občanské vybavenosti, k pohonu drobných řemeslnických strojů a zařízení,  částečně též 
k vaření, vytápění a ohřevu TÚV a dále ve sféře podnikat. aktivit. 

(4)  Rozvodná síť NN 
Distribuční rozvodná síť NN je provedena převážně v řešeném území nadzemním ven-

kovním vedením z vodičů AlFe o průřezu 25 - 70 mm2na betonových sloupech. V menší míře je 
též provedena závěsnými izolovanými vodiči typu  AES a závěsnými kabely typu AYKYz. Kabe-
lové vedení v zemi je realizováno v menším rozsahu, převážně napájecí vývody z některých TS 
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s přechodem na venkovní vedení. Domovní přípojky jsou provedeny  závěsnými kabely – pře-
vážně u novějších staveb,  v malém rozsahu venkovní drátové - u původní sítě. Se  zvyšováním 
nároků na dodávku el. energie bude nutno  některé úseky sítě NN rekonstruovat a rozšířit. V 
návrhových plochách  bude uvažováno pouze s  kabelovými rozvody uloženými v zemi. Roz-
vodné skříně budou osazeny do samostatných pilířů nebo do zděných pilířů oplocení. Samo-
statně stojící rodinné domky budou  připojeny závěsnými kabely - případně kabelovým přívo-
dem v  zemi z nejbližší podpěry sítě NN. 

 (5) Výhledová bilance elektrického příkonu pro návrhové období 
Zpracovaná výkonová bilance vychází pro výhledové období ze stávajícího odběru z DTS 

a ze stanovení podílových maxim vč. nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, t.j. by-
tového fondu, obč. výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit. Tyto složky významně 
ovlivňují růst spotřeby elektrické energie, který je úměrný počtu obyvatel, modernizaci a rozvoji 
podnikatelských aktivit a stupni životní úrovně. 

Na základě takto zhodnocených údajů je zpracována bilanční rozvaha o vývoji zatížení 
řešeného území. Z energetického hlediska se pro bilancování potřebného příkonu předpokládá, 
že obec bude energiemi zásobována dvojcestně – t.j. uvažováno s rozvojem plynofikace a roz-
vojem zásobování elektrickou energií. Elektrické energie bude též využíváno  i pro vytápění – 
buď v plném rozsahu, zejména s použitím tepelných čerpadel, případně pouze pro přitápění 
jako záložní zdroj tepla. Pro bilanci jsou bytové odběry v daném případě zařazeny do stupně 
elektrizace B a C. V kategorii C (elektrické vytápění) se předpokládá cca do 20% bytového fon-
du včetně rekreačních chalup. 

Stávající bytové oděry v obci zařazeny s ohledem na charakter odběru, současný počet 
elektricky vytápěných bytů a předpokládaný rozvoj do stupně elektrizace bytů B a C – 40%. 
Tomuto stupni odpovídá podíl jednotlivých stupňů a soudobý příkon bytů: 

stupeň :  A – základní (osvětlení + drobné spotřebiče)   40%  á  7,0 kW/b.j. 
       B1 –  dtto A + přípr. pokrmů                             20% á 11,0   kW/b.j. 

B2 –  dtto B1 + příprava teplé vody (TUV)        –    á  11,0   kW/b.j. 
C2 –  dtto B2 + el. vytápění – přímotop            40% á  15,0  kW/b.j. 

Při tomto uvažovaném stupni elektrizace odpovídá průměrný soudobý příkon bytu v obci 
11,0 kW/b.j. Pro novou výstavbu v návrhovém a výhledovém období je navrhován stupeň elek-
trizace bytového fondu B a C s ohledem na předpokládané užití elektrické energie. 
V uvedených hodnotách měrného zatížení je při dnešním trendu růstu spotřeby zahrnuta reali-
zační i výhledová hodnota, jelikož se nepředpokládá, že zatížení u b.j. bude po r. 2015 dále vý-
razněji narůstat. 

Pro nebytový odběr je uvažován měrný příkon 0,35 kW/b.j. Pro podnikatelské aktivity je 
stanoveno zatížení odhadem (podle předpokládaného rozvoje obce).  

Energie pro vytápění: 
-  elektrická enegie – do 40% 
-   plyn – do 40  
- tuhá paliva – uhlí, dřevo, alternativní zdroje do 20%  

V obci je v současné době 183 RD s 228 bytovými jednotkami celkem s 720 obyvateli . 
Pro návrhové období  je uvažováno s těmito výhledovými plochami napojenými na elektrickou 
energii:  

tabulka 45 
Ozn.ploch Název plocha počet b.j. pokrytí příkonu 
Z01 BV Supíkovice 0,60 4-5 navržená JE_xxx1 Supíkovice + posílení NN 
Z02 BV Supíkovice 0,32 1-2 navržená JE_xxx1 Supíkovice + posílení NN 
Z03 BV Supíkovice 0,27 1-2 TS JE_0062 + posílení NN 
Z04 BV Supíkovice 0,17 1 TS JE_0062 + posílení NN 
Z05 BV Supíkovice 1,54 6-7 TS JE_0061 rekonstruovaná + posílení NN 
Z06 BV Supíkovice 0,16 1 TS JE_0061 rekonstruovaná + posílení NN 
Z07 BV Supíkovice 1,29 5-6 TS JE_0061 rekonstruovaná + posílení NN 
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Z08 BV Supíkovice 0,19 1 TS JE_0060 + posílení NN 
Z09 BV Supíkovice, 0,10 0 navržená JE_xxx1 Supíkovice + posílení NN 
Z10 BV Supíkovice 0,92 3-4 TS JE_0062 + posílení NN 
Z11 SV Supíkovice 0,25 1 TS JE_0061 rekonstruovaná + posílení NN 
Z12 SV   0 po projednání zrušena 
Z13 SV Supíkovice  1,15 6 TS JE_0061 rekonstruovaná + posílení NN 
Z14 SV   0 po projednání zrušena 
P01 SK Supíkovice 0,29 4 navržená JE_xxx1 Supíkovice + posílení NN 
Z15 OV Supíkovice, střed 0,68 8 TS JE_0062 + posílení NN 
Celkem pro bydlení a rekreaci max.  42 b.j. )* (29x7kW+15*11kW+29x15kW x 0,3 = 241kW  
Z16 VD Supíkovice 1,76  15kW navržená JE_xxx1 Supíkovice + vybudování NN 
Z17 VZ Supíkovice 4,69  50 kW rekonstruovaná JE_9142 
Z18 VZ Supíkovice 1,54  25 kW rekonstruovaná JE_9142 
Z19 TI Supíkovice, ČOV 0,15 - Obecní ČOV 35 kW, JE_0063 + vybudování NN 
Celkem pro výrobu a TI   125 kW  

)* údaj není závazný, jde jen o odhad pro výpočet spotřeb energie  

Stávající odběr obce 

- Byty celkem 228 b.j., 228 b.j. x 11,0 kWx0,25 = 627 kW      658 kVA 
-       Nebytové odběry – občanská vybavenost,  drobné podnikání,  
 komerční sféra -  228  b.j. x 0,35 kW/b.j. = 78 kW         82 kVA 
-    Podnikatelé,  výroba (napojeno převážně z vlastních trafostanic)     917 kVA 
 Celková potřeba obce Supíkovice pro zajištění z TS      1657 kVA 

Odběr na konci návrhového období 

- Stávající odběr navýšený o 10 %        1823 kVA 
- Odběr z návrhových ploch         384 kVA 

Celkem           2207 kVA 

 Celkový instalovaný výkon v transformátorech DTS je v současné době 2130 kVA – vý-
kon stávajících trafostanic je nedostačující pro návrhové i výhledové období a proto bude vybu-
dována nová distribuční trafostanice označená JE_xxx1 o navrhovaném výkonu 160kVA. 

(6)   Odůvodnění navrhovaného řešení zásobování elektrickou energií  

Vedení VN 22 kV 
Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území 

obce zajišťován ze stávající distribuční soustavy – vedení VN a příslušných TS a že beze změn 
zůstane i základní konfigurace stávající sítě VN 22 kV vč. odboček z VN č. 72.  Pro zajištění 
požadovaného transformačního výkonu,” je navrhována výstavba nové TSJE_xxx1, která bude 
připojena venkovní přípojkou VN v délce cca 135m ze stávajícího vedení VN 22 kV.  

Transformovny  22/0,4 kV 
Stávající stav je vyhovující, rozvojové záměry možno zajistit po případných úpravách stá-

vajících TS – výměnou transformátorů za vyšší výkonové jednotky. 

Pro zajištění požadovaného transformačního výkonu,” je navrhována výstavba nové TS 
JE_xxx1, na kterou by byly částečně přepojeny stávající odběry mezi distribučními trafostani-
cemi JE_0062 a JE_0063.  Tím by vznikla rezerva pro napojení nebližších rozvojových ploch u 
předmětných trafostanic. Nově navrhovaná TS JE-XXX1 je venkovní stožárové konstrukce do 
250 (400) kVA.  

Protože potřebný transformační výkon je možné v celém rozsahu zajistit navrhovaným ře-
šením v ÚP obce, nejsou další TS pro další rozvoj aktivit navrhovány. Pouze v případě vyvolané 
nadlimitní potřeby, kdy nebude možné požadovaný výkon zajistit ze stávajících TS bude situace 
řešena v aktuálním čase výstavbou nové trafostanice. 
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Rozvodná síť NN a veřejné osvětlení  
Stávající rozvodná síť NN zůstává základním článkem rozvodu v návrhovém období při 

zachování současné koncepce – venkovní vedení s úseky kabelového rozvodu. V  Supíkovicích 
je distribuční rozvodná síť ve vyhovujícím stavu a po dílčích úpravách a rozšířeních, vyhovuje i 
pro návrhové období. Pro navrhované lokality výstavby nových RD bude el. energie zajištěna 
samostatnými vývody NN ze stávajících trafostanic TS. Pro nově navrhované lokality soustře-
děné zástavby RD navrhujeme provedení rozvodné sítě kabelovým rozvodem v zemi, stejně tak 
i pro objekty občanského vybavení, případně podnikatelské aktivity. Jinak budou prováděny 
podle potřeby pouze místní úpravy sítě. 

Veřejné osvětlení – bude navazovat na stávající soustavu – tato je vyhovující a je tvořena 
nadzemním vedením uloženým převážně na sloupech sítě NN. Pouze kolem procházející ko-
munikace v místě vybudování nového chodníku je rozvod VO řešen kabele uloženým v zemi. V 
částech obce, kde bude prováděna rozvodná síť NN kabelovým rozvodem v zemi, realizovat 
tímto způsobem i místní síť VO, s použitím perspektivního sortimentu stožárů a osvětlovacích 
těles vč.zdrojů (výbojky SHC, SHL a LED). 

Ochranná pásma elektrorozvodných zařízení 
Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č. 

458/2000 Sb.§ 46. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami od krajních vodičů po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti. Pro vedení nadzemní : 
- VN - nad 1kV do 35kV vč. - vodiče bez izol. - s izol zákl. -závěs. kabel    7 -2 -1m                        
- VVN  - nad 35kV do 110kV vč.            12 m                           

- nad 110kV do 220kV vč.           15 m                           
- ZVN - nad 220kV do 400kV vč.           20 m                           

Ochranné pásmo rozvoden a transformačních stanic je 20 m (30 m) od obezdění, pří-
padně od oplocené hranice objektu. Stožárové tranfostanice VN 22/0,4 kV mají ochr. pásmo 
7m (10m) od všech krajních bodů ve vodorovné vzdálenosti, kompakt. a zděné 2m. vestav. 1m 
od obezdění.  

OP pro kabelové podzemní vedení je 1m od krajního kabelu do 110 kV vč. a vedení ří-
dící, měřící a zabezpečovací techniky. 

b) Plynofikace  
Katastrem obce při jeho jižního konce probíhá tranzitní vysokotlaký plynovod DN 200 

mm PN 40 č.66310. 

Koncem 20.století byla v obci Supíkovice provedena plošná plynofikace. Zásobování 
obce Supíkovice plynem, je řešeno společně s přilehlou obcí Velké Kunětice. Pro obě obce je 
vybudována společná regulační stanice plynu o výkonu Q=1200 m3.h-1, která je umístěna na 
katastru Supíkovic za obecním úřadem. Na regulační stanici je  napojen plynovod LPE DN 110. 
Ten prakticky prochází celou obcí, s následným rozvětvením do postranních lokalit, takže plyn 
je přiveden ke všem potencionálním odběratelům. Zemní plyn pro regulační stanici (v katastru 
Velké Kunětice) je odebírán z vysokotlakého plynovodu DN 150 PN 40 č. 66312 Mikulovice - 
Vidnava.  

Středotlaký rozvod plynu je proveden z lineárního  polyetylénu LPE SDR 11 (těžká řada)  
dle ČSN 38 6415. Profil potrubí je od DN 25 do DN 110 mm. K jednotlivým objektům jsou pro-
vedeny STL přípojky,  ukončené uzavíracím ventilem a osazené jednoduchou regulační řadou 
středotlakého  domovního regulátoru ALZ. Jedná se o středotlaký rozvod plynu s provozním 
přetlakem 0,3 Mpa. Přepravovaná látka zemní plyn.  

Dopravované médium      zemní plyn naftový 
Bod vznícení        537 oC 
Meze výbušnosti      5 - 14 % objemu 
Skupina zápalnosti       „A“ 
Hustota            0,737 kg/m3 
Výhřevnost        37 MJ/m3 



II.  Odůvodnění ÚP Supíkovice                        strana  
C. Textová část   
     
  
  

43 

Regulační stanice RS je typová RS 1200 VTL/STL. Výrobce SČA Ústí nad Labem. Jed-
ná se o dvouřadou, dvoustupňovou regulační stanici, která slouží k regulaci  vstupního tlaku 
plynu 2,0 MPa na výstupní přetlak plynu  0,3 MPa. Výkon regulační stanice je až do hodnoty 
1456 Nm3/hod. Pracovní přetlak 0,3 MPa. Regulační stanice je opatřena odorizačním přístrojem 
typu GAZODOR (GB). 

V grafické části je provedeno zakreslení stávajících rozvodů plynu.  

Ochranná pásma  plynárenských zařízení 
Jsou stanovena, dle zákona č.222/94 Sb. V zastavěném území je ochranné pásmo STL 

plynovodu 1m na každou stranu. Nejmenší vzdálenost od budov je dle ČSN 38 6413 1m. 
Ostatní vzdálenosti od inž. sítí dle ČSN 73 6005. VTL přípojka má ochranné pásmo 4m na kaž-
dou stranu. Ochranné pásmo regulační stanice 4m na každou stranu. Okolo regulační stanice 
je bezpečnostní pásmo 10 m. 

c) Vytáp ění a teplofikace  

1) Způsob vytápění a zásobování teplem, současný stav 
 Zdroje pro vytápění v obci jsou zčásti lokální na klasické tuhé palivo (uhlí, dřevo, koks), 
významná část obce je však již v současnosti plynofikována, velmi malá část domů je vytápěna 
elektricky či dřevoplynem, část domů je vybavena kombinací některých výše uvedených zdrojů 
tepla. Záměr obce Obec ve sféře vytápění spočívá zejména v plynofikaci maximální zamezení 
exhalací ze spalování tuhých paliv.   

Nepočítáme-li vnitroareálové (firemní, školní) kotelny, pak na území obce nejsou ani 
žádné centrální zdroje tepla, ani dálkové teplovody.  

2) Návrh a odůvodnění teplofikace 
V území  není navrhována žádná forma centrální teplofikace. 

Koncepce vytápění obce předpokládá maximální  plynofikaci, ale některé lokality nebu-
de vhodné plynofikovat a někteří obyvatelé i subjekty v obci nebudou chtít být závislí na plyná-
renské společnosti. Pak bude nutno vytápění využít i jiných alternativních zdrojů vytápění 
s podmínkou, že toto vytápění musí být ekologicky přijatelné a nebude zdrojem škodlivých imi-
sí. Jde např.  o vytápění elektrické , vytápění na dřevoplyn, bioplyn a kombinované systémy 
s využitím tepelných čerpadel a slunečních kolektorů.  

V území se je nutno aplikovat zásady stanovené Územní energetickou koncepcí Olo-
mouckého kraje, která je ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 
Cílem je podporovat úspory energie, preferovat všechny typy obnovitelných zdrojů způsobem 
obsažených v návrhu 

Ad  4.3 Spoje a telekomunikace  

a) Telekomunika ční a spojová za řízení  

1) Dálková vedení 
V řešeném území katastru obce Supíkovice se nacházejí stávající trasy SEK (sítí elek-

tronických komunikací), které jsou ve správě Telefonica Czech republic a.s. Jedná se o optický 
dálkový kabel (DOK) v trase Jeseník – Velké Kunětice .  

Další podzemní zařízení ani objekty dálkových optických tras  se v zájmovém území ne-
vyskytují, ani výhledově nejsou v současné době známy žádné další záměry. 

Ochranné pásmo dálkových kabelů je 1,5 m na každou stranu od krajního kabelu. 

2) Telefonní sítě a zařízení 
Ze spojových zařízení je v obci vybudovaná účastnická telefonní síť, která je ve správě 

Telefonica Czech republic a.s. Účastnické telefonní stanice jsou připojeny do telekomunikační 
sítě UTO Jeseník – RSU Supíkovice. V rámci výstavby překryvné digitální telefonní sítě byla 
v Supíkovicích uvedena do provozu nová digitální telefonní ústředna - RSU (vzdálená účastnic-
ká jednotka) s napojením přímo na řídící ústřednu (HOST) Jeseník prostřednictvím nově polo-
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ženého dálkového optického kabelu Jeseník –Velké Kunětice procházejícího zástavbou obce. 
RSU je umístěna v objektu parc.č. st.416. 

Stávající účastnická telefonní síť byla v celém rozsahu modernizována, provedena čás-
tečně zemním kabelovým vedením a částečně nadzemním vedením závěsnými kabely na dře-
věných patkovaných sloupech a dimenzována na 100 % telefonizaci bytového fondu s účelovou 
rezervou pro její rozšíření do nových lokalit výstavby a pro připojení ostatních uživatelů - tj. ob-
čanskou vybavenost, podnikatelskou sféru apod.  

Účastnické kabely budou vedeny po obou stranách ulic - podle současné a předpoklá-
dané zástavby s přípojkami do každého domu. Veřejný telefonní automat (VTA), umístěný na 
začátku obce u stávající zastávky autobusu.  

Kromě místní sítě, DK,  DOK a MTS  nemá Telefonica O2 v k.ú. obce žádná další zaří-
zení a ani v dalším období s jinými aktivitami neuvažují kromě modernizace místní účastnické 
sítě. Vzhledem k tomu, že v obci i mimo její intravilán jsou a budou v zemi uložena spojová ve-
dení a zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním jakýchkoliv zemních  
prací v řešené lokalitě, případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských 
sítí bylo investorem, případně jiným pověřeným pracovníkem, požádáno o vyjádření, zda a kde 
se v daném prostoru nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě Telefonica O2, tak i 
jiných uživatelů - provozovatelů (MV, MO, ObÚ apod).  

Ochranná pásma 
Spojová zařízení, včetně DK a DOK, jsou ve smyslu zákona č. 151/2000 Sb. chráněna 

ochranným pásmem, které je nutno respektovat. Ochranné pásmo podzemních telekomunikač-
ních vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. OP nadzemních telekomunikačních 
vedení vzniká jeho určením při územním řízení – viz § 92 zákona č. 151/2000 Sb. Pro ukládání 
kabelových vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 73 6005 -  Pro-
storová úprava vedení technického vybavení a související. 

b)  Účelová spojovací za řízení 

(3)  Radiokomunikace 
České radiokomunikace Praha nemají v řešeném územní žádné zájmy - TV převaděče, 

zesilovací stanice apod., ani výhledově není s žádnými aktivitami tohoto druhu uvažováno. 
Rovněž územím neprochází žádné radioreleové trasy 1. a 2. řádu.  

V zájmovém území prochází radiové trasy ve správě Telefonica O2 s ochranným pás-
mem 25 m na každou stranu od osy paprsku . 

(4) Televizní signál 
Televizní kabelové rozvody (TKR) v obci vybudované nejsou, ani s nimi není uvažováno 

v blízkém výhledu.  Příjem televizního signálu je v obcích zajišťován individuálním příjmem jed-
notlivých TV vysílačů, pokrývajících území. Je možný digitální příjem zemského digitálního tele-
vizního vysílání (DVB-T)  Multiplexu 1, 2, 3. Multiplex 1 operátora Česká televize obsahuje pro-
gramy ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 a rozhlasové stanice ČRo1 - Radiožurnál, ČRo2 - Praha, ČRo3 - 
Vltava, ČRo Rádio Česko, ČRo Radio Wave, ČRo D-dur, ČRo Leonardo a ČRo6. Multiplex 2- 
operátorem je společnost České Radiokomunikace obsahuje programy Nova, Nova Cinema, 
Prima Family, Prima Cool a TV Barrandov a Multiplex 3 operátorem je společnost Czech Digital 
Group obsahuje programy Prima LOVE, Public TV, Radio Proglas okrajově a polské TV -  
místně podle polohy uživatele. Touto polohou je ovlivněna i kvalita příjmu TV. Distribuci signálu 
zajišťuje hlavní vysílač Jeseník Praděd kanál 36 o výkonu 100 kW Multiplex 1, kanál 53 o výko-
nu 100 kW Multiplex 2, kanál 51 o výkonu 20 kW Multiplex 3.  

(5) Místní rozhlas 
Z dalších účelových zařízení je v obci vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě 

ObÚ. Rozhlasová ústředna je umístěna na ObÚ a je vyhovující i výhledově. Vlastní přenos je 
realizován po stávajícím nadzemním vedení  umístěném na sloupech sítě NN. Rozvod je po 
částečné rekonstrukci a je ve vyhovujícím stavu. Nové úseky budou připojeny bezdrátově do 
samostatných přijímacích stanic osazených po obcích na sloupech sítě NN a VO. Systém má 
vlastní zálohování a napájení s rozvodů VO a umožňuje propojit bezdrátový rozhlas s celostát-
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ním systémem varování a vyrozumění obyvatel, a splňuje požadavky na začlenění do JSVV. 
Pro případné rozšíření do nových lokalit výstavby bude možné navázat na stávající síť. 

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu telekomunikačních zařízení je nutné při 
provádění zemních prací, výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek apod. respek-
tovat vymezená ochranná pásma podzemních i nadzemních telekomunikačních zařízení ve 
smyslu zákona č. 151/2000 Sb. § 92 o telekomunikacích. 

Ad  4.4 Odpadové hospodá řství  

Veškeré hospodaření s odpady musí probíhat podle platné legislativy: Zákon o odpa-
dech č.185/2001 Sb. v platném znění, prováděcích předpisů (vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a další)k němu a podle Plánu odpadového hospodářství 
Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné vyhlášky OK č. 2/2004157/2009 Sb. 
Odpadů se týká i Zákon o nakládání s těžebním odpadem č. 157/2009 Sb.  

a) Tuhý domovní (komunální) odpad 
Tuhý domovní odpad (TDO, komunální TKO) je v obci shromažďován v popelnicích a 

kontejnerech. Odvoz a likvidaci TDO z obce zajišťují Technické služby města Jeseník, které jej 
provádějí spolu s Jeseníkem a dalšími jeho satelitními obcemi.  Z obce Supíkovice se za rok 
zlikviduje  cca 100 t TDO (za rok 1997 100,22 t TDO, v roce 2004 95,14 t). 

Likvidace je prováděna skládkováním na skládce TDO. V současné době mají Technic-
ké služby Jeseník (TSJ) v provozu 5 řízených skládek odpadů. Domovní odpad (TKO - tuhý 
komunální odpad) je ukládán na třech skládkách skupiny – SIII, z nichž jedna má označení  
Supíkovice. Leží na území tří obcí, Supíkovice, Písečná a Hradec - Nová Ves. Její vstupní část 
je v katastru Supíkovic, skládka sama pak je na území Hradce - Nové Vsi, částečně Písečné. 
Koncepce TSJ pro skládku „Supíkovice“ je „dále udržovat skládku v provozu a provádět takové 
opatření, aby její životnost byla co nejdelší. Je nutné usilovat o separování využitelných složek 
odpadu, o oddělení bioodpadu a stavebního odpadu. Řádným oddělováním těchto složek od-
padu se životnost skládky prodlouží asi o šestinu až pětinu (z roku 2014 na rok 2018 až 2020). 
Roční množství uloženého odpadu činí asi 14 tis. tun za rok, z toho činí cca 8 tis.tun domovní 
odpad ( i odpad od právnických osob ), cca 4,5 tis. tun stavebního odpadu. Dále je nutné zahájit 
postupnou rekultivaci zakončené I.etapy a připravovat rekultivaci následující etapy, tím se zmír-
ní negativní vizuální efekt prostoru skládky.“  

Není nejvhodnější, že skládka TKO je v těsné blízkosti rezervace na Špičáku. Dopravně 
je svozem odpadků zatěžována spíš silnice do Písečné. 

b) Tuhý tříděný odpad 
V obci je rovněž 3 sběrná místa pro tříděný odpad s kontejnery na papír, plasty, sklo, 

textil a kovy. Tříděný odpad ze Supíkovic za roky 2005 až 2010:     
materiál papír sklo textil plasty kovy 
tun / rok 3 – 3,5 3,5 – 4 0,1 – 0,2 2 – 2,5 0,1 – 0,2 

U komodity papír je pohyb vytříděného množství, může jít o dopad většího využívání 
plastových obalů na úkor papírových a jednak klesající kupní silou obyvatel. Je také možné, že 
jej občané spalují ve větší míře než dříve, ve snaze ušetřit na nákladech za vytápění.  

U plastu vytříděné množství roste. S přihlédnutím na jeho nižší objemovou hmotnost a 
rovněž zmenšující se tloušťku obalů, je nárůst poměrně výrazný. Používání tohoto obalového 
materiálu vzrůstá na úkor jiných. Jde o odpad objemný, lehký, s dlouhou dobou rozpadu, proto 
je nejméně vhodný pro skládkování. Naopak, lze jej v naprosté většině recyklovat, a to několi-
kanásobně za sebou. 

Množství vytříděných kovů ovlivňuje výkupní cena ve sběrných surovinách. Také klesá 
podíl obalů z tohoto materiálu. U skla je bilance stabilizovaná a v celku dobrá. 

3) Inertní odpad, nebezpečný odpad, ostatní  
Inertní odpad je ukládán na skládku skupiny - SII - Žulová. Obec nemá sběrný dvůr. 
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Odvoz nebezpečných odpadů zajišťují Technické služby Jeseník. Nebezpečný odpad je 
shromažďován ve speciálních skladech v sídle TS Jeseník a.s. a potom dále likvidován opráv-
něnou firmou z jiné oblasti. 

Odůvodnění návrhu 
Zajištění likvidace odpadů je vyhovující až na spíše estetické závady v umístění nádob 

na odpady. Tyto lze řešit v rámci současných ploch.  
 

Ad  4.5 Občanské vybavení ve řejné infrastruktury  

OV základní, nekomerční nebo převážně nekomerční je vázána na základní potřeby 
obyvatel a na které bude zainteresovaná samospráva obce (školy, sociální služby, zdravotnic-
tví, hasiči, církve a spolky, správa a pod.), hlavním znakem je, že pozemky pro ni jsou většinou 
ve vlastnictví obce nebo nekomerčních subjektů. 

Současný stav i návrh jsou popsány výše v kapitole návrh občanské vybavenosti a smí-
šených ploch bydlení.  

Ad  4.6 Další ob čanské vybavení  

OV komerční nebo převážně komerční je většinou ve vlastnictví fyzických a právnických 
osob, nejčastěji vázána na turistický ruch (obchody, stravovací a ubytování zařízení, pokud u 
nich nepřevažuje funkce rekreační, kanceláře, finančnictví, soukromí zdravotníci, nerušivé služ-
by), často je souběh bydlení rodiny podnikatele.   

Lze sem počítat i zařízení pro sport a rekreaci, jde většinou o větší a souvislé plochy pro 
sportovní a rekreační vyžití místních obyvatel i turistů (sportovní areály, areály rekreačních 
středisek). Některá zařízení pro sport a rekreaci mohou být zařazeny i ve sféře základního OV 
veřejné infrastruktury, ale v obci jde o menšinové a sporné zastoupení, nepatří sem rekreační 
(druhé) bydlení.  

Současný stav i návrh jsou popsány výše v kapitole návrh občanské vybavenosti a smí-
šených ploch bydlení.  

Ad  4.7 Veřejná prostranství  

V obci jsou veřejná prostranství většinou obecní pozemky místních komunikací a ploch 
kolem nich, jejich křižovatek, centrální prostory kolem kulturního domu, obchodu, hostince, kos-
tela, mateřské a základní školy, obecního úřadu, zahrnuje park kolem kulturního domu, zeleň 
předpolí školy a obecního úřadu, u autobusové stanice pod mramorovým lomem, u horní křižo-
vatky a pod. Veřejná prostranství v obci (a její částech) nemají vždy optimální konfiguraci, ale 
pro obec, kde není tlak na intenzivní využívání pozemků, je lze hodnotit jako dostačující.  

Vyhovující není spíše jejich organizace a uspořádanost, což je dáno malou ekonomic-
kou silou a pozůstatky předchozích období. Jejich rozvoj formou zkvalitňování lze realizovat na 
současných plochách. Rozvoj na současné ploše je předpokládán zejména v centrálním prosto-
ru obce. Současný stav i návrh jsou popsány výše v kapitole Plochy veřejných prostranství. 

 
 

Ad  5.  Koncepce uspo řádání krajiny, v četně vymezení ploch a stanovení podmí-
nek pro zm ěny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, pro tierozní opat ření, ochranu 
před povodn ěmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a  podobn ě 

Ad  5.1 Koncepce  uspo řádání krajiny   

Koncepce uspořádání krajiny je charakterizována územní studií kulturních krajinných 
oblastí na území Olomouckého kraje. Obec je z hlediska  krajinného typu zařazena do krajin-
ného celku (dle ÚS označen jako H)  Javornické úpatí - Nisské Slezsko (na severu Sudetské 
předhoří). V krajinném celku je cílem udržet typické sídelní struktury dlouhých spádnicových 
řetězových vsí v rovinách a úbočích, obklopených otevřenou zemědělskou krajinou (leso země-
dělský a zemědělský typ krajiny) s dominantní zemědělskou funkcí, v úpatí výrazně přecházejí-
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cích v krajinu leso zemědělskou. Rozvíjet fenomén menších krajinných singularit (vytěžené a 
často zatopené lomy a doly, úzké potoční nivy apod.). 

Tato koncepce spočívá především v rozdělení na plochy s rozdílným způsobem využití 
nezastavěného území popsané níže a zobrazené v grafické části ve výkresech: 
B 2  Hlavní výkres 1: 5 000   
D 2  Koordinační výkres 1: 5 000  

a) Plochy vodní a vodohospodá řské (W)  
Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a 

jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. V katastru nemovitostí jsou pod 
vodními plochami vedeny i plochy zamokřené a jim podobné, tyto jsou v rámci obce zařazeny 
do smíšených ploch nezastavěného území. 

(1) Vodní toky  
Územím obce Supíkovice protéká říčka Kunětička, jedná se o pravostranný přítok Klad-

ské Nisy. Koryto říčky v intravilánu obce má dostatečný průtočný profil, nedochází k vylévání 
vody z koryta řeky ani při extrémních dešťových srážkách. V zájmovém území není vyhlášené, 
ani navržené inundační území. 

Z hydrografického hlediska celé území patří  do  povodí Odry. Obec je v povodí říčky 
Kunětičky, č. 2 - 04-04-097, je součástí povodí 2-04-04 - pravostranné přítoky Kladské Nisy. 
Správci toků v řešeném území jsou Povodí Odry a Lesy ČR (na ně byly převedeny i toky pů-
vodně ve správě ZVHS). Správce povodí (Povodí Odry s.p.) má zpracován Plán oblasti povodí 
Odry (POP, z roku 2007), ale Kunětička v něm není zařazena.  

Údaje o srážkových úhrnech v zájmovém území je možné odvodit z údajů naměřených 
v obcích Stará Červená Voda a Mikulovice. Z naměřených hodnot vyplývá, že průměrný roční 
úhrn srážek se pohybuje v zájmovém území okolo 800 mm. Rozložení srážkových úhrnů bě-
hem roku není rovnoměrné. Ve třech nejvlhčích měsících (červen až srpen) spadne cca 39 % 
ročního úhrnu, kdežto za celé chladné pololetí (říjen až březen) spadne pouze 32 % ročního 
úhrnu srážek (leden má 4,2 %, únor 4,1 % a březen 5,4 %).  

 
(2) Vodní plochy  

V území není žádná významná vodní plocha.  Na území obce jsou dva malé rybníčky a 
ostatní vodní plochy jsou malé dvě jezírka na dně opuštěných lomů. Jediná rekreačně využíva-
ná vodní plocha, rybníček s lidovým označením Vajont, slouží převážně k rekreaci (jako koupa-
liště), je použitelný i jako zdroj požární vody.  

Rybníček pod areálem družstva je spíš chovný. Plochy v lomech jsou pro využití nepří-
stupné a bez bezpečnostních opatření nevyužitelné. 
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(3) Návrh úprav vodních toků 
V řešeném území nejsou stanovena záplavová území. 

Úpravy toků nejsou navrhovány. 

b) Plochy zelen ě (ZS) 

 Samostatně jsou v obci vyčleněny jen  plochy zeleně soukromá a vyhrazené (ZS). Jed-
ná se zejména o zahrady a podobné pozemky využívané pro drobný chov zvířat (většinou ko-
ní), zpravidla oplocené, které z různých důvodů nejsou součástí ploch bydlení, občanské vyba-
venosti nebo zemědělství.  

Další plochy zeleně v obci jsou zastoupeny v široké škále. Jsou součástí jiných ploch 
RZV. Jedná se o veřejnou zeleň, menší parky veřejných prostranství, zahrady, které jsou sou-
částí bydlení, občanské vybavenosti, smíšených ploch i ploch výroby a technické vybavenosti.   

c) Plochy zem ědělské (NZ)  

Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky 
staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. Jsou to převážně nezastavitelné plochy, kde lze podle obecně platné legislativy 
některé stavby umísťovat (dočasné stavby pro chov, přístřešky, napajedla, oplocení, apod.), 
většinou to jsou orná půda, travní porosty a zahrady, které nejsou užívány k bydlení. 

d) Plochy lesní (NL)  

Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a 
zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. V obci 
jsou to zejména plochy lesa současně vedené jako lesní plochy v katastru nemovitostí (ostatní 
zalesněné plochy na jiných kulturách jsou většinou začleněny jako smíšené plochy, viz níže.  

e) Plochy t ěžby nerost ů (NT) 

 Plochy těžby nerostů – nezastavitelné, zahrnují především plochy povrchových  lomů a 
pískoven a souvisící pozemky odvalů a výsypek z těžby surovin.    

f) Plochy smíšené nezastav ěného území (NSp)  

 Jde o plochy přírodního charakteru vyskytující se na různých kulturách dle katastru, na 
zemědělské půdě i na nezemědělských plochách, u stávajících ploch jde o plochy často zamok-
řené či svažité, mnohdy ruderalizované (s nalétanou rumišťní vegetací), kamenité či rezidua po 
těžbě nerostů, zpustlých bývalých zahrad a pozemků kolem zborů. Jsou navrhovány jako neza-
stavitelné plochy pro převažující přírodní funkci, interakční prvky, krajinnou zeleň. 

g) Ochrana p řírody a krajiny  

Chráněná území přírody: 

(1) Jeskyně na Špičáku  
- Národní přírodní památka;  kód ÚSOP: CZ07137305576; název:  Na Špičáku 
- Evropsky významná lokalita; kód N2000: CZ0713730; název: Na Špičáku 

Je jediné plošné území chráněné dle zák. 114/92 Sb. na území obce. Byla zřízena 
10.11.1970 jako „státní přírodní rezervace“, s účinností od 1.6.1992 byla převedena do katego-
rie „národní přírodní památka“. Podstatou rezervace jsou pozůstatky tisového a jalovcového 
porostu na až 33 metrů vysokém skalnatém hřebenu na vrcholu Velkého Špičáku (482) se 
skalním městem z bílého krystalického vápence, povrchové krasové jevy (škraby) a podzemní 
vápencový jeskynní systém. Jde o hlavně o jeskyni na Špičáku, zvanou též Supíkovická. U nás 
nejstarší písemně doložené jeskyně, připomínané nejméně od r. 1430, byly pokládány za opuš-
těné rudné štoly. Profily chodeb mají neobvyklý vejčitý nebo srdčitý tvar, vytvořený pravděpo-
dobně tavnými vodami pevninského ledovce. Na stěnách zčernalých od sazí z pochodní a loučí 
se dochovaly nápisy a vyryté záznamy lidí, kteří se sem v minulosti uchylovali a také zničili veš-
kerou krápníkovou výzdobu. Jeskyně jsou rovněž útočištěm netopýrů. Pro veřejnost přístupně-
ny již v r. 1884, nyní přístupné pouze v letní sezóně.  
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- Ochranné pásmo NPP  „Jeskyně na Špičáku“ je OP stanoveno jako území do vzdále-
nosti 50 m od hranic NPP. 

(2) Tis červený, památný strom,  kód ÚSOP 100017; název Tis u vodárny; podle § 46 odst. 
3 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jde pravděpodobně o nejstarší strom svého 
druhu v rámci regionu, který nebyl uměle vysazen.  Jeho úplný popis je doplněn v úplném znění 
v příloze textové části.  

- Ochranné pásmo památného stromu  je ve tvaru kruhu o poloměru 320 cm. 

(3) Evropsky významná lokalita Rychlebské hory - Sokolský hřbet; kód N2000: CZ0714086; 
kód ÚSOP CZ07140863246; název: Rychlebské hory - Sokolský hřbet. 

 Předmět ochrany pro EVL je jmenovitě definován v příloze č. 743 k nařízení vlády č. 
132/2005 Sb. (na str. 2982). EVL je tvořeno komplexem povrchových a podpovrchových kraso-
vých fenoménů, fragmentů květnatých bučin, suťových lesů a dalších lesních i lučních spole-
čenstev s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Celkově se jedná se o 
šest rostlinných společenstev, naturových biotopů, a dva živočišné druhy. Konkrétně tři prioritní 
a sedm neprioritních společenstev: 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin 
a horského až alpínského stupně, 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří, 7110 - Ak-
tivní vrchoviště, 8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů, 8310 - Jeskyně 
nepřístupné veřejnosti, 9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 - Bučiny asociace Aspe-
rulo-Fagetum, 9180 - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, 91E0 - Smíšené 
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, 9410 - Acidofilní smrčiny. V případě 
druhů jde o netopýra velkého a vrápenec malý.  

(4) Významné geologická lokality: 

- Jeskyně na Špičáku (ID 804) 

- Supíkovice – lom na mramor (ID 2541) 

Informace o těchto významných geologických lokalitách v k.ú. Supíkovice jsou dostupné 
v přehledu významných geologických lokalit na www.geology.cz.  

Ad  5.2 Návrh nových ploch v rámci nezastav ěného území  

Navrhované plochy jsou navrhovány pro více funkcí, jako interakční prvky ÚSES, protie-
rozní opatření, opatření ke zvýšení retenční kapacity území, ochranná a doplňková zeleň. 
Všechny tyto funkce budou upřesněny v projektech podle aktuálních potřeb a možností. 

 Navrhované plochy jsou označeny jako plochy změn v krajině K 01 až K 11. Navržený 
prvek L 01 má stejný účel, není navržen jako plocha, ale jako záměr na stávající ploše pro byd-
lení. i jeho podoba bude upřesněna v rámci projektové dokumentace.   

Ad  5.3 Návrh systému ÚSES  

a) Koncepce ÚSES  

Vychází z aktuálního stavu krajiny, Okresního generelu ÚSES a prvků obsažených 
v ZÚR, které jsou v rámci návrhu ÚP vymezeny, upřesněny, koordinovány  a pro které jsousta-
noveny podmínky pro jejich realizaci.  

1) Popis aktuálního stavu krajiny 
 Krajinu v okolí obce lze definovat jako krajinu převážně zemědělskou, silně antropogen-

ně ovlivněnou. Vegetační kryt je zcela přeměněn pěstebními zásahy člověka. Ještě počátkem 
13. století byla převážná část území pokryta smíšenými lesy. K postupnému odlesňování do-
chází vlivem rozvoje těžby kamene a hutnictví a s tím spojené kolonizace. Zemědělská činnost 
posledního půlstoletí se pak velmi negativně projevila zcela chybnými koncepcemi, které nebra-
ly zřetel na životní prostředí. Velmi vážné důsledky pro ekologickou stabilitu krajiny představo-
valy velkoplošné způsoby hospodaření ve zcela nevhodných podmínkách, jejichž důsledkem 
byla částečná likvidace rozptýlené zeleně, masové nasazení agrochemikálií, které negativně 
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ovlivnily všechny složky ekosystémů, neuvážená odvodnění, zatrubňování a napřimování toků 
včetně likvidace břehových porostů, vedly k likvidaci pramenných oblastí a mokřádů.  

Ze západu zasahuje do katastrálního území Sokolský hřbet, jež je součástí Rychleb-
ských hor. Celý Sokolský hřbet, který je z regionálně významný krajinářským, geologickým, 
zoologickým i fytologickým potenciálem,  ve VÚC Jeseníky byl navržen jako Přírodní park. 

Lesy jsou rozloženy téměř výhradně v západní části katastrálního území a tvoří souvislý 
celek. Jsou velmi kvalitní, převažují smčiny a bučiny s příměsí dubu, jedle, borovice, modřínu, 
část je doubrav, v okrajových partiích výskyt habru, lípy, břízy, při vodních tocích olší a vrb. V 
lesích se provádí tzv. výchovná těžba, těží se probírkou, obnova je přirozená. Stáří porostů je 
poměrně rovnoměrné, což zajišťuje dobrý předpoklad pro stabilitu kultur. Ve vývoji lesních eko-
systémů sehrála výraznou úlohu podstatná změna dřevinné skladby k níž dochází od poloviny 
minulého století. Původní porosty přirozené pestré dřevinné skladby byly postupně nahrazeny 
atraktivní hospodářskou dřevinou, smrkem. Změna přirozených poměrů se postupně dotkla 
téměř všech porostů. Smrkové porosty navíc byly později výchovně i obnovně zanedbány. Sta-
tická stabilita lesa byla tvořena jeho uceleností a kompaktností.  

Kostra ekologické stability se opírá o nejstabilnější lesní části, které se nejvíce přibližují 
představě o dřevinné skladbě v STG, které zde byly typovány.  Nejkvalitnější lokality jsou eko-
logicky významné segmenty krajiny (EVSK). Tyto prvky jsou výhradně na lesní půdě, na území 
Supíkovic jsou převážně v západní části katastru. Jejich ekologická stabilita je střední až velmi 
stabilní. Tyto porosty jsou navíc zapojeny do rozsáhlého lesního komplexu Sokolského hřbetu 
Ryhlebských hor, což ještě více zvyšuje jejich ekologicko-stabilizační a genofondovou schop-
nost. Jako ekologicky významné segmenty krajiny je však nutno chápat veškeré části území 
označené stupněm 5. Na území obce jde o větší plocha lesa v údolí mezi Křemenáčem a Bílými 
kameny, oba Špičáky, 2 lokality mezi Špičáky a Křemenáčem a zalesnění kolem Vajontu. Všem 
těmto plochám je nutno věnovat zvýšenou pozornost. V lesích není v žádném případě možno 
v těchto porostech hospodařit holosečně. V převážné většině těchto porostů se vyskytuje zmla-
zení, se kterým je možno dále pracovat vhodnými obnovními postupy za použití vhodných tech-
nologií. Celková výměra lesů v obci činí prakticky asi 50% území. 

Orná půda a zástavba jsou zařazeny ve stupních 1 a 2, ostatní lesy a porost 
v opuštěných lomech většinou ve stupni 3, který převažuje. Místy se v lesních porostech a kra-
jinné zeleni vyskytují lokality označené stupněm 4.  

Základní členění ploch ÚSES: 
LBC (LC)*   lokální biocentrum  
LBK  (LK)*   lokální biokoridor 
RBC (RC)*   regionální biocentrum 
RBK  (RK)*   regionální biokoridor 
NBC  (NC, NC)*  nadregionální biocentrum 
NBK  (NK, NK)*  nadregionální biokoridor 

( )* označení dle MINIS (neodpovídá ZÚR) 
IP interakční prvky  

b) Návrh regionálních a nadregionálních ÚSES  

 Návrh územního systému ekologické stability vychází z částí s vysokou úrovní ekologic-
ké stability krajiny, kterou tvoří lesní ekosystémy. Tyto jsou tvořeny z velké části rozsáhlými les-
ními komplexy, které jsou přírodní, přirozené, tzn. že se vyvíjely v daných trvalých ekologických 
podmínkách a jsou velmi blízké potenciálním přírodním ekosystémům. Převážně těmito kom-
plexy je veden regionální biokoridor RBK 827 od NRBC Rejvíz, RC Čertovy kameny na území 
obce České Vsi  prochází územím obce Supíkovice do RC Kamenný vrch, které je na území 
Velkých Kunětic.  RBK původně vedl (dle Okresního generelu ÚSES) Z podél vrchu Křemená-
če, v jeho trase byla dvě lokální biocentra LBC 201 a LBC 168. Změnou, která byla provedena 
v ZÚR, se RBK 827 přemístil (poněkud nepochopitelně a v rozporu s OG) na SV úbočí Křeme-
náče. ÚP tuto trasu respektuje a upřesňuje, a protože zde není žádné biocentrum, doplňuje 
v trase RBK nové LBC (označeno jako LBC 901). 
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Přehled regionálních a nadregionálních ÚSES souvisících s ÚSES v obci: 
- K(NRBK) 86 mezofilní bučinná osa; 
- RBC 482 Čertovy kameny mezofilní bučinné, luční; 
- RBC 483 Kamenný vrch mezofilní bučinné, příp. mezofilní hájové, mokřadní, rašelinné; 
- RBC 484 Ztracené údolí mezofilní bučinné; 
- RBK 827 mezofilní bučinné; 
Zobrazení souvislostí ja na výkrese širších vztahů. 

c) Návrh místních ÚSES  

V SV části obce jsou lesní porosty ve formě různě plošně významných lesíků rozesetými 
v zemědělsky využívané krajině. Tyto lesní porosty zaujímají většinou terénní polohy nevhodné 
k zemědělskému hospodaření. Převážně jimi je po V hranici obce veden lokální biokoridor přes 
Vyhlídku (Diklovku), kde je LBC 169. Z RBK Čertovy kameny - Kamenný vrch odbočoval dle 
původního návrhu do obce lokální biokoridor (LBK) a sledujíc tok Kunětičky vedl obcí Supíkovi-
ce do Velkých Kunětic. Tento prvek byl však při schvalování ÚP Velkých Kunětic zrušen, není 
ani v OG ÚSES. V rámci ÚP obce Supíkovic byl nahražen návrhem propojení Z a V tras ÚSES. 
Tento LBK sledující údolí „Vajontu“, u něj do LBC 371, pak sleduje tok Kunětičky až 
k bezejmennému přítoku a po něm k V okraji obce k LBC 370 a navazuje na Diklovku.  

V sedle Nízké hory a Křemenáče je navrženo nové LBC (označeno jako LBC 901, není v 
OG) v trase RBK 827. V současnosti je zde téměř čistá SM monokultura , ale vhodné podmínky 
pro zvýšení  zastoupení listnáčů, zbudování tůní k podpoře vodní bioty a navržený cílový stav 
4BC-C5a – Javorové jasanové olšiny nižšího stupně.  

V Supíkovicích je unikátní biocentrum Velký Špičák, které tvoří výjimku mezi biocentry, 
neboť jako jediné nespadá mezi biocentra reprezentativní. Prostorové poměry biocenter byly 
přizpůsobeny místním podmínkám. 

Podmínky pro vymezení ploch ÚSES 

- minimální šířka vymezení je pro     
  regionální biokoridor  lokální biokoridory  
 - lesní  40 m  15 m  
 -   vodní (mokřadní)  nevyskytuje se 20 m 
 -   luční  nevyskytuje se 20 m 

Interakční prvky lesní a luční 

V řešeném území se vyskytují interakční prvky v podobě dřevinami zarostlých mezí a 
kamenic, ale je jich nedostatek. Návrh interakčních prvků K01 až K11 (sdružených s dalšími 
převážně enviromentálními funkcemi) je v lokalitách k tomu vhodných. Jde o místa, kde dochází 
k poruchám odtoku vod z území, kde ale není účelem vodu odvést, ale naopak ji zadržet tak, 
aby nezpůsobovala škody. Lokality jsou většinou spojeny s účelovými cestami a doplněním te-
rénních úprav a zeleně budou současně prvky krajinnými.      

Parametry vymezení interačních prvků nutno volit dle místních podmínek pro všechny 
formy (lesní, vodní,  luční) minimálně 5 až 8 m. Jejich realizace je samozřejmě vázána na kon-
senzus s majiteli pozemků a měla by být předmětem řešení pozemkových úprav. 

Zobrazení v grafické části 

Plochy ÚSES leží na jiných plochách s rozdílným způsobem využití (jsou tzv. plochami 
„překryvnými“). Jejich zobrazení je tedy obrysem nad barvou plochy s rozdílným způsobem vy-
užití na níž jsou umístěny. Návrh ÚSES včetně popsaných úprav je zobrazen na výkresech: 
B 2  Hlavní výkres 1: 5 000   
D1  Širší vztahy 1:25 000   
D 2  Koordinační výkres 1: 5 000  
B 6  Veřejně prospěšné stavby a opatření 1: 10 000 (navrhované nefunkční prvky ÚSES)  
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Ad  5.4 Prostupnost krajiny  

Systému cest v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek je dostačující, respektuje te-
rénní reliéf, prvky ochrany přírody a vychází z koordinace mezi obcemi v rámci vyšších správ-
ních celků. Je zakreslen v grafické části. 

Ad  5.5 Vymezení ploch pro protierozní opat ření 

Návrh protierozních opatření souvisí s návrhem ploch K01 až K11. Zřizování dalších 
protierozních opatření je možné zřizovat podle potřeby na plochách s rozdílným způsobem vyu-
žití, kde jsou přípustná a v rámci platné legislativy.  

Ad  5.6 Vymezení ploch pro opat ření proti povodním  

Plochy pro opatření proti povodním nejsou samostatně navrhovány,  jsou přípustná a lze 
je zřizovat na pozemcích vodních ploch podle potřeby a v rámci platné legislativy.  

 
Ad  5.7 Dalších opat ření pro obnovu a zvyšování ekologické stability kra jiny  

Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny nejsou samostatně navrho-
vány,  lze je zřizovat podle potřeby na plochách s rozdílným způsobem využití kde jsou přípust-
né a dle platné legislativy.  

Ad  5.8 Koncepce rekrea čního využívání krajiny  

Rekreační využití krajiny je součástí celého řešení ÚP, je podporováno a rozvíjeno. Pro 
každou lokalitu jsou podmínky specifické a jsou také obsaženy jednotlivě v podmínkách využí-
vaní ploch s rozdílným způsobem využití.  

Ad  5.9 Vymezení ploch pro dobývání nerost ů 

 
Dobývací prostory (DP),  chráněná ložisková území (CHLÚ), ložiska a prognózní zdroje (LV, 
LNN) převzatá z mapového serveru Geofondu ČR. 
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1) Dobývací prostory těžené 

ID Název Surovina Nerost Využití organizace IČ 
Kni-
ha/Folio 

60018 Supíkovice   017 Kámen (1) Mramor těžené Omya (3)  6/0018 
70948 Supíkovice II Štěrkopísky štěrkopísek těžené Kareta (4) 62360213 7/0948 

2) Chráněná ložisková území 

ID Název Surovina      
04460000 Supíkovice  Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu      

3)  Ložiska výhradní plocha  

ID Název Surovina Nerost Č. SurIS Subregistr Těžba Organizace 

3044600 
Supíkovice – 
Malý Špičák Kámen (1) (2) mramor 

304460
001 B dřívější povrchová Omya (3) 

3044600 
Supíkovice – 
Malý Špičák Kámen (1) (2) mramor  

304460
002 B dřívější povrchová Omya (3) 

3044600 
Supíkovice – 
Malý Špičák Kámen (1) (2) mramor 

304460
003 B dřívější povrchová Omya (3) 

3046502 Supíkovice  Štěrkopísky písek, štěrkopísek  B současná povrchová SK (4) 
3046501 Supíkovice  Kámen (1) (2) mramor  B současná povrchová Kareta (5) 

4) Ložiska nevyhrazených nerostů plocha 

ID Název Surovina Nerost Číslo SurIS Subregistr Těžba Organizace 
5276900 Supíkovice  stavební kámen mramor 527690000 D dřívější povrchová - 
5276400 Supíkovice  štěrkopísky písek 527840001 D dosud netěženo - 
5276400 Supíkovice  štěrkopísky písek 527840002 D dosud netěženo - 

Vysvětlivky:  (1) Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu; (2) krystalický vápenec, mramor; (3) 
Omya CZ, s.r.o.; (4) Slezský kámen, a.s., Jeseník; (5) KARETA s.r.o., Bruntál;  

Pro dobývací prostory, ložiska a CHLÚ je zajištěna územní ochrana (horní zákon). 

5) Poddolovaná území, deponie 
V k. ú. Supíkovice nejsou evidována žádná poddolovaná území.  

Deponie, lokalita Supíkovice:    
-  Lomy - horní odval, vápenec, v mapě 7991   -  SU6, stavební kámen,  výsypka, v mapě 
9059 
-  Lomy - dolní odval, vápenec 2010 odval v mapě 7992 -  SU5, stavební kámen,  výsypka, v mapě 9060 
-  SU2, stavební kámen,  výsypka, v mapě 9002  -  SU4, stavební kámen,  výsypka, v mapě 9061 
-  SU1, stavební kámen,  výsypka, v mapě 9057  -  SU3, stavební kámen, halda, v mapě 9062. 

6) Sesuvná území  
V k. ú. Supíkovice nejsou evidována žádná sesuvná území  

7) Radon 
Dle mapování radonového rizika v České geologické službě se zájmové území nachází 

v oblasti pravděpodobného středního a nízkého rizika výskytu radonu v podloží.  Pozor: Mapy 
radonového indexu v jakémkoliv z uvedených měřítek neslouží pro stanovení radonového inde-
xu na stavebním pozemku ve smyslu vyhlášky č.307/2002 Sb. (Vyhláška Státního úřadu pro ja-
dernou bezpečnost o radiační ochraně).  Měření radonu nemůže být zařazením do kategorií 
v mapě nahrazeno. 
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Vlivy důlní činnosti (deponie) převzatá z mapového serveru Geofondu ČR. 

Mapa radonového rizika dle ČGS, orientační (převzata z mapového serveru geofond.cz) 
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Ad  6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdí lným zp ůsobem využití s ur čením 
převažujícího ú čelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej st anovit, p řípustného vyu-
žití, nep řípustného využití (v četně stanovení, ve kterých plochách je vylou čeno umís ťo-
vání staveb, za řízení a jiných opat ření pro ú čely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního záko-
na), pop řípadě stanovení podmín ěně přípustného využití t ěchto ploch a stanovení pod-
mínek prostorového uspo řádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struk tury zástavby, stanovení rozme-
zí vým ěry pro vymezování stavebních pozemk ů a intenzity jejich využití) 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažu-
jícího využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného, nepřípustného využití a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně krajinného rázu vychází z legislativních 
požadavků.  Ke každému typu plochy jsou územním plánem stanoveny podmínky pro využití  
ploch v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006 
Sb.), které jsou členěny na: 

Charakteristika: 
- shrnutí určení plochy, která vystihuje smysl vymezení plochy pro rozhodování  obecnými 
stavebními úřady dle §13 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Tyto charakteristiky jsou uvedeny 
v rámci Odůvodnění ÚP ke kapitole Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.  

Hlavní využití: 
- převažujícího účelu využití, hlavní funkce ploch 

Přípustné využití: 
- využití, funkce, kterou je možno stavebními úřady na ploše schválit i když není převažu-
jící a není pro ní plocha přímo vymezena. Zde může být  sporná otázka rozsahu doplňující 
funkce. Zde musí úřad přihlédnout k velikosti pozemku a jeho poloze a zvážit míru ovlivnění 
hlavní funkce zejména v okolí. Přiměřenou velikostí stavby vedlejší může být tedy stavba men-
ší, jde-li o pozemek v hustší zástavbě i přiměřeně větší v rozvolněné zástavbě.  

Nepřípustné využití: 
- využití, funkce, kterou není možno stavebními úřady na ploše schválit, protože by bráni-
la ve využití plochy pro účel, kterému je určena.  

Podmíněné využití: 
- využití, funkce, u které je přímo uvedena podmínka nebo mají stavebními úřady posou-
dit podle charakteristiky, hlavního, přípustného a nepřípustného využití a případně dalších pod-
kladů (měření, posudků), zda mohou využití na ploše schválit  nebo ne, pokud by bránit využití 
plochy pro účel, kterému je určena.  

Podmínky prostorového uspořádání: 
- koeficient  míry zastavění pozemku je poměrem plochy zastavěné objekty a zpevněnými 
plochami ku celé ploše pozemku. 
- výšková hladina zástavby se zpravidla stanovuje výškou nejvýše umístěných prvků 
hlavních hmot objektů v metrech nad okolním terénem, čím se rozumí průměrná úroveň rostlé-
ho terénu v místě stavby, ve svažitých lokalitách musí stavební úřad posoudit, zda terén nega-
tivně nepřispívá k nežádoucí dominanci stavby a tuto výšku upřesnit. Je-li uvedena výjimka, je 
specifikováno, pro co platí.   
- ve zvláštních případech mohou být uvedeny zvýšené požadavky pro ochranu krajinného 
rázu, které jsou specifikovány. 

Podmínky, které nelze uplatnit v územním plánu: 
- orgán ochrany veřejného zdraví souhlas váže na splnění těchto podmínek, pro které 
jsou v ÚP vytvořeny předpoklady, avšak jejich uplatnění lze vyžadovat až v Územním či staveb-
ním řízení: Při vzniku nových ploch pro bydlení v návaznosti na případné úpravy dopravního 
systému v obci či odstranění některých dopravních závad může dojít v těchto lokalitách ke 
změnám zátěže obytné zástavby hlukem z dopravy (sil.I/60, III/4535 a III4536, směrové korek-
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ce, křižovatky, parkoviště atd.). Této skutečnosti je třeba věnovat v budoucnu při stavebním ří-
zení zvýšenou pozornost s přihlédnutím ke zpracování nových hlukových map a novým vý-
počtům v hlukových studiích. Tuto zátěž je nutno zohlednit a navrhnout účinná protihluková 
opatření. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat rovněž druhu podnikatelské činnosti v této 
lokalitě ve vztahu ke změnám zátěže obytné zástavby možným produkovaným hlukem. (viz § 
30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 10 a 11 nařízení vlády č.148/2006 Sb.).  

Označení v grafické části:  
- je voleno v souladu s metodickým pokynem MINIS 22 a případně modelovým řešením 
dle ÚÚR Brno. 
 
Ad  7.  Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, sta-
veb a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit, 

V kapitole je uveden seznam těchto staveb v tabulce včetně důvodu zařazení, dotče-
ných pozemků a dalších zásadních poznámek (upřesnění stavby, účelu, vazeb na další infra-
strukturu a podobně, záměrně zařazených v závazné části také z důvodu netříštit informace do 
dalších tabulek, které by v odůvodnění neměly význam).  

Ad  8.  Vymezení dalších ve řejně prosp ěšných staveb a  ve řejných prostranství, 
pro které lze uplatnit p ředkupní právo, s uvedením v čí prosp ěch je p ředkupní právo z ři-
zováno, parcelních čísel pozemk ů, názvu katastrálního území a p řípadně dalších údaj ů 
podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona     

V kapitole je uveden seznam těchto staveb v tabulce včetně důvodu zařazení, dotče-
ných pozemků a dalších zásadních poznámek včetně údaje ve prospěch koho má být předkup-
ní právo uplatněno.  

Ad  9.  Stanovení kompenza čních opat ření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nejsou stanoveny. 

Ad  10.  Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území 
podmín ěno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pr o její po řízení a přiměře-
né lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územn ě plánovací činnosti 

Kompenzačních opatření nejsou stanoveny; bez komentáře. 

Ad  11.  Stanovení po řadí změn v území (etapizace) 

Jednotlivé etapy nejsou kvůli zřetelnému a nazaměnitelnému verbálnímu vymezení gra-
ficky znázorněny samostatně, ale v rámci celkového řešení zejména  na výkresech B1, B2, D2  

 
Ad  12.  Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů  

I. Návrh územního plánu  

A  Textová část územního plánu (výrok) - v textui  jsou zařazeny veškeré závazné prvky ÚP. 

B   Grafická část územního plánu (výkresy)  -  je uspořádána tak, aby vzhledem ke konfiguraci 
katastrálního území zobrazovala vše potřebné na optimálním výřezu. Hlavní výkres je doplněn 
výkresy B3, B4, B5 z důvodu přehlednosti navrhovaných prvků v oblasti dopravní a technické 
infrastruktury.   

II. Odůvodnění územního plánu   

C  Textová část odůvodnění ÚP - v textu odůvodnění ÚP jsou kromě vlastního odůvodnění 
začleněny i obecné údaje o území, které jsou výchozími údaji k vlastnímu návrhu řešení. 
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D  Grafická část odůvodnění ÚP - je uspořádána obdobně jako u ÚP. Koordinační výkres 
obsahuje kromě návrhu ploch a infrastruktury i stávající plochy, infrastrukturu, limity a další prv-
ky,  takže je nejkomplexnějším výkresem ÚP. Jde o základní výkresy: D1, D2, D3, viz obsah. 

 

5.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou ře-
šeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stav ebního 
zákona), s od ůvodn ěním pot řeby jejich vymezení  

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 
odst. 1 stavebního zákona), nejsou navrhovány. 

 

6.  Vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území  (dle §53, 
odst. 5, písm. b) 

Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území  vychází z Rozboru udržitelného rozvo-
je území pro správní obvod ORP, který byl součástí ÚAP. Obec Supíkovice je vyhodnocena ja-
ko obec v kategorii 1 s mírně pozitivním hodnocením pilířů enviromentálního, ekonomického i 
sociálního. V převažující většině všech sledovaných indikátorů se pohybuje v průměrném mírně 
pozitivním hodnocení vyváženosti pilířů v rámci ORP Jeseník (envi.+2,  eko.+3,  soc.+3). 

Zásadní jevy SWOT analýzy: 

a)  Silné stránky 
- kvalitní životní a přírodní prostředí (zejména v jihozápadní lesnaté části) a malebná kon-
figurace terénu a  majestátní výhled do rovin Polska s velkými jezery u Otmuchowa a Nysy; 
- blízkost horského masivu, severovýchodního výběžku Sokolského hřbetu (EVL),  
- možnosti sportovního využití (pěší turistika, cykloturistika), dostupnost Jeseníků v zimě 
- vlastní škola, školka, vodovod v obci. 

b)  Slabé stránky 
- vysoká míra nezaměstnanosti (celého správního obvodu, navíc s rostoucím trendem) je 
úzce vázaná na jediný významný subjekt v obci (Touax); 
- celkový pokles počtu obyvatel a stárnutí populace (celostátní jev); 
- velká míra zcelení zemědělských pozemků, nedostatek opatření proto i erozi; 
- nedostatky v oblasti  čištění odpadních vod, málo spolehlivý systém lokálních jímek; 
- střet CHLÚ či VL nerostných surovin se zastavěným územím obce či se ZPF; 
- průtah silnice II. třídy zastavěným územím obce; 
- omezení vyplývající z ochrany přírodních hodnot. 

c)  Příležitosti 
- využití potenciálu přírodních hodnot a rekreačních možností území, zlepšení podmínek 
pro rekreaci a pro cestovní ruch; 
- zvýšení počtu pracovních míst v obci. 

d)  Hrozby 
- ekologické zátěže vzniklé v minulosti zejména skládkováním v místech bývalých lomů; 
- kolize záměrů na novou výstavbu se zájmy ochrany půdního fondu. 

Vyhodnocení  vlivu ÚP na environmentální pilíř: 
- navržené zastavitelné plochy nejsou v kolizi se zájmy ochrany přírody, neohrozí atrakti-
vitu bydlení ani rekreační funkci; 
- hodnoty řešeného území (kulturní, přírodní) jsou v maximální míře zachovány; 
- navržené zastavitelné plochy využívají především těžko obhospodařovávatelné málo 
bonitní půdy, aby byly v co nejmenší míře ohroženy zájmy hospodaření na zemědělské půdě;  
- návrhem technické infrastruktury (zejména odkanalizování a čištění odpadních vod) do-
jde k zlepšení životního prostředí;  
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Vyhodnocení  vlivu ÚP na ekonomický pilíř: 
- návrhem nových ploch pro výrobu dojde ke zvýšení atraktivity území z hlediska podni-
kání, vytvoření nových pracovních míst, snížení nezaměstnanosti a posílení pilíře.  

Vyhodnocení  vlivu ÚP na sociodemografický pilíř: 
- návrhem nových ploch pro výrobu dojde ke zvýšení atraktivity území z hlediska podni-
kání, vytvoření nových pracovních míst, snížení nezaměstnanosti; 
- návrhem nových ploch pro bydlení dojde  posílení populace, zlepšení věkové struktury a 
předpokladů pro soudržnost obyvatel. 

Vyhodnocení předpokládaného vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území:  
Priority územního plánování na území Olomouckého kraje jsou stanoveny s cílem vytvo-

řit vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářřský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích jsou splněny. 

Priority v oblasti ochrany ŽP (chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území včetně urbanistického, architektonického dědictví) jsou splněny.  

Řešením ÚP v oblasti  
- rozvoj ploch a tras technické a dopravní infrastruktury, podmínek pro plochy pro výrobu, 
rekreaci a občanskou vybavenost vytváří podmínky pro posílení enviromentálního pilíře; 
- rozvoj ploch a podmínek pro výrobu, rekreaci a občanskou vybavenost, ploch a tras 
technické a dopravní infrastruktury vytváří podmínky pro posílení hospodářského pilíře;  
- rozvoje ploch a podmínek pro bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost a výrobu, ploch 
a tras technické a dopravní infrastruktury vytváří podmínky pro posílení sociálního pilíře. 

 
7.  Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného 
řešení na ZPF a PUFL 

7.1 Vyhodnocení zábor ů zemědělského p ůdního fondu  (ZPF)  

Celkový zábor půdy  

Supíkovice celkem  ZPF  celkem orná půda zahrady travní porosty NZP  celkem 

 19,26 ha 18,55 ha 16,27 ha 0,69 ha 1,59 ha 0,71 ha 

Pozemků lesní půdy se zábory nedotýkají. 

Popis jednotlivých lokalit 

Návrh ploch pro bydlení venkovské : 

Lokalita   Z01 - BV   
Celková výměra – 0,60 ha, z toho zahrady 0,21ha,  trvalý travní porost 0,39 ha. 
III.třída ochrany ZPF – BPEJ 72914, IV.třída – BPEJ 74712 
 Plocha je situovaná v proluce uvnitř zastavěného území, ve svahu nad silnicí. Je obklo-
pena plochami obytné výstavby i plochami řemeslné výroby a skladování. Nevhodné pro inten-
zivní zemědělskou výrobu. Dle předložených podkladů k územnímu plánu se lokalita nachází 
v území možných archeologických nálezů. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy. 
 Bez odvodnění. 

Lokalita   Z02 - BV   
Celková výměra – 0,32 ha zahrad 
III.třída ochrany ZPF – BPEJ 72914 
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 Plocha je situovaná podél obvodu současně zastavěného území východní a jižní stra-
nou. Navazuje na místní účelovou komunikaci. Dle předložených podkladů k územnímu plánu 
se lokalita nachází v území možných archeologických nálezů. 

Po realizaci navržené výstavby nedojde k omezení přístupu na navazující plochy země-
dělské půdy na západě lokality a nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové zemědělské 
plochy. 

Lokalita je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a podchy-
cení a odvedení vod z drenáží. 

Lokalita   Z03 - BV 
Celková výměra – 0,27 ha, z toho  
V. třída ochrany ZPF – BPEJ  75113 
 Plocha je situovaná podél hranice obytného zastavěného území, ve svahu, navazuje na 
místní komunikaci. Celá lokalita se nachází pod dlouhým svahem, doporučuje se nad ní zřídit 
protierozní opatření v souvislosti s navrženým interakčním prvkem v severovýchodní části loka-
lity. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy, ani nebude ovlivněn přístup na okolní plochy zemědělské půdy. 

Lokalita je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a podchy-
cení a odvedení vod z drenáží. 

Lokalita   Z04 - BV   
Celková výměra – 0,17 ha orné půdy 
IV.třída ochrany ZPF– BPEJ 74712 
 Plocha je situovaná uvnitř zastavěného území a podél místní komunikace, v proluce 
mezi plochami stávající obytné výstavby i plochami zemědělské a ostatní výroby a skladování. 
Jedná se o plochu zatravněnou a porostlou vzrostlými dřevinami. Dle předložených podkladů 
k územnímu plánu se lokalita nachází v území možných archeologických nálezů. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy, ani nebude ovlivněn přístup na zbývající plochu zemědělské půdy. 

Bez odvodnění. 

Lokalita   Z05 - BV   
Celková výměra – 1,54 ha orné půdy 
III.třída ochrany ZPF – BPEJ 72914, IV.třída – BPEJ 74712, V.třída – BPEJ 73716, 75113. 
 Plocha je umístěna ve svahu podél místní účelové komunikace, mezi zastavěnou částí 
obce a navrhovanou lokalitou Z13-SV na východě a mezi roztroušenou venkovskou zástavbou 
v západní části lokality 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy, ani nebude ovlivněn přístup na zbývající plochy zemědělské půdy. 

Lokalita je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a podchy-
cení a odvedení vod z drenáží. 

Lokalita   Z06 - BV   
Celková výměra – 0,16 ha zahrad 
IV.třída ochrany ZPF – BPEJ 74712 
 Plocha je situovaná podél hranice zastavěného území a podél místní účelové komuni-
kace v návaznosti na sousedící obytnou zástavbu. Rozšíření stávajících ploch. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy, ani nebude ovlivněn přístup na zbývající plochy zemědělské půdy. 

Lokalita je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a podchy-
cení a odvedení vod z drenáží. 

Lokalita   Z07 - BV   
Celková výměra – 1,29 ha orné půdy 
I.třída ochrany – BPEJ 72911, IV.třída ochrany ZPF – BPEJ 74712 
 Plocha je situovaná podél hranice obytného zastavěného území a podél silnice na Pí-
sečnou, v návaznosti na sousedící obytnou zástavbu. Na východní straně je z části vymezena 
stávající záchytnou průjezdnou protierozní linií. Nachází se na patě nadlehlého svahu a roztříš-
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těním pozemku lokality na drobné výměry k výstavbě spolu s výsadbou zeleně u domů bude 
lépe dosaženo ochranného účinku zástavby před negativním působením povrchových vod. Stá-
vající záchytnou linii se doporučuje ponechat. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy, ani nebude ovlivněn přístup na zbývající plochy zemědělské půdy. 

Bez odvodnění. 

Lokalita   Z08 - BV   
Celková výměra – 0,19 ha, z toho 0,17 ha orné a 0,02 ha trvalých travních porostů 
IV.třída ochrany ZPF – BPEJ 74712 
 Plocha je situovaná v proluce uvnitř zastavěného obytného území, ohraničená místní 
účelovou komunikací a sousedící obytnou zástavbou.  

Po realizaci navržené výstavby dojde k vyplnění proluky v obytné zástavbě na ucelenou 
plochu. Nevhodné k zemědělskému intenzivnímu využití. 

Bez odvodnění. 

Lokalita   Z09 - BV   
Celková výměra – 0,10 ha nezemědělské půdy ostatní plochy 
 Plocha je situovaná podél hranice zastavěného území a využívá plochy nezemědělské 
půdy na lokalitě, nevytvoří drobné zbytkové plochy zemědělské půdy. Bez návaznosti na půdu 
zemědělskou. 
 Bez odvodnění. 

Lokalita   Z10 - BV   
Celková výměra – 0,92 ha, z toho 0,89 ha orné půdy a 0,03 ha půdy nezemědělské. 
III.třída ochrany  - BPEJ 72914, V.třída ochrany ZPF – BPEJ  75113 
 Plocha je situovaná jižní stranou podél hranice zastavěného území, na severu a západě 
podél účelové komunikace. Východní stranu lokality tvoří nově navržená lokalita Z15 občanské 
vybavenosti. 

Po realizaci navržené výstavby lokality Z10-BV a Z15-OV bude zde vytvořen ucelený 
komplex zastavěného území, bez zbytkových zemědělských ploch. 

Část lokality je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a pod-
chycení a odvedení vod z drenáží. 

Návrh ploch smíšených obytných venkovských   : 

Lokalita   Z11 - SV   
Celková výměra – 0,25 ha trvalých travních porostů 
V.třída ochrany ZPF – BPEJ 75113 
 Plocha je situovaná uvnitř zastavěného území, vklíněna mezi plochy obytné zástavby a 
původní zemědělskou výrobu. Dojde k ucelení hranic, nevýhodných pro zemědělskou výrobu. 
Erozně ohroženo. Jižní stranou se lokalita dotýká biokoridoru vodoteče Kunětičky. Nachází se 
v území možných archeologických nálezů. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy, ani nebude ovlivněn přístup na zbývající plochy zemědělské půdy. 

Lokalita je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a podchy-
cení a odvedení vod z drenáží. 

Lokalita   Z12 - SV    PO PROJEDNÁNÍ ZRUŠENA 

Lokalita   Z13 - SV   
Celková výměra – 1,15 ha orné půdy 
V.třída ochrany ZPF – BPEJ 75113 
 Plocha je ohraničená na severu a západě místní komunikací, na severu a východě je 
lemována hranicí zastavěného území s bytovou zástavbou. Na západě navazuje na navrhova-
nou Z05-BV. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy, ani nebude ovlivněn přístup na zbývající plochy zemědělské půdy. 

Lokalita je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a podchy-
cení a odvedení vod z drenáží. 
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Lokalita   Z14 - SV   PO PROJEDNÁNÍ ZRUŠENA   

Návrh ploch smíšených obytných komerčních  : 

Lokalita   P01 - SK   
Celková výměra – 0,29 ha nezemědělské půdy 
 Celá plocha je situovaná uvnitř zastavěného území, vklíněna mezi plochy obytné zá-
stavby. Dle předložených podkladů k územnímu plánu se lokalita nachází v území možných ar-
cheologických nálezů. 

Jedná se pouze o plochu přestavby  a změny účelu lokality, jedná se o změnu z ploch 
výrobních areálu Agrozetu na plochy smíšené obytné, v zastavěném území. 
 Bez návaznosti na zemědělský půdní fond a bez odvodnění. 

Návrh ploch občanské vybavenosti veřejné základní 

Lokalita   Z15 - OV   
Celková výměra – 0,68 ha orné půdy 
III.třída ochrany ZPF – BPEJ 72914,  IV.třída ochrany ZPF – BPEJ 74712 
 Určeno pro výstavbu penzionu pro důchodce s bydlením, se sociální a společenskou 
funkcí. Plocha je situovaná podél hranic zastavěného území, zčásti vklíněna mezi plochy obyt-
né zástavby, na jižní a severní straně lemovaná místními komunikacemi. Dojde k ucelení hra-
nic, nevýhodných pro zemědělskou výrobu. Na západě sousedí s navrženou Z10-BV. Dle před-
ložených podkladů k územnímu plánu se lokalita nachází v území možných archeologických 
nálezů. 

Po realizaci navržené výstavby lokality Z10-BV a Z15-OV bude zde vytvořen ucelený 
komplex zastavěného území, bez zbytkových zemědělských ploch. 

Bez odvodnění. 

Návrh ploch  drobné řemeslné výroby 

Lokalita   Z16 - VD   
Celková výměra – 1,76 ha, z toho orné půdy 164 ha, 0,03 ha trvalých travních porostů a 0,09 
ha půdy nezemědělské 
III.třída ochrany  -  BPEJ 72914,  IV.třída ochrany ZPF – BPEJ 74712 
 Plocha pro chráněné území využití vrtů pitné vody jako vodních zdrojů pro obec je situo-
vaná ve svažitém území ohrožovaném povrchovými vodami. Zatravněním a výsadbou ochranné 
zeleně na lokalitě bude vytvořena - spolu s přírodním útvarem se vzrostlou zelení na jihu lokality 
- přirozená ochrana před smyvem ornice na dotčeném svahu. Východní stranu lokality lemuje 
účelová polní komunikace, severní hranicí se dotýká vodoteče. 

Po realizaci návrhu nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové zemědělské plochy, 
ani nebude ovlivněn přístup na zbývající plochy zemědělské půdy. 

Lokalita je odvodněná, pozor na plošnou drenáž. 

Návrh ploch výroby, skladování, zemědělské výroby 

Lokalita   Z17 - VZ   
Celková výměra – 4,69 ha orné půdy, z toho 1. etapa Z17a 2,63 ha,  2. etapa Z17b 2,06 ha.   
III.třída ochrany  - BPEJ 72914, IV.třída – BPEJ 72213, V.třída – BPEJ  72944, 75113 

Je navrženo pro stavby k chovu zvířat a pro pěstování a skladování zemědělských plo-
din, bez negativních vlivů na životní prostředí v zastavěné části obce. 
 Plocha je situovaná podél hranice současně zastavěného území se sousedícím areálem 
stávající zemědělské výroby, ve svahu, na severu navazuje na účelovou polní komunikaci.Na 
části východní strany se mezi stávajícími objekty a touto navrženou lokalitou nachází plocha 
vzrostlé zeleně. Celá lokalita se nachází ve svažitém terénu, doporučuje se nad ní zřídit protie-
rozní opatření. Severovýchodní částí se dotýká biokoridoru podél účelové polní komunikace. 
 Při realizaci záměru se doporučuje zřídit ochrannou clonu vzrostlé zeleně po obvodu 
celého zemědělského areálu a to především na západní straně, z důvodů jak estetických, tak 
protihlukových a s účinkem omezení pachových emisí na stávající obytnou zástavbu. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy, ani nebude ovlivněn přístup na okolní plochy zemědělské půdy. 

Bez odvodnění. 
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Lokalita   Z18 - VZ   
Celková výměra – 1,54 ha, z toho orné 1,37 ha, 0,17 ha plochy trvalých travních porostů 
V.třída ochrany  - BPEJ 72944, 75113 
 Je navrženo pro stavby k chovu zvířat a pro pěstování a skladování zemědělských plo-
din, bez negativních vlivů na životní prostředí v zastavěné části obce. 
 Plocha je rovněž situovaná v návaznosti na sousedící areál stávající zemědělské výro-
by, ve svahu, jižní stranou lemuje účelovou polní komunikaci s porostem doprovodné zeleně. 
Na východní straně je limitovaná stávající záchytnou linií – hranicí mezi zemědělskými plodina-
mi. Na západní hranici se nachází plocha vzrostlé zeleně v údolnici nad vodní plochou. Celá 
lokalita se nachází ve svažitém terénu, doporučuje se nad ní zřídit protierozní opatření 
v návaznosti na interakční prvek u její východní strany. Západní stranou se dotýká biocentra na 
biokoridoru, který lokalitu lemuje podél jižní strany. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy, ani nebude ovlivněn přístup na okolní plochy zemědělské půdy. 

Lokalita je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a podchy-
cení a odvedení vod z drenáží. 

Návrh ploch technické vybavenosti, inženýrské sítě 

Lokalita   Z19 - TI   
Celková výměra – 0,15 ha zahrady 
IV.třída ochrany ZPF – BPEJ 74712 
 Lokalita je navržena pro vybudování čistírny odpadních vod pro obec Supíkovice. 
 Plocha je situovaná uvnitř zastavěného území, vklíněna mezi plochy obytné zástavby 
v nejnižší části řešeného území obce. Plocha malá a nepřístupná, nevýhodná pro zemědělskou 
výrobu.  

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy a neovlivní přístup na plochy zemědělské půdy. Bez odvodnění. 

Návrh ploch veřejných prostranství 

Lokalita   Z20 - PV   
Celková výměra – 0,08 ha orné půdy 
V.třída ochrany ZPF – BPEJ 75113 
 Lokalita je navržena pro vybudování nezbytného výhledového průjezdu mezi plochami 
Z05 a Z13 v návaznosti na trasu stávající účelové polní komunikace v severní části lokality Z20-
PV v křižovatce s místní komunikací. 
 Plocha lokality je situovaná mezi navrhované plochy obytné zástavby Z05-BV a mezi 
plochy Z13-SV smíšené obytné venkovské zástavby. 

Lokalita umožní průchod navrženou zástavbou mezi Z05-BV a Z13-SV na plochy země-
dělské půdy. 

Lokalita je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a podchy-
cení a odvedení vod z drenáží. 

Lokalita   Z21 - PV   

Celková výměra – 0,36 ha trvalých travních porostů 
III.třída ochrany ZPF – BPEJ 72914 
 Lokalita určená pro turistickou infrastrukturu tvoří enklávu mezi lesním porostem a úče-
lovou polní komunikací, ve vyvýšené západní části obce. Malá plocha nevýhodného tvaru, nelze 
využít pro zemědělskou výrobu. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy,  přístup na plochy zemědělské půdy neovlivní. 

Lokalita je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a podchy-
cení a odvedení vod z drenáží. 

Návrh ploch dopravních staveb 

Lokalita   Z22 - DS   
Celková výměra – 0,36 ha, z toho orné 0,17 ha a nezemědělské půdy 0,15 ha 
III.třída ochrany ZPF – BPEJ 72914, V.třída – BPEJ 75113, 73716, 72944 



II.  Odůvodnění ÚP Supíkovice                        strana  
C. Textová část   
     
  
  

63 

 Lokalita této dopravní stavby je určená pro občanskou i turistickou veřejnost, zejména 
pak pro cyklisty. S možností spojení ze Supíkovic do Hradce-Nové Vsi a to mimo trasu frekven-
tované úzké silnice, která vede středem obce. Je navržena v linii stávajících přírodních hranic, 
zčásti v trase polní cesty a zčásti po trvalé hranici zemědělských plodin. Začíná na místní ko-
munikaci v zastavěném území Supíkovic a po cca 1km navazuje na stávající původní spojku 
polní účelové komunikace od areálu zemědělské výroby do Hradce-Nové Vsi. Tato objízdná 
trasa zohledňuje i zájmy vlastníků, kteří provozují zemědělský areál a v něm umístěné další 
podnikatelské aktivity a tito vlastníci a provozovatelé se brání průjezdu a průchodu veřejnosti 
svým uzavřeným výrobním areálem. 

Po realizaci navržené výstavby nebudou zde vytvořeny žádné drobné zbytkové země-
dělské plochy,  přístup na plochy zemědělské půdy neovlivní. 

Lokalita je odvodněná, při realizaci výstavby nutno zohlednit plošnou drenáž a podchy-
cení a odvedení vod z drenáží. 

Lokalita   Z23 - DS   
Celková výměra – 0,20 ha, orné půdy 
I.třída ochrany ZPF – BPEJ 72911 
 Navržená plocha silniční dopravy v rámci krajských komunikací je návrh směrové úpravy 
silnice II/455 v místě dopravní závady na příjezdové trase k obci od Písečné (Z23/DS), je podle 
zadání převzata z předchozího ÚP 
 Nachází se mimo zastavěné území v návaznosti na stávající silniční těleso, na plochách bez 
odvodnění 

Návrh ploch zeleně přírodní 

Lokalita   K01 - ZP   
Celková výměra – 0,37 ha orné půdy 
V.třída ochrany ZPF – BPEJ 75113 
 Lokalita je navržena jako plošný interakční prvek s doprovodnou zelení v krajině, který 
bude plnit funkci záchytnou a protierozní. Je umístěna ve svahu nad stávajícím sportovním are-
álem, kde dochází k ohrožování a škodám, působeným povrchovými vodami. Zvýšený ochran-
ný účinek bude plnit výsadba stromové a keřové zeleně na lokalitě. 

Lokalita neovlivní přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 
Bez odvodnění. 

Lokalita   K02 - ZP   
Celková výměra – 0,39 ha orné půdy 
III.třída ochrany ZPF – BPEJ 72914 
 Lokalita je také navržena jako plošný interakční prvek s doprovodnou zelení v krajině, 
který bude plnit současně funkci záchytnou a protierozní. Je umístěna ve svahu podél účelové 
komunikace nad navrhovanou lokalitou Z10-BV k obytné zástavbě a nad stávajícím zastavě-
ným územím, pro ochranu před povrchovými vodami z nadlehlého svahu. Zvýšený ochranný 
účinek bude plnit výsadba stromové a keřové zeleně na lokalitě. 

Realizací nebude ovlivněn přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 
Lokalita je odvodněná, při realizaci výsadby zeleně nutno počítat s plošnou drenáží. 

Lokalita   K03 - ZP   
Celková výměra – 0,15 ha, z toho 0,10ha orné půdy a 0,05 ha nezemědělské půdy 
IV.třída ochrany ZPF – BPEJ 74712, V.třída ochrany ZPF – BPEJ 75113 
 Lokalita je navržena jako interakční prvek s doprovodnou zelení v krajině, který bude 
plnit současně funkci záchytnou a pro odvedení povrchových vod. Je umístěna podél účelové 
komunikace nad stávajícím zastavěným územím. Zvýšený ochranný účinek bude plnit výsadba 
stromové a keřové zeleně na lokalitě. 

Realizací nebude ovlivněn přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 

Lokalita   K04 - ZP   
Celková výměra – 0,38 ha orné půdy 
V.třída ochrany ZPF – BPEJ 75113, 73715 
 Lokalita je navržena jako interakční prvek s doprovodnou zelení, který bude plnit funkci 
protierozní a záchytnou ke zdržení povrchových vod v krajině. Je umístěna podél účelové ko-
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munikace, která rozděluje dlouhý svah nad zastavěným územím. Zvýšený ochranný účinek bu-
de plnit výsadba stromové a keřové zeleně na lokalitě. 

Realizací nebude ovlivněn přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 

Lokalita   K05 - ZP   
Celková výměra – 0,15 ha orné půdy 
III.třída – BPEJ 72914, V.třída ochrany ZPF – BPEJ 75113 
 Lokalita je navržena jako interakční prvek s doprovodnou zelení, který bude plnit funkci 
protierozní a záchytnou ke zdržení povrchových vod v krajině. Je umístěna podél účelové ko-
munikace, která rozděluje dlouhý svah nad zastavěným územím. Zvýšený ochranný účinek bu-
de plnit výsadba stromové a keřové zeleně na lokalitě. 

Realizací nebude ovlivněn přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 

Lokalita   K06 - ZP   
Celková výměra – 0,13 ha orné půdy 
III.třída – BPEJ 72914, V.třída ochrany ZPF – BPEJ 75113 
 Lokalita je navržena jako interakční prvek s doprovodnou zelení, který bude plnit funkci 
protierozní a záchytnou ke zdržení povrchových vod v krajině. Je umístěna podél zastavěného 
území. Zvýšený ochranný účinek bude plnit výsadba stromové a keřové zeleně na lokalitě. 

Realizací nebude ovlivněn přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 

Lokalita   K07 - ZP   
Celková výměra – 0,28 ha orné půdy 
III.třída – BPEJ 72914, V.třída ochrany ZPF – BPEJ 75113, 73716, 72944 
 Lokalita je navržena jako interakční prvek s doprovodnou zelení, který bude plnit funkci 
protierozní a záchytnou ke zdržení povrchových vod v krajině. Je umístěna podél účelové ko-
munikace, která rozděluje dlouhý svah nad zastavěným územím. Zvýšený ochranný účinek bu-
de plnit výsadba stromové a keřové zeleně na lokalitě. 

Realizací nebude ovlivněn přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 

Lokalita   K08 - ZP   
Celková výměra – 0,25 ha z toho 0,11 ha orné půdy a 0,14 ha trvalých travních porostů 
III.třída – BPEJ 72914, 74700, V.třída ochrany ZPF – BPEJ 74713 
 Lokalita je navržena jako interakční prvek s doprovodnou zelení, který bude plnit funkci 
protierozní a záchytnou ke zdržení povrchových vod v krajině. Je umístěna podél účelové ko-
munikace ve svahu nad zastavěným územím, zčásti prochází údolnicí, jejíž dno pro zpomalení 
odtoku vod nutno zpevnit zatravněním. Zvýšený ochranný účinek bude plnit výsadba stromové 
a keřové zeleně na lokalitě. 

Realizací nebude ovlivněn přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 

Lokalita   K09 - ZP   
Celková výměra – 0,06 ha, z toho 0,03 ha orné půdy, 0,03 ha trvalých travních porostů 
IV.třída ochrany ZPF – BPEJ 75111, 74712 
 Lokalita je navržena jako interakční prvek pro zadržení vod z nadlehlé pramenní oblasti. 
Nutné zatravnění se záchytným opatřením, případně s kamennou přehrážkou podél hranice 
lesa. Zvýšený ochranný účinek bude plnit výsadba stromové a keřové hluboko kořenící zeleně 
na lokalitě. 

Realizací nebude ovlivněn přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 

Lokalita   K10 - ZP   
Celková výměra – 0,05 ha, z toho 0,02 ha orné půdy, 0,03 ha trvalých travních porostů 
IV.třída ochrany ZPF – BPEJ 75111, 74712 
 Lokalita je navržena jako interakční prvek pro zadržení a neškodné odvedení vod 
z nadlehlého prameniště. Tyto vody plošně podmáčí přilehlé pozemky. Nutné zatravnění se zá-
chytným opatřením a liniovou výsadbou stromové a keřové zeleně na lokalitě. 

Realizací nebude ovlivněn přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 

Lokalita   K11 - ZP   
Celková výměra – 0,02 ha trvalých travních porostů 
IV.třída ochrany ZPF – BPEJ  74712 



II.  Odůvodnění ÚP Supíkovice                        strana  
C. Textová část   
     
  
  

65 

 Lokalita je navržena jako interakční prvek pro zadržení vod z nadlehlé pramenní oblasti. 
Nutné zatravnění se záchytným opatřením a s výsadbou stromové a keřové zeleně, která omezí 
podmáčení pozemků pod lokalitou. 

Realizací nebude ovlivněn přístup na plochy okolní zemědělské půdy. 

Životní prostředí 
 Životní prostředí obce nebude nepříznivě ovlivněno návrhy územního plánu. Navrhované 
lokality jsou převážně umisťovány v prolukách ve stávající zástavbě a dále v místech na stáva-
jící zástavbu navazujících. 

 Pro navrhovaný zábor půdy je využita zejména půda méně kvalitní – zařazená ve III. až 
V. třídě ochrany ZPF, kromě jedné lokality pro rozšíření bytové výstavby do které zasahuje vý-
běžkem půda v I.třídě ochrany ZPF.  Zvýšený podíl půdy, zařazené ve III.třídě ochrany ZPF, 
způsobují také lokality nezbytných interakčních prvků ochranného protierozního charakteru. 

 Řešené území se nachází v údolnici mezi dlouhými táhlými svahy, proto je nutno ochra-
nu obce před negativním účinkem přívalových povrchových vod z dlouhých svahů nad zastavě-
ným územím řešit především agrotechnickými opatřeními - vhodnou skladbou plodin na svaži-
tých pozemcích a také nezbytným zatravněním ve výrazných údolnicích a podél potoků. 

 Bezprostřední trvalou ochranu zastavěného území obce před povrchovými vodami řeší 
zejména dvě navržené plošné záchytné lokality, K01-ZP nad sportovním areálem a K02-ZP nad 
stávající i navrhovanou zástavbou Z10-BV. 

Dále zdržení povrchových vod a protierozní ochranu půdy i zastavěného území tvoří na-
vrhované liniové ochranné interakční prvky K03-ZP až K11-ZP, které nutno zřizovat jako za-
travněné pásy, nebo i plochy, s výsadbou stromové a keřové zeleně. Jsou navrženy jako do-
provodné linie podél stávajících účelových polních komunikací, dále podél stávajícího rozhraní 
mezi plodinami a na zdržení a odvedení vod odtékajících z prameniště. 

 Vzhledem k ochraně životního prostředí pro zastavěnou obytnou část obce se doporu-
čuje zřídit také ochrannou clonu vzrostlé zeleně po obvodu zemědělského areálu a to přede-
vším na jeho západní straně, z důvodů jak estetických, tak protihlukových a s účinkem omezení 
pachových emisí. 

 Zlepšení dopravního spojení pro širší veřejnost a cyklisty umožní přeložení spojnice Su-
píkovice-Nová Ves z dosavadní nevyhovující trasy zemědělským a výrobním areálem a to se-
verněji, lokalitou Z22-DS, situovanou podél protierozní záchytné linie K07-ZP. 

Zemědělský půdní fond 
 Řešené území má stabilizovaný zemědělský půdní fond o celkové výměře 413 ha. Jed-
ná se o území s poměrně dobrou dostupností na zemědělské pozemky, převážně sice bez ex-
trémně svažitých ploch, avšak s pozemky na dlouhých svazích nad zastavěným územím. Ze-
mědělský půdní fond obklopuje celé zastavěné území obce, které je situováno v údolnici, 
z větší části podél potoka Kunětičky. Navrhované lokality výstavby neovlivní negativně obdělá-
vání zemědělského půdního fondu, neboť návrhy jednak využívají proluk v zastavěném území, 
jednak zastavěné území lemují, nebo vytváří ochranu před povrchovými vodami. 

 V řešeném území se nachází stávající zemědělský areál výroby a služeb, rozšířený o 
další možnosti využití stávajících objektů. Vzhledem k ochraně zastavěného obytného území 
obce je zde v návaznosti na stávající areál navrženo požadované rozšíření zemědělského areá-
lu lokalitami Z17-VZ a Z18-VZ a to východním směrem, tedy ve větší ochranné vzdálenosti od 
obytné zástavby. Rozšíření je navrženo z důvodu nedostatečné kapacity staveb k chovu zvířat 
a s tím spojené také skladování zemědělských plodin, bez negativních vlivů na životní prostředí 
zastavěného území obce. 

Při realizaci záměru rozšíření areálu nutno chránit obytnou zástavbu v obci ochrannou 
clonou zeleně podél areálu, zejména na západní straně areálu. 

 Návrh ploch venkovských obytných smíšených v lokalitách Z11-SV až Z14-SV  umožní 
také rozvoj drobných farem v území. 

ÚSES a krajinné řešení území  
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 Řešené území je stabilizované, bez extrémně rozlehlých půdních celků, neboť konfigu-
race terénu tohoto území je dostatečně členitá. Vzhledem ke členitosti trénu se zde vyskytuje 
přiměřený podíl rozptýlené zeleně, navíc jsou zde navrženy interakční prvky s doprovodnou zá-
chytnou zelení, zpravidla u stávajících linií cest a mezí. 

 V území je zpracována dokumentace ÚSES, která je nedílnou součástí ÚP. 

 Nachází se zde národní přírodní památka Na Špičáku s ochranným pásmem sběrného 
území krasových vod.  Specifickou složkou zeleně, ovlivněnou typem skalního podloží, je zeleň 
v opuštěných lomech. V území se také nachází lokální biocentra a biokoridory, jednak 
v prostoru zemědělsky obdělávané krajiny, jednak uvnitř lesních komplexů. Výrazným biocen-
trem je právě Velký Špičák v jižní části území a lokalita Na Vyhlídce na východě území při kata-
strální hranici s Novou Vsí. 

 V navrhovaném biocentru severně nad areálem zemědělské výroby se nachází malá 
vodní nádržka s doprovodnou zelení.  

U navrhovaných jedenácti interakčních prvků protierozního záchytného charakteru bude 
rovněž provedena výsadba zeleně – jednak z pohledu ekologické stability území, jednak 
z důvodu zvýšení účinku na zdržení povrchových vod.  

 Biocentra a biokoridory nevyžadují zábor půdy, je však nutno v trase biokoridorů a 
v plochách biocenter udržovat travní porosty bez zornění, provádět jejich údržbu ekologickým 
případně extenzivním způsobem  a co nejméně narušovat přirozené prostředí takových lokalit. 

 Zlepšení podmínek ekologické stability území lze provést doplněním vhodné porostní 
skladby dřevin, zejména u břehových porostů vodotečí. Podrobně jsou tyto záměry a zásahy 
uvedeny v elaborátu zpracovaného ÚSES. 

 S lokalitami ÚSES sousedí navrhované lokality  Z12-SV,  Z17–VZ , Z18-VZ. 

Území chráněná z geologických hledisek 
 V Supíkovicích se nacházejí ložiska, dobývací prostory, chráněná ložisková území  
a území ovlivněná z dřívějších období těžební činnosti v území (viz kapitola 5.9). Návrhy územ-
ního plánu se těchto lokalit nedotýkají. 

Plochy určené k plnění funkce lesa  

 Návrhy a zábory, obsažené v územním plánu, se nedotýkají ploch určených k plnění 
funkce lesa.  Do ochranného pásma lesa zasahuje pouze lokalita Z21-PV s návrhem turistické 
infrastruktury, umístěná při účelové komunikaci, a dále dvě lokality  K09-ZP a K10-ZP 
s návrhem přírodní záchytné zeleně a pro zachycení a neškodné odvedení přeronu vod 
z prameniště umístěného v nadlehlém lesním porostu. 

Vodní plochy 
 V Supíkovicích se na ploše katastrálního území vyskytují vodní plochy v menší míře mi-
mo zastavěné území - jedná se o malou vodní nádrž v biocentru na potoku Kunětička u návrho-
vé lokality Z12-SV a v navrhovaném biocentru na severu nad stávajícím zemědělským areálem 
na bezejmenném potůčku u lokality Z18-VZ. 

 Dále se jedná o drobné vodní plochy v opuštěných dobývacích prostorech na severu i 
na jihu území.  V zastavěném území je vodní plocha na parcele 1125 nad lokalitou P01-SK bý-
valého Agrozetu  a na parcele 15/1 v blízkosti navrhované  Z19-TI pro ČOV v severní části 
území u hranic s Kuněticemi. 

 V území se vyskytují drobné bezejmenné vodoteče či spíše potůčky, s průtokem ovliv-
ňovaným obdobím sucha nebo srážek, v závislosti na konfiguraci terénu. Páteřní vodotečí je 
zde potok Kunětička, který pramení mezi Nízkou horou a Křemenáčem a do kterého vtékají 
ostatní bezejmenné vodoteče z území. 

 Velkoplošné odvodnění, které zde bylo realizováno v období socializace, vodnímu hos-
podaření neprospělo. Došlo zde mimo jiné k zornění ploch po likvidaci lokálních pramenišť a 
k zatrubnění odtoků v přirozených údolnicích, jejichž ornice je nyní ohrožována a splavována 
přívalovými vodami. Doporučuje se v zorněných údolnicích zatravnění ve dnu údolnice anebo 
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alespoň lokální výsadba ostrůvků záchytné zeleně pro přerušení odtokové linie. V zájmu ochra-
ny vod se doporučuje ponechat podél vodotečí zatravněnou linii a doplnit vhodnou porostní 
skladbu dřevin u břehových porostů. V žádném případě se nedoporučuje zatrubňování. 

Návrh územního plánu do vodních ploch nezasahuje, ani zde nejsou žádné další vodní 
plochy navrhovány.   

Do odvodněných ploch zasahují návrhy záborů ZPF o celkové výměře 10,15 ha. U jed-
notlivých lokalit v tabulkové části Struktury záboru ZPF je uveden orientační podíl odvodněných 
ploch z celkové výměry navrhované lokality. 

Tabulková část popisu lokalit 

Struktura záboru ZPF dle jednotlivých lokalit 

označení 
lokality 

celkem 
lokalita 

ZPF 
celkem 

ha 
orná 

ha  
zahrad 

ha 
TTP 

NZP 
celkem 

plochy 
odvodn 

třída 
ochr. 

kód 
BPEJ 

Z01-BV  0,60 0,60 - 0,01 
0,20 

0,04 
0,35 

-  IV 
III 

74712 
72914 

Z02-BV 0,32 0,32 - 0,32 - - 0,32 III 72914 
Z03-BV 0,27 0,27 0,27       0,27 V 75113 
Z04-BV 0,17 0,17 0,17 - - -  IV 74712 
Z05-BV 1,54 1,54 0,68 

0,47 
0,39 

   1,54 V 
III 
IV 

75113, 73716 
72914 
74712 

Z06-BV 0,16 0,16 - 0,16 - - 0,08 IV 74712 
Z07-BV 1,29 1,29 1,12 

0,17 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

 I 
IV 

72911 
74712 

Z08-BV 0,19 0,19 0,17 - 0,02 -  IV 74712 
Z09-BV 0,10 - - - - 0,10  - - 
Z10-BV 0,92 0,89 0,03 

0,86 
- 
- 

- 
- 

- 
0,03 

 
0,30 

V 
III 

75113 
72914 

Z11-SV 0,25 0,25 - - 0,25 - 0,25 V 75113 
Z12-SV          
Z13-SV 1,15 1,15 1,15 - - - 1,15 V 75113 
Z14-SV          
Z15-OV 0,68 0,68 0,44 

0,24 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

 IV 
III 

74712  
72914 

Z16-VD 1,76 1,67 1,63 
0,01 

- 
- 

0,03 
- 

- 
0,09 

 
1,76 

III 
IV 

72914 
74712 

Z17-VZ 4,69 4,69 0,16 
3,68 
0,85 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 IV 
III 
V 

72213 
72914 
75113, 72944 

Z18-VZ 1,54 1,54 1,37 - 0,17 - 1,54 V 72944, 75113 
Z19-TI 0,15 0,15 - - 0,15 -  IV 74712 
Z20-PV 0,08 0,08 0,08 - - - 0,08 V 75113 
Z21-PV 0,36 0,36 - - 0,36 - 0,36 III 72914 
Z22-DS 0,32 0,17 0,08 

0,09 
- -  

  0,15 
 

0,17 
III 
IV 

72914 
75113,73716,72944 

Z23-DS 0,20 0,20 0,20 - -   I 72911 
          
K01-
NSp 

0,37 0,37 0,37 - - -  V 75113 

K02-
NSp 

0,39 0,39 0,39 - - - 0,39 III 72914 

K03- 0,15 0,10 0,05 - -  - IV 74712 
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NSp 0,05 - - 0,05 - V 75113 
K04-
NSp 

0,38 0,38 0,38 - - - 0,38 V 75113, 73715 

K05-
NSp 

0,15 0,15 0,09 
0,06 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
0,15 

III 
V 

72914 
75113 

K06-
NSp 

0,13 0,13 0,07 
0,06 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
0,13 

III 
V 

72914 
75113 

K07-
NSp 

0,28 0,28 0,14 
0,14 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
0,28 

III 
V 

72914 
72944,73716,75113 

K08-
NSp 

0,25 0,25 0,04 
0,07 

- 
- 

0,06 
0,08 

- 
- 

 
- 

III 
V 

72914, 74700 
74713 

K09-
NSp 

0,06 0,06 0,03 - 0,03 - - IV 74712, 75111 

K10-
NSp 

0,05 0,05 0,02 - 0,03 - - IV 74712, 75111 

K11-
NSp 

0,02 0,02 - - 0,02 - - IV 74712 

          
P01-SK 0,29 - - - - 0,29  -       - 
celkem 19,26 18,55 16,27 0,69 1,59 0,71  9,15   

Struktura záboru ZPF dle účelu 

 
Účel 

celkem 
lokalita 

ZPF 
celkem 

ha 
orná 

ha  
zahrad 

ha 
TTP 

NZP 
celkem 

plochy 
odvodn 

třída 
ochr. 

kód 
BPEJ 

BV 5,56 5,43 4,33 0,69 0,41 0,13 2,51 I,III, 
IV,V 

72911, 72914, 
74712,75113,73716 

SV 1,40 1,40 1,15 - 0,25 - 1,40 V 75113 
OV 0,68 0,68 0,68 - - - - III,IV 72914, 74712 
VD 1,76 1,67 1,64 - 0,03 0,09 1,76 III.IV 72914, 74712 
VZ 6,23 6,23 6,06 - 0,17 - 1,54 III,IV, 

V 
72914, 72213, 
72944, 75113 

TI 0,15 0,15 - - 0,15 - - IV 74712 
PV 0,44 0,44 0,08 - 0,36 - 0,44 III,V 72914, 75113 
DS 0,52 0,37 0,37 - - 0,15 0,17 I 

III,V 
72911 
72914, 75113, 
73716, 72944 

NSp 2,23 2,18 1,96 - 0,22 0,05 1,33 III 
IV 
V 

72914, 74700, 
75111, 74712, 
73715, 73716, 
72944, 74713 

SK 0,29 - - - - 0,29 - - - 

celkem 19,26 18,55 16,27 0,69 1,59 0,71  9,15   

Struktura záboru ZPF dle tříd ochrany a kódů BPEJ 

třída ochrany I II III IV V Celkem ha 
kódy BPEJ 72911  72914 

74700 
 

72213 
74712 
77511 

73715 
73716 
72944 
74713 
75113 

 

 
výměra ha 

 
1,32 

 
0 

 
9,01 

 
2,16 

 
6,06 

 
18,55 
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7.2 Vyhodnocení zábor ů pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (PUPFL)  

a) Popis sou časného stavu (PUPFL)  

Lesy jsou v přírodní lesní oblasti - PLO 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku (výměra 422,52 
ha) a PLO 32 Slezská nížina (výměra 3,65 ha). Průměrný stupeň přirozenosti lesů v PLO 28 je 
nízký až průměrný (2,6), stupnice 0 – 6; v PLO 32 je průměrný až vysoký (3,8). Vzhledem 
k vysokému zastoupení smrku působí největší škody na lesích vítr a podkorní hmyz (kůrovci) a 
pilatky. Specifikem zájmového území je  přechodný ráz mezi drsným klimatem  v západní části 
a teplým klimatem v severovýchodní až východní části.   

Při porovnání lesnatosti obce s lesnatostí Olomouckého kraje a lesnatostí České repub-
liky (46 % - 35,0 % - 33,8 %) je evidentní vysoký podíl lesů na území obce. Tato skutečnost, 
mnohdy opomíjená, poukazuje na příznivé životní prostředí a nezastupitelnost lesů.  

Podrobněji o výměrách, vlastnických vztazích, kategoriích, dřevinách, věkové struktuře 
a vegetačních stupních vypovídají tabulkové přehledy. 

A. Obecné údaje o výměrách (ha) a lesnatosti (%), dle k. ú.  a celkem za obec 
Katastrální území Plocha Mimo  Porostní půda Lesnatost*) 

Supíkovice 928,65 502,48 426,17 45,89 
*) lesnatost…podíl porostní půdy a plochy  katastrální. 

B. Vlastnické vztahy: Členění lesa podle majitelů 
1 státní – LČR 416,09 97,63 % 

2 ostatní státní 4,00 0,94 % 
3  právnické osoby ostatní 1,69 0,40 % 
4  obce a města 0,17 0,04 % 
7 fyzické osoby 6,08 1,43 % 

 celkem 426,17      100,00 % 

C. Kategorie lesa, subkategorie 
 10 – les hospodářský 416,09 
Kategorie (ha) 21a – mimořádně nepříznivé stanoviště 3,93 
 32a – 1 zóna CHKO, přírodní rezervace, přírodní památky 4,00 
 32h – jiný veřejný zájem 2,15 

Celkem 426,17 

D. Lesní vegetační stupně 
Porostní plocha Vegetační 

stupeň 
Název 

k.ú. Supíkovice % 
1 dubový 0,00 0,00 
2 bukodubový 0,00 0,00 
3 dubobukový 19,25 4,52 
4 bukový 155,01 36,37 
5 jedlobukový 251,91 59,11 
6 smrkobukový 0,00 0,00 
7 bukosmrkový 0,00 0,00 
8 smrkový 0,00 0,00 
9 klečový 0,00 0,00 

Celkem 426,17 100,00 

E. Věková struktura porostů 
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Porostní plocha Věko-

vý 
stu-
peň 

Věkové 
rozpětí k.ú. Supíkovice % 

1 1-10 44,04 10,33 
2 11-20 42,51 9,98 
3 21-30 63,06 14,80 
4 31-40 17,02 3,99 
5 41-50 46,73 10,97 
6 51-60 18,64 4,37 
7 61-70 36,87 8,65 
8 71-80 26,35 6,18 
9 81-90 7,29 1,71 

10 91-100 22,27 5,23 
11 101-110 57,64 13,53 
12 111-120 21,15 4,96 
13 121-130 7,64 1,79 
14 131-140 9,98 2,34 
15 141-150 4,23 0,99 

Holina 0,75 0,18 
Celkem 426,17 100,00 
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F. Přehled dřevin a plochy porostní půdy v ha a procentech 

BK

BO

DG

BR

DB

HB

JD

JS

JV

KL

LP

MD

OL

OS

SM

Druhová 

 
Jehličnaté  Plocha v ha % 

SM smrk ztepilý 280,65 65,97 
JD jedle bělokorá 7,21 1,69 
DG douglaska  tisolistá 0,37 0,09 
BO borovice lesní 15,00 3,53 
MD modřín evropský 23,97 5,63 

 jehličnaté celkem 327,20 76,91 
 

Listnaté  Plocha v ha % 
DB dub letní 12,23 2,88 
BK buk lesní 61,03 14,35 
HB habr obecný 2,60 0,61 
JV javor mléč 0,04 0,01 
KL javor klen 3,42 0,80 
JS jasan ztepilý 2,62 0,62 
BR bříza bradavičnatá 3,85 0,90 
LP lípa srdčitá 2,26 0,53 
OL olše lepkavá 9,79 2,30 
OS osika obecná 0,38 0,09 

 listnaté celkem 98,22 23,09 
 dřeviny celkem 425,42 100,00 

(názvy a zkratky dřevin dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování) 

G. Lesní vegetační stupně 
Porostní plocha Vegetační 

stupeň 
Název 

k.ú. Supíkovice % 
1 dubový 0,00 0,00 
2 bukodubový 0,00 0,00 
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3 dubobukový 19,25 4,52 
4 bukový 155,01 36,37 
5 jedlobukový 251,91 59,11 
6 smrkobukový 0,00 0,00 
7 bukosmrkový 0,00 0,00 
8 smrkový 0,00 0,00 
9 klečový 0,00 0,00 

Celkem 426,17 100,00 
 
H. Pásma ohrožení lesů pod vlivem imisí 
Pásmo ohrožení ha % 
C Poškození dospělého smrkového porostu se zvýší  

průměrně o 1 stupeň během 11 až 15 let  
72,69 17,06 

D Poškození dospělého smrkového porostu se zvýší  
průměrně o 1 stupeň během 16 až 20 let  

353,48 82,94 

Celkem 426,17 100,00 

Olomouc, červen 2012; Vypracoval : ing. Jan Musil 

b) Lesnictví  

V katastrálním území Supíkovic se nachází 426 ha lesních porostů, což představuje 46 
% celkové výměry. Ochranné pásmo lesních porostů je 50 m od okraje lesa.  

a)  Státní lesy 
Státní lesy spravuje a nad ostatními drží odborný dohled podnik. Odtud se řídí lesní 

hospodaření, tedy i výše těžby (dle dlouhodobých plánů). Na území obce jsou 2 revíry: revír 
Česká Ves a revír Mikulovice (jejich dělící hranicí je lesní silnice do Nové Červené Vody). Pro-
tože revíry nemají hranice totožné s hranicemi obcí, není známo, kolik dřeva se na území obce 
v současnosti těží.  Těžbu, svoz a prodej dřeva a veškeré ostatní práce (pěstební práce, za-
lesňování, ochranu kultur, prořezávky, výstavbu a údržbu komunikací, projekci atd.) nechávají 
zajišťovat dodavatelsky. Hlavními firmami, které se na tom podílejí jsou 

b)  Soukromé a církevní lesy 
Ostatními vlastníky lesa, kteří v lese i sami hospodaří, v obci jsou: 

- Soukromníci celkem asi 10 občanů vlastní od  0,2 do 1 ha lesa na Malém Špičáku,  pod 
Křemenáčem, většinou s vazbou na sousední pole.  

- Církev římskokatolická , farnost Supíkovice, sídlí na faře v centru obce,  vlastní kolem 1 
ha na Diklovce a na Nízké Hoře (bývalé poutní místo). 

 Práce v lese s koněm nebo pilou provozuje jako živnost ještě asi 7 občanů. Mnozí z nich 
však pracují pro některé z výše uvedených firem.  

c) Návrh a od ůvodn ění návrhu  

Zábory lesa a pozemk ů určené pro pln ění funkce lesa nejsou navrhovány. 
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8.  Přílohy, ostatní  

8.1 Seznam p říloh  

V  textu jsou zařazena schemata, mapy, grafy a textové dokumenty (jako přílohy 
k jednotlivým článkům, které jsou vloženy do formátu zprávy: 

Příloha č.1 (v textu) ZÚR OK, D1, Koordinační výkres 1:50 000, výřez pro Supíkovice; 

Příloha č.2 (v textu) Zákres řešeného území ve správní mapě ČR 1:200 000 (z: ČÚZK); 

Příloha č.3 (v textu) Silniční síť ČR, Olomoucký kraj, výřez pro Supíkovice (zdroj: ŘSD Brno) 

Příloha č.4 (v textu) Celostátním sčítání ŘSD z r. 2010 (zdroj: ŘSD Brno); upraveno; 

Příloha č.5 (v textu) Turistická mapa s vyznačením tras pro pěší a cyklotras (zdroj: mapy.cz):   

Příloha č.6 (v textu) Cyklotrasy v okolí, zákres návrhu ÚP(zdroj: cykloserver.cz): upraveno;  

Příloha č.7 (v textu) Dobývací prostory (DP),  chráněná ložisková území (CHLÚ), ložiska a  

prognózní zdroje (LV, LNN) z mapového serveru Geofondu ČR; 

Příloha č.8 (v textu) Mapa Vymezení vodních útvarů a povrchových vod Plánu oblasti  

povodí Odry 1:500 000, Povodí Odry, s.p., Ostrava, 2007; 

Příloha č.9 (v textu) Poddolovaná území převzatá z mapového serveru Geofondu ČR; 

Příloha č.10 (v textu) Mapa radonového rizika dle ČGS, orientační (dle geofond.cz);  

Příloha č.11 (samostatně za textem)   
Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník,   
biocentra – výběr pro obec Supíkovic (včetně navazujících na k.ú.)  
a s úpravami BC navrženými v ÚP obce Supíkovic, 5A4. 

8.2 Použité podklady  
- Zadání ÚP obce Supíkovice, Arpro, MěÚ Jeseník, Obec Supíkovice 10/2012; 
-  Doplňující Průzkumy a rozbory pro Územní plán obce Supíkovice, Arpro, 05/2012;  
-  Územně analytické podklady, Rozbor udržiteného rozvoje území ORP Jeseník  2010 
 (Ekotoxa Brno, aktualizace 11/2010); 
- Opatření obecné povahy, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Olomouckého 
kraje ve znění aktualizace č.1 z 22.4.2011, J. Haluza a kol., 2008; 
-  Politika územního rozvoje ČR 2008, usnesení vlády č. 929  z 20.7.2009. 
-  Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje; 
-  Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, OZV OK č. 2/2004; 
-  Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením Olo-
mouckého kraje v r. 2004 a Program ke zlepšení kvality ovzduší Ol. kraje; 
-  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, Voding Hranice s.r.o., 8/2004; 
-  Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno); 
-  Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 
-  Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological 
Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004); 
-  Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; 
-  Hluková mapa Olomouckého kraje. 
-  Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje;  
-   Územní studie kulturních krajinných oblastí na území Olomouckého kraje; 
-   Územní studie rekreačního celku Jeseníky ; 
-  Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje; 
- Moderní obec, Legislativa, Marek Hanák, Ministerstvo pro místní rozvoj . 
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-  Územní plán obce Supíkovice, Arpro Jeseník, 2003; 
-  1. změna ÚP obce Supíkovice, Arpro Jeseník, 2006; 
-  2. změna ÚP obce Supíkovice, Arpro Jeseník, 2009; 
-  Základní mapa ČR 1: 10 000, 1:25 000, 1:50 000, Český úřad zeměměřičský a katast-
rální ze serveru www.cuzk.cz (ČÚZK); 
-  Mapa katastru nemovitostí 1: 2880, 1:2000, ČÚZK;  
-  Digitalizovaná či digitální katastrální mapa pro veřejnou správu, Geodis Brno;  
- Seznam nemovitých kulturních památek okresu Jeseník, Státní památkový ústav 
v Olomouci, 2001, veřejný server Památkového ústavu ČR; 
- Vlastivěda Šumperského okresu, Melzer - Schulz a kol., OkrÚ a Okresní vlastivědné 
muzeum Šumperk 1993 
- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy Olomouckého kraje (UDI Morava, 2004); 
- Pasport  místních komunikací obce Supíkovice 
- Veřejné servery státních organizací : Geofond, STÚ, AOPK a další. 

8.3 Použité zkratky  

Seznam zkratek použitých v textu: 
AOPK Agentura ochrany přírody (ČR) 
ČGS Česká geologická služba (Geofond)  
ČHMS Český hydrometeorologický ústav  
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČR Česká republika 
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 
GO generální oprava 
DP  dobývací prostor (Geofond) 
EVL  evropsky významná lokalita soustavy 

Natura 2000 
CHLÚ  chráněné ložiskové území (Geofond) 
CHÚ  chráněné území 
IP interakční prvek (ÚSES) 
JV jihovýchod 
JZ jihozápad 
LC  lokální biocentrum (ÚSES) 
LBC  lokální biocentrum (ÚSES) 
LBK  lokální biokoridor (ÚSES) 
LK  lokální biokoridor (ÚSES) 
NC  nadregionální biocentrum (ÚSES) 
NK  nadregionální biokoridor (ÚSES) 
NRBC  nadregionální biocentrum (ÚSES) 
NRBK  nadregionální biokoridor (ÚSES) 
OG okresní generel (ÚSES) 
OK  Olomoucký kraj 
OP  ochranné pásmo  
OZV obecně závazná vyhláška 
PR  přírodní rezervace 
PRVKOK Plán rozvoje vodovodů a kanali-

zací Olomouckého kraje 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR  politika územního rozvoje 
RC  regionální biocentrum (ÚSES) 
RK  regionální biokoridor (ÚSES) 
RBC  regionální biocentrum (ÚSES) 
RBK  regionální biokoridor (ÚSES) 
RZV rozdílný způsob využití 
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic, Brno 
 

 
SV severovýchod 
SZ severozápad 
STG skupina typů geobiocénů 

(klasifikační jednotka ÚSES) 
TSJ Technické služby Jeseník  
ÚP  územní plán 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚSES  územní systémy ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
VPS  veřejně prospěšné stavby 
ZPF  zemědělský půdní fond 
ZÚR  zásady územního rozvoje (OK) 
ŽP  životní prostředí dřeviny pro ÚSES: 
 
Stromy (PUPFL): 
BK buk lesní (Fagus sylvatica)  
BO  borovice lesní (Pinus sylvestris) 
DB dub letní (Quercus)  
DBL dub letní (Quercus robur)  
DBZ dub zimní (Quercus petraea)  
HB  habr obecný (Carpinus betulus) 
JD jedle bělokorá (Abies alba)   
JS  jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)  
JV javor (Acer) 
JVB  javor babyka (Acer campestre),  
JVK  javor klen (Acer pseudoplatanus)  
LP lípa (Tilia) 
LPM  lípa malolistá (Tilia cordata)  
MD  modřín opadavý (Larix decidua) 
OLL  olše lepkavá (Alnus glutinosa)  
SM smrk ztepilý (Picea abies) 
 


